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134. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВА-
ЊЕ СРЕДСТВА ЗА ДОДАТЕН ВЛОГ НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
ВО АФРИКАНСКИОТ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПО ПОВОД 
ЧЕТВРТОТО ОПШТО ПОПОЛНУВАЊЕ НА СРЕД-

СТВАТА НА ТОЈ ФОНД 

Се прогласува Законот за обезбедување средства за 
додатен влог на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во Африканскиот фонд за развој по повод чет-
вртото општо пополнување на средствата на тој фонд, 
што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Собо-
рот на републиките и покраините од 28 февруари 1985 го-
дина. 

П бр. 423 
28 февруари 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Веселин Турановиќ, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Алимпиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ДОДАТЕН ВЛОГ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА ВО АФРИКАНСКИОТ ФОНД ЗА 
РАЗВОЈ ПО ПОВОД ЧЕТВРТОТО ОПШТО ПОПОЛ-

НУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА ТОЈ ФОНД 

Член 1 

За додатен влог на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Африканскиот фонд за развој, по 
повод четвртото општо пополнување на средствата на тој 
фонд, во буџетот на федерацијата се обезбедуваат сред-
ства во износ од 692,984.965 динари, како противвредност 
на 5,700.000 пресметковни единици на Африканскиот фонд 
за развој, според односот од 121,576,31 динар за една пре-
сметковна единица, утврден врз основа на податоците на 
Меѓународниот монетарен фонд за тримесечниот просе-
чен курс на динарот во периодот што му претходеше на 3 
мај 1984 година. 

Член 2 

Средствата од член 1 на овој закон ќе се обезбедат во 
буџетот на федерацијата за одделни години, и тоа: 

1) во Буџетот на федерацијата за 1986 година -
230,994.990 динари; 

2) во Буџетот на федерацијата за 1987 година -
230,994.990 динари; 

3) во Буџетот на федерацијата за 1988 година ' -
230,994.985 динари. 

Член 3 

Средствата утврдени во член 2 на овој закон се прене-
сеуваат во односните години на посебната сметка на Аф-
риканскиот фонд за развој кај Народната банка на Југо-
славија. 

Член 4 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

135. 
Врз основа на член 288 точка 2 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Собрани-
ето на СФРЈ, на предлог од претседателот на Сојузниот 
извршен совет, на седницата на Сојузниот собор од 13 
февруари 1985 година и на седницата на Соборот на ре-
публиките и покраините од 28 февруари 1985 година, доне-
се 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ЗАМЕНИК 

НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ 

I 

Од должноста заменик на сојузниот секретар за фи-
нансии се разрешува д-р Драгутин Групковиќ, поради оде-
ње на нова должност. 

II 

За заменик на сојузниот секретар за финансии се име-
нува д-р Вук Огненовиќ, гувернер на Народната банка на 
Црна Гора. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 511 
28 февруари 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Алимпие, с. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Миливое Стијовиќ, с. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 
Стојан Бјелајац, с. р. 
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136. 
Врз основа на член 16 став 2 од Законот за личните 

доходи на функционерите што ги избира или именува 
Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи 
на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 30/75, 16/77, 62/79 и 13/83), Административна-
та комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата од 12 
февруари 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ФУНКЦИОНЕРИ-
ТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА ИЛИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО 

НА СФРЈ 

1. Основицата за утврдување на личните доходи на 
функционерите што ги избира или именува Собранието на 
СФРЈ се утврдува во износ од 18.776 динари. 

2. Личниот доход од точка 1 на оваа одлука ќе се ис-
плати од 1 јануари 1985 година, а ќе се изврши врз товар 
на наменските средства на органот во кој функционерот 
остварува личен доход. 

3. Основицата од точка 1 ќе се примени и за утврдува-
ње на личниот доход на раководните работници во 
службите на Собранието на СФРЈ што ги поставува Коми-
сијата на Собранието на СФРЈ за избор и именувања. 

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

Бр. 120-18/85-012 
12 февруари 1985 година , 

Белград 

Административна комисија на Собранието на СФРЈ 

Претседател 
Рецеп Хамити, с. р. 

137. 

Врз основа на член 3 став 2 од Одлуката за надомес-
тите на личните доходи и другите примања на делегатите 
во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ", бр. 
16/77 и 62/77), Административната комисија на Собрани-
ето на СФРЈ на седницата од 12 февруари 1985 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОТ НА ЛИЧНИ-
ОТ ДОХОД НА ДЕЛЕГАТИТЕ ШТО НАДОМЕСТ НА 
ЛИЧНИОТ ДОХОД ОСТВАРУВААТ ВО СОБРАНИЕТО 

НА СФРЈ 

1. Надоместот на личниот доход на делегатите што 
надомест на личниот доход во постојан месечен износ ос-
тваруваат во Собранието на СФРЈ се усогласува за 20%. 

2. Усогласувањето на надоместот на личниот доход 
од точка 1 на оваа одлука ќе се изврши од 1 јануари 1985 
година, а надоместот на личниот доход ќе се исплати на 
товар на наменските средства на Собранието на СФРЈ. 

3. Право на усогласувањето од точка 1 на оваа одлука 
имаат и делегатите и функционерите што остваруваат ли-
чен доход во Собранието на СФРЈ според Законот за рабо-
тата и правата на делегатите во Собранието на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и на фун-
кционерите во федерацијата на кои им престанала фун-
кцијата („Службен лист на СФРЈ, бр. 17/67, 34/77 и 55/84). 

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

Бр. 120-19/85-013 
12 февруари 1985 година 

Белград 

Административна комисија на Собранието на СФРЈ 

Претседател, 
Рецеп Хамити, с. р. 

138. 
Врз основа на член 331 од Законот за воздушната 

пловидба („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 20/79), 
претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски 
донесува . ; 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА СТРУЧНАТА ПОДГОТОВКА, ИСПИТИТЕ И 
ДОЗВОЛИТЕ ЗА РАБОТА НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ЕКИ-

ПАЖ НА ВОЗДУХОПЛОВ 

Член 1 
Во Правилникот за стручната подготовка, испитите и 

дозволите за работа на членовите на екипаж на воздухоп-
лов („Службен лист на СФРЈ", бр., 2/80, 31/80, 53/80 и 
43/81) во член 8, во точка 1, по зборовите: „екипажот на 
воздухоплов" се додаваат зборовите: „или летање во СВОЈ-
СТВО на втор пилот кој под надзор на првиот пилот врши 
работи на прв пилот". 

Член 2 
Во член 10 став 2 по точка 7 се додава нова точка 8, 

која гласи: 1 

„8) експлоатација на едрилицата и принудни постап-
ки". 

I 
Член 3 

Во член 26 став 3 се брише. 

Член 4 
Во член 29 по зборовите: „најмалку 250 часови самос-

тојно летање" точката и запирката се заменуваат со запир-
ка и се додаваат зборовите: „од што најмногу 100 часови 
летање во својство на втор пилот кој врши работи на прв 
пилот", а зборовите: „практичен дел од испитот" се заме-
нуваат со зборот: „испит". 

По став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Во вкупно време на летање се признава и налетот во 

својство на втор пилот во износ од 50% од остварените ча-
сови таков налет.". 

Член 5 
По член 29 се додава нов член 29а, кој гласи: 

„Член 29а 
Испитот за вршење на работите на професионален 

пилот од I класа се состои од теориски и практичен дел. 
Градивото за програмата за полагање на теорискиот 

дел од испитот опфаќа: 
1) воздухопловни прописи; 
2) англиски јазик со употреба на стандардни меѓуна-

родни изрази на англиски јазик; 



Петок, 1 март 1985^ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ ^ Број 10 - Страна 427 

3) експлоатација на воздухоплов и принудни постап-
ки. 

Практичниот дел од испитот е проверка на стручно-
то знаење и на оспособеноста за безбедно управување со 
авионот за време на летот." 

Член 6 
Во член 33 став 3 се брише. 

Член 7 
Во член 53 став 4 по зборовите: „завршената обука" 

се додаваат зборовите: „и положениот испит". 

Член 8 
Во член 57 точка 1 по зборовите: „кој има" се додава-

ат зборовите: „најмалку 30 часови летање во својство на 
приправник за прв, пилот". 

Член 9 
Во член 58, во точка 3) по зборовите: „или пет лето-

ви" се додаваат зборовите: „во долголиниски сообраќај". 

Член 10 
Во член 75 по зборовите: „обука на приправници кои 

имаат дозвола за работа на професионален пилот" се до-
даваат зборовите: „за кои не се врши упис на типот на воз-
духопловот". 

1 Член И 
Во член 107 став 1 точка в) се менува и гласи: 
„в) ако е во прашање продолжување на важењето на 

овластувањето за типот запишан во дозволата чија 
важност не истекла, по прекинот во летањето на тој тип, а 
се продолжува за времето на траењето на прекинот во ле-
тањето : 

1) од два до шест месеци: 
- доказ за проверката на стручноста што ја издал ов-

ластен инструктор, а која опфаќа познавање на експлоата-
цијата на воздухопловот, принудните постапките и про-
верка на практичната оспособеност за управување со воз-
духоплов ; 

2) по шест месеци: 
- барање за проверка за односниот тип; 
- доказ за завршената програма за теориска и прак-

тична обука; 
- доказ за проверката на стручноста што ја извршила 

комисија, а која опфаќа познавање на експлоатацијата на 
односниот тип на воздухоплов, принудните постапки и 
проверка на практичната оспособеност за управување со 
тие воздухоплови. 

Во став 4 по точка б)точката на крајот се заменува со 
точка и запирка и се додава точка в), која гласи: 

„в) ако е во прашање продолжување на важењето на 
овластувањето за типот запишан во дозволата на која 
важноста не и истекла, по прекинот во летањето на тој 
тип, о се продолжува за времето на траењето на прекинот 
во летањето на тој тип, и тоа: 

1) од два до шест месеци: 
- доказ за проверката на стручноста што ја извршил 

овластен инструктор, а која опфаќа познавање на експлоа-
тацијата на воздухопловот, принудните постапки и про-
верка на практичната оспособеност за управување со воз-
духоплов; 

2) по шест месеци: 
- барање за проверка по типот; 
- доказ за завршената програма за теоретска и прак-

тична обука; 

- доказ за проверката на стручноста што ја извршила 
комисија, а која опфаќа познавање на експлоатацијата на 
односниот тип воздухоплов, принудните постапки и про-
верка на практичната оспособеност за управување со воз-
духоплови." 

Член 12 
Одредбата на член 29 од овој правилник ќе се приме-

нува од 31 декември 1985 година, до кога наместо 100 ча-
сови ќе се признаат 150 часови летање во својство на втор 
пилот. 

Член 13 
Овај правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

VI/1 Бр. 864/1 
13 февруари 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

сообраќај и врски, 
Мустафа Пљакиќ, с. р. 

139. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕН. 
СКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ГОТОВА КОЖА, КРЗНО И 
ПРОИЗВОДИ ОД ПРИРОДНА И ВЕШТАЧКА КОЖА 

Член 1 

Во Правилникот за југословенските стандарди за го-
това ^ожа, крзно и производи од природна и вештачка 
кожа („Службен лист на СФРЈ", бр. 68/84) член 3 се мену-
ва и гласи: 

„Освен карактеристичните својства означени со бро-
јот 4 во табелата 1, карактеристичните својства означени 
со бројот 1 во табелата 2 во југословенскиот стандард ЈХЈЅ 
О.В 1.035, како и освен југословенските стандарди Ј1ЈЅ 
О.Ѕ2.023 и Ј1ЈЅ О.Ѕ2.042, чие применување не е за-
должително, југословенските стандарди од член 1 на овој 
правилник се задолжителни во целост, а ќе се применува-
ат на готова кожа, крзно и производи од природна и веш-
тачка кожа, што ќе се произведат односно увезат од денот 
на влегувањето на овој правилник во сила." 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила на 28 март 1985 годи-
на. 

Бр. 50-8952/2 
11 јануари 1985 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
Вуќашин Драгоевиќ, с. р. 
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140. 
Врз основа на член 20а од Законот за средствата на 

резервите („Службен лист на СФРЈ", бр. 62/77, 41/83, 
10/84, 22/84 и 71/84), директорот на Сојузниот завод за 
статистика издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЗГОЛЕМУВАЊЕТО НА ЦЕНИ-
ТЕ НА МАЛО ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1 ОКТОМВРИ 1983 

ГОДИНА ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1984 ГОДИНА 
1. Зголемувањето на цените на мало за периодот од 1 

октомври 1983 година до 31 декември 1984 година се ут-
врдува заради користење на средствата на фондот на заед-
ничките резерви формирани за територијата на општес-
твено-политичките заедници во Социјалистичка Федера-

тивна Република Југославија во смисла на член 20а од За-
конто за средствата на резервите. 

2. Зголемувањето на цените од точка 1 на оваа наред-
ба за периодот од 1 октомври 1983 година до 31 декември 
1984 година во однос на периодот од 1 октомври 1982 го-
дини до 31 декември 1983 година изнесува 55,9%. 

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

Бр. 2103/2 
4 февруари 1985 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

статистика, 
Франта Комел, с. р. 

141. 

Врз основа на член 15 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 64/84), Сојузниот завод за цени донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ИЗВЕСТУВАЊА ЗА ЦЕНИТЕ ЗАРАДИ СЛЕДЕЊЕ 

1. Организациите на здружен труд што се занимаваат со производство односно со вршење на услуги се 
должни на Сојузниот завод за цени да му доставуваат известувања за цените заради следење во рок од три дена од денот 
на почетокот на применувањето на цените, за следните производи и услуги: 

Гранка Група Подгрупа Н а з и в 

1 2 3 4 

ОБЛАСТ 01 - ИНДУСТРИЈА И РУДАРСТВО 

0103 01030 Преработка на јаглен 
010301 Производство на кокс и полукокс: металуршки и леарски кокс 

0107 Црна металургија 
01071 Производство на железо и челик 

. 010711 Производство на сурово железо: сиво железо , 
010713 Производство на валан, влечен и кован челик: аголници и носачи, валана и влече-

на жица, бетонско железо, ладновалани ленти, дебел и среден лим, шевни и бес-
шевни цевки, прачкаст валан челик во квалитетна група на јаглеродно-облагоро-
дени и ниско и високолегирани челичи 

01072 010720 Производство на феролегури: феросилициум, ферохром и фероманган 
0109 Производство на обоени метали 

01091 010910 Производство на бакар: бакар од примарни суровини 
01092 010920 Производство на олово: рафинирано олово 
01093 010-930 Производство на цинк: рафиниран цинк 
01094 Производство на глиница и алуминиум 

010942 Производство на алуминиум: алуминиум во инготи, блокови и трупци 
01099 Производство на други обоени метали 

010991 Производство на антимон: антимон-регулуе 
0110 Преработка на обоени метали 

01101 011010 Преработка на алуминиум: валан лим и влечени прачки 
01109 Преработка на бакар и на други обоени метали 

011091 Преработка на бакар и на легури од бакар: влечени прачки од месинг, валан лим 
од бакар и од месинг 

011092 Преработка на олово: пресувани цевки од олово 
0111 Производство на неметални минерали (без градежен материјал) 

ОПИ Производство на неметални минерали (без соли) 
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0112 

0113 

0114 

0115 

0117 

011111 Производство на азбест: азбестни влакна 
011112 Производство на магнезит и глина: суров магнезит 
011113 Производство на кварцен песок: кварцен песок сепариран и испран 

01112 Производство на соли 
011129 Производство на други соли: вакуумирани соли 

Преработка на неметални минерали (без градежен материјал) 
01121 Производство на стакло 

011211 Производство на рамно стакло: рамно стакло, прозорско 
011212 Производство на амбалажно стакло: амбалажно стакло (балони, шишања и стак-

л е н а ) 
01122 011220 Производство на огноотпорен материјал: синтер-магнезит, шамотни тули, ба-

зични тули и термоизолациони тули врз база на дијатомејска земја 
01123 Производство на порцелан и керамика 

011232 Производство на градежно-техничка керамика и порцелан: изолатори за слобод-
ни водови од висок напон 

01129 Преработка на други неметални минерали 
011292 Производство на јагленографитни производи: графитни лонци со капацитет од 

100 ќе 
011299 Друга преработка на неметални минерали: корунд 

Металопреработувачка дејност 
01131 Производство на метален репродукционен материјал 

011311 Производство на леани, ковани и пресувани производи: одливки од сив и темпер 
лив од 5 к^ до 20 к^ и одливки од алуминиум, месинг и бронза до 5 к^ 

011312 Производство на метален инсталационен материјал: радијатори и лимени и леа-
ни кади за бањи 

011313 Производство на алати: резен алат 
011314 Производство на метална амбалажа: конзерви од бел лим, буриња од црн лим и 

челични боци над 5 к^ 
011315 Производство на клинци, заковки, вијци и други жичени стоки: градежни клинци, 

вијчени производи и метални синџири 
011316 Производство на тркални лагери: радијални едноредни тркални лагери и конус-

но-валчести лагери. 
01139 011390 Производство на стоки за широка потрошувачка и на други метални производи: 

садови, прибор за јадење, печки и шпорети на гасовити и цврсти горива, забарски 
столови и хируршки маси 
Машиноградба 

01142 011420 Производство на земјоделски машини: сеалки, комбајни, жнеарки и берачи за 
пченка 

01143 011430 Производство на опрема за професионални и научни цели, мерни и контролни 
инструменти и уреди за автоматизација на управувањето (освен оние од гранка-
та 0117): водомери и инструменти за мерење на притисок 
Производство на сообраќајни средства (без бродоградбата) 

01152 Производство на друмски возила 
011522 Производство на камиони и специјални возила: камиони до 20 тона носивост и 

приколки за трактори до 5 тона носивост 
011523 Производство на патнички автомобили: патнички автомобили од 1000 ст 3 до 

1500 ст 3 

011524 Производство на трактори: трактори тркалачи до 50 к\У 
Производство на електрични машини и апарати 

01171 011710 Производство на електрични машини и уреди: асинхрони трофазни машини 
(електромотори), трополни од 90 к\У и еднофазни од 0,55 к\У, за општа намена 

01172 Производство на електронски и телекомуникациони уреди 
011721 Производство на составни делови на електронски апарати и уреди: ТВ екрани во 

боја од 56 с т 
011722 Производство на радио и телевизиски приемници и електро-акустични апарати и 

уреди: ТВ приемници во боја со екран од 56 с т 
011723 Производство на комуникациони апарати и уреди: обични телефонски апарати 

автоматски 
011724 Производство на мерна и регулациона опрема, средства за управување и автома-

тизација во индустријата и сообраќајот: електронски броила 
011729 Производство на неспоменати електронски апарати и уреди: рентген-цевки и 

рентген-апарати 
01173 011730 Производство на кабли и спроводници: енергетски кабли 



Страна 430 - Број 10 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 1 март 1985 

0118 

0119 

0121 

0122 

0123 

0124 

0111 

01174 Производство на електрични апарати за домаќинство 
011741 Производство на термички апарати: електрични и комбинирани шпорети и елек-

трични бојлери 
011742 Производство на разладни апарати и уреди: фрижидери за домаќинство и апара-

ти за длабоко замрзнување, за домаќинство 
011743 Производство на апарати и уреди за перење и сушење: машини за перење алиш-

та 
01179 Производство на други електротехнички производи 

011792 Производство на сијалици и луминисцентни цевки: сијалици со нормален напон, 
со усвитено влакно од 60 XV и 100 XV 

011793 Производство на акумулатори и галвански елементи: акумулатори за моторни 
возила (оловни) и џепни батерии 
Производство на базни хемиски производи 

01181 011810 Производство на хемикалии (освен за земјоделство): амонијак 100%, азотна кисе-
лина, техничка 100%, сулфурна киселина, натриумхидроксид Ѕо1уеи, натриумхид-
роксид, електролитички 100% натриумкарбонат, натриумперборат, натриумтри-
полифосфат и калциумкарбид 

01182 011820 Производство на хемикалии за земјоделството: средства за уништување на ком-
пировата златица, хербициди за сузбивање на плевел во шеќерната репка, сред-
ства за зимско прскање на јаболки и земјишни инсектицИди за пченка, вештачко 
ѓубриво МРК 15:15:15 и Кап 27%1Ч 

01183 Производство на хемиски влакна и пластични маси 
011831 Производство на вештачки и синтетички влакна: полиакрилнитрилни влакна и 

полиестерски филамент 
011832 Производство на пластични маси: поливинилхлорид, полиетилени и полистирен 

Преработка на хемиски производи 
01191 011910 Производство на лекови и фармацевтски хемикалии: пеницилин, инсулини, анал-

гетици (ацетисал, андол, феналгин и аспирин), С витамин и лекови што дејству-
ваат врз болести на циркуларниот систем (алдомет, персантин и лентрат) 

01192 011920 Производство на средства за перење и козметички препарати: тоалетни сапуни, 
пасти за заби, детергенти за машинско перење на алишта и детергенти за перење 
на садови 

01193 011930 Производство на бои и лакови: бела маслена боја врз база на ленен фирнајс, бел 
синтетички емајл што се суши на воздух, бел нитро-емајл за заштита на метални 
површини и дисперзиона бела боја за внатрешни работи 

01194 Преработка на пластични маси 
011941 Производство на амбалажа од пластични маси^ пластична амбалажа за индус-

триски цели 
01199 011990 Производство на други хемиски производи: рентген-филмови 

Производство на градежен материјал 
01211 Производство на вар и гипс 

012111 Производство на вар: негасена и хидрантна вар 
01212 012120 Производство на цемент: портланд-цемент 
01213 012130 Производство на тули и ќерамиди: фалцувани ќарамиди и шупливи блокови со 

хоризонтални шуплини 

01220 Производство на режана граѓа и плочи 
012201 Производство на режана граѓа: режана граѓа од даб, бука и иглолисници 
012202 Производство на фурнир и плочи: слеп фурнир, од бука, облагороден фурнир од 

даб, орев и јасен, шпер-плочи, панел-плочи и иверици 
Производство на финални производи од дрво 

01231 012310 Производство на мебел од дрво: соби за спиење и трпезарии и јоги-душеци 
01232 Производство на други финални производи од дрво 

012321 Производство на амбалажа од дрво: амбалажа што се изработува според стан-
дардите 
Производство и преработка на хартија 

01241 012410 Производство на-целулоза и хартија: целулоза за хартија и рото-хартија 52 %/т1, 
натрон-вреќи VI. 50 х 65-3/9, У1.К 50 х 90-3/14, О1- 50 х 80-3/14, ОЅ 50 х 70-3 и тоа-
лет-хартија 
Производство на текстилни предива и ткаенини 

01251 Производство на влакна, предиво и конец 
012512 Производство на предиво и конец од памучен тип: кардирано предиво во меша-

ница со синтетички и други влакна, цел-предиво од памучен тип, синтетичко 
предиво 100%, од памучен тип 
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012513 Производство на предиво од волнен тип: чешлано предиво од волнен тип во ме-
шаница со синтетички и вештачки влакна, волница за рачна работа од мешаница 
на волна со синтетички и вештачки влакна од волнен тип (35:65%), цел-предиво 
од волнен тип и синтетичко предиво од 100% синтетички влакна, од волнен тип 

01252 
012521 
012522 

012524 

Производство на ткаенини 
Производство на памучни ткаенини (од памучен тип): памучно постелно платно 
Производство на волнени ткаенини (од волнен тип): волнени ткаенини од чешла-
но предиво и волнени ќебиња (150 х 200 ст ) 
Производство на свилени ткаенини (од свилен тип): ткаенини од синтетички фи-
ламент 

0126 
01261 

01262 

01269 

012612 

012614 

012621 
012622 

012691 

Производство на готови текстилни производи 
Производство на трикотажни предмети 
Производство на трикотажна облека: трикотажна облека од памук и трикотажна 
облека од синтетичко предиво 
Производство на чорапи: чорапи од синтетичко предиво 
Производство на текстилна конфекција 
Производство на долна облека (освен трикотажна): машки кошули 
Производство на облека: машки костими (комплети), женски долништа, детски 
панталони (вклучувајќи и кратки) 
Производство на други текстилни производи 
Производство на прекривани за под: тафтинг-теписи 

0127 01270 
012701 

012702 

Производство на кожа и крзно 
Производство на крупна кожа: ѓонска кожа (крупон), бланк-кожа, горна говедска, 
јунешка и коњска кожа, галантериска крупна кожа и кожа за облекување од круп-
на кожа 
Производство на свињска кожа: поставка свињска кожа 

0128 Производство на кожни обувки и галантерија 
01281 012810 Производство на кожни обувки: машки кожни обувки со гумен и друг ѓон, женски 

кожни обувки со кожен ѓон и детски кожни обувки со гумен и друг ѓон 
0129 01290 

012901 

012909 

Преработка на каучук 

Производство на гуми за возила: надворешни автомоболски и задни тракторски 
гуми 
Други преработки на каучук: клинести ремени и гумени ленти 

0130 Производство на прехранбени производи 
01303 013030 Преработка и конзервирање на овошје и зеленчук: мармелад од мешано овошје, 

џем од кајсии и шипки, конзервиран грашок, пире од домати во туби 
01304 

013041 

013042 

013043 

Преработка и конзервирање на месо и риба 
Колење на добиток: свежо говедско месо (бут, гради и плешка), свежо свинско 
месо (каре и бут), свежб живинско месо, гоени пилиња (бројлери), сурова крупна 
кожа, сурова свинска кожа и сурова ситна (овча) кожа 
Преработка и конзервирање на месо: сува сланина, виршли, месен појадок и 
свинска маст 
Преработка и конзервирање на риба: свеж крап и скуша 

01305 013050 Преработка и конзервирање на млеко: пастеризирано млеко, јогурт, кашкавал и 
путер 

01307 
013071 

Производство на кондиторски производи 
Производство на какао-производи: чоколадо 

01308 013080 Производство на растителни масла и масти: хидрирана растителна маст, масло 
и маргарин 

01309 
013099 

Производство на други прехранбени производи (без добиточна храна) 
Производство на мирудин, кавовини и други прехранбени производи: сурово ка-
фе и пржено кафе 

0131 
01311 

013113 

Производство на пијачки 
Производство на алкохол од растително потекло и на алкохолни пијачки 
Производство на вина: категорија на квалитетни вина - бело вино 

0132 01320 013200 Производство на добиточна храна: супер-концентрат, комплетна крмна смеса за 
говеда, комплетна крмна смеса за гоење на свињи и комплетна крмна смеса за 
бројлери 
говеда, комплетна крмна смеса за гоење на свињи и комплетна крмна смеса за 
бројлери 

0133 Производство и преработка на тутун е 
01331 013310 Производство на ферментиран тутун: ферментиран тутун 
01332 013320 Преработка на тутун: цигари без филтер од I квалитетна група и цигари со фил-

тер од I квалитетна група 
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0139 01390 Производство на разновидни производи 
013903 Производство на кибрити: кибрити дрвени и парафински 

0201 
ОБЛАСТ 02 - ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РИБАРСТВО 
Земјоделско производство 

02011 020110 Поледелство 
Производство на жита: пченица и пченка 
Производство на индустриски растенија: шеќерна репка, сончоглед и соја 

0300 
ОБЛАСТ 03 - ШУМАРСТВО 

03000 Шумарство 
030003 Искористување на шуми: трупци за режење на фурнир и лупење 

0604 
ОБЛАСТ 06 - СООБРАЌАЈ И ВРСКИ 

06040 Воздушен сообраќај 
060401 Превоз на патници и стоки во воздушниот сообраќај 

2. Организациите на здружен труд што се занимаваат со производство односно со вршење на услуги се 
должни да доставуваат известување за цените заради следење и за производи и услуги за кои ќе се пропише мерка за не-
посредна контрола на цените по престанувањето на таа мерка, во рок од три дена од денот на почетокот на применува-
њето на новите цени за сите производи од гранките: електростопанство, производство на јаглен, производство на нафта 
и земен гас и производство на нафтени деривати, за производи од гранката: Производство на прехранбени производи 
(пченично брашно од типот „850" и „500", леб произведен од тој тип брашно, шеќер во кристал, сурови и рафинирани 
масла за јадење) како и за услуги на превоз на патници и стоки во железничкиот сообраќај и за услуги на ПТТ сообраќај. 

3. Известувањето за цените заради следење содржи: 
1) назив на производот, односно на услугата; 
2) единица на мера; 
3) цени на производот односно на услугата за која се доставува известување, и тоа: 
- цени на ден 31 декември од претходната година; 
- цени применувани до денот на почетокот на применувањето на новата цена; 
- новоприменети цени; 
4) податоци за видот на новоприменетата цена, и тоа: 

а) производителска; , 
б) големопродажна; 
в) малопродажна; 

5) услови за продажба: место и начин на испорака (франко натоварено во местото на производителот, франко 
истоварено во местото на купувачот, франко склад на купувачот и сл.), начин на пресметка на вредноста на амбалажата, 
со назнака дали амбалажата е повратна или не е повратна и сл.; 

6) податоци за тоа кој ја донел одлуката за зголемување на цените (собирот на работниците, работнички со-
вет, работоводниот орган и др.); 

7) датум на донесувањето на одлуката на цената на производот односно на услугата; 
8) датум на почетокот на применувањето на одлуката за цената на производот односно на услугата; 
9) податоци за начинот на донесување одлука, и тоа: 

а) самостојно; 
б) врз основа на самоуправна спогодба со други организации на здружен труд за учество во остварувањето 

на заедничкиот приход; 
в) врз основа на самоуправна спогодба односно договор за цените со други организации на здружен труд 

(член 3 став 1 од Законот за системот на општествената контрола на цените). 
4. Известувањето за цените, заради следење, се составува според пропишаниот образец, кој е отпечатен кон 

ова упатство и претставува негов составен дел, во два примерока од кои едниот му се доставува на Сојузниот завод за 
цени, а вториот на надлежниот орган за цени во републиката односно во автономната покраина во која е седиштето на 
организацијата на здружен труд. 

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

Бр. 01-273/1 
25 февруари 1985 година 

^ Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за цени, 

Живко Прегл, с. р. 
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О Б Р А З Е Ц 

ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕТО ЗА ЦЕНИТЕ ЗАРАДИ СЛЕДЕЊЕ 

Цена на производот, односно на услугата 
за која се доставува известување 

1. Вид на новоприменетата цена (да се заокружи а, б, или 
в): 
а) производителска 4 

б) големопродажна 
в) малопродажна 

2. Услови за продажба: место и начин на испорака (фран-
ко натоварено во местото на производителот, франко 
истоварено во местото на купувачот, франко склад на 
купувачот и сл.); начин на пресметка на вредноста на 
амбалажата, со назнака дали амбалажата е повратна 
или неповратна и сл. 

3. Одлука за зголемување на цената на производот, однос-
но на услугата донесе (собирот на работниците, работ-
ничкиот совет, работоводниот орган или др.) 

4. Датум на донесувањето на одлуката за цената на произ-
водот односно на услугата: 

5. Датум на почетокот на применувањето на одлуката за 
цената на производот односно на услугата 

6. Одлуката е донесена (да се заокружи, а, б или в): 
а) самостојно 
б) врз основа на самоуправна спогодба со други ОЗТ за 

учество во остварувањето на заедничкиот приход 
в) врз основа на самоуправна спогодба, односно дого-

вор за цените со други ОЗТ (член 3 став 1 од Зако-
нот). 

на 31 декем-
Р ври од пре-

реден Назив на производот односно на диница тходната 
број услугата н а м е р а година 

142. 
Врз основа на член 254 став 5 и член 349 од Царински-

от закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79, 52/79, 
12/82, 61/82 и 7/84), по претходно прибавено мислење од 
Заедницата на југословенските пошти, телеграфи и теле-
фони, директорот на Сојузната управа за царини пропи-
шува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНИ НА УПАТСТВОТО ЗА ЦАРИНСКАТА ПО-
СТАПКА СО ПОШТЕНСКИТЕ ПРАТКИ ВО МЕЃУНА-

РОДНИОТ ПОШТЕНСКИ СООБРАЌАЈ 

1. Во Упатството за царинската постапка со поштен-
ските пратки во меѓународниот поштенски сообраќај 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 37/84), во точка 39 став 2 
бројот: „37" се заменува со бројот: „38". 

2. Во точка 41 став 1 по зборовите: „не се врати во 
странство" се става точка, а текстот до крајот се брише. 

Став 2 се менува и гласи: 
„Пратките од одредбата на став 1 од оваа точка, ос-

вен пратките што содржат дрога, пропагандеѓматеријал 
и др., поштата за царинење ги враќа во странство преку 
изменичната пошта, врз основа на царинската проследни-

ца. По враќањето на пратката во странство, царинарница-
та ја раздолжува поштенско-царинската пријава со бројот 
на царинската проследница." 

3. Точка 47 се менува и гласи: 
„Увозната поштенско-царинска декларација за граѓа-

ни се печати во блокови од 20 примероци, со тоа што три 
последователни примероци во блокот се означени со ист 
реден број. Првиот и вториот примерок на грбот се карбо-
низирани, а на врвот перфорирани. Првиот и вториот 
примерок остануваат во блокот за потребите на царинар-
ницата, а третиот примерок, со пополнетата уплатница, и 
се предава на поштата и се приклучува кон пратката зара-
ди врачување на примателот." 

4. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. Д-1955 
27 февруари 1985 година 

Белград 

Директор 
на Сојзната управа за 

царини, 
Звонко Пошчиќ, с. р. 

применета новопри-
до денот на менети 
почетокот цени 

на примену-
вањето на 

новите цени 
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143. 
Врз основа на член 16, чл. 19 до 25, член 33 и чл. 61 и 

65 од Законот за Народната банка на Југославија и за 
единственото монетарно работење на народните банки на 
републиките и народните банки на автономните покраини 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76, 41/81 и 26/84), а во 
согласност со одредбите на Одлуката за критериумите за 
замена на кредити од примарната емисија за селективна 
намени со монетизација со селективно обележје 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 41/83), Советот на гуверне-
рите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОП-
ШТИТЕ УСЛОВИ, ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА 

КОРИСТЕЊЕ И ВРАЌАЊЕ НА ПРИМАРНАТА 
ЕМИСИЈА 

1. Во Одлуката за општите услови, за начинот и по-
стапката за користење и враќање на примарната емисија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 14/84) во точка 16 ставот 3 
се менува и гласи: 

„Ако народната банка со претходната контрола од 
став 1 на оваа точка установи дека банката во моментот 
на разгледувањето на нејзиното барање за користење на 
средства има каква и да било неуредност, во смисла ш 
оваа точка, и дека средствата ненаменски ги користи, на-
родната банка, во согласност со член 33 од Законот за На-
родната банка на Југославија, донесува решение за одби-
вање на барањето на банката за користење на примарната 
емисија." 

По став 3 на оваа точка се додава нов став 4, кој гла-
си: 

„Против решението од став 3 на оваа точка, банката 
може, во рок од 15 дена од денот на доставувањето на ре-
шението, да изјави жалба до Народната банка на Југосла-
вија. Жалбата не го одлага извршувањето на решението." 

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

О. бр. 6 
12 февруари 1985 година 

Белград 
Претседател 

на Советот на гувернерите 
гувернер 

на Народната банка на 
југославија, 

Радован Макиќ, с. р. 

144. 

Врз основа на член 69г од Законот за девизното рабо-
тење и кредитните односи со странство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 15/77,61/82, 77/82, 34/83, 70/83 и 71/84), во со-
работка со Стопанската комора на Југославија, Собрание-
то на Интересната заедница на Југославија за економски 
односи со странство донесува 

ЕДИНСТВЕНИ КРИТЕРИУМИ 
ОД ЧЛЕН 69а НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕ-
ЊЕ И КРЕДИТНИТЕ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО ЗА 

1985 ГОДИНА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со Единствените критериуми од член 69а на Законот 

за девизното работеле и кредитните односи со странство, 

за 1985 година (во натамошниот текст: Единствени крите-
риуми), се утврдуваат: 

1) мерилата за пресметување на делот од девизите за 
општествено признати репродукциони потреби, што зара-
ди плаќање во странство им припаѓаат на организациите 
на здружен труд, и тоа: 

а) во рамките на едно општо задружение или повеќе 
поврзани општи задруженија на Југославија или други 
форми на здружување или поврзување на ниво на Југосла-
вија; 

б) во формите на здружување и поврзување кои пр-
етставуваат големи деловни и репродукциони целини на 
југословенското стопанско подрачје; 

2) мерилата со кои организациите на здружен труд во 
рамките на формите на здружување и поврзување ќе се по-
ттикнуваат на остварување поголем извоз и поголем деви-
зен прилив; 

3) мерилата врз основа на кои на организациите на 
здружен труд им се утврдува правото на купување девизи 
на единствениот девизен пазар за општествено признати 
репродукциони потреби во рамките на формите на 
здружување и поврзување од точка 1 на овој член заради 
плаќања спрема странство. 

Мерилата за пресметување на делот на девизите што 
им припаѓа на организациите на здружен труд за општес-
твено признати репродукциони потреби и мерилата врз 
основа на кои се утврдува правото на купување девизи на 
девизниот пазар за општествено признати репродукциони 
потреби се единствени за сите форми на здружување и по-
врзување од точка 1 под б) на овие критериуми. 

Член 2 

Под форми на здружување и поврзување, во смисла 
на овие критериуми, се подразбираат, покрај едно или по-
веќе поврзани општи здруженија на Југославија, и големи-
те деловни репродукциони целини на југословенското сто-
панско подрачје, како и други форми на здружување и по-
врзување на ниво на Југославија за кои, врз основа на член 
3 од овие критериуми, Интересната заедница на Југосла-
вија за економски односи со странство (во натамошниот 
текст: Заедница на Југославија) ќе одлучи, по нивно бара-
ње, општествено признатите репродукциони потреби да 
им се пресметуваат врз основа на мерилата од овие крите-
риуми. 

Член 3 

Форми на здружување и поврзување на ниво на Југо-
славија, во смисла на член 69г ст. 2 и 3 од Законот за де-
визното работење и кредитните односи со странство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 70/84) - (во натамошниот 
текст: Законот), за кои се пресметуваат општествено при-
знатите репродукциони потреби во Заедницата на Југосла-
вија, се: 

1) формите на здружување и, поврзување во кои 
здружувањето на труд и средства се заснова врз поделба 
на трудот, заемна соработка и поврзаност на организаци-
ите на здружен труд и врз кооперација односно меѓузавис-
ност на снабдувањето со суровини и репродукционен ма-
теријал од значење за производството на заеднички произ-
вод што се извезува или се продава на домашниот пазар; 

2) формите на здружување и поврзување кои по обе-
мот на своето производство и извоз и обемот на работење-
то претставуваат големи деловни и репродукциони цели-
ни на југословенското стопанско подрачје; 

3) формите на здружување и поврзување кои имаат 
обединета деловно-финансиска функција, заеднички про-
грами за извоз и заеднички настап на странски пазари; 
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4) формите на здружување и поврзување што се фор-
мирани врз основа на здружување на труд и стредства во 
смисла на Законот за здружениот труд и запишани во суд-
скиот регистар со овластување за надворешнотрговски 
промет за своја сметка и од името на своите членки. 

Покрај условите од став 1 на овој член, формите на 
здружување и поврзување треба да го исполнуваат и след-
ниот услов: со производство на стоки и вршење на услуги 
да оствариле во 1984 година извоз на конвертибилното 
подрачје најмалку во износ од 40 милиони долари, вклучу-
вајќи и извоз по меѓудржавни аранжмани. 

По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, во 
зависност од структурата на производството, може да се 
отстапи од износот од тој став до 15% ако со програмата 
за извоз на определената форма за 1985 година е предвиде-
но остварување на извоз најмалу во тој износ. 

Формите на здружување и поврзување што се форми-
раат врз основа на овие критериуми, за кои постапката за 
судска регистрација е во тек, можат да се сметаат како 
форма на организирање во смисла на член 73. ст. 2 и 3 од 
Законот. 

Член 4 

Единствените критериуми се применуваат, во рамки-
те на секоја форма на здружување и поврзување, за пре-
сметување на вкупниот дел од девизите што им припаѓа 
на сите организации на здружен труд во таа форма за оп-
штествено признатите репродукциони потреби. 

Член 5 

Делот од девизите што им припаѓа на организациите 
на здружен труд од наменското производство за плаќање 
на увоз заради производство на производи со посебна на-
мена се утврдува врз основа на посебни критериуми што 
ги донесува Сојузниот извршен совет. 

На организацијата на здружен труд која во своите 
производствени капацитети покрај наменско производ-
ство врши и дејност која нема карактер на наменско про-
изводство, делот од девизите за општествено признати 
репродукциони потреби и се пресметува врз основа на 
овие критериуми. 

Член 6 

Од остварениот девизен прилив организацијата на 
здружен труд издвојува и продава дел од девизите во висо-
чината и на начинот што се утврдени во Одлуката за заед-
ничката девизна политика на Југославија за 1985 година. 

По издвојувањето на делот од девизите во смисла на 
став 1 од овој член, на организацијата на здружен труд и 
припаѓа дел од девизите за општествено признати репро-
дукциони потреби во согласност со самоуправната спо-
годба склучена во рамките на формата на здружување и 
поврзување. 

II. МЕРИЛА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ДЕЛОТ ОД ДЕ-
ВИЗИТЕ ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПРИЗНАТИ РЕПРОДУК-
ЦИОНИ ПОТРЕБИ ЗА ФОРМИТЕ НА ЗДРУЖУВАЊЕ 

И ПОВРЗУВАЊЕ 

Член 7 

Д^лот од девизите за општествено признати репро-
дукциони потреби што од вкупниот девизен потенцијал 
според девизниот биланс на Југославија им припаѓа на ор-
ганизациите на здружен труд заради плаќање спрема 
странство за секоја форма на здружување и поврзување се 
пресметува врз основа на: 

1) вкупниот износ на фиксните и гарантираните обвр-
ски по странски кредити (долгорочни, среднорочни, крат-

корочни) и на обврските по меѓународни конвенции што 
втасуваат за плаќање во 1985 година, со тоа што: 

- делот од девизите за општествено признати репро-
дукциони потреби утврден со самоуправната спогодба од 
член 6 на овие критериуми да им се намали на организа-
циите на здружен труд за износот на фиксните и гаранти-
раните обврски што во текот на годината се репрограми-
раат и се рефинансираат и на обврските што дефинитивно 
се намируваат од средствата обезбедени за овие намени 
кај Народната банка на Југославија. Тоа намалување ќе го 
изврши овластената банка, во рок од 15 дена од денот кога 
е склучен договорот за репрограмирање и рефинансирање 
на обврските, за што веднаш ќе ја извести Заедницата на 
Југославија, а за делот од обврски што дефинитивно се на-
мируваат од средствата кај Народната банка на Југосла-
вија - во моментот на извршувањето на обврските, врз ос-
нова на податоците на Народната банка на Југославија. 

- делот од девизите што им припаѓа на организаците 
на здружен труд за намирување на фиксните и гарантира-
ните обврски, организацијата на здружен труд може, по 
намалувањето на општествено признатите репродукци-
они потреби за износот на репрограмираните и рефинан-
сираните обврски, привремено, до втасувањето на об-
врските, да го употреби и за други плаќања ако постигне 
спогодба со овластената банка дека во моментот на ни-
вното втасување ќе обезбеди девизи; 

2) односот на просечно остварениот увоз на стоки и 
одливот од услуги и другиот нестоковен одлив во конвер-
тибилни девизи во 1982 и 1983 година, освен увозот на оп-
рема и одливот по камати, помножен со стапката на рас-
тежот на увозот утврдена во Одлуката за платниот биланс 
на Југославија за 1985 година според просечно остварени-
от извоз на стоки, приливот од услуги и другиот нестоко-
вен прилив во конвертибилни девизи за 1982 и 1983 година 
помножен со стапката на растежот на извозот утврдена во 
Одлуката за платниот биланс на Југославија за 1985 годи-
на. Делот од девизите што врз основа на оваа точка им 
припаѓа на организациите на здружен труд во рамките на 
формите на здружување и поврзување се пресметува на тој 
начин што со утврдениот процент од оваа точка се множи 
просечно остварениот извоз на стоки, приливот од услуги 
и другиот нестоковен прилив во конвертибилни девизи во 
1982 и 1983 година, зголемен за стапката на растежот на 
извозот. 

Делот од девизите што врз основа на пресметување-
то им припаѓа на рганизациите на здружен труд во рамки-
те на формите на здружување и поврзување за општестве-
но признатите репродукциони потреби се признава во ист 
процент како и делот од девизите што организациите на 
здружен труд го задржуваат од остварениот девизен при-
лив во 1985 година и како износ на девизи што имаат пра-
во да ги купат на девизниот пазар во 1985 година. 

Вредноста на увозот и извозот од точка 2 на овој член 
е износот утврден во смисла на член 9 од овие критери-
уми. 

Стапката на растежот на увозот и стапката на рас-
тежот на извозот, утврдени со Одлуката за платниот би-
ланс на Југославија за 1985 година се пресметуваат нд ос-
новицата на увозот односно извозот просечно остварен во 
1982 и 1983 година. 

Општествено признатите репродукциони потреби за 
организациите на здружен труд од областа на сообраќајот 
не се пресметуваат за износот на девизите примени од до-
машни организаци на здружен труд за покритие на тран-
спортните трошоци за кои им се признаени општествено 
признатите репродукциони потреби на организациите на 
здружен труд за кои стоките се извезуваат односно увезу-
ваат. 

Организацијата на здружен труд што во 1982 и 1983 
година здружила девизи врз основа на член 68 од Законот 
може увозот од тие години да го зголеми за износот на та-
ка задружените девизи ако со организацијата на здружен 
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труд која во споменатите години ги платила увезените 
стоки со така здружените девизи склучи спогодба за тој из-
нос да и се намали увозот. 

Промените на височината на делот од девизите за оп-
штествено признатите репродукциони потреби извршени 
кај организациите на здружен труд по основ на став 6 од 
овој член ќе ги верификува Извршниот одбор на Заедница-
та на Југославија. 

Член 8 

Делот од девизите што им припаѓа на организациите 
на здружен труд за општествено признати репродукциони 
потреби, т. е. делот од девизите што од остварениот деви-
зен прилив го задржуваат и делот од девизите што имаат 
право да го купат на девизниот пазар односно вкупниот 
обем на плаќањата спрема странство во рамките на сите 
форми на здружување и поврзување, утврден на начинот 
од член 7 на овие критериуми, мора да биде усогласен со 
пропорциите од платниот и девизниот биланс на Југосла-
вија и не може да ги премине утврдените рамки од плат-
ниот и девизниот биланс на Југославија за 1985 година. 

Заради спроведување на одредбата од став 1 на овој 
член, делот од девизите што организациите на здружен 
труд го задржуваат од девизниот прилив остварен во 1985 
година во рамките на формите на здружување и поврзува-
ње се пресметува во апсолутен износ со примена на пре-
сметаниот процент на просечно остварениот извоз на сто-
ки,' приливот од услуги и другиот нестоковен прилив во 
1982 и 1983 година, зголемен за стапката на растежот на 
извозот од член 7 на овие критериуми. 

Член 9 
Податоци за вредноста на извозот и увозот на стоки, 

освен на увозот на опрема, што се наплатува односно се 
плаќа во конвертибилни девизи остварени во 1982 и 1983 
година, искажани поединечно по организации на здружен 
труд, ќе прибави Заедницата на Југославија од Сојузната 
управа за царини. 

Податоци за фиксните и гарантираните обврски на 
организациите на здружен труд што втасуваат за плаќање 
во 1985 година во конвертибилни девизи, ќе обезбеди На-
родната банка на Југославија според прегледот од Прило-
гот бр. 1 на овие критериуми. 

Податоци за обврските по меѓународни конвенции за 
1985 година ќе обезбедат организациите на здружен труд 
според Прилогот бр. 2 на овие критериуми. 

Податоци за вредноста на одливот и приливот на де-
визи по увоз и извоз на услуги, вклучувајќи и податоци за 
другиот нестоковен одлив, освен одливот по основ на ка-
мата и за приливот во конвертибилни девизи во 1982 и 
1983 година, а намалени за износот од член 7 точка 2 став 
5 на овие критериуми што мора да ги верификува овласте-
ната банка, ќе обезбедат организациите на здружен труд 
според прегледот од Прилогот бр. 3 на овие критериуми. 

Податоците прибавени од Сојузната управа за цари-
ни и од Народната банка на Југославија Заедницата на Ју-
гославија ќе и ги достави на Стопанската комора на Југос-
лавија и на самоуправните интересни заедници на репуб-' 
ликите и автономните покраини за економски односи со 
странство (во натамошниот текст: републички и покраин-
ски заедници). Организациите на здружен труд ќе ги до-
стават податоците од прилозите бр. 2 и 3 до Општото 
здружение на Југославија, а ако делот од девизите за оп-
штествено признатите репродукциони потреби се утврду-
ва во рамките на големи деловни и репродукциони целини 
или други форми на здружување и поврзување на ниво на 
Југославија, податоците од прилозите бр. 2 и 3 ќе ги доста-
ви до Заедницата на Југославија. 

Податоците од овој член се искажуваат во динари, со 
пресметување на износот во конвертибилни девизи по кур-
севите од Одлуката за утврдување на курсевите на стран-
ските валути за определување на основицата за пресмету-
вање на царината и на другите увозни давачки, на даноч-

ните олесненија за остварениот девизен прилив при изво-
зот и искажување на правото на увоз и плаќање, како и за 
потребите на статистиката („Службен лист на СФРЈ", бр. 
65/84) - (во натамошниот текст: Одлуката). 

Ако податоците за фиксните и гарантираните обвр-
ски и податоците за извозот и увозот на стоки во 1982 и 
1983 година, добиени од Народната банка на Југославија и 
од Сојузната управа за царини, отстапуваат од податоци-
те со кои располага организацијата на здружен труд, на 
таа организација, врз основа на примената изјава и прове-
рената приложена документација, може да и се коригира 
процентот утврден врз основа на мерилата од член 7 на 
овие критериуми. 

Член 10 
Во формите на здружување и поврзување во кои орга-

низациите на здружен труд, како целина, увезувале а не из-
везувале во 1982 и 1983 година, делот од девизите за оп-
штествено признатите репродукциони потреби се пресме-
тува во фиксен износ намален за износот од член 7 точка 2 
став 5 на овие критериуми, во височина на просечниот 
увоз на стоки и услуги, освен увозот на опрема, и друг од-
лив, освен одливот по основ на камата во конвертибилни 
девизи, остварен во 1982 и 1983 година зголемен за изно-
сот на фиксните и гарантираните обврски по странски кре-
дити и меѓународни конвенции што втасуваат за плаќање 
во 1985 година. 

Девизи за намените од став 1 на овој член се купуваат 
на единствениот девизен пазар. 

Член И 
Врз основа на мерилата од чл. 7 и 10 и податоците од 

член 9 на овие критериуми, за организациите на здружен 
труд во рамките на општите здруженија на Југославија, 
општото здружение на Југославија го пресметува делот од 
девизите за општествено признатите репродукциони по-
треби на организациите на здружен труд. 

За организациите на здружен труд за кои, по нивно 
барање, Извршниот одбор на Заедницата на Југославија 
одлучил делот од девизите за сгпштестврно признатите ре-
продукциони потреби да се пресметува во рамките на дру-
ги форми на здружување и поврзување, делот од девизите 
за општествено признатите репродукциони потреби се 
пресметува во Заедницата на Југославија врз основа на ме-
рилата од член 7 и податоците од член 9 на овие критериу-
ми. 

III. УТВРДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИОТ ДЕЛ ОД ДЕВИЗИ-
ТЕ ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПРИЗНАТИ РЕПРОДУКЦИО-

НИ ПОТРЕБИ 

Член 12 
Делот од девизите за плаќање на увозот на енергет-

ски суровини издвоен со Одлуката за заедничката девизна 
политика на Југославија за 1985 година, предвидени со 
Енергетскиот биланс на Југославија за 1985 година, се ис-
кажува посебно по организации на здружен труд што 
вршат увоз и истражување на енергетски суровини, и тоа 
во височина на распоредениот дел од девизите утврден за 
овие намени со посебна самоуправна спогодба склучена во 
рамките на Општото здружение на нафтното стопанство 
на Југославија и Општото здружение на црната металур-
гија на Југославија. Тој износ се утврдува со самоуправна-
та спогодба од член 6 на овие критериуми како посебен 
дел од девизите за задоволување на општествено призна-
тите репродукциони потреби, а се реализира, зависно од 
динамиката на приливот на девизни средства за овие на-
мени, на сметка кај Народната банка на Југославија. 

Член 13 
Во рамките на делот од девизите за општествено при-

знати репродукциони потреби утврден со самоуправната 
спогодба од член 6 на овие критериуми, посебно се ис-
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кажува ооемот на увозот на стоки утврден со општестве-
ниот договор за обезбедување и користење на девизи за 
плаќање на приоритетниот увоз на определени производи 
односно суровини за нивно производство во 1985 година 
на единствениот југословенски пазар, а се реализира од 
изворите наведени во тој договор. 

Член 14 

Организациите на здружен труд, од остварениот де-
визен прилив, покрај делот на девизите што им припаѓаат 
за општествено признати репродукциони потреби заради 
плаќање во стртанство, задржуваат и дел на девизи за на-
мирување на обврските во 1985 година настанати врз ос-
нова на Одлуката за регулирање на изворите и начинот на 
враќање на девизи на овластените банки кои од својот вку-
пен девизен потенцијал ги платиле фиксните и гарантира-
ните обврски за сметка на определени општествени прав-
ни лица („Службен лист на СФРЈ", бр. 71/83). 

Став 1 од овој член не ќе се применува до донесува-
њето на закон со кој ќе се регулира ова прашање. 

Член 15 
Во рамките на делот на девизите за општествено при-

знати репродукциони потреби утврден со самоуправната 
спогодба од член 6 на овие критериуми се врши увоз и 
плаќање по основ на: 

- увоз заради извоз; 
- заедничко вложување на странски лица во домашна 

организација на здружен труд за тековна репродукција; 
- компензациони работи; 
- саемски компензациони работи; 
- работи на малограничниот промет; 
- работи од член 114 на Законот; 
- пребивање на долгувања и побарувања; 
- наплата и плаќање на услуги во натура по работи 

на облагородување. 
За вредноста на увозот по работите од став 1 на овој 

член подеднакво се намалува износот на девизите што ор-
ганизациите на здружен труд ги задржуваат за задоволува-
ње на своите општествено признати репродукциони по-
треби и правото на купување девизи на девизниот пазар. 

Член 16 
Во рамките на делот на девизите за општествено при-

знати репродукциони потреби во формите на здружување 
и поврзување на кои се однесува член 21 од овие критери-
уми, со самоуправна спогодба ќе се обезбеди на организа-
цијата на здружен труд да и припаѓа дел од девизите за 
општествено признати репродукциони потреби по работи 
на долгорочна производствена кооперација со странски 
лица, во височина на извозот остварен по тие работи. 

Член 17 
Оганизациите на здружен труд можат од делот на де-

визите што им припаѓаат по основ на општествено при-
знати репродукциони потреби да плаќаат опрема од пома-
ла вредност и резервни делови за инвестиционо одржува-
ње во 1985 година, во височина од 10% од износот утврден 
за општествено признати репродукциони потреби. 

IV. ПОСТАПКА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ДЕЛОТ НА 
ДЕВИЗИТЕ ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПРИЗНАТИ РЕПРО-
ДУКЦИОНИ ПОТРЕБИ ВО ФОРМИТЕ НА ЗДРУЖУВА-

ЊЕ И ПОВРЗУВАЊЕ 

Член 18 
Податоците за делот на девизите за општествено 

признати репродукциони потреби, пресметани во смисла 
на член 11 од овие критериуми, и се доставуваат на Заед-
ницата на Југославија. 

Извршниот одбор на Заедницата на Југославија ут-
врдува дали делот на девизите за општествено признати 
репродукциони потреби од став 1 на овој член е пресметан 
во согласност со овие критериуми. 

Кога ќе утврди дека делот на девизите за општестве-
но признати репродукциони потреби на организациите на 
здружен труд во форма на здружување и поврзување е пре-
сметан во согласност со овие критериуми, Извршниот од-
бор издава потврда за тоа. 

Организациите на здружен труд можат да ја склучат 
самоуправната спогодба од член 6 на овие критериуми ко-
га Извршниот одбор ќе им ја издаде потврдата од став 3 
на овој член. 

Член 19 
Во рамките на делот на девизите за општествено при-

знати репродукциони потреби пресметан за секоја форма 
на здружување и поврзување, организациите на здружен 
труд во рамките на таа форма на здружување и поврзува-
ње со самоуправната спогодба од член 6 на овие критери-
уми го утврдуваат и распоредуваат делот на девизите врз 
одделни организации на здружен труд за нивните општес-
твено признати репродукциони потреби. Притоа тргнува-
ат од потребата приоритетно да се обезбедува производ-
ство за извоз со што поголем степен на обработка и со 
што поголем девизен ефект. 

Правата на купување девизи на девизниот пазар се 
утврдуваат во рамките на вкупно пресметаните општес-
твено признати репродукциони потреби за формата на 
здружување и поврзување. 

Делот од девизите за општествено признати репро-
дукциони потреби што врз основа на пресметувањето им 
припаѓа на организациите на здружен труд во рамките на 
формата на здружување и поврзување се признава во ист 
процент како и делот на девизите што организациите на 
здружен труд го задржуваат од остварениот девизен при-
лив во 1985 година и како износ на девизите што имаат 
право да ги купат на девизниот пазар во 1985 година. Со 
самоуправни спогодби во рамките на формите на 
здружување и поврзување се утврдува, во процент, делот 
на девизи што го задржува секоја организација на здружен 
труд и делот на девизи што сакоја организација на 
здружен труд го продава на девизниот пазар. 

Член 20 
I 

Дел од општествено признатите репродукциони по-
треби се задоволува со увоз на кредит чија отплата не вта-
сува во 1985 година. 

Член 21 - р 
Под задржување на девизи се подразбира девизниот 

прилив на девизната сметка на организациите на здружен 
труд, како и користењето на девизи од извоз по специфич-
ни работи на надворешнотрговска размена, и тоа: работи 
на долгорочна производствена кооперација, имајќи го 
предвид член 16 на овие критериуми, работи на увоз зара-
ди извоз, работи на заедничко вложување на странски ли-
ца во домашна организација на здружен труд за текушта 
репродукција, компензациони работи, саемски компенза-
циони работи, работи на малограничниот прбмет, работи 
од член 114 на Законот, за плаќање на увозот по овие спе-
цифични работи и др. 

Делот на девизите што се задржува по сите основи од 
став 1 на овој член се пресметува со единствен процент ут-
врден врз основа на мерилата од член 7 на критериумите. 

Член 22 
Право на купување девизи на девизниот пазар врз ос-

нова на овие критериуми имаат организациите на здружен 
труд: 

- кои со делот на девизи што им преостанува по из-
двојувањето за заеднички договорените потреби не можат 
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да ги намират општествено признатите репродукциони 
потреби утврдени со самоуправната спогодба од член 6 на 
овие критериуми; 

- чијшто придонес во извозот неможе да се утврди 
или ако не е доволен за намирување на увозните потреби; 

- кои ги утврдиле увозните потреби, но не учествува-
ат во извозот; 

- кој се должни да ги намират услугите на превозот 
на домашни патници и ПТТ услуги што ги презеле стран-
ски лица. 

Член 23 
Формите на здружување и поврзување и организаци-

ите на здружен труд имаат право на купување девизи на 
девизниот пазар во височина на разликата помеѓу вкупни-
те општествено признати репродукциони потреби и девиз-
ине,т прилив што го задржуваат организациите на 
здружен труд. 

Правото на купување девизи на девизниот пазар се 
утврдува со самоуправната спогодба од член 6 на овие 
критериуми во рамките на формите на здружување и по-
врзување според одделни извори од кои ќе се обезбедат де-
визи за купување на девизниот пазар. 

Член 24 
Со самоуправната спогодба од член 6 на овие крите-

риуми организациите на здружен труд го утврдуваат пра-
вото на купување девизи на девизниот пазар, по правило, 
рамномерно по квартали. 

Правото на купување девизи на девизниот пазар 
квартално ќе се усогласува со извршувањето на платниот 
и девизниот биланс на Југославија. 

Член 25 
' При меѓусебното распоредување на делот на девизи-

те за општествено признати репродукциони потреби ут-
врдени за формата на здружување и поврзување, организа-
циите на здружен труд можат да се спогодат делот на де-
визите за општествено признати репродукциони потреби 
на организациите на здружен труд, кои: 

- во 1982 и 1983 година извезувале а во тие години не 
увезувале; 

- кои во тие години не извезувале а увезувале и во 
1985 година остваруваат девизи; 

- за новооснованите организации на здружен труд и 
за оние што се во основање; 

- за организациите на здружен труд со пробно произ-
водство и за организациите на здружен труд кои во 1982 и 
1983 година не извезувале ниту увезувале, а во 1985 година 
остваруваат девизи 

да се пресмета и утврди во височината на делот на 
девизите што за општествено признатите репродукциони 
потреби се утврдени за сродни организации на здружен 
труд во таа форма на здружување и поврзување. 

Член 26 
Самоуправните спогодби од член 6 на овие критери-

уми што ги склучиле организациите на здружен труд во 
рамките на секоја форма на здружување и поврзување и ре 
доставуваат на Заедницата на Југославија и на овластена-
та банка. 

Извршниот одбор на Заедницата на Југославија, во 
рок од 15 дена од денот на приемот на самоуправните спо-
годби, утврдува дека делот на девизите што им припаѓа на 
организациите на здружен труд за секоја форма на 
здружување и поврзување е распореден врз одделни орга-
низации на здружен труд во рамките на делот на девизите 
штр им припаѓа на организациите на здружен труд во 
рамките на таа форма на здружување и поврзување. 

Ако Извршниот одбор утврди дека распределбата 
врз одделни организации на здружен труд не е извршена 
во рамките на делот на девизите утврдени за формата на 
здружување и поврзување, ќе ги извести овластените бан-

ки дека не ги извршуваат налозите за плаќање на органи-
зациите на здружен труд од таа самоуправна спогодба, а 

'односната форма на здружување и поврзување - распре-
делбата на девизите врз одделни организации на здружен 
труд да ја изврши во рамките на утврдениот износ, во рок 
од 15 дена. 

Член 27 

Со самоуправната спогодба од член 6 на овие крите-
риуми, организациите на здружен труд во рамките на фор-
мите на здружување и поврзување ги утврдуваат: 

- мерилата за пресметување на делот на девизите за 
општествено признатите репродукциони потреби на орга-
низациите на здружен труд; 

- начинот и постапката на меѓусебно признавање на 
пресметаниот дел на девизите за ошшествено признатите 
репродукциони погреби; 

- мерилата и критериумите за распоредување да де-
лот на девизите за општествено признатите репродукцио-
ни потреби пресметани за формата на здружување и по-
врзување врз одделни организации на здружен труд. 

Самоуправната спогодба треба да ги содржи сите 
елементи искажани во Прилогот бр. 4 на овие критериу-
ми. 

V. МЕРИЛА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА ОСТВАРУВАЊЕ 
ПОГОЛЕМ ДЕВИЗЕН ПРИЛИВ 

Член 28 

Ако организациите на здружен труд во рамките на 
формата на здружување и поврзување во текот на 1985 го-
дина остварат стапка на растеж на извозот над стапката 
на растеж предвидена со Одлуката за заедничката девизна 
политика на Југославија за 1985 година, зголемениот деви-
зен прилив по тој основ, по издвојувањето на дел од деви-
зите за намените утврдени со Законот, можат во целост да 
ги користат за плаќање на зголемените сопствени репро-
дукциони потреби и меѓусебно да го распоредат во таа 
форма врз одделни организации на здружен труд. 

Девизниот прилив по тој основ може да се користи за 
плаќање на суровини и друг репродукционен материјал, 
опрема и други плаќања спрема странство. 

VI. НАЧИН И ПОСТАПКА НА КОРИСТЕЊЕ НА УТ-
ВРДЕНИТЕ ОПШТЕСТВЕНО ПРИЗНАТИ РЕПРОДУК-

ЦИОНИ ПОТРЕБИ 

Член 29 

Целиот увоз, освен увозот на опрема и сите плаќања 
спрема странство, вклучувајќи го и кредитот користен за 
увоз на суровини и репродукционен материјал што се от-
платува во 1985 година, се вршат во рамките на делот на 
девизите за општествено признати репродукциони потре-
би на организациите на здружен труд утврдени со самоуп-
равната спогодба од член 6 на овие критериуми (делот на 
девизите што од остварениот девизен прилив им припаѓа 
на организациите на здружен труд и правото на купување 
девизи на девизниот пазар). 

Член 30 

Формите на здружување и поврзување се должни со 
самоуправните спогодби од член 6 на овие критериуми да 
обезбедат во рамките на делот на девизите утврдени за оп-
штествено признатите репродукциони потреби приори-
тетно да се извршуваат нивните фиксни и гарантирани об-. 
врски и да се плаќа увозот на суровини и репродукционен 
материјал за производство со кое, со користење на домаш-
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ните ресурси, првенствено се остварува извоз на конверти-
билното подрачје, како и увозот на суровини, репродукци-
онен материјал и определени производи што се од посеб-
но значење за снабдување на населението во согласност со 
општествениот договор од член 13 на овие критериуми. 

Член 31 

За износот на стоковните кредити што за увоз на су-
ровини и репродукционен материјал се користат во 1985 
година ќе се намалат општествено признатите репродук-
циони потреби, односно за износот на користените сто-
ковни кредити ќе се намали, во моментот на увозот, и из-
носот на девизите што организацијата на здружен труд го 
задржува за задоволување на своите општествено призна-
ти репродукциони потреби или правото на купување деви-
зи на девизниот пазар. 

' Член 32 

Правото на купување девизи утврдено врз основа на 
мерилата од овие критериуми се реализира квартално, 
сразмерно со остварувањето на девизниот прилив во Про-
екцијата на девизниот биланс на Југославија за 1985 годи-
на. 

Член 33 

Извршниот одбор на Заедницата на Југославија, по 
распоредувањето на девизите за општествено признатите 
репродукциони потреби врз формите на здружување и по-
врзување, ќе изврши верификација на распоредот на деви-
зите односно на правата на купување девизи на девизниот 
пазар од становиште на усогласување со општествено 
признатите репродукциони потреби во сите форми на 
здружување и поврзување и со изворите за купување деви-
зи на девизниот пазар во смисла на член 23 од овие крите-
риуми. 

Извршниот одбор на Заедницата на Југославија ќе 
донесува одлука за усогласување на правото на купување 
девизи на единствениот девизен пазар со остварувањето, 
на приливот во конвертибилни девизи предвиден во девиз-
ниот биланс на Југославија, во рок од 10 дена од денот на 
добивањето податоци од Народната банка на Југославија. 

Приоритет во купувањето девизи на единствениот де-
визен пазар ќе се обезбеди во согласност со Резолуцијата 
за општествено-економски развој и економска политика 
на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во 
1985 година и Одлуката за заедничката девизна политика 
за 1985 година. 

VII. ОСНОВИ ЗА ПОШИРОКО ПОВРЗУВАЊЕ НА ОР-
ГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Член 34 

Организациите на здружен труд кои со производстве-
на, финансиска и друга економска соработка се поврзани 
во производството и прометот на стоки и услуги за извоз 
ги утврдуваат, со самоуправна спогодба врз основа на 
член 67 од Законот, мерилата за распоредување на оства-
рениот девизен прилив од тоа работење. 

Самоуправната спогодба од став 1 на овој член треба 
да ги содржи најмалку следните елементи: 

- количината и квалитетот на стоките и услугите за 
меѓусебна испорака и роковите за испорака на стоки од-
носно за извршување на услуги; 

- договорените цени; 
- учеството во заедничките ризици; 
- заедничките елементи на плановите; 
- основите и мерилата за распоредување на заеднич-

киот девизен прилив. 

Организациите на здружен труд се должни склучени-
те самоуправни сцогдоби и други акти од чл. 67 и 68 од За-
конот да им ги достават на банките овластени за работи 
со странство и на банките овластени за девизни работи во 
земјата (во натамошниот текст: овластени банки) кај кои 
имаат свои девизни сметки. 

Организациите на здружен труд се должни на репуб-
личките и покраинските заедници да им ги достават, зара-
ди евидентирање, склучените самоуправни спогодби и 
други општи акти од чл. 67 и 68 на Законот, со тоа што 
тие заедници се должни збирните извештаи да и ги доста-
ват на Заедницата на Југославија. 

Член 35 

Организациите на здружен труд кои склучуваат само-
управни спогодби од член 34 на овие критериуми, како и 
самоуправни спогодби заради заедничко производство за 
извоз, го утврдуваат своето учество во остварените девизи 
врз основа на следните објективизирани мерила: 

- учеството на вредноста на одделни фази на произ-
водството во вредноста на производите; 

- учеството на увозната супстанца во одделни фази 
на производството во вкупната вредност на увозната суп-
станца содржана во вредноста на производите што се из-
везуваат; 

- други мерила за кои ќе се договорат учесниците на 
спогодбата. 

Организациите на здружен труд ги склучуваат само-
управните спогодби од член 34 на овие критериуми врз ос-
нова на заедничките основи и мерила што ги прифатиле 
во самоуправните спогодби со други организации на 
здружен труд со кои производствено, работно и деловно 
се непосредно поврзани. 

Член 36 
Дел од девизниот прилив кој им припаѓа на организа-

циите на здружен труд по член 67 од Законот овластените 
банки го распоредуваат, во согласност со одредбите на тој 
член, во корист на девизната сметка на организациите на 
здружен труд што учествувале во неговото остварување. 

Член 37 
Остварените девизи и девизите отечени врз основа на 

утврдениот придонес, со кои располагаат по овие 
критериуми, организациите на здружен труд можат да ги 
здружуваат во согласност со член 68 од Законот и со нив 
да располагаат на начинот и под условите утврдени со За-
конот. 

Организациите на здружен труд што здружуваат де-
визи можат меѓусебно да ги пренесуваат на сметките што 
ги имаат во овластените банки само за намените за кои ги 
здружуваат. 

Член 38 
Овластените банки се должни за намените од член 34 

став 3 и намените од чл. 35 и 36 на овие критериуми да им 
доставуваат на односните републички и покраински заед-
ници месечни извештаи за извршениот девизен прилив и 
одлив по самоуправните спогодби и другите акти од чл. 67 
и 68 на Законот. 

VIII. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ 

Член 39 
Организациите на здружен труд во формите на 

здружување и поврзување што според Единствената кла-
сификација на дејности се распоредени во гранките: 
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- образование (1201), научноистражувачка дејност 
(1202), култура, уметност, информации (1203), освен изда-
вачката и новинско-издавачката дејност (12031), кинема-
тографија (12036), физичка култура и спорт (1204), здрав-
ствена заштита (1301), општествена заштита на децата и 
младината и социјална заштита (1302), здруженија на ор-
ганизации на здружен труд (1403), освен посебни стопан-
ски здруженија (14032), општествено-политички и општес-
твени организации и здруженија на граѓаните (1404), освен 
општествено-политичките организации (1404), комунални 
дејности (1003), економски, организациони и технолошки 
услуги (11062), самоуправни интересни заедници (1402) и 
превоз на патници во градскиот и приградскиот сообраќај 
(060601), задржуваат дел од девизите што и преостанува 
од остварениот девизен прилив на организацијата на 
здружен труд по издвојувањето за заеднички договорени-
те потреби утврдени со' Одлуката за заедничката девизна 
политика на Југославија за 1985 година. 

Член 40 
Организацијата на здружен труд од малото стопан-

ство организирана во рамките на општо здружение во ре-
публиката, односно, автономната покраина задржува дел 
од девизите по издвојувањето за заеднички договорените 
потреби утврдени со Одлуката за заедничката девизна по-
литика на Југославија за 1985 година ако не е прифатена 
во односното општо здружение на Југославија во рамките 
на тоа здружение да го утврдува делот од девизите за оп-
штествено признатите репродукциони потреби. 

Член 41 

На организацијата на здружен труд која до 1 март 
1985 година не ја склучи самоуправната спогодба од член 
6 на овие критериуми, како и на организацијата на 
здружен труд основана по тој рок, и се пресметува, во рам-
ките на Заедницата на Југославија, делот од девизите за 
општествено признатите репродукциони потреби во висо-
чина од 50% од износот на девизите што за таа организа-
ција на здружен труд би биле пресметани врз основа на 
мерилата од член 73 став 5 на Законот. 

Член 42 
Заедницата на Југославија и републичките и покраин-

ските заедници се должни да ја следат примената на овие 
критериуми, да укажуваат на проблемите во таа примена 
и да преземаат соодветни мерки. 

Ако Собранието на Заедницата на Југославија утврди 
дека со примената на овие критериуми не се обезбедува 
извршување на пропорциите на платниот и девизниот би-
ланс на Југославија, ќе презема додатни мерки од својата 
надлежност заради остварување на пропорциите утврдени 
во платниот и девизниот биланс на Југославија. Истовре-
мено за тоа ќе го извести Сојузниот извршен совет, оп-
штите здруженија и Стопанската комора на Југославија и 
ќе покрене постапка за измена и дополнение на Единстве-
ните критериуми, по постапката и на начинот што се 
предвидени за нивното донесување. 

Член 43 
Евиденција и контрола на користењето на делот од 

девизите за општествено признатите репродукциони по-
треби врши Народната банка на Југославија, народните 
банки на републиките, народните банки на автономните 
покраини и овластените банки, во согласност со Законот. 

Член 44 
Овластената банка издава потврда за обезбедување 

на девизи на организациите на здружен труд, според дина-
миката утврдена во Заедницата на Југославија. Банката 
врши продавање на девизи во моментот на втасаноста на 
плаќањето спрема странство. 

Дел од девизите што и припаѓаат на организацијата 
на здружен труд врз основа на самоуправната спогодба од 

член 6 на овие критериуми и склучениот кредити за увоз, 
како извори на девизни средства и задоволување на оп-
штествено признатите репродукциони потреби, се основ 
за давање потврда за обезбедување на девизни средства за 
плаќање на увозот, вклучувајќи ги и трошоците за превоз 
согласно со член 132 на Законот и за поднесување пријава 
за склучениот договор за увоз. Во потврдата на овластена-
та банка запишува дека е извршено и товарење на општес-
твено признатите репродукциони потреби за тој увоз. 

Организациите на здружен труд можат да склучуваат 
странски кредити до нивото утврдено со Одлуката за 
платниот биланс на Југославија и со Одлуката за девизни-
от биланс на Југославија за 1985 година, на начинот и под 
условите утврдени со Единствените критериуми од член 
141 на Законот. 

Средствата што се користат за увоз на рпрема во 
смисла на член 17 од овие критериуми и делот од девизите 
што организациите на здружен труд ги задржуваат во 
смисла на член 28 од овие критериуми се основ за поднесу-
вање пријава за склучен, договор за увоз на опрема и за 
плаќање ик аванс за увоз на опрема. 

IX. ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ 

Член 45 
Организациите на здружен труд можат, до склучува-

њето на самоурпавните спогодби од член 6 на овие крите-
риуми за 1985 година, а најдоцна до 28 февруари 1985 го-
дина, од девизниот прилив остварен во тој период да ко-
ристат дел од девизите во височина на процентот утврден 
со самоуправната спогодба за 1984 година, а најмногу до 
46%. 

Правото на организациите на здружен труд за купу-
вање на девизи на девизниот пазар може да изнесува 2/12 
од тоа право утврдено со самоуправната спогодба за 1984 
година. 

Член 46 
Неискористените права на организациите на здружен 

труд за купување на девизи на девизниот пазар се гасат на 
31 декември 1984 година. 

Член 47 
Неискористениот дел од девизите што организација-

та на здружен труд го задржала во 1984 година врз основа 
на мерилата од Единствените критериуми за таа година 
може да се користи и во 1985 година на начинот и по по-
стапката што се утврдени со овие критериуми. 

Член 48 
Заедницата на Југославија, во соработка со Стопан-

ската комора на Југославија, до крајот на март 1985 годи-
на ќе ги провери резултатите добиени врз основа на мери-
лата од овие критериуми, а врз основа на остварениот из-
воз (увоз) во 1983 и 1984 година, и ако се установат отста-
пувања поголеми од 15% ќе изврши соодветни корекции 
на општествени признатите репродукциони потреби. 

Ако во одделни форми на здружување и поврзување 
настапат позначителни отстапувања за определени орга-
низации на здружен труд, ќе се извршат корекции од пре-
сметаните на општествено признати репродукциони по-
треби во рамките на тие форми на здружување. 

Заедницата на Југославија е должна да води сметка за 
тоа оваа корекција да биде во рамките на платниот и де-
визниот биланс на Југославија за 1985 година. 

X. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 49 
Ако организацијата на здружен труд и друга форма 

на здружување и поврзување ја менуваат формата на орга-

I 
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низирање од член 1 на овие критериуми, должни се да по-
кренат постапка за измена на самоуправната спогодба 
склучена во рамките на формата на здружување и поврзу-
вање на која таа организација на здружен труд или друга 
форма на здружување и поврзување и припаѓа, како и на 
самоуправната спогодба од другата форма на која ќе и 
пристапи организацијата на здружен труд ако се приклу-
чат кон другата форма од член 1 став 1 алинеја 1 под а) и 
б) на овие критериуми. 

Член 50 
Одредбите на Единствените критериуми ги толкува 

Собранието на Заедницата на Југославија, во соработка со 
Стопанската комора на Југославија. 

Член 51 
Упатство за применување на Единствените критериу-

ми донесува Извршниот одбор на Заедницата на Југосла-
вија, во рок од 15 дена од денот на донесувањето на овие 
критериуми. 

Член 52 
Единствените критериуми се применуваат од 1 јануа-

ри 1985 година. 

Член 53 
Единствените критериуми влегуваат во сила наред-

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

Број 195/1-01 
30 јануари 1985 година 

Белград 
Претседател 

на Собранието на 
Интересната 

заедница на Југославија за 
економски односи 

со странство, 
Христо Кошка, с. р. 

Прилог бр. 1/1 

Прилог бр. 2 Прилог бр. 1 
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Прилог бр. 3 

П Р Е Г Л Е Д 

НА ПРИЛИВОТ И ОДЛИВОТ ЗА УСЛУГИ И ДРУГИ 
НЕСТОКОВНИ ПРИЛИВИ И ОДЛИВИ ОСТВАРЕНИ 

ВО 1982 И 1983 ГОДИНА 

во динари -

Година 
Вредност на одли- Вредност на при-

вот за услуги и ливот за услуги и 
други нестоковни други нестоковни 

одливи приливи 

1 2 3 

1982 

1983 

Вкупно: 

Во 198 

(Потпис на овластеното лице 
и печат на ОЗТ) 

(Место за заверка и печат на овластената банка) 

Прилог бр. 4 

Е Л Е М Е Н Т И 

НА САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ОД ЧЛЕН 6 НА 
ЕДИНСТВЕНИТЕ КРИТЕРИУМИ 

I. ДЕЛ ОД ДЕВИЗИТЕ ШТО И ПРИПАЃА НА ОРГА-
НИЗАЦИЈАТА НА ЗДРУЖЕН ТРУД ЗА ОПШТЕС-
ТВЕНО ПРИЗНАТИТЕ РЕПРОДУКЦИОНИ ПО-
ТРЕБИ 

1. Од остварениот девизен прилив 

1.1. во процент 

1.2. износ 

2. Право на купување на девизи на девизниот пазар 

2.1. во процент 

2.2. во износ 

3. Вкупно (1 2) 

3.1. во процент (1.1. 2.1.) 3.2. во износ (1.2. 2.2.) 
И. УТВРДУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНО ПРИЗНАТИ-

ТЕ РЕПРОДУКЦИОНИ ПОТРЕБИ ПО НАМЕНИ 

1. Обврски по странските кредити 

1.1. во процент 
1.2. во износ 

^ од тоа: 

1.2.1. обврски што се намируваат од средствата по 
чл. 2 и 6 на Законот за плаќањата во конвер-
тибилни девизи 

2. Обврски по меѓународните конвенции 
од тоа: 

2.1. обврски што се намируваат од издвоените 
средства за овие намени 

3. Обврски од член 14 на Единствените критериуми 

4. Друг дел на репродукционите потреби 

4.1. во процент 
4.2. во износ 
од тоа: 

4.2.1. плаќање по Општествениот договор 
(член 13) 

4.2.2. енергетски суровини (член 12) 

III. ПРИЛИВ ОД ИЗВОЗОТ НА СТОКИ И УСЛУГИ И 
ДРУГИ НЕСТОКОВНИ ПРИЛИВИ ПРОСЕЧНО 
ОСТВАРЕНИ ВО 1982 И 1983 ГОДИНА ЗГОЛЕМЕН 
ЗА 22,5%. 

145. 
Тргнувајќи од долгорочните општествени определби 

во областа на енергетика, како и од одредбите на Резолу-
цијата за политика на општествено-економскиот развој на 
Југославија во 1984 година, Собранието на СФРЈ, Собра-
нието на СР Босна и Херцеговина, Собранието на СР Ма-
кедонија, Собранието на СР Словенија, Собранието на СР 
Србија, Саборот на СР Хрватска, Собранието на СР Црна 
Гора, Собранието на САП Војводина, Собранието на 
САП Косово, Сојузната конференција на Социјалистички-
от сојуз на работниот народ на Југославија, Стопанската 
комора на Југославија, Сојузот на самоуправните интерес-
ни заедници на електростопанството на Југославија и За-
едницата на југословенското електростопанство, врз осно-
ва на член 124 од Уставот на СФРЈ, склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА РАЦИОНАЛНО КОРИСТЕЊЕ НА ЕЛЕКТРИЧНА 
ЕНЕРГИЈА, ШТЕДЕЊЕ И СОЛИДАРНОСТ НА РЕПУБ-
ЛИКИТЕ И АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ ВО СЛУ-

ЧАЈ НА НЕДОСТИГ НА ЕЛЕКТРИЧНА 
ЕНЕРГИЈА 

Член 1 

Тргнувајќи од тоа дека заеднички интерес на работ-
ните луѓе и граѓаните, организациите на здружен труд, оп-
штествено-политичките заедници, како и на целата оп-
штествена заедница е создавање услови за побрз развој на 
енергетиката, посебно на производството на електрична 
енергија, што е од големо значење за доследно остварува-
ње на долгорочните цели и задачи на развојот, особено во 
поглед на динамизирањето на растежот на индустриското 
производство, поголем извоз, како и надминување на по-
стојните проблеми на земјата во областа на економските 
односи со странство, а имајќи ги предвид правата и 
должностите на републиките и автономните покраини ут-
врдени со Уставот на СФРЈ, како во поглед на сопствени-
от општествено-економски развој, вклучувајќи го и разво-
јот на енергетиката на своето подрачје, така и од стано-
виште на нивната одговорност за развојот на земјата во 
целост, учесниците на овој општествен договор се соглас-
ни дека и рационалното користење и штедењето на елек-
тричната енергија, како фактори што се од суштествено 
значење за намирувањето на потребите за електрична 
енергија, се дел од вкупната политика на долгорочниот 
развој на енергетиката, па дека како трајна определба и за-
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дана треба да се опфатат и со актите со кои се утврдува 
концептот на општествено-економскиот развој на земјата 
во целост. 

^ Член 2 

Учесниците на овој општествен договор се согласни 
дека, во рамките на своите надлежности и овластувања, ќе 
преземаат мерки и активности заради континуирано спро-
ведување на процесот за рационално користење и штеде-
ње на електричната енергија. ; 

Во случаите на недостиг на електрична енергија пред-
видени со овој општествен договор, а заради побрзо над-
минување на можните кризни ситуации во снабдувањето и 
заради избегнување на потешките последици за стопан-
ството и за широката потрошувачка на подрачјата на за-
грозените републики, односно автономни покраини, учес-
ниците на овој општествен договор се согласни дека ќе 
обезбедуваат солидарност во меѓусебните испораки, во 
согласност со одредбите од овој општествен договор, на 
начинот што е утврден со самоуправниот општ акт. 

Член 3 

Учесниците на овој општествен договор се согласни 
дека постојат значајни можности за рационално користе-
ње и штедење на расположливата електрична енергија, ка-
ко во широката потрошувачка, така и во индустријата, по-
себно во одделни гранки, па дека заради тоа треба: 

1) да се подобруваат постојните технолошки процеси 
и да се интензивираат истражувањата за воведување на 
нови технологии заради намалување на специфичната по-
трошувачка на електрична енергија по единица производ; 

2) да се развиваат индустрии што даваат производи 
со помала потрошувачка на електрична енергија по едини-
ца производ; 

3) да се стимулираат производителите да произведу-
ваат уреди и апарати за домаќинството со помала специ-
фична потрошувачка; 

4) со адекватно и навремено информирање, како и со 
конкретни мерки и активности да се стимулираат и да се 
влијае врз работните луѓе, граѓаните, организациите на 
здружен труд и другите самоуправни оганизации и заедни-
ци, како корисници на електричната енергија, што пораци-
онално да ја користат расположливата електрична енерги-
ја; 

5) да се создадат услови во републиките и автономни-
те покраини, освен технички надзор, да се врши и контро-
ла од становиште на рационалноста на користењето на 
расположливата електрична енергија; 

6) во организациите на здружен труд, посебно во оние 
што имаат големо учество на електричната енергија во 
структурата на цената на производите, да се преземаат 
мерки и активности што ќе придонесат за побрзо воведу-
вање и примена на посовремени и порационални технич-
ко-технолошки решенија, автоматска регулација и кон-
трола на технолошките процеси, за подобрување на 
одржувањето на енергетските постројки, инсталациите и 
уредите, како и за подоследна примена на техничките про-
писи и стандарди што се значајни за рационалното произ-
водство и за потрошувачката на електрична енергија, 
вклучувајќи го и воведувањето на енергетски знак за ква-
литетот. 

Член 4 

Учесниците на овој општествен договор се согласни 
дека се стекнале услови за примена на начелото на соли-
дарност на републиките и автономните покраиини, докол-
ку во одделни републики, односно автономни покраини 
поради: 

1) изразито неповолните хидролошки услови; 

2) хаварии на производните или на преносните елек-
троенергетски капацитети, како и во рудниците за јаглен 
што ги снабдуваат термоцентралите; 

3) недостиг на погонско гориво за работа на термо-
централите, дојде до намалување на потрошувачката на 
електричната енергија за повеќе од 10% од остварувањето 
во истиот период на претходната година, односно на го-
дината во која немало редукции, коригирана на претход-
ната година и во таа република односно автономна покра-
ина и тоа намалување да трае најмалку 20 последовни де-
нови, односно за повеќе од 20% и тоа да трае 10 последов-
ни денови, а електростопанството на републиката или ав-
тономната покраина не можело да го компензира настана-
тиот кусок со подобро искористување на енергетските ка-
пацитети, со набавка на електрична енергија во земјата 
ниту, поради техничките ограничувања, можело да се 
обезбеди потребен увоз. 

Учесниците на овој договор подразбираат: 
- под изразито неповолни хидролошки услови - опа-

ѓање на средните месечни дотеци на вода за хидроцентра-
лите во последниот месец на ниво на најниските дотечи 
остварени во тој месец во посматраните редица години, 
односно на ниво на 95% веројатност да се појави сушен пе-
риод, а под услов и вкупните количества енергија во аку-
мулациите да опаднале на 15% или помалку од максимал-
ната можна содржина на акумулациите. Неповолните хид-
ролошки услови можат да влијаат врз формирањето на 
условите за солидарно помагање само во делот над за-
должителната резерва што електростопанството на репуб-
ликата, односно на автономната покраина е должно са-
мостојно да ја обезбеди, во согласност со одредбите од 
Самоуправната спогодба за заедничка работа во југосло-
венскиот електроенергетски систем; 

- под хаварии на производствените или преносните 
капацитети, како и во рудниците за јаглен што ги снабду-
ваат термоцентралите - дефекти на овие објекти што 
предизвикуваат застои од најмалку 10 дена, со тоа што 
тие да можат да влијаат врз формирањето на условите за 
солидарно помагање само во делот над задолжителната 
резерва што електростопанството на републиката однос-
но на автономната покраина е должно самостојно да ја 
обезбеди, во согласност со одредбите од Самоуправната 
спогодба за заедничка работа во југословенскиот електро-
енергетски систем; 

- под недостиг на погонско гориво за работа на тер-
моцентралите - необезбедување на потребните количества 
погонско гориво во однос на количествата предвидени со 
Енергетскиот биланс на СФРЈ, а под услов да се оствари 
планираната динамика на девизниот прилив по основа на 
заедничките издвојувања за енергетика, односно да се 
обезбедат предвидените количества погонско гориво пре-
ку компензациони и други работи, а расположливите ко-
личества погонско гориво да се користат во согласност со 
намените утврдени со Енергетскиот биланс на СФРЈ. Со-
лидарното помагање на електростопанствата на републи-
ките и на автономните покраини се однесува само на елек-
тричната енергија што би можела да се произведе од коли-
чествата погонско гориво што не се обезбедени во соглас-
ност со Енергетскиот биланс на Југославија. 

Член 5 

Учесниците на овој општествен договор се согласни 
дека одлуката за влегување во сила, односно за престану-
вање на солидарното помагање на електростопанствата 
на републиките и на автономните покраини, како и за пре-
земање мерки за порационално користење и поголемо 
штедење на електричната енергија во случај на недостиг, а 
во зависност од настапувањето на условите од член 4 на 
овој општествен договор, што го утврдуваат Сојузниот 
комитет за енергетика и индустрија и Заедницата на југос-
ловенското електростопанство, ја донесува, врз основа на 
барањето на еден од потписниците на овој општествен до-
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говор и за секој конкретен случај, надлежниот орган на За-
едницата на југословенското електростопанство. 

Член 6 

Учесниците на овој општествен договор се согласни 
по настапувањето на условите од член 5 на овој договор 
да се преземаат мерки и активности за зголемување на 
производството, за порационално користење и поголемо 
штедење на електричната енергија. За таа цел, Заедницата 
на југословенското електростопанство, во соработка со 
електростопанствата на републиките и на автономните 
покраини, ќе презема мерки и активности заради: 

- воведување и одржување на мобилна состојба во си-
те електронергетски објекти, вклучувајќи ги и рудниците 
за јаглен што ги снабдуваат термоцентралите, како би се 
обезбедила нивна максимална погонска спремност; 

- создавање услови планираните ремонти на произ-
водствените и преносните капацитети да се извршат во 
што пократок рок, а со тоа да се обезбедат претпоставки 
за максимално можно зголемување на производството на 
електрична енергија; 

- ангажирање и максимално користење на сите сло-
бодни капацитети за производство на електрична енерги-
ја, вклучувајќи ги и расположливите капацитети во индус-
триските термоцентрали. 

Освен тоа, Заедницата на југословенското електрос-
топанство, во соработка со надлежните органи и органи-
зации во републиките и автономните покраини, како и со 
другите одговорни и заинтересирани општествени факто-
ри ќе иницира преземање на мерки и активности заради 
порационално користење и штедење на електричната 
енергија и тоа: 

1) со исклучување на сите улични и други светлечки 
реклами и со ограничување на осветленоста на излозите 
на безбедносни, односно минимални потреби; 

2) со ограничување на јавното осветление на улиците, 
плоштадите и другите објекти на 50%; 

3) со забрана на употребата на електрична енергија за 
дополнително греење во деловните и општествените про-
стории и со воведување на максимално штедење на елек-
тричната енергија во јавните, општествените и деловните 
простории, продавниците, угостителството и другите деј-
ности ; 

4) со забрана на употребата на електрична енергија за 
осветлување на отворените спортски сртадиони и терени 
на кои се одржуваат јавни спортски, културно-забавни и 
други приредби, освен во случаите на одржување на меѓу-
народни манифестации. 

Електростопанството на републиката, односно на ав-
тономната покраина во кое се појавил кусок на електрич-
на енергија во смисла на член 4 од овој општествен дого-
вор е должно мерките од став 1 на овој член да ги примени 
пред поднесувањето на барањето од член 5. 

Член 7 

Учесниците на овој општествен договор се согласни, 
во случај со количествата електрична енергија што се 
обезбедени со примена на мерките и активностите од член 
6 на загрозените електростопансТва да не им се овоз-
можува потрошувачка на ниво од 90% во однос на истиот 
период на претходната година, односно на годината во ко-
ја немало редукции, коригирано на претходната година, 
да преземат дополнителни мерки за солидарно помагање 
и тоа: " \ 

- да го запрат извозот на електрична енергија, освен 
кога станува збор за враќање на позајмици или за догово-
рени комерцијални испораки; 

- да им обезбедат дополнителни испораки на елек-
трична енергија на загрозените електростопанства про-

порционално на остварената потрошувачка во последните 
седум дена на подрачјето на електростопанствата кои со-
лидарно ја обезбедуваат енергијата што недостига, со тоа 
што разликите во нивоата на потрошувачката помеѓу 
електростопанствата на давачите и електростопанствата 
на примачите на електрична енергија, утврдена според по-
единечните остварувања во претходната година, односно 
во годината во која немало редукции, коригирано на пре-
тходната година, не можат да бидат помали од 10%. 

Член 8 

Учесниците на овој општествен договор се согласни 
количествата на електрична енергија врз основа на соли-
дарноста на електростопаствата на републиките и на ав-
тономните покраини да се пресметуваат според цената ко-
ја им одговара на трошоците на производството на соли-
дарно испорачаните количества ,а односно според цената 
на увозот, ако станува збор за дел кој се испорачува од ко-
личествата што се обезбедени по основа на годишните до-
говори за увоз. 

Член 9 

Собранието на СФРЈ и собранијата на републиките и 
на автонрмните покраини се согласни со свои мерки и ак-
тивности да придонесат за остварување на определбите 
што се утврдени во овој општествен договор. 

Член 10 

Сојузната конференција на Социјалистичкиот сојуз 
на работниот народ на Југославија е согласна дека ќе учес-
твува во креирањето на мерките за рационално користење 
и штедење на расположливата електрична енергија, како и 
во мобилизацијата на работните луѓе и граѓаните, органи-
зациите на здружен труд и другите самоуправни организа-
ции и заедници врз нивно што подоследно остварување, а 
посебно во случај на недостиг. 

Член 11 

Стопанската комора на Југославија, во рамките на 
своите надлежности, ќе презема мерки заради синхронизи-
рање на активностите на органиазциите на здружен труд 
врз остварувањето на рационално користење и штедење 
на расположливата електрична енергија, посебно во случај 
на недостиг, како и врз преземање на други мерки заради 
доследно применување на одредбите од овој општествен 
договор. 

Член 12 

Сојузот на самоуправните интересни заедници на 
електростопанството на Југославија, во рамките на своите 
надлежности, а во согласност со одредбите од овој оп-
штествен договор, ќе презема активности во поглед на по-
блиско определување и усогласување на условите и мерки-
те преземени заради рационализација на потрошувачката 
и штедење на електричната енергија, како и намалување 
на загубите на таа енергија, посебно во случај на недостиг. 

Член 13 

Учесниците на овој општествен договор се согласни 
дека неговото оперативно спроведување во делот што се 
однесува на солидарното помагање на електростопанства-
та на републиките и автономните покраини во случај на 
недостиг да го координира Заедницата на југословенското 
електростопанство, во соработка со електростопанствата 
на републиките и на автономните покраини. 

Начинот на спроведување на овој општествен дого-
вор во делот што се однесува на солидарното помагање 
на електростопанствата на републиките и автономните 
покраини во случај на недостиг се утврдува со самоуправ-
на спогодба на електростопанствата на републиките и по-
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краините во рамките на Заедницата на југословенското 
електростопанство, а во согласност со одредбите од овој 
општествен договор. 

Заедницата на југословенското електростопанство, 
во соработка со електростопанствата на републиките и по-
краините, ќе презема и мерки што обезбедуваат оператив-
но функционирање и стабилна работа на југословенскиот 
електроенергетски систем како технолошки единствен 
систем и во условите на недостиг. 

Член 14 

Мерките предвидени со овој општествен договор, а 
кои се однесуваат на случаите на недостиг на електрична 
енергија се од привремен карактер и ќе се применуваат до 
престанувањето на вонредните услови утврдени во член 4 
од овој општествен договор. 

Член 15 

Учесниците на овој општествен договор, преку заед-
ницата на југословенското електростопанство, ќе го сле-
дат спроведувањето на овој општествен договор и, по по-
треба, ќе се договараат и за преземање на други мерки. 

Заедницата на југословенското електростопанство, 
во случај на настапување на условите од чл. 4 и 5, а врз ос-
нова на извештаите на здружените електростопански орга-
низации, навремено и редовно ќе гц информира сите пот-
писници на општествениот договор за спроведувањето на 
соодветните одредби од овој општествен договор. 

Член 16 

Секој учесник на овој општествен договор може да 
даде иницијатива за повторно разгледување на прашања-
та што се предмет на овој општествен договор, како и за 
негови измени и дополненија. 

Измените и дополненијата на овој општествен дого-
вор ќе се вршат на начинот и според постапката што се 
предвидени за неговото донесување. 

Член 17 

Овој општествен договор се смета дека е склучен кога 
ќе го прифатат и ќе го потпишат Собранието на СФРЈ и 
собранијата на републиките и на автономните покраини, 
Сојузната конференција на Социјалистичкиот сојуз на ра-
ботниот народ на Југославија, Стопанската комора на Ју-
гославија, Сојузот на самоуправните интересни заедници 
на електростопанството на Југославија и Заедницата на ју-
гословенското електростопанство. 

Член 18 

Со денот на склучувањето на овој општествен дого-
вор престанува да важи Општествениот договор за мерки-
те за зголемување и за штедење и ограничување на потро-
шувачката на електрична енергија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 68/73). 

Член 19 

Овој општествен договор влегува в д сила осмиот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ'\Белград, декември 1984 година 

За Собранието на СФРЈ, 
Миливое Стијовиќ, с. р. 

За Собранието на СР Босна и 
Херцеговина, 

Милорад Ловреновиќ, с. р. 

За Собранието на СР Македонија, 
Мито Марковски, с. р. 

За Собранијето на СР Словенија, 
Јакоб Пиперник, с. р. 

За Собранието на СР Србија, 
Душан Јовановиќ, с. р. 

За Саборот на СР Хрватска, 
Нада Филиповиќ, с. р. 

За Собранието на Црна Гора, 
Јован Вујадиновиќ, с. р. 

За Собранието на САП Војводина, 
Раса Пирошки, с. р. 

За Собранието на САП Косово, 
Азис Абраши, с. р. 

За Сојузната конференција на Соција-
листичкиот сојуз на работниот народ 

на Југославија, 
Душан Челевиќ, с. р. 

За Стопанската комора на Југославија, 
Антун Стипанчиќ, с. р. 

За Сојузот на самоуправните 
интересни заедници на Југославија, 

Крешимир Биланција, с. р. 

За Заедницата на југословенското 
електросто панство, 

Божидар Радуновиќ, с. р. 

146, 
Врз основа на член 265 од Уставот на СФРЈ, Собра-

нието на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина, 
Собранието на Социјалистичка Република Македонија, 
Собранието на Социјалистичка Република Словенија, 
Собранието на Социјалистичка Република Србија, Сабо-
рот на Социјалистичка Република Хрватска, Собранието 
на Социјалистичка Република Црна Гора, Собранието на 
Социјалистичка Автономна Покраина Војводина и Собра-
нието на Социјалистичка Автономна Покраина Косово, 
склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ДАНОЧНИОТ СИСТЕМ 

Член 1 
Републиките и автономните покраини (во натамош-

ниот текст: учесниците на Договорот) се согласни, заради 
обезбедување на единство и стабилност на југословенски-
от пазар, да го усогласат даночниот систем, освен систе-
мот на даноци на промет на производи и услуги, што го 
сочинуваат видовите на даноци и навните основни елемен-
ти. 

Учесниците на Договорот се согласани дека видовите 
на даноци се: 

1) данок од доход; 
2) данок од личен доход на работниците; 
3) данок од личен доход од земјоделска дејност; 
4) данок од личен доход од стопанска дејност; 
5) данок од личен доход од професионална дејност; 
6) данок од надомест од авторски права, патенти и 

технички унапредувања; 
7) данок на приход од имот и имотни права; 
8) данок на имот; 
9) данок на наследство и подарок; 

10) данок на добивка од игри на среќа; 
11) данок на вкупен приход на граѓани; 
12) данок од доход на странско лице од стопанска и 

професионална дејност;л 

/ 
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13) данок на добивка на странско лице по основ на 
вложување средства во домашна организација на здружен 
труд; 

14) данок на приход остварен од превозничка дејност 
на странско лице кое нема претсавништво на територија-
та на Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја; 

15) данок на промет на недвижности и права. 
Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 

даноците предвидени со овој договор да се плаќаат под ус-
лов со закон или со меѓународен договор да не е пропиша-
но поинаку. 

Учесниците на Договорот се согласни дека основниве 
елементи на данокот-се: 

1) обврзник на данок; 
2) основица на данок; 
3) даночни7стапки; 
4) даночни олесненија и ослободувања. 

1. Данок од доход 

Член 2 
Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 

дека обврзник на данокот од доход е основна организаци-
ја на здружен труд, работна заедница и друг корисник на 
општествени средства што го утврдува доходот согласно 
со законот со кој се уредува остварувањето и распоредува-
њето на вкупниот приход и доход. 

Член 3 
Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 

дека основицата на данокот ја сочинува остварениот до-
ход намален за: 

- обврски утврдени со закон и врз основа на закон; -
- обврски спрема работната заедница што врши ра-

боти од заеднички интерес за основните организации во 
работната органиазција или во друга организација на 
здружен труд; 

- за гарантирани лични доходи на работниците; 
- дел од доходот што му припаѓа на странско лице 

врз основа на вложување на средства во основни организа-
ции на здружен труд. 

Член 4 
Учесниците на Договорот се согласни да пропишат , 

дека стапките на данок од доход се пропорционални, со 
тоа што можат да бидат различни по гранки, групи и под-
групи на дејност. 

Член 5 
Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 

даночни олесненија и ослободувања од плаќање данок од 
доход заради стимулирање на извозот, подобрување на 
економската положба на рудниците со јамски коп и стиму-
лирање на вработувањето, како и заради остварување на 
другите цели на економската стабилизација и развојната 
политика. 

Учесниците на Договорот се согласни дека можат да 
ги ослободат од плаќање на данок од доход работните за-
едници на општествено-политичките заедници, на самоуп-
равните интересни заедници, на општествено-политички-
те организации и на општествените организации. 

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 
пресметаниот износ на данокот од доход да се намалува 
за данок платен во странство на дел од доходот остварен 
во странство. 

2. Данок од личен доход на работници 

Член 6 
Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 

дека обврзник на данок од личен доход на работниците е: 

- работник што остварува личен доход во здружени-
от труд или граѓанин што остварува приход со труд што 
за целите на оданочувањето е изедначен со здружениот 
труд; 

- работник вработен кај домашно или странско фи-
зичко или граѓанско правно лице; 

- државјанин на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија што остварува личен доход со труд во ју-
гословенско претставништво или во деловна единица што 
во странство ја основа организација на здружен труд; 

- странски државјанин што остварува личен доход со 
труд на територијата на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија. 

Член 7 

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 
основицата на данокот од личниот доход на работниците 
да ја сочинува: 

- личниот доход што работникот ќе го оствари во 
здружениот труд или приходот што ќе го оствари граѓа-
нин со труд што за целите на оданочувањето е изедначен 
со здружениот труд; 

- личниот доход остварен со труд кај физичко или 
граѓанско правно лице; 

- личниот доход што ќе го оствари државјанин на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија со 
труд во југословенско претставништво или деловна еди-
ница што во странство ја основа организација на здружен 
труд; 

- личниот доход што странски државјанин ќе го ос-
твари со труд на територијата на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија. 

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 
данокот од личниот доход на работниците да не се плаќа 
од примањата по основ на: 

- одликувања и признанија што ги даваат општестве-
но-политичките заедници; 

- боречки додаток; 
- права по основ на прописи за воени и мирновремен-

ски воени инвалиди; 
- права по основ на прописи за носители на „Парти-

занска споменица 1941"; 
- додаток на деца; 
- награди што ги доделуваат општествено-политич-

ките заедници, самоуправните интересни заедници и дру-
ги општествено-политички заедници од областа на наука-
та, културата и уметноста; 

- награди што со свои акти ги доделува Организаци-
јата на обединетите нации и нејзините организации и ме-
ѓународните организации; 

- надомест за патни трошоци за службени патувања, 
за распоредување на работа во друго место, за одвоен 
живот и др.; 

- надомест за трошоци на превозот при преселување 
и за превоз на работа и од работа; 

- пензија и инвалиднина и други примања по основ 
на пензиско, инвалидско и здравствено осигурување; 

- надомест на ученици и студенти за време на прак-
тична работа; 

- надомест за работа за време на рехабилитација; 
- личен доход на работници во заштитни работилни-

ци за професионална рехабилитација и за вработување на 
инвалиди; 

- надомест на ученици, студенти и младинци во ни-
вни задруги и сервиси; 

4 - личен доход на приправници за време на приправ-
нички стаж. I 
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Учесниците на Договорот се согласни да можат да 
пропишат како личен доход да не се сметаат и другите 
примања пропишани со закон. 

Член 8 

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 
пропорционални стапки на данокот од личниот доход на 
работниците, со тоа што тие да можат да бидат различни 
за личниот доход (^стварен на територијата на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија и во странство. 

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 
данокот од личниот доход на работниците да се плаќа по 
зголемени стапки од личниот доход на пензионерите во 
работен однос и од личниот доход на работниците во ра-
ботен однос за работа подолга од полното работно време, 
освен кога работникот бил должен да работи подолго од 
полното работно време, по основ на закон. 

Член 9 

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 
даночни олесненија и ослободувања од данок од личен до-
ход од работен однос заради стимулирање на работници-
те за остварување на економско-стабилизациона, развојна 
и социјална политика, како и заради стимулирање на вра-
ботувањето на приправници и други работници. 

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 
пресметаниот износ на данокот од личниот доход на ра-
ботниците што државјанин на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија ќе го оствари во странство во ју-
гословенско претставништво или во деловна единица што 
ја основа организација на здружен труд да се намали за 
данокот платен во странство на тој личен доход. 

3. Данок од личен доход од земјоделска дејност 

Член 10 

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 
дека обврзник на данок од личен доход од земјоделска деј-
ност е: 

- сопственикот или корисникот на земјиште што ка-
ко таков се води во катастарот на земјиштата според сос-
тојбата на 31 декември во годината што и претходи на го-
дината за која се утврдува обврската за плаќање на дано-
кот, како и секое друго лице што остварува личен доход 
од земјоделска дејност; 

- земјоделецот што својот труд, земјиште, средства 
на трудот односно другите средства на кои има право на 
сопственост ќе ги здружи во земјоделска задруга односно 
што непосредно или преку земјоделска задруга или друга 
форма на здружување на земјоделци во односите на по-
трајна соработка, ќе ги здружи со организација на здружен 
труд и по тој основ да оствари дел од чистиот доход. 

Ако повеќе сопственици или корисници на земјишта 
сочинуваат едно домаќинство учесниците на Договорот се 
согласни да пропишат дека обврзник на данок, по прави-
ло, е еден од полнолетните членови на домаќинството 
(претставник на домаќинството). 

Член 11 

Учесниците на Договорот се согласни дека можат да 
пропишат основицата на данокот од личен доход од зем-
јоделска дејност да ја сочинува катастарскиот приход или 
реалниот личен доход. 

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 
катастарскиот приход да го сочинува приходот од земјиш-
те што може да се искористува за земјоделско производ-
ство, без оглед на тоа дали за тоа производство се иско-
ристува, а реалниот личен доход да го сочинува вкупниот 
приход наплатен во текот на календарската година, нама-
лен за трошоците на работењето што биле нужни за оства-
рување на тој приход. 

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 
трошоците за работење што се нужни за остварување на 
вкупниот приход да ги сочинуваат особено: 

- вредноста на потрошениот основен, помошен и по-
гонски материјал; 

- исплатените лични доходи на работниците во висо-
чина на износот на пријавените на заедницата за здрав-
ствено осигурување на работници, што содржат и платени 
даноци и придонеси; 

- амортизацијата на машини, алати и инвентар чиј-
што век е подолг од една година, како и нужните трошоци 
за нивно одржување и за премии на осигурување; 

- вредноста на алатите и ситниот инвентар чијшто 
век е пократок од една година; 

- трошоците за одржување на економски згради; 
- трошоците за продажба на производи; 
- платените камати на кредити за' основни и обртни 

средства добиени од банки и од штедно-кредитни органи-
зации, во согласност со закон. 

Учесниците на Договорот се согласни за обврзникот 
на данок од личен доход од земјоделска дејност што овој 
данок го плаќа според реалниот личен доход да пропишат 
водење на деловни книги или друг начин на утврдување 
на реалниот доход и на трошоците за работење. 

Учесниците на Договорот се согласни дека можат да 
пропишат данокот според реалниот личен доход да го 
плаќа обврзникот што остварува приходи што значително 
го надминуваат катастарскиот приход, а потекнуваат од 
високоакумулативните гранки на растителното и сточар-
ското производство кои при утврдувањето на скалите на 
катастарскиот приход не влегле во структурата на просеч-
ното производство поради ретката застапеност на соод-
ветното подрачје, како и обврзникот што остварува при-
ходи од производство што не е во голема мера или е не-
посредно врзано за обработката на земјиште (одгледува-
ње на живина, гоење на свињи, гоење на јуниња на индус-
триски начин, производство на овошни и БИНОВИ калеми и 
садници и слично). 

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 
основицата на данокот од личец доход од земјоделската 
дејност за обврзник што остварува личен доход по основ 
на здружување на труд и земјиште да ја сочинува катас-
тарскиот приход, ако е тоа за него поповолно. 

Член 12 

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 
пропорционални стапки на данокот од личен доход од 
земјоделска дејност, со тоа што тие можат да бидат раз-
лични, зависно од тоа дали данокот се плаќа според катас-
тарскиот приход или реалниот личен доход. 

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 
стапките на данокот од став 1 на овој член што се плаќа 
според катастарскиот приход да можат да бидат различни 
по групи на катастарски општини или по одделни катас-
тарски општини, како и зависно од тоа дали на обврзни-
кот или на членовите на неговото домаќинство земјодел-
ството им е основна дејност. 

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 
стапките на данокот од став 1 на овој член што се плаќа 
според реалниот личен доход да можат да бидат различ-
ни, зависно од видот на дејноста, условите за стопанисува-
ње и местото во кое се врши дејноста, како и од тоа дали 
на обврзникот или на членовите на неговото домаќинство 
земјоделството им е основна дејност. 

Учесниците на Договорот се согласни дека можат да 
пропишат повисока стапка на данок на основицата што е 
поголема од износот определен со закон. 

Член 13 

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 
даночни олесненија и ослободувања од плаќање на дано-
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кох од личниот доход од земјоделска дејност заради сти-
мулирање на определени видови земјоделско производ-
ство и на процесот на здружување, како и олесненија од 
социјален карактер. 

4. Данок од личен доход од стопанска дејност 

Член 14 

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 
дека обврзник на данок од личен доход од стопанската деј-
ност е работниот човек кој со личен труд со средства во 
сопственост на граѓани самостојно во вид на постојано 
или повремено занимање врши занаетчиска, угостителска, 
превозничка и друга стопанска дејност. 

Член 15 

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 
данок од личен доход од стопанска дејност да се плаќа, по 
правило, според реалниот личен доход, а исклучително во 
паушален износ или во процент од секој поединечно ос-
тварен бруто-приход. 

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 
реалниот личен доход да го сочинува вкупниот приход на-
платен во текот на календарската година, намален за тро-
шоците на работењето што биле нужни за остварување на 
тој приход. 

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 
дека трошоци за работење што се нужни за остварување 
на вкупниот приход се: 

- вредноста на потрошениот основен, помошен и по-
гонски материјал и суровини, како и трошоците за превоз 
на тој материјал и суровини; 

- исплатените лични доходи на работниците во висо-
чина на износот пријавен на заедницата за здравствено 
осигурување на работници што содржат и платени даноци 
и придонеси; 

- наградите на ученици на" практична обука, ако пла-
ќањето на награди е предвидено со договор за практична 
обука на ученици; 

- трошоците за редовно одржување на машини, ала-
ти и уреди, освен трошоците што според прописите што 
важат за основните организации на здружен труд се смета-
ат како трошоци за инвестиционо одржување; 

- амортизацијата на основните средства и инвента-
рот чиј што век е подолг од една година, според стапка 
пропишана со закон; 

- трошоците за закупнина на земјиште, деловни про-
стории, машини, уреди и др.; 

- трошоците за чистење и одржување на хигиената на 
деловните простории и инвентарот и трошоците за воде-
ње на деловни книги, ако на тие трошоци се платени дано-
ци и придонеси; 

- трошоците за огрев и осветление на деловни про-
стории, за заштита при работа, трошоците за излагање на 
саеми, изложби и ревии, поштенско-телеграфските и теле-
фонски трошоци, трошоците за набавка на стручна лите-
ратура и на службени гласила, канцелариските и други 
слични трошоци; 

- платените премии за осигурување на работници, 
средства на трудот и деловни простории; 

- платените камати на кредити за основни и обртни 
средства добиени од банки и од штедно-кредитни органи-
зации, во согласност со закон; 

- платените придонеси на стопанските комори; 
- вредноста на алатот чијшто век е пократок од една 

година, или чијшто век е подолг од една година, ако пое-
динечната вредност на тој алат не е поголема од износот 
утврден со закон; 

- таксите што даночниот обврзник ги платил во 
врска со вршењето на дејноста; 

- исплатените дневници, патните трошоци, теренски-
те додатоци, надоместите за општествена исхрана и надо-
местите за користење на годишен одмор на работниците 
во работен однос, како и надоместите на трошоците за 
превоз на работниците со средствата на јавниот сообраќај 
за доаѓање на работа и за враќање од работа, а најмногу 
до височината утврдена со колективен договор; 

- исплатените дневници и патни трошоци на даноч-
ниот обврзник; 

- исплатените трошоци за културно-уметничка про-
грама во угостителски дуќани, под услов на тие исплати 
да се пресметани и уплатени даноци, придонеси и други 
давачки. 

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 
на обврзникот на данок од личен доход од стопанска деЈ-

/ ност да можат да му се признаат и другите трошоци неоп-
ходни за остварување на вкупниот приход. 

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 
дека сите трошоци за работење мораат да бидат посебно 
искажани и дбкументирани со сметки и дека обврзникот 
од став 1 на овој член што плаќа данок според реалниот 
личен доход, е должен да води деловни јсниги (книга на 
промет и др.). 

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 
дека обврзникот на данокот од став 1 на овој член што 
плаќа данок според реалниот личен доход е должен да из-
даде сметка (фактура) за секој поединечно остварен про-
мет или остварениот промет да го регистрира во регис-
тар-каса. 

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 
обврзникот што врши дејност во најмал обем да го плаќа 
данокот од став 1 на овој член во годишен паушален из-
нос, под услов да не користи дополнителна работа повеќе 
од еден работник и да не остварува повисок личен доход 
од просечниот годишен чист личен доход остварен во сто-
панството на републиката односно автономната покраи-
на. 

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 
данокот од став 1 на овој член, во процент од секој поеди-
нечно остварен бруто-приход, да го плаќа обврзникот што 
повремено врши дејност со вршење на определени услуги 
на општествени правни лица, на граѓански правни лица и 
на работни луѓе што вршат самостојна дејност под услов 
да водат деловни книги. 

Член 16 

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 
стапките на данок од личен доход од стопанска дејност се 
пропорционални, со тоа што можат да бидат различни за-
висно од видот на дејноста, условите за стопанисување и 
од местото во кое се врши дејноста. 

Учесниците на Договорот се согласни дека можат да 
пропишат повисока стапка на основицата што е поголема 
од износот определен со закон. 

Член 17 

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 
даночни олесненија и ослободувања од данок од личен до-
ход од стопанска дејност заради стимулирање на развојот 
на дејностите од областа на малото стопанство, вработу-
вањето и здружувањето на труд и средства, како и олесне-
нија од социјален карактер. 

5. Данок од личен доход од професионална дејност 

Член 18 
Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 

дека обврзник на данок од личен доход од професионална 
дејност е работниот човек кој со личен труд самостојно во 
вид на постојано или повремено занимање врши уметнич-
ка или друга културна, адвокатска или друга професио-
нална дејност. 
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Член 19 
Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 

данок од професионална дејност да се плаќа, по правило, 
според реалниот личен доход, а исклучително во пауша-
лен износ или во процент од секој поединечно остварен 
бруто-приход. 

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 
реалниот личен доход да го сочинува вкупниот приход на-
платен во текот на календарската година, намален за тро-
шоците на работењето што биле нужни за остварување на 
тој приход. 

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 
дека трошоците за работење што се нужни за остварување 
на вкупниот приход се: 

- вредноста на потрошениот материјал; 
- исплатените лични доходи на рботниците во висо-

чина на износот пријавен на заедницата за здравствено 
осигурување на работници, кои содржат и платени даноци 
и придонеси; 

- амортизацијата на опремата и деловните просто-
рии; 

- исплатените трошоци за закупнина на деловни про-
стории ; 

- исплатените трошоци за чистење и одржување на 
хигиената на деловните простории и инвентарот и трошо-
ците за водење на деловни книги, ако на тие исплати се 
платени даноци и придонеси; 

- исплатените трошоците за огрев и осветление на 
деловни простории, поштенско-телеграфските и телефон-
ски трошоци, трошоците за набавка на стручна литерату-
ра и службени гласила, канцелариските и други слични 
трошоци; 

- платените премии за осигурување на работници, 
опрема и деловни простории; 

- платените камати на кредит за основни и обртни 
средства добиени од банки и од штедно-кредитни организ-
ции, во согласност со закон; 

- платените придонеси на комори и стручни 
здруженија; 

- исплатените дневници, патни трошоци и надомести 
за користење на годишен одмор на работници, како и на-
домести на трошоците за превоз на работници со сред-
ствата на јавниот сообраќај за доаѓање на работа и за вра-
ќање од работа, а најмногу до височина утврдена со колек-
тивен договор; 

- исплатените дневници и патни трошоци на даноч-
ниот обврзник под услов да ги наплатил и книжил. 

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 
дека на обврзникот на данок од професионална дејност 
можат да му се признаат и другите трошоци неопходни за 
остварување на вкупниот приход. 

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 
дека сите трошоци за работење мораат да бидат посебно 
искажани и документирани со сметки и дека обврзникот 
од став 1 на овој член што плаќа данок според реалниот 
личен доход е должен да води деловни книги. 

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 
обврзникот што врши дејност во помал обем да го плаќа 
данокот од став 1 на овој член во годишен паушален из-
нос, под услов да не користи дополнителна работа повеќе 
од еден работник и да не остварува повисок личен доход 
од просечниот годишен чист личен доход остварен во сто-
панството на републиката односно автономната покраи-
на. 

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 
данокот од став 1 на овој член, во процент од поединечно 
остварен бруто-приход, да го плаќа обврзникот кој повре-
мено врши професионална дејност со вршење на опреде-
лени услуги на општествени правни лица, на граѓански 
правни лица и на работни луѓе што вршат самостојна деј-
ност, под услов да водат деловни книги. 

Член 20 
Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 

дека стапките на данок од личен доход од професионална 

дејност се пропорционални, со тоа што можат да бидат 
различни, зависно од видот на дејноста, условите за стопа-
нисување и од местото во кое се врши дејноста. 

Учесниците на Договорот се согласни дека можат да 
пропишат повисока стапка на основицата што е поголема 
од износот определен со закон. 

Член 21 
Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 

даночно олеснение и ослободување од данок од личен до-
ход од професионална дејност заради поттикнување на 
вработувањето, како и други олесненија од економски и 
социјален карактер. 

6. Данок од надомести од авторски права, патенти и тех-
нички унапредувања 

Член 22 
Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 

дека обврзникот на данок од надомести од авторско пра-
во, патенти и технички унапредувања е: 

- државјанин на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија кој остварува надомест од авторски пра-
ва, патенти и технички унапредувала што се заштитени со 
закон; 

- државјанин на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија кој остварува надомест од авторски пра-
ва, патенти и технички унапредувања во странство, под 
услов обврзникот да има престојувалиште н'а територија-
та на Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја; 

- странско правно и физичко лице кое надомест од 
авторски права, патенти и технички унапредувања ќе ос-
твари на територијата на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија. 

Член 23 
Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 

данок од надомест.од авторски права, патенти и технички 
унапредувања да се плаќа според реалниот личен доход 
или во процент од секој поединечно остварен бруто-при-
ход. 

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 
реалниот личен доход да го сочинува приходот остварен 
во текот на календарската година по основ на надомест од 
авторски права, патенти и технички унапредувања, нама-
лен за трошоците што биле нужни за остварување на тој 
приход. 

Учесниците на Договорот се согласни за обврзник 
што плаќа данок по одбивка, да пропишат трошоци што 
се нужни за остварување на приходите: 

- за вајарски дела, таписерии изведени во материјал, 
керамопластика и уметничка керамика и витраж - 50% од 
приходите; 

- за уметничка фотографија во областа на науката, 
културата и стопанството, ѕидно сликарство и сликарство 
во простор во техники: фреско, графико, мозаик, интарзи-
ја, емајл, интензирани и емајлирани предмети и сл., кости-
мографија (театарски и моден костум) и уметничка обр-
ботка на текстил (за ткаен и печатен текстил) - 35% од 
приходите; 

- за сликарски дела, графички дела, индустриско об-
ликување со изработка на модели и макети, с т на пласти-
ка, работи на визуелни комуникации, работи во областа 
на внатрешната архитектура и обработка на фасада на об-
јекти, обликување на простор, работи во областа на хор-
тикултурата и вршење на уметнички надзор над изведува-
ње со изработка на модели и макета, уметнички решенија 
за сценографија, научни, стручни, книжевни (публицистич-
ки и преведувачки), музички и кинематографски дела и 
реставраторски и конзерваторски дела во областа на кул-
турата и уметноста - 30% од приходите; 

- за изведување на уметнички дела (свирење, пеење, 
театарска и филмска глума, рецитирање), снимање џа 
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филмови и идејни скици за таписерија и костимографија -
15% од приходите; 

- за други дела со исклучок на патенти и технички 
унапредувања - 25% од приходите. 

Учесниците на Договорот се согласни да можат да 
пропишат и единствена височина на стапката за признава-
ње на трошоците. 

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 
на авторот што плаќа данок од надомест од авторски пра-
ва, патенти и технички унапредувања спрема реалниот ли-
чен доход, да му се признае во трошоците и надоместот 
што го плаќа на југословенската авторска агенција, на За-
водот за заштита на авторски музички права и на други 
организации на здружен труд овластени за продажба и на-
плата на приходи од уметнички и други авторски дела. 

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 
дека трошоците се нужни што за остварување на приходи-
1е од патенти и технички унапредувања се: 

- такси и трошоци што се плаќаат за заштита на па-
тенти, според потврдата на надлежниот орган за заштита 
на патенти; 

- трошоци за изработка на нацрт и технички опис на 
патенти, односно техничко унапредување што биле соста-
вен дел на пријавата со која од надлежниот орган се бара 
заштита на патентите, односно техничкото унапредување, 
со потврда на стручното лице што ги изработило тие на-
црти и технички описи, со тоа што потврдата за реалнос-
та на овие трошоци ја издава Здружението на југословен-
ските пронаоѓачи, на барање од пронаоѓачите, или друг 
орган што ќе го определи републиката односно автоном-
ната покраина; 

- трошоците за изработка на само еден прототип за-
ради проверување на патентот односно техничкото унап-
редување што е пријавено, односно заштитено, ако прото-
типот е изработен во организација на здружен труд која 
може да потврди дека трошоците на прототипот ги подне-
сува самиот пронаоѓач, а ако пронаоѓачот изработил про-
тотип по сопствена режија, ќе се признаат реалните тро-
шоци за изработка на прототип, со тоа што потврда за 
реалноста на овие трошоци издава Здружението на југос-
ловенските пронаоѓачи, на барање од пронаоѓачите. 

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 
дека сите трошоци мораат да бидат посебно искажани и 
документирани со сметки и дека обврзникот од став 1 на 
овој член што плаќа данок според реалниот личен доход, е 
должен да води деловни книги. 

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 
дека на барање од даночниот обврзник трошоците се при-
знаваат во реалниот износ ако обврзникот за тоа поднесе 
потребни докази. 

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 
на лицата што не се автори на дела туку само носители на 
имотни авторски права (наследници и други носители на 
имотни авторски права) да им се признаат како трошоци 
само надоместите за услугите што и ги плаќаат на Југ ос-
ловенската авторска агенција, на Заводот за заштита на 
музички авторски права и на други организации на 
здружен труд, овластени за продажба и наплата на прихо-
ди од уметнички и други авторски дела. 

Член 24 
Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 

дека стапките на данок од надомест од авторски права, па-
тенти и технички унапредувања се пропорционални, со 
тоа што можат да бидат различни, зависно од авторските 
права, патентите и техничките унапредувања и од тоа да-
ли доходот е остварен на територијата на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија или во странство. 

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 
стапките на данок од надомест од авторски права, патен-
ти и технички унапредувања што ги плаќаат странски ли-
ца можат да бидат различни и зависно од тоа дали овој 
доход го остварува странско физичко или правно лице. 

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 
дека стапките на данокот од надомест од авторски права, 

патенти и технички унапредувања можат да бидат различ-
ни и зависно од тоа дали надоместот по основ на авторски 
права, патенти и технички унапредувања го остварува са-
миот автор или лицето на кое е пренесено авторското пра-
во. 

Член 25 
Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 

даночни олесненија и ослободувања од данок од надомест 
од авторски права, патенти и технички унапредувања за-
ради поттикнување на развојот на научноистражувачката 
работа, пронаоѓаштвото и техничките унапредувања. 

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 
пресметаниот износ на данокот од надоместот од автор-
ски права, патенти и технички унапредувања, на надомес-
тот што државјанин на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија ќе го оствари во странство, да се на-
мали за данокот платен во странство на тој надомест. 

7. Данок на приход од имот и имотни права 

Член 26 
Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 

дека обврзник на данок на приход од имот и имотни права 
е државјанин на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија и граѓанско правно лице што остварува при-
ход од издавање во закуп или под закуп на земјиште, згра-
ди, дел на згради, стан, дел на стан, опрема и превозно 
средство како и приход од друг имот и имотни права. 

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 
дека обврзник на данокот од став 1 на овој член е и стран-
ско физичко лице што ќе оствари приход од имот на тери-
торијата на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија. 

Член 27 
Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 

дека данокот на приход од имот и имотни права се плаќа 
според реалниот доход, во паушален износ или во про-
цент од секој поединечно остварен бруто-приход. 

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 
дека стварниот доход претставува вкупен приход напла-
тен во текот на календарската година, намален за трошо-
ците што се нужни за остварување на тој приход. 

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 
дека трошоците се нужни за остварување на вкупен при-
ход; трошоци на инвестиционо и текушто одржување на 
згради и други имоти, трошоци за управување со имот и 
други трошоци за кои обврзникот ќе поднесе потребни до-
кази. 

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 
данокот од став 1 на овој член, во процент од секој поеди-
нечно остварен бруто-приход да може да го плаќа даноч-
ниот обврзник што тој приход го остварува од општестве-
ни правни лица, граѓански правни лица и работни луѓе 
што вршат самостојна дејност, под услов да водат делов-
ни книги. 

Учесниците на Договорот се согласни да ја пропишат 
височината на приходите од имотот до која данокот се 
плаќа во годишен паушален износ. 

Член 28 

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 
дека стапките на данокот на приход од имот што се плаќа 
според реалниот доход се прогресивни, со тоа што можат 
да бидат различни зависно од видот на приходот и од тоа 
дали ги остварува државјанин на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија, граѓанско правно лице или 
странско физичко или правно лице. 
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Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 
дека стапките на данок на приход од имот што се плаќа во 
процент од секој поединечно остварен бруто-приход се 
пропорционални, со тоа што можат да бидат различни за-
висно од тоа дали ги остварува државјанин на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија, граѓанско 
правно лице или странско физичко или правно лице. 

Член 29 
Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 

даночни олесненија и ослободување од социјален карак-
тер од данокот на приход од имот. 

8. Данок на имот 

Член 30 
Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 

дека обврзник на данок на имот е граѓанско правно лице и 
државјанин на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија кој има во сопственост: " 

- станбена зграда или стан; 
- деловна просторија; 
- зграда или стан за одмор и рекреација; 
- гаража. 
Учесниците на Договорот се согласни да можат да 

пропишат данокот да се плаќа и на подвижен имот, завис-
но од видот и вредноста на подвижниот имот, ако тој не 
служи за вршење на основната дејност со личен труд со 
средства во сопственост на граѓани и тоа на: патничко мо-
торно возило, автобус, товарно моторно возило, товарно 
приклучно возило, трактор, комбајн, пловен објект и воз-
духплов. 

Член 31 
Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 

дека данок на имот се плаќа според прогресивните стапки 
или во паушален износ зависно од видот и вредноста на 
имотот. 

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 
дека основицата на данокот на недвижен имот претставу-
ва градежна вредност на имотот утврдена во согласност 
со законот, смалена за износот на едногодишната аморти-
зација, како и за износот на трошоците на одржување и 
управување со имотот. 

Член 32 и 
Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 

олесненија и ослободување од плаќање на данок на имот 
за: 

- стан или станбена зграда во која живее сопственик 
или членови на неговото семејство, носител на право на 
плодоуживање, употреба или домување - до површината 
на станот или станбената зграда во согласност со законот; 

- стан или станбена зграда на сопственик во која 
живее носител на станарското право; 

- згради и други објекти прогласени за културни и ис-
ториски споменици, манастири и џамии; 

- економска зграда што земјоделското домаќинство 
ја користи за сместување на земјоделски производи, доби-
ток, земјоделски машини и алати; 

- патнички автомобил до 1,6 1 работен волумен на 
моторот и патнички автомобил кој има инвалид што во 
смисла на Законот за оданочувањето на производи и услу-
ги во прометот е ослободен при набавка од плаќање на да-
нок на промет; 

- пловни објекти до 8 т должина. 
Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 

олеснение и ослободување од плаќање на данок на имот за 
имот што на сопственикот му служи за вршење на дејнос-
ти. 

9. Данок на наследство и подарок 

Член 33 
Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 

дека обврзник на данок на наследство и подарок е држав-
јанин на Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија кој на територијата на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија ќе наследи или прими како подарок 
недвижен имот и право на плодоуживање на недвижности 
и ако наследи или прими како подарок подвижен имот чи-
ја вредност го преминува определениот износ и граѓанско 
правно лице што од странство ќе наследи пари или ќе 
прими подарок во пари. 

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 
дека обврзник на данок на наследство и подарок е и стран-
ски државјанин што на територијата на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија ќе наследи недвижен 
имот или ќе прими прдарок подвижен имот чија вредност 
го преминува определениот износ. 

Член 34 
Учесниците на договорот се согласни да пропишат 

дека основицата на данокот на наследство и подарок пре-
тставува прометна вредност на наследен или како пода-
рок примен имот или право во моментот на настанување-
то на даночната обврска по одвивањето на долговите и 
трошоците што го товарат имотот и правото на кое се 
плаќа данок на наследство и подарок. 

Член 35 
Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 

прогресивни стапки на данокот на наследство и подарок, 
со тоа што тие можат да бидат различни, зависно од ви-
дот и вредноста на наследен или како подарок примен 
имот или право, како и зависно од наследниот ред на об-
врзникот на овој данок во однос на оставателот односно 
дародавецот. 

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 
дека стапките на данок на наследство и подарок можат да 
бидат различни и зависно од тоа дали на наследникот или 
даропримателот што наследува или прима на подарок 
земјиште и економска зграда во земјоделство, земјодел-
ството му е основна дејност. 

Учесниците на Договрот се согласни да пропишат 
поголеми стапки на данок на наследство и подарок за об-
врзници што ќе наследат земјоделско земјиште а земјодел-
ството не им е основна дејност. 

Член 36 
Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 

ослободување од плаќање данок на наследство и подарок 
на обврзник кој во однос на оставателот, односно дарода-
вецот се наоѓа во прв наследен ред, како и на наследник 
или даропримател од кој и да е наследен ред, кој ќе насле-
ди или прими како подарок стан под услов да нема друг 
стан и со оставателот односно со дародавецот живеел во 
заедничко домаќинство во моментот на смртта на остава-
телот односно дародавецот како и на наследник или да-
ропримател од кој и дџ е наследен ред што ќе наследи или 
прими на подарок земјоделско земјиште а кому земјодел-
ството му е основна дејност. Учесниците на Договорот се 
согласни да пропишат и други ослободувања. 

10. Данок на добивка од игри на среќа 

Член 37 
Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 

дека обврзник на данок на добивка од игри на среќа е 
државјанин на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија и странски државјанин, кој на територијата на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија ќе ос-
твари добивка од игри на среќа. 
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Член 38 
Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 

дека основицата на данокот на добивка од игри на среќа ја 
сочинува секоја поединечна добивка од игри на среќа, со 
тоа што ако добивката од игри на среќа се состои од пред-
мети, основицата на данокот на добивка од игри на среќа 
е прометна вредност на предметот во моментот на оства-
рената добивка од игри на среќа. 

Член 39 
Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 

пропорционална стапка на данокот на добивка од игри на 
среќа. 

' Член 40 
Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 

ослободување од плаќање данок на добивка од игри на 
среќа за поединечна добивка од игри на среќа до износ од 
10.000 динари. 

11. Данок на вкупен приход на граѓани 

Член 41 
Учесниците на Договорот се согласни дека обврзник 

на данок на вкупниот приход на граѓаните е државјанин 
на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и 
странски државјанин кои ќе остварат вкупен годишен чист 
приход подложен за плаќање на овој данок во Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија. 

Член 42 
Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 

дека основицата на данокот на вкупниот приход ја сочину-
ваат вкупниот чист приход остварен во една календарска 
година, намален за износот на тројниот просечен чист ли-
чен доход на вработените во стопанството на републиката 
односно автономната покраина, и просечниот личен до-
ход да се утврдува според податоците на републичкиот 
односно покраинскиот завод за статистика за девет месе-
ци на годината за која се утврдува данокот. 

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 
вкупниот годишен чист приход да го сочинува вкупниот 
износ на сите лични доходи и приходи, пензии и надомес-
ти на личниот доход по основ на социјалното осигурува-
ње што обврзникот на данокот на вкупниот приход ќе го 
оствари во една календарска година, намален за износот 
на платените даноци, олесненија и ослободувања, придо-
неси и на месниот самопридонес. 

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 
вкупниот годишен чистГприход да не опфаќа: 

- примања што во смисла на член 7 од овој договор 
не се сметаат личен доход и не подлежат на оданочување; 

- примање според прописите за социјалното осигуру-
вање, освен пензиите и надоместите на личните доходи за 
време на спреченост за работа поради болест и повреда; 

- надомест за време на привремена невработеност; 
- надомест што се исплаќа по основ на членство во 

академија на науки; 
- примања на граѓани на име помош поради уништу-

вање и оштетување на имот поради елементарни незгоди 
и други вонредни настани; 

- примања на име помош на семејство на умрен ра-
ботник; 

- добивка од игри на среќа; 
- износ на уплатен заем со јавно запишување во годи-

ната за која се утврдува данокот; 
- износ на трошоците на даночниот обврзник за од-

брана на докторска дисертација и магистарска работа; 
- износ на трошоците за секој неоткупен патент и 

техничко унапредување во годината во КОЈ а се патентира-
ни; 

- износ на издатоците на име членарина на општес-
твено-политички организации. 

Член 43 
Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 

даночно олеснение на обврзник на данок на вкупен приход 
со намалување на даночната основица во височина од 60% 
од просечниот чист личен доход на вработените во сто-
панството на републиката односно автономната покраина 
за секој издржуван член на потесно семејство, кого об-
врзникот по законот е должен да го издржува. 

Член 44 
Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 

прогресивни стапки на данокот на вкупниот приход на 
граѓаните 

12. Данок од доход на странско лице од стопански и 
професионални дејности 

Член 45 
Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 

дека обрврзник на данок од доход на странско лице од 
стопански и професионални дејности е странско лице што 
на територијата на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија ќе оствари доход од стопански и професио-
нални дејности. 

Член 46 
Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 

дека данокот од доходот на странско лице од стопански и 
професионални дејности да се плаќа според реалниот до-
ход ако странското лице има претставништво на терито-
ријата на Социјалистичка Федеративна Република Југос-
лавија или во процент од секој поединечно остварен бруто 
приход. 

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 
дека реалниот доход го сочинува вкупниот приход на да-
ночниот обврзник остварен во една календарска година на 
територијата на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, намален за материјалните трошоци, аморти-
зацијата и исплатените лични доходи. 

Член 47 
Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 

пропорционални стапки на данокот од доходот на стран-
ско лице од стопански и професионални дејности со тоа 
што тие можат да бидат различни зависно од видот на деј-
носта и од тоа дали обврзникот е странско физичко или 
правно лице. 

13. Данок на добивка на странско лице по основ на 
вложување средства во домашна организација на здружен 

труд 

Член 48 
Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 

дека обврзник на данокот на добивка на странско лице по 
основ на вложување во домашна организација на здружен 
труд, е странско лице кое на територијата на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија ќе оствари до-
бивка од заедничко работење. 

Член 49 
Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 

дека основицата на данокот на добивка на странско лице 
по основ на вложување во домашна организација на 
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здружен труд, ја сочинува дел од остатокот на чистиот до-
ход од заедничко работење што му припаѓа на странско 
лице (добивка) сразмерно со вложените средства или со 
други критериуми што ќе ги утврдат содоговарачите 

Член 50 
Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 

пропорционална стапка на данокот на добивка остварена 
по основ на вложување средства на странско лице во до-
машна организација на здружен труд. 

Член 51 
Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 

олесненија од плаќање данок на добивка остварена по ос-
нов на вложување средства на странско лице во домашна 
организација на здружен труд ако странско лице, дел или 
целиот износ на добивката го реинвестира или депонира 
кај банка. 

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 
дека меѓународните корпорации за инвестиции во Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, во чиј капи-
тал учествуваат организациите на здружен труд и меѓуна-
родните организации што според меѓународни договори 
се ослободени од плаќање на тој данок, се ослободуваат 
од плаќање на данок на добивка остварена на територија-
та на Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
за стопанисување со вложени средства како дел на учес-
твото на тие корпорации во доходот остварен со заеднич-
ко работење, сразмерно со уделот на средствата на орга-
низациите на здружен труд и на тие меѓународни органи-
зации во вкупниот капитал (фондови) на тие корпорации. 

14. Данок на приход остварен од превозничка дејност на 
странско лице што нема претставништво на територијата 

на Социјалистичка Федеративна Република Југославија 

Член 52 
Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 

дека обврзник на данок на приход остварен од превознич-
ка дејност на странско лице што нема претставништво на 
територијата на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија е странско лице што ќе оствари приход од 
превозничка дејност, а кое нема претставништво на тери-
торијата на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, под услов на реципроцитет. 

Член 53 
Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 

основицата на данокот на приход остварен од превознич-
ка дејност на странско лице што нема претставништво на 
територијата на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, да Ја сочинува секој поединечно остварен бру-
то-приход. 

Член 54 
Учесниците на Договорот се согласни да ја пропишат 

пропорционалната стапка на данокот на приход остварен 
од превозничка дејност на странско лице што нема пре-
тставништво на територијата на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија. 

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат и 
пониска или повисока стапка од пропишаната за обврзни-
ци на данок што припаѓаат на земји кои на југословенски-
те превозници им наплатуваат соодветен данок според по-
ниски или повисоки стапки. 

15. Данок на промет на недвижности и права 

Член 55 
Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 

дека предмет на оданочување е прометот со недвижности 
и права. 

Член 56 
Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 

дека обврзник на данокот на промет на недвижности и 
права е продавачот на недвижности односно права. 

Член 57 
Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 

дека основицата на данокот на промет на недвижности и 
права ја сочинува прометната вредност, а за градежниот 
објект - и разликата меѓу прометната и градежната вред-
ност. 

Член 58 
Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 

дека стапките на данокот на промет на недвижности и 
права можат да бидат пропорционални, прогресивни и 
различни зависно од видот и вредноста на недвижностите 
и правата. 

16. Преодни и завршни одредби 

Член 59 
Учесниците на Договорот се обврзуваат дека најдоц-

на до 31 март 1985 година ќе ги усогласат своите прописи 
со обврските преземени со овој договор. 

Член 60 
Со влегувањето во сила на овој договор престанува 

да важи Договорот за основите на системот на даноците 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 61/81) и Договорот за усог-
ласување на основите на системот и на политиката на ода-
ночување на вкупниот приход на граѓаните („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 62/79). 

Член 61 
Овој договор влегува во сила кога ќе го потпишат ов-

ластените претставници на собранијата на републиките и 
собранијата на автономните покраини. 

Член 61 
Овој договор ќе се објави во „Службен лист на 

СФРЈ". 

За Собранието на СР Босна и 
Херцеговина, 

Салко Оруч, с. р. 

За Собранието на СР Македонија, 
Негре Новаковски, с. р. 

За Собранието на СР Словенија, 
Нуша Кершован, с. р. 

За Собранието на СР Србија, 
Борислав Атанацковиќ, с. р. 

За Саборот на СР Хрватска, 
Љубомир Симиќ, с. р. 

За Собранието на СР Црна Гора, 
Љубомир Марковиќ, с. р. 

За Собранието на САП Војводина, 
Душан Влатковиќ, с. р. 

За Собранието на САП Косово, 
Азем Хајдини, с. р. 
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147. 

Врз основа на член 244 став 2 алинеја 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Соб-
ранието на Социјалистичка Република Босна и Херцегови-
на, Собранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, Собранието на Социјалистичка Република Словенија, 
Собранието на Социјалистичка Република Србија, Собо-
рот на Социјалистичка Република Хрватска, Собранието 
на Социјалистичка Република Црна Гора, Собранието на 
Социјалистичка Автономна Покраина Војводина, и Соб-
ранието на Социјалистичка Автономна Покраина Косово, 
склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА ЕДИНСТВЕНАТА ЕМИСИЈА НА АДМИНИСТРА-

ТИВНИТЕ И СУДСКИТЕ ТАКСЕНИ МАРКИ 

Член 1 

Собранијата на републиките и собранијата на авто-
номните покраини (во натамошниот текст: учесниците на 
Договорот), се согласни со овој договор, заради овоз-
можување на таксените обврзници полесно да комуници-
раат со органите на сите општествено-политички заедни-
ци, на единствен начин да го пропишат емитирањето (пе-
чатењето и пуштањето во оптек), дистрибуцијата, повле-
кувањето од употреба и замената на административните и 
судските таксени марки на единствената емисија која ќе 
важи на територијата на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија, во согласност со одредбите на овој 
договор. 

Член 2 

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 
административните таксени марки на единствената еми-
сија да се издаваат во апоени од 2, 4, 5, 10, 20,30, 50, 100 и 
200 динари. 

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 
судските таксени марки на единствената емисија да се из-
даваат во апоени од 2, 5, 10, 15,25,30, 50, 100 и 200 динари. 

Член 3 

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 
административните и судските таксени марки да се изра-
ботуваат на специјална бела бездрвна хартија, со невидли-
ва заштита, во линиски печат. 

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 
димензиите на административните и на судските таксени 
марки на единствената емисија, заедно со белиот раб, да 
бидат 24 шгп х 38 шгп. 

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 
отпечатокот на марките од став 2 на овој член да има ди-
мензии 19 шш 33 шш. 

Член 4 

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 
административните таксени марки на единствената еми-
сија да го имаат следниот изглед: 

1) во средниот дел на отпечатокот на марката се нао-
ѓа грб на СФРЈ урамен со стилизирана розета, под грбот -
ознака на вредноста на марката, а лево и десно од ознака-
та на вредноста кратенка за вредност: „д"; 

2) во горниот дел на отпечетокот на марката од 4, 10 
и 100 динари е отпечатен текстот: „СФР Југославија" и 
„Административна таксена марка" со кирилица, а во до-
лниот дел текстот: „управни колек", и „СФР Југославија" 
со латиница. Кратенката за вредност: „д" лево од ознака-
та на вредноста е отпечатена со кирилица, а десно од озна-
ката на вредноста - со латиница; 

3) во горниот дел на отпечатокот на марката од 5, 20 
и 30 динари е отпечатен текстот: „СФР Југославија" и „уп-
равни колек" со латиница, а во долниот дел текстот: „ад-
министративна таксена марка" и „СФР Југославија" со ки-
рилица. Кратенката за вредност: „д" лево и десно од озна-
ката на вредноста е отпечатена со латиница; 

4) во горниот дел на отпечатокот на марката од 2, 50 
и 200 динари е отпечатен текстот: „СФР Југославија" и 
„административна таксена марка" со латиница, а во до-
лниот дел текстот: „административна таксена марка" и 
„СФР Југославија" со кирилица. Кратенката за вредност: 
„д" лево од ознаката на вредноста е отпечатена со латини-
ца, а десно од ознаката на вредноста - со кирилица; 

5) административните таксени марки на единствена-
та емисија се печатат во следните бои, и тоа: 

- марка од 2 динари во сива боја; 
- марка од 4 динари во костенлива боја; 
- марка од 5 динари во портокалова боја; 
- марка од 10 динари во зеленосина боја; 
- марка од 20 динари во црвеновиолетова боја; 
- Марка од 30 динари во зелена боја; 
- марка од 50 динари во сина боја; 
- марка од 100 динари во синовиолетова боја; 
- марка од 200 динари во маслинастозелена боја. 

Член 5 

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 
судските таксени марки на единствената емисија да го 
имаат следниот изглед: 

1) во средниот дел на отпечатокот на марката се нао-
ѓа грб на СФРЈ, лево и десно од грбот - тонски полиња 
(лево во поситен а десно во покрупен растер), под грбот -
ознака на вредноста на марката, а лево и десно од ознака-
та на вредноста - кратенка за вредност: „д"; 

2) во горниот дел на отпечатокот на марката од 10, 
100 и 200 динари е отпечатев текст: „СФР Југославија" и 
„судска таксена марка" со кирилица, а во долниот дел тек-
стот: „солни колек" и „СФР Југославија" со латиница. 
Кратенката за вредност: „д" лево од ознаката на вреднос-
та е отпечатена со кирилица, а десно од ознаката на вред-
носта - со латиница; 

3) во горниот дел на отпечатокот на марката од 5, 25 
и 30 динари е отпечатен текстот: „СФР Југославија" и 
„содни колек" со латиница, а во долниот дел текстот: 
„судска таксена марка" и „СФР Југославија" со кирилица. 
Кратенката за вредност: „д" лево и десно од ознаката на 
вредноста е отпечатена со латиница; 

4) во горниот дел на отпечатокот на марката од 2, 15 
и 50 динари е отпечатен текстот: „СФР Југославија" и 
„судска таксена марка" со латиница, а во долниот дел тек-
стот: „судска таксена марка" и „СФР Југославија" со ки-
рилица. Кратенката за вредност: „д" лево од ознаката на 
вредноста е отпечатена со латиница, а десно од ознаката 
на вредноста - со кирилица; 

5) судските таксени марки на единствената емисија се 
печатат во следните бои, и тоа: 

- марка од 2 динари во портокалова боја; 
- марка од 5 динари во виолетовосина боја; 
- марка од 10 динари во зелена боја; 
- марка од 15 динари во костенлива боја; 
- марка од 25 динари во сина боја; 
- марка од 30 динари во сива боја; 
- марка од 50 динари во виолетовоцрвена боја; 
- марка од 100 динари во виолетова боја; 
- марка од 200 динари во црвена боја. 
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Член 6 

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 
печатењето, пуштањето во оптек и дистрибуцијата на ад-
министративните и на судските таксени марки на един-
ствената емисија утврдени со овој договор да го врши На-
родната банка на Југославија. 

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 
за печатење, пуштање во оптек и дистрибуција на адми-
нистративни и на судски таксени марки на единствената 
емисија, на Народната банка на Југославија да и припаѓа 
надомест за покритие на трошоците во врска со овие ра-
боти. 

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 
Народната банка на Југославија да склучи со републички-
те и покраинските секретаријати за финансии договор за 
печатењето, начинот на пуштање во оптек и дистрибуција-
та на административните и судските таксени марки и за 
износот на надоместот од став 2 на овој член. 

Член 7 
Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 

на републиката, автономната покраина односно општина-
та да и припаѓа приходот од административните и судски-
те такси остварен со продажбата на мало на администра-
тивни и судски таксени марки на единствената емисија на 
нејзината територија и без оглед на тоа кај кој орган од-
носно суд се употребени тие марки за плаќање такса. 

Член 8 
Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 

дека таксениот обврзник кој не бил должен да плати такса 
или таксата во таксени марки ја платил во износ поголем 
од пропишаниот или таксата ја платил за дејствие што ор-
ганот односно судот не го извршил, има право на враќање 
на таксата што не бил должен да ја плати. 

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 
решението за враќање на такса во случаите од став 1 на 
овој член да го донесува надлежниот орган на собранието 
на општината на чија територија се наоѓа живеалиштето 
односно седиштето на таксениот обврзник. 

Член 9 

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 
дека лицата кои од која и да е причина не ќе употребат 
таксени марки што се во оптек, можат да ги заменат за го-
тови пари само кај благајните што вршат дистрибуција на 
таксени марки. 

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 
при замената на таксените марки според став 1 од овој 
член да се исплатува вредноста на марките во готови пари 
по одбивањето на провизијата што му припаѓа на прода-
вачот најмало. 

Член 10 
Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 

продажбата, замената и повлекувањето на администра-
тивните и на судските таксени марки на единствената еми-
сија да и се довери на Службата на општественото книго-
водство, за што таа ќе склучи договор со Народната банка 
на Југославија, во согласност со договорот од член 6 на 
овој договор. 

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 
дека со договорот од став 1 на овој член се предвидува 
Службата на општественото книговодство да може да им 
продава административни и судски таксени марки на 
единствената емисија на организациите на здружен труд 
регистрирани за продажба на таксени и даночни вреднос-
ници и на надлежните органи на општината, на кои за 
вршење на тие работи им припаѓа провизија во единствен 
износ од 10% од номиналната вредност на купените адми-
нистративни и судски таксени марки. 

Член 11 
Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 

дека малопродавачи на таксени марки, организации и ли-
ца можат таксените марки на текуштата емисија кои кај 
нив случајно ќе се оштетат да ги заменат за нови кај бла-
гајни што вршат дистрибуција на таксени марки. 

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 
дека не ќе се врши замена на таксени марки што биле зале-
пени на некој спис или се така оштетени што не може да се 
утврди дали се употребени или случајно оштетени. 

Член 12 
Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 

административните таксени марки на единствената еми-
сија во апоени од 4, 100 и 200 динари и судските таксени 
марки на единствената емисија во апоени од 100 и 200 ди-
нари, утврдени со овој договор, да бидат пуштени во оп-
тек во рок од една година од денот на потпишувањето на 
овој договор. 

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат 
дека административните и судските таксени марки во апо-
ени од 0,50 динари и 1 динар што се наоѓаат во оптек, ос-
тануваат во оптек до потрошокот на залихите на тие мар-
ки, а најдоцна до 30 септември 1985 година. 

Член 13 
Со денот на влегувањето во сила на овој договор пре-

станува да важи Општествениот договор за единствената 
емисија на административните и на судските таксени мар-
ки „Службени лист СР БиХ", бр. 37/73 и 5/79, „Службен 
весник на СРМ", бр. 43/73 и 7/79, „Урадни лист СРС", бр. 
2/74 и 8/79, „Службени гласник СРС", бр. 1/74 и 11/79, 
„Народне новине СРХ", бр. 6/74 и 9/79, „Службени лист 
СР ЦГ", бр. 4/74, 12/74 и 9/79, „Службени лист САПВ", 
бр. 16/78 и 4/79, „Службени лист САПК", бр. 45/73 и 
7/79). 

Член 14 
Овој договор ќе се објави во „Службен лист на 

СФРЈ". 
Член 15 

Овој договор влегува во сила кога ќе го потпишат ов-
ластените претставници на собранијата на републиките и 
на собранијата на автономните покраини. 
28 декември 1984 година 

За Собранието на СР Босна и 
Херцеговина, 

Салко Оруч, с. р. 

За Собранието на СР 
Македонија, 

Негре Новаковски, с. р. 

За Собранието на СР Словенија, 
Нуша Кершован, с. р. 

За Собранието на СР Србија, 
Борислав Атанацковиќ, с. р. 

За Саборот на СР Хрватска, 
Љубомир Симиќ, с. р. 

За Собранието на СР Црна 
Гора, 

Љубомир Марковиќ, с. р. 

За Собранието на САП 
Војводина, 

Душан Владковиќ, с. р. 

За Собранието на САП Косово, 
Азем Хајдини, с. р. 
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УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБАТА 
НА ЧЛЕН 19 ТОЧКА 1 ПОД Ц ОД ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
ФОРМИРАЊЕТО, ИЗДАВАЊЕТО И НАСОЧУВАЊЕ-
ТО НА СРЕДСТВАТА ЗА СТАНБЕНИ ПОТРЕБИ, ЗА 
ДАВАЊЕТО СТАНОВИ НА КОРИСТЕЊЕ И ЗА КРЕ-
ДИТИРАЊЕТО НА ИНДИВИДУАЛНА СТАНБЕНА ИЗ-
ГРАДБА НА РАБОТНИЦИТЕ ВО РАБОТНАТА ЗАЕД-
НИЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО-
-СТРУЧНИ РАБОТИ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕ-
РЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО 

ТУЗЛА 
1. По иницијатива на Зејниловиќ Вехбие, од Тузла, 

Уставниот суд на Југославија, со Решението У-број 90/83 
од 16 мај 1984 година, поведе постапка за оценување на ус-
тавноста на одредбата на член 19 точка 1 под ц од Правил-
никот за формирањето, издавањето и насочувањето на 
средствата за станбени потреби, за давањето станови на 
користење и за кредитирањето на индивидуална станбена 
изградба на работници во Работната заедница за вршење 
на административно-стручни работи на Самоуправната 
интересна заедница за здравствена заштита во Тузла од 11 
март 1983 година. 

2. Со оспорената одредба на член 19 точка 1 под ц од 
Правилникот е пропишано дека на работник кој е без 
стан, а работи во таа работна заедница најмалку 10 годи-
ни, му припаѓаат 2о бодови, со што се вреднува постоја-
носта на работникот во работната заедница, што, всуш-
ност, значи различно вреднување на работниот стаж ос-
тварен во таа работна заедница од работниот стаж стек-
нат во други организации и работни заедници. 

3. Оценувајќи ја уставноста на оспорената одредба на 
член 19 точка 1 под ц од наведениот правилник, Уставни-
от суд на Југославија, на седницата одржана на 7 ноември 
1984 година, врз основа на член 375 од Уставот на СФРЈ, 
донесе 

О д л у к а 

1. Се укинува одредбата на член 19 точка 1 под ц од 
Правилникот за формирањето, издвојувањето и насочува-
њето на средствата за станбени потреби, за давањето ста-
нови на користење и за кредитирањето на индивидуална 
станбена изградба на работници во Работната заедница за 
вршење на административно-стручни работи на Самоуп-
равната интересна заедница за здравствена заштита во 
Тузла, од 11 март 1983 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на 
СФРЈ" и на начин на кој е објавен Правилникот чии од-
редби се укинуваат. 

3. Причините за оваа одлука се дадени во Одлуката 
на Уставниот суд на Југославија У-бр. 144/79 од 5 октом-
ври 1983 година, објавена во „Службен лист на СФРЈ", бр. 
59 од 18 ноември 1983 година. 

4. Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја доне-
се во состав: претседател д-р Васил Гривчев и судии: д-р 
Јосиф Трајковиќ, Божидар Булатовиќ, Мустафа Сефо, д-р 
Стана Ѓуќиќ-Де левиќ, Душан Штрбац, Воислав Ракиќ, Ја-
ким Спировски, Славко Кухар, Радко Мочивник, Милосав 
Стијовиќ и Рамадан Враниќи. 

У. бр. 90/83 и 295/83 
7 ноември 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
д-р Васил Гривчев, с. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО 
ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ИСПЛАТУ-

ВАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ИЗДАТОЦИ ВО 1983 
ГОДИНА 

1. Договорната организација на здружен труд „Косо-
воуниверзум", од Пеќ, со предлог поведе постапка пред 
Уставниот суд на Југославија за оценување на уставноста 
на Законот за привремена забрана на располагањето со 
дел од општествените средства за исплатување на опреде-
лени издатоци во 1983 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 76/82 и 31/83), бидејќи со оспорениот закон се ограни-
чени издатоците за користење на сопствени автомобили за 
службени цели и тоа до 70% од средствата од износот за 
овие издатоци во 1982 година. Во предлогот се наведува 
дека предлагачот, во однос на претходната година, значи-
телно го проширил своето работење, па со оспорениот за-
кон е оневозможен да ги врши тековните работа. Смета 
дека ограничувањето може да се однесува само на органи-
зации чиј обем на работењето не се зголемил во однос на 
претходната година. 

2. Со оспорениот закон се забранува располагањето 
со дел од општествените средства за исплатување на опре-
делени издатоци во 1983 година од страна на организации 
на здружен труд и други корисници на општествени сред-
ства за определени цели односно со тој закон растежот на 
издатоците за овие потреби се ограничува во зависност од 
формата на потрошувачката и корисникот на општестве-
ни средства, а одделни корисници на општествени сред-
ства за определени форми на потрошувачка се изземаат од 
пропишаното ограничување и им се препушта на соодвет-
ни органи на управувањето со свои акти да ја утврдат ви-
сочината на тие издатоци. 

Во член 2 на оспорениот закон е пропишано, меѓу 
другото, организациите на здружен труд и други корисни-
ци на општествени средства да не можат во тековниот 
пресметковен период да располагаат со општествени 
средства за исплатување на надоместот за користење на 
сопствени автомобили за службени цели во износ поголем 
од 70% од износот на тие издатоци во истиот период на 
претходната година. 

Според одредбите на член 267 алинеја 3 од Уставот 
на СФРЈ, со сојузен закон може, покрај другото, кога е тоа 
неопходно заради спречување и отстранување на поголе-
ми растројства во стопанството, да се пропише привреме-
на забрана на располагањето со дел од општествените 
средства за потрошувачка од страна на организации на 
здружен труд и други корисници на општествени сред-
ства. 

Неопходноста за привремена забрана на располага-
њето со дел од општествените средства за потрошувачка 
заради спречување или отстранување на поголеми рас-
тројства во стопанството ја ценеше, во рамките на својата 
надлежност, Собранието на СФРЈ при донесувањето на 
Законот. 

3. Врз основа на член 375 став 1 точка 1 од Уставот на 
СФРЈ, Уставниот суд на Југославија, на седницата 
одржана на 7 ноември 1984 година, донесе едногласно, 

О д л у к а 

Се одбива предлогот на Договорната организација 
на здружен труд „Косовоуниверзум", од Пеќ, за оценува-
ње на уставноста на Законот за привремена забрана на 
располагањето со дел од општествените средства за ис-
платување на определени издатоци во 1983 година. 
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Оваа одлука Судот ја донесе во состав: претседател 
на Уставниот суд на Југославија д-р Васил Гривчев и су-
дии: Славко Кухар, д-р Стана Ѓукиќ-Делевиќ, Војислав 
Ракиќ, Радко Мочивник, Милосав Стијовиќ, д-р Јосиф 
Трајковиќ, Јаким Спировски, Рамадан Враниќи, Божидар 
Булатовиќ, Мустафа Сефо, д-р Александар Фира и Душан 
Штрбац. 

У-бр. 212/84 
7 ноември 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
д-р Васил Гривчев с. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБИТЕ 
НА ЧЛЕН 15 СТАВ 2 ОД САМОУПРАВНАТА СПОГОД-
БА ЗА РЕШАВАЊЕ НА СТАНБЕНИТЕ ПОТРЕБИ НА 
РАБОТНИЦИТЕ ВО ОСНОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА 
НА ЗДРУЖЕН ТРУД „ХИДРОЕЛЕКТРАНА НА КРКА И 

ЗРМАЊА" ОД 25 ОКТОМВРИ 1983 ГОДИНА 

1. Уставниот суд на Југославија, со решението од 12 
септември 1984 година, по иницијатива на Мате Брчиќ и 
други потписници, поведе постапка за оценување на устав-
носта на одредбите на член 15 став 2 од Самоуправната 
спогодба за решавање на станбените потреби на работни-
ците во Основната организација на здружен труд „Хидро-
електрана на Крка и Зрмања" од 25 октомври 1983 година, 
бидејќи најде дека основано се поставува прашањето за 
согласноста на наведените одредби од Самоуправната 
спогодба со Уставот на СФРЈ. 

2. Во член 15 став 2 од Самоуправната спогодба е ут-
врдено дека при давањето на користење станови на работ-
ниците се вреднува со по еден бод повеќе секоја година ра-
ботен стаж остварен во оваа организација во однос на го-
дините на работниот стаж на работниците остварен во 
други организации и работни заедници. 

3. Уставниот суд на Југославија, по спроведената по-
стапка и добиениот одговор од доносителот на Самоур-
павната спогодба, оцени дека неговите оспорени одредби 
не се во согласност со Уставот на СФРЈ. 

Причините за ваквото становиште се изнесени во точ-
ка 4 од Одлуката на Уставниот суд на Југославија У. бр 
144/79 од 5 октомври 1983 гдина, објавена во „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 59/83 од 18 ноември 1983 година. 

4. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 
375 став 1 точка 4 од Уставот на СФРЈ, на седницата од 9 
јануари 1985 година, донесе 

О д л у к а 

1. Се укинуваат одредбите на член 15 став 2 од Само-
управната спогодба за решавањето на станбените потреби 
на работниците во Оснивната организација на здружен 
труд „Хидроелектрана на Крка и Зрмања" од 25 октомври 
1983 година. 

2. Оваа одлука да се објави во Службен лист на СФРЈ 
и во Основната организација „Хидроелектрана на Крка и 
Зрмања", на начин на кој е објавена оваа самоупавна спо-
годба. 

Оваа одлука Устаниот суд на Југославија ја донесе во 
состав: претседател на Уставниот суд на Југославија д-р 
Васил Гривчев и судии: Славко Кухар, д-р Стана Ѓукиќ-
-Делевиќ, Војислав Ракиќ, Радко Мочивник, Милосав Сти-
јовиќ, д-р Јосиф Трајковиќ, Јаким Спировски, Рамадан 
Враниќи, Божидар Булатовиќ, Мустафа Сефо, д-р Алек-
сандар Фира и Душан Штрбац. 

У. бр. 130/84 
9 јануари 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

"Југославија, 
д-р Васил Гривчев с. р. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 
Врз основа на член 236 став 2 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 доне-
сува -

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНАТА ДИ-

РЕКЦИЈА ЗА СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ 

За директор на Сојузната дирекција за стоковни ре-
зерви се назначува м-р Душан Папиќ, претседател на Реги-
оналната стопанска комора Кралево. 

С.п.п. бр. 91 
31 јануари 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

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

Врз основа на член 236 став 2 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 доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗА-

ВОД ЗА ЦЕНИ 

За директор на Сојузниот завод за цени се назначува 
Казимир - Живко Прегл, досегашен потсекретар во Сојуз-
ниот извршен совет. 

С.п.п. бр. 92 
7 февруари 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 
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С О Д Р Ж И Н А : 

Страна 

134. Закон за обезбедување средства за додатен влог 
на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија во Африканскиот фонд за развој по по-
вод четвртото општо пополнување на средства-
та на тој фонд 425 

135. Одлука за разрешување и именување на заменик 
на сојузниот секретар за финансии 425 

136. Одлука за усогласување на основицата за ут-
врдување на личните доходи на функционерите 
ш т о . ги избира или именува Собранието на 
СФРЈ 426 

137. Одлука за усогласување на надоместот на лич-
ниот доход на делегатите што надомест на лич-
ниот доход остваруваат во Собранието на СФРЈ 426 

138. Правилник за измени и дополненија на Правил-
никот за стручната подготовка, испитите и до-
зволите за работа на членовите на екипаж на 
воздухоплов 426 

139. Правилник за измена на Правилникот за југос-
ловенските стандарди за готова кожа, крзно и 
производи од природна и вештачка кожа 427 

140. Наредба за утврдување на зголемување на цени-
те на мало на периодот од 1 октомври 1983 годи-
на до 31 декември 1984 година : 428 

141. Упатство за доставување на известувања за це-
ните заради следење 428 

142. Упатство за измени на Упатството за царинска-
та постапка со поштенските пратки во меѓуна-
родниот поштенски сообраќај 433 

Страна 

143. Одлука за измена и дополнение на Одлуката за 
општите услови за начинот и постапката за ко-
ристење и враќање на примарната емисија 434 

144. Единствени критериуми од член 69а на Законот 
за девизното работење и кредитните односи со 
странство за 1985 година 434 

145. Општествен договор за рационално користење 
на електричната енергија, штедење и солидар-
ност на републиките и автономните покраини во 
случај на недостиг на електрична енергија 442 

146. Договор за усогласување на доночниот систем 445 
147. Договор за единствената емисија на админис-

тративните и судските таксени марки 454 
Одлука за оценување на уставноста на одредбата на 

член 19 точка 1 под ц од Правилникот за форми-
рањето, издавањето и насочувањето на средства-
та за станбени потреби, за давањето станови на 
користење и за кредитирањето на индивидуална 
Станбена изградба на работниците во Работната 
заедница за вршење на административно-струч-
ни работи на Самоуправната интересна заедни-
ца за здравствена заштита во Тузла 456 

Одлука за оценување на уставноста на Законот за 
привремена забрана на располагањето со дел од 
општествените средства за исплатување на опре-
делени издатоци во 1983 година 456 

Одлука за оценување на уставноста на одредбите на 
член 15 став 2 од Самоуправната спогодба за ре-
шавање на станбените потреби на работниците 
во Основната организација на здружен труд 
„Хидроелектрани на Крка и Зрмања" од 25 ок-
томври 1983 година 457 

Назначувања и разрешувања 457 
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