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840. 1 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАНИЦИТЕ 
ВО КОИ ОПШТЕСТВЕНО - ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕД-
НИЦИ МОЖАТ ДА ГИ УТВРДУВААТ ПРИХОДИ-
ТЕ ОД .ДОХОДОТ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД И ОД ПРОМЕТОТ НА ПРОИЗВО-

ДИ И УСЛУГИ ВО 1982 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за границите во кои општествено-поли-
тичките заедници можат да ги утврдуваат приходи-
те од доходот на организациите на здружен труд и 
од прометот на производи и услуги во 1982 година, 
што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на 
Сојузниот собор од 21 декември 1982 година. 

П бр. 233 
21 декември 1982 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството 
на СФРЈ, 

Петар Стамболић е. р. 
Претседател 

на Собранието на СФРЈ, 
Раиф Диздаревић е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ГРАНИЦИТЕ ВО КОИ ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИ-
ЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ МОЖАТ ДА ГИ УТВРДУВААТ 
ПРИХОДИТЕ ОД ДОХОДОТ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕН ТРУД И ОД ПРОМЕТОТ НА ПРО-

ИЗВОДИ И УСЛУГИ ВО 1982 ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за границите во кои општествено-

-политичките заедници можат да ги утврдуваат при-
ходите од доходот на организациите на здружен труд 
и од прометот на производи и услуги во 1982 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 42 /82), во член 3 став' 
1 запирката По зборовите: „бр. 66/81)" и текстот до 
крајот се бришат. 

По став 1 се додаваат нови ст. 2 и 3, кои гласат: 
„Ако по истекот на тримесечје^ се утврди дека 

ошнтествено-политичката заедница од член 1 на овој 
закон нема вишок на приходи, таа може слободно да 
располага со средствата издвоени на посебна сметка 
кај Службата на општественото книговодство. 

Општествено-политичката заедница може да го 
пресметува и утврдува вишокот на приходите и ме-
сечно и. ако по таа пресметка утврди дека нема ви-

шок, таа може да располага со средствата издвоени 
на посебната сметка кај Службата на општественото 
книговодство." 

Досегашниот став 2 станува став 4. 
Член 2 

Овој закон влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

841. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Претседателството на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВ-
РЕМЕНА ЗАБРАНА НА ДАВАЊЕТО ГАРАНЦИИ 
И ДРУГИ ИСПРАВИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕД-
СТВА ОД ИДНИОТ ПРИЛИВ НА СРЕДСТВА И 
НА ДАВАЊЕТО КРЕДИТИ И ГАРАНЦИИ ЗА 
ПОКРИТИЕ НА ПРЕЧЕКОРУВАЊАТА ВО ФИ-

НАНСИРАЊЕТО НА ИНВЕСТИЦИИТЕ 

Се. прогласува Законот за привремена забрана 
на давањето гаранции и други исправи за обезбе-
дување средства од идниот прилив на средства 
и на давањето кредити и гаранции за покритие на 
пречекорувањата во финансирањето на инвести-
циите, што го усвои Собранието на СФРЈ, на сед-
ницата на Сојузниот собор од 21 декември 1982 
година. 

П бр. 236 
21 декември 1982 година 

Белгр>ад 
Претседател 

на Претседателството 
на СФРЈ, 

Петар Стамболић е. рв 

Претседател 
на Собранието џа СФ РЈ, 
Раиф Диздаревић е. p. 

З А К О Н 
ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА ДАВАЊЕТО 
ГАРАНЦИИ И ДРУГИ ИСПРАВИ ЗА ОБЕЗБЕДУ-
ВАЊЕ СРЕДСТВА ОД ИДНИОТ ПРИЛИВ НА 
СРЕДСТВА И НА ДАВАЊЕТО КРЕДИТИ И ГА-
РАНЦИИ ЗА ПОКРИТИЕ НА ПРЕЧЕКОРУВА-
ЊАТА ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА ИНВЕСТИ-

ЦИИТЕ 

Член 1 
Им се забранува на банките да им даваат во 

1983 година на корисниците на општесвтени сред-
ства — инвеститорите гаранции за обезбедување 
средства од сите извори на идниот прилив на сред-
ства со кои инвеститорот го докажз^ва обезбедува-
њето на средства за финансирање на инвестиција-
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та пред почетокот на инвестицијата и прибавува-
њето' на дозволата за градење од надлежниот 
орган. 

Им се забранува на корисниците на општестве-
ни средства да даваат во' 1983 година потврди и 
други исправи со кои на Службата на општестве-
ното книговодство и го докажуваат обезбедување-
то на средства од идниот прилив на средства за 
финансирање на инвестиции пред почетокот на 
инвестицијата и прибавувањето на дозволата за 
градење од надлежниот орган. 

Забраната од ст. 1 и 2 на овој член не се одне-
сува на: 

1) давањето гаранции, потврди односно други 
исправи со кои инвеститорот го докажува обезбе-
дувањето на средства за финансирање на инвести-
цијата од идниот прилив на средства, ако такви-
те гаранции, потврди и други исправи се неопход-
ни заради користење кредит за инвестиции кај 
Меѓународната банка за обнова и развој или ка ј 
други меѓународни организации (Меѓународната 
финансиска корпорација, Европската инвестицио-
на банка, Еурофима, Меѓународниот фонд за раз-
вој на земјоделството, Меѓународната инвестицио-
на банка и Меѓународната организација на трудот), 
како и заради. користење на други кредити од 
странство дадени врз основа на договор што го 
ратификува ло Собранието на СФРЈ или Сојузниот 
изврше« совет; 

2) давањето гаранции, потврди односно други 
исправи за обезбедувањето средства за финансира-
ње на инвестицијата од идниот прилив на средст-
ва за средствата што се обезбедуваат од Фондот 
на федерацијата за кредитирање на побрзиот раз-
вој на стопански недоволно развиените републики 
и автономни покраини и од Фондот на републи-
ката и автономната покраина и на регионалната 
заедница за поттикнување на побрзиот развој на 
стопански недоволно развиените подрачја, и сред-
ства што за финансирање на инвестицијата се обе-
збедуваат со закон и со прописи донесени врз осно-
ва на закон или од заем и задолжително здружу-
вање на средства пропишани со закон, како и на 
средствата што се обезбедуваат за финансирање 
на развојот на рудниците за јаглен; 

3) давањето гаранции, потврди и други испра-
ви со кои инвеститорите го .докажуваат обезбеду-
вањето средства од идниот прилив за финансира-
ње на инвестиционите вложувања за производство 
на електрична енергија над домашните извори, 
вклучувајќи го преносот и дистрибуцијата на 
електрична енергија; црната металургија; модер-
низацијата на железниците; за производство и ди-
стрибуција на вода и реконструкција, адаптација и 
модернизација на капацитетите што повеќе од 
50°/о се наменети за производство на стоки или да-
вање на услуги за извоз. 

Гаранцијата за обезбедувањето средства од ст-
ав 3 на овој член банката не може да ја даде за 
средствата на сопственото учество што инвестито-
рот е должен да ги обезбеди според Законот за 
посебните услови за давање кредити за инвес-
тиции. 

Член 2 
Им се забранува на банките да им даваат во 

1983 година на корисниците на општествени сред-
ства — инвеститорите кредити за покритие на пре-
чекорувањето во финансирањето на^ инвестициите 
и гаранции за обезбедување на плаќањата за по-
критие на пречекорувањата во финансирањето на 
инвестициите. 

Одредбата од став 1 на овој член не се одне-
сува на давањето кредити на корисниците на оп-
штествени средства за покритие на пречекорува-
њата во финансирањето на инвестициите и на да-
вањето гаранции за обезбедување на плаќањата за 
покритие на пречекорувањата во финансирањето на 
инвестициите за: производство на електрична 

енергија на домашните извори; пренос и дистри-
буција на електрична енергија; производство и пре-
работка на јаглен; производство на нафта; про-
изводство, транспорт и дистрибуција на природен 
и индустриски (технички) гас; производство на 
производи на црната металургија; земјоделско 
производство (пол ј одел ство, овоштарство, лозар-
ство, сточарство и рибарство); модернизација на же-
лезниците, како и заради отстранување на последи-
ците од земјотреси и од други елементарни непо-
годи. 

Надлежниот орган на републиката, односно на 
автономната покраина може ,да даде согласност 
банките да даваат кредити за покритие на прече-
корувањата во финасирањето на инвестициите и 
гаранции за обезбедување на плаќањата за покри-
тие на пречекорувањата во финансирањето на ин-
вестициите во капацитетите што претежно (повеќе 
од 50%) се наменети за производство на стоки или 
за давање на услуги за извоз, односно со кои се 
придонесува за супституција на увозот и за стан-
бена изградба, ако вр буџетот на републиката од-
носно автономната покраина или во инвестиционо-
-кредитниот потенцијал на банката има обезбеде-
ни средства за нивно покритие од долгорочни из-
вори на средствата, какчо и за покритие на пречеко-
рувањата во финансирањето на инвестициите што 
се финансираат и од средствата на Фондот на фе-
дерацијата за кредитирање на побрзиот развој на 
стопански недоволно развиените републики и ав-
тономни покраини и од фондот на републиката од-
носно на автономната покраина за поттикнување 
на побрзиот развој на стопански недоволо развие-
ните подрачја, ако банката од тие фондови добила 
средства за тие намени. 

Во смисла на став 3 од овој член, се смета дека 
се придонесува за супституција на увозот ако по-
веќе од 50°/о од капацитетите на опремата, утврде-
ни со програмата, се користат за производство на 
стоки или за давање на услуги што се увезуваат, 
што се докажува со мислење на Стопанската ко-
мора на Југославија. 

Ако Меѓународната банка за обнова и развој, 
другите меѓународни организации и другите дава-
тели на странски кредити за инвестиции, наведени 
во член 1 став 3 точка 1 на овој закон, учествуваат 
во покритието на пречекорувањата за други ин-
вестиции, освен инвестициите од став 2 на овој 
член, надлежниот орган на републиката односно 
на автономната покраина може да даде согласност 
банките да им даваат на ивеститорите кредити за 
покритие на пречекорувањата во финансирањето 
на тие инвестиции и гаранции за обезбедувањето 
на плаќањата за покритие на пречекорувањата во 
финансирањето на тие инвестиции. 

Под давање кредити за покритие на пречеко-
рувањата во финансирањето на инвестициите, во 
смисла на овој закон, се подразбира одобрувањето 
и користењето на кредити. 

Член 3 
Како инвестиции, во смисла на овој закон, се 

сметаат вложувањата за набавка (купување, из-
градба, изработка, доградба, реконструкција, адап-
тација и модернизација) на основни средства, како и 
на објекти и опрема за заедничка потрошувачка. 

Член 4 
Со парична казна од 100.000 до 1,000.000 динари 

ќе се казни за стопански престап банката: 
1) ако му даде гаранција за обезбедување 

средства од сите извори на идниот прилив на сред-
ства На инвеститорот за финансирање на инвести-
ција (член 1 став 1): 

2) ако даде кредит за покритие на пречекору-
вањата во финансирањето на инвестиција или та-
р а ш к а за обезбедувањето на плаќањата за пок-
ритие на пречекорувањата во финансирањето на 
инвестиција (член 2 став 1). 
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За стопанскиот престап од став 1 на овој член 
ќе се казни и одговорното лице во банката со па-
рична казна од 10.000 до 50.000 динари. 

Член 5 
Со парична казна од 5.000 до 100.000 динари ќе 

се казни за прекршок корисник на општестевни 
средства ако на Службата на општественото кни-
говодство и даде потврда или друга исправа како 
доказ за обезбедувањето средства од идниот при-
лив на средства за финансирање на инвестиција 
(член 1 став 2). 

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се 
казни и одговорното лице ка ј корисникот на оп-
штествени средства со парична казна до 5.000 
динари. 

Член 6 
Кредитите за покритие на пречекорувањата во 

финансирањето на инвестициите и гаранциите за 
обезбедувањето на плаќањата за покритие на пре-
чекорувањата во финансирањето на инвестициите, 
дадени пред влегувањето во сила на овој закон, 
можат да се користат за намените за кои се да-
дени. 

Член 7 
Гаранциите на банката за обезбедувањето 

средства од идниот прилив за финансирање на ин-
вестиции, дадени на корисниците на општествени 
средства пред 17 јули 1982 година, ако се однесу-
ваат на инвестиција закочната до 30 јуни 1982 
година, можат да служат како доказ за обезбеду-
вањето средства за финансирање на таа инвести-
ција. 

Потврдите и другите исправи за обебедување-
то средства од идниот прилив за финансирање на 
инвестиции, дадени пред влегувањето во сила на 
овој закон, можат да служат како доказ за обезбе-
дувањето средства за финансирање на тие инвес-
тиции, ако се однесуваат на инвестиција започната 
до денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 8 
Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1983 

година. 

842. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателството на Социј а листичка Федера-
тивна Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА АМОРТИ-
ЗАЦИЈА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА НА ОС-
НОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 
И НА ДРУГИ КОРИСНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНИ 

СРЕДСТВА 

Се прогласува Законот за измени и дополнени-
ја на Законот за амортизација на основните сред-
ства на основните организации на здружен труд и 
на други корисници на општествени средства, што 
го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Со-
јузниот одбор од 21 декември 1982 година. 

П бр. 237 
21 декември 1982 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството на СФРЈ, 
Петар Стамболић е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Раиф Диздаревић е. p. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
АМОРТИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА 
НА ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН 
ТРУД И НА ДРУГИ КОРИСНИЦИ НА ОПШТЕ-

СТВЕНИ СРЕДСТВА 

Член 1 
Во Законот за амортизација на основните сред-

ства на основните организации на здружен труд и 
на други корисници на општествени средства 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 58/76 и 65/81) во 
член 7 став 3 по зборовите: ,.ноЕа работна односно 
деловна единица" се додаваат зборовите: „и во те-
кот на набавката на нови основни средства на ко-
рисник на општествени средства". 

Член 2 
Во член 8 точка 1 зборовите: „јавните и другите 

патишта" се заменуваат со зборовите: „магистрал-
ните и другите патишта". 

Во точка 3 зборовите: „заштитните водостопан-
ски објекти, како што се: одбранбени насипи; бен-
тови, брани" се заменуваат со зборовите: „водосто-
пански објекти, како што се брани", а зборовите: 
„испусни и латерални канали" и зборовите: „и на 
заштитните водостопански објекти; средства за вр-
ски за одбрана од поплави; објекти за уредз^вање 
и регулација на реките и за уредување и заштита 
од ерозии, речни и поро ј ни корита на водотеци" се 
бришат. 

Член 3 
Во член 9 став 1 се додава нова точка 1 која 

гласи: 
,Д) земјоделски, градежни и други земјишта;" . 
Досегашните точ. 1 до 3 стануваат точ. 2 до 4. 
Во став 2 зборовите: „што наменски" се заме-

нуваат со зборовите: „што според прописите доне-
сени врз основа на посебни закони наменски (ис-
клучително или претежно)". 

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Како објекти за општествена самозаштита се 

сметаат, во смисла на овој закон, и водостопанските 
објекти кои исклучително или претежно (повеќе од 
50% од капацитетот) служат зз сузбивање и спре-
чување на поплави, за регулација на речни и дру-
ги поројни текови, за заштита на земјиштето од 
ерозија, за санација на лизгалишта или сузбивање 
на штетните дејства на подземните води." 

Член 4 
Член 15 се менува и гласат 
„Основица за пресметување на амортизацијата 

и исправка на вредноста кај згради и други гра-
дежни објекти претставуваат издатоците за на-
бавка (купување, изградба, доградба), по одби-
вањето на прометната цена на неизградено^ зем-
јиште на кое се наоѓаат зградите односно објектите 
и прометната цена на неизгро депото земјиште кое 
служи за користење на зградите односно на гра-
дежните објекти. 

Основица за пресметување ка амортизацијата 
на опремата претставуваат издатоците за платената 
цена на опремата искажана во фактурата, односно 
во исправата за набавка, зголемена за трошоците 
на доставувањето и монтажата, како и другите не-
опходни издатоци за набавка на опремата и 'за неј-
зиното оспособување за вршење на функцијата за 
која е наменета. 1 

За градежните објекти и предметите на опре-
мата изградени во сопствена режија, основица за 
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амортизација и исправка на вредноста претставува 
цената што согласно со пазарните услови ја утвр-
дил корисникот на општествените средства, со тоа 
што утврдената цена да не биде поголема од пазар-
ната цена ка исти или слични градежни објекти 
односно предмети на опремата, во времето кога из-
градените средства се пуштаат во употреба." 

Член 5 
Во член 23 став 1 по зборовите: „на таквиот на-

сад" се додава запирка и зборовите: „а по одбива-
њето на прометната цена на необработеното земјиш-
те на кое се наоѓа насадот и прометната цена на 
необработеното земјиште кое служи за редовно ко-
ристење на насадот". 

Член 6 
Во член 27 по став 2 се додаваат Н О Е Л ст. 3 и 4, 

кои гласат: 
„Корисникот на општествени средства кој во 

завршната сметка ќе искаже загуба во работењето 
може надоместот на амортизацијата утврден во ко-
нечната годишна пресметка да го одложи и да го 
разграничи до височината на искажаната загуба, а 
најмногу до 50% од амортизацијата утврдена во ко-
нечната годишна пресметка. 

Износот на одложената односно разграничената 
амортизација од став 3 на овој член, корисникот на 
општествени средства е должен да го надомести во 
наредната година. Ако корисникот на општествени 
средства и ЕО наредната година ЕО завршната смет-
ка искаже загуба во работењето,, должен е во таа 
година да надомести најмалку една третина од из-
носот на амортизацијата што во претходната година 
и во поранешните години е одложен односно раз-
граничен." 

Член 7 
Член 36 се менува и гласи: 
„За градежните објекти (амортизациони групи 

1 до 23), опремата што служи за вршење на дејно-
стите на рудници за јаглен, на метали и неметали 
и за истражување и експлоатација и за пренос на 
нафта и гас (амортизациони групи 24 до 28), опре-
мата за вршење на дејностите на водостопанството 
и електростопанството (амортизациони групи 29 до 
32), опремата за вршење на дејностите од областа 
на индустријата (амортизациони групи 52 до 64), 
опремата за земјоделството, шумарството и рибар-
ството (амортизациони групи 78 до G1), опремата за 
вршење на дејностите на градежништвото (аморти-
зациони групи 82 до 89), опремата за трговија, угос-
тителство и туризам (амортизациони групи 90 до 92). 
опремата за школство, наука, култура, уметност, 
спорт, здравство и социјална заштита (амортизаци-
они групи 93 до 97), опремата за превоз во желез-
ничкиот, поморскиот, речниот и воздушниот сообра-
ќај , во ПТТ сообраќајот и во радио и ТВ сообраќа-
јот (амортизациони групи 99 до 103 и опремата за 
вршење на канцелариски работи (амортизациони 
групи 104 до 108), како и за долгогодишните насади 
(амортизациони групи 109 до 117) и други инвести-
циони вложувања (амортизациони групи 118 до 119) 
— стапките на амортизацијата пропишани со Но-
менклатурата на средствата за амортизација се 
применуваат при составувањето на конечната го-
дишна пресметка на амортизацијата, без оглед на 
интензитетот на работата со кој се користени сред-
ствата во годината за која се врши амортизацијата. 

За опремата распоредена со Номенклатурата на 
средствата за амортизација во амортизационите 
групи 33 до 51, во амортизационите групи 65 до 77, 
во амортизационата група 98 и во амортизационата 
група 100 точка 9), стапките на амортизацијата про-
пишани со Номенклатурата на средствата за амор-

тизација се применуваат при составувањето на ко-
нечната годишна пресметка на амортизацијата ако, 
во годината за која се врши пресметката, опремата 
е користена со интензитет на работа КОЈ е помал од 
интензитетот на работата во две смени. Ако таа оп-
рема е користена со интензитет на работа поголем 
од интензитетот на работата кој одговара на рабо-
тата во две смени, органот на управување на ко-
рисникот на општествени средства може, сразмерно 
со поголемото користење да ја зголеми амортиза-
цијата пресметана според стапките пропишани со 
Номенклатурата на средствата за амортизација, со 
тоа што вкупниот износ на зголемувањето да не 
биде поголем од 25% од износот на амортизацијата 
пресметан според стапките пропишани со Номенкла-
турата на средствата за амортизација. 

Се смета дека опремата од став 2 на овој член, 
освен опремата од амортизационата група 98, е ко-
ристена за работа во повеќе од две смени ако била 
во употреба повеќе од 4.400 часови во годината за 
која се пресметува амортизацијата. Се смета дека 
возилата од амортизационата група 98 биЈ^е во упо-
треба во повеќе од две смени, ако во годината за 
која се пресметува амортизацијата поминале пове-
ќе од 60.000 километри." 

Член 8 
Во член 44 се додаваат нови ст. 2 до 4, кои гла-

сат: 
„Амортизацијата пресметана според стапките 

пропишани со Номенклатурата на средствата за 
амортизација и амортизацијата поради користењето 
на средствата со поголем интензитет на работа од 
интензитетот на работата што е изразен во пропиша-
ните стапки, како и амортизацијата поради побрза 
замена на средствата поради промена на техниката 
и технологијата, се надоместуваат од вкупниот при-
ход, односно од приходите. 

По исклучок од одредбите на ст. 1 и 2 од овој 
член, до крајот на 1985 година, амортизацијата пре-
сметана според стапките пропишани во Наменкла-
турата на средствата за амортизација, врз основа 
на републичките, односно покраинските закони мо-
же да се намали до 50% за следните основни сред-
ства, и тоа: 

1)1 за магистралните и други патишта (вклучу-
вајќи ги и улиците и плоштадите во населби), за 
придружните објекти на патиштата, за мостовите, 
надвозниците и подвозниците на патиштата и за 
тунелите и галериите на патиштата; 

2) за градежните објекти и за предметите на 
опремата за вршење на дејностите што со Одлуката 
за единствената класификација на дејностите се 
распоредени во областа 12 — образование, наука, 
култура и информации, освен издавачката и новин-
ско-издавачката дејност (подгрупа 12.031). радио и 
телевизија (подгрупа 12.035) и кинематографија 
(подгрупа 12.036); во областа 13 — здравствена и 
социјална заштита, освен дејноста на апотеките 
(13.016). 

За основните средства и за средствата за заед-
ничка потрошувачка на корисниците на општестве-
ни средства чија дејност во целост или претежно 
се финансира од буџетот, амортизацијата пресмета-
на според стапките пропишани со Номенклатурата 
на средствата за амортизација се надоместува во 
износот што на корисникот на општествени средства 
му е обезбеден за замена на градежните објекти и 
на предметите на опрема и за други инЕестииии во 
буџетот на општествено-политичката заедница за 
годината за која се пресметува амортизациЈата " 

Член 9 
Член 45 се менува и гласи: 
„Корисниците на општествени средства можат 

со самоуправен општ акт да предвидат во периодот 
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од 1982 до 1985 година да се намали надоместување-
то на амортизацијата во височина до 20% од изно-
сот пресметан според стапките пропишани со Но-
менклатурата на средствата за амортизација, ако 
основните средства за кои се врши намалувањето, во 
годината за која се пресметува амортизацијата, по-
ради недостиг на суровини и други репродукциони 
материјали или недостиг на енергија, се користеле 
помалку од 80% од нивниот експлоатационен капа-
цитет." 

Член 10 
Во Номенклатурата на средствата за амортиза-

ција, се вршат следните измени и дополненија. 
1) во глава I. Градежни објекти, во амортиза-

ционата група 1 тон. 1 до 3 и во амортизационата 
група 2 точка 1 зборот: „Објекти" се брише, а по 
точка 4 се додава нова точка 5 која гласи: 

„5) Неспоменати објекти за производ-
ство и пренос на нафта и гас 8"; 

— во амортизационата група 4, во називот, збо-
ровите: „од областа на градежништвото" се замену-
ваат со зборовите: „за вршење на дејности од об-
ласта на градежништвото"; 

— во амортизационата група 5, во називот, за-
пирката по зборот: „земјоделството" се заменува со 
зборот: „и", а зборовите: „рибарството и одгледува-
ње на дивеч" се бришат. Во точ. 1 до 4 зборовите: 
„Објекти" се бришат. Во точка 4 на крајот на увод-
ната реченица се додаваат зборовите: „и за други-
те ^неспоменати) намени од дејноста на земјодел-
ството и шумарството"; 

— во амортизационата група 7 по точка 4 се 
додава нова точка 5 која гласи: 

„5) Автобуски станици, паркиралишта и други 
објекти на друмскиот сообраќај: 

— од бетон, бетон и метал, камен и 
тула ^ 2 

— од метал и дрво 5 
— од друг материјал 4"; 
— во амортизационата група 8 по точка 6 се 

додава нова точка 7 која гласи: 
„7) Неспоменати објекти за вршење на 

железнички сообраќај и на друг 
сообраќај на шини 4"; 

— во амортизационата група 9 по точка 3 се 
додава нова точка 4 која гласи: 

„4) Неспоменати објекти за вршење на 
поморски, речен и езерски сообра-
ќај : 

—'од бетон, бетон и метал, камен и 
тула 4 

— од друг материјал 5"; 
— во амортизационата група 10 по точка 2 се 

додава нова точка 3, која гласи: 
„3) Други градежни објекти за вршење 

на дејности на воздушниот сообра-
ќа ј : 

— од бетон, бетон и метал, камен и 
тула 2,5 

— од друг материјал v 4"; 
— во амортизационата група 11 во точка 2 

зборовите: „Кабелски канализации" се заменуваат 
со зборовите: „Подземни и надземни кабел ски ка-
нализации". 

Точка 3 се менува и гласи: 
„3) Објекти на надземни лични со изолирани и 

неизолирани спроводник". 
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По точка^ 4 се додава нова точка 5 која гласи; 
„5) Други (неспоменати) објекти за вр-

шење на дејности на ПТТ сообра-
ќа ј и на радио и ТВ сообраќај 4"; 

— во амортизационата група 12 називот на гру-
пата се менува и гласи: „Објекти за вршење на 
дејности на трговија". Во алинеја четврта, зборови-
те. „и друг материјал" се бришат. Во алинеја петта 
зборовите: „и метал" се заменуваат со зборовите: 
»»и друг материјал"; 

— во амортизационата група 20, во називот, 
зборовите во заградата: „и студентски домови" се за-
менуваат со зборовите: „и домови за ученици и сту-
денти"; 

— во амортизационата група 21, во називот, 
зборовите: „монтажни објекти" се заменуваат со 
зборовите: „објекти од монтажни елементи што 
служат за вршење на стопански дејности или на 
дејности на општествените служби"; 

— во амортизационата група 23 по точка 2 се 
додава нова точка 3, која гласи: 

„3) Резервоари и други објекти за сме-
стување и чување на суровини, 
материјали, полупроизводи и стоки: 

— ,од бетон и од бетон и метал 2,5 
— од камен и тула 4 
— од метал 5 
— од дрво и друг материјал 7 
Досегашните точ. 3 до 5 стануваат точ. 4 до 6.; 
2) во глава И. Опрема за вршење дејности на 

рудници, електростопанство, водостопанство и ин-
дустрија, во амортизационата група 24 по точка 2 се 
додава нова точка 3, која гласи. 

„3) Друга (неспомената) опрема за вр-
шење дејности и производство на 
јаглен или за вршење дејности на 
производство на кокс 11"; 

— во амортизационата група 25 во точ. 1 до 3 
зборот: „Опрема" се брише. По точка 4 се додава 
нова точка 5, која гласи: 

„5) Друга (неспомената) опрема за ис-
тражување, производство и пренос 
на нафта и гас 12,5"; 

— во амортизационата група 27, по четврта 
алинеја се додава нова петта алинеја, која гласи: 

„— друга (неспомената) опрема за про-
изводство на антимонова руда 11"; 

— во амортизационата група 28 во точка 1 во 
четврта алинеја, зборовите: „опрема за облагоро-
дување на неметали и вреќести филтери на е исте-
мот за воздух" се заменуваат со зборовите: „за об-
лагородување на неметали, филтери на системот за 
воздух и друга (неспомената) опрема за производ-
ство на неметални минерали"; 

— во амортизационата група 31 во точка 1 тре-
та алинеја зборот: „опрема" се брише. Во точка 3 
алинеја трета, 'зборовите: „опрема ка ј нуклеарните 
централи" се заменуваат со зборовите: „опрема за 
производство на електрична енергија во нуклеарни-
те централи". Во точка 4 алинеја трета, по зборот: 
„управување" се додаваат зборовите: „и друга <не-
спомената) опрема за пренос на електрична енерги-
ја". Во точка 5, по третата алинеја се додава нова 
четврта алинеја, која гласи: 

„— друга (неспомената) опрема за дис-
трибуција на електрична енергија ' 'П" ; 
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— во амортизационата група 33 во точка 5 збо-
ровите „и друга неспомената опрема во црната ме-
талургија, се бришат, а по- точка 5 се додава нова 
точка 6, која гласи: 

„6) Друга (неспомената) опрема за про-
изводство на железо и за производ-
ство на челик 9" ; 

— во амортизационата група 34 во точ. 2 до 4 
зборот: „Опрема" се брише. По точка 5 се додава 
нова точка 6, која гласи: 

„6) Друга (неспомената) опрема за про-
изводство на бакар и за преработка 
на бакар и легури од бакар 12,5"; 

— во амортизационата група 35 точка 1 во али-
неја прва, зборот: „опрема" на обете места и зборот: 
„машини" се бришат. Е-о точка 2 во алинеите прва 
и втората зборот: „опрема" се брише. По точка 2 ре 
додава нова точка 3 која гласи: 

„3) Друга (неспомената) опрема за про-
изводство односно преработка на оло-
во и цинк 9"; 

— во амортизационата група 36, во називот збо-
ровите: „и алуминиум" се заменуваат со зборовите: 
„и опрема за производство и преработка на алуми-
ниум". Во точка 1 алинеја шеста се менува и гласи: 
»Друга опрема". Во точка 2 во алинеја четврта збо-
ровите: „и опрема за громобранска заштита" се за-
менуваат со зборовите: „за громобранска заштита и 
друга (неспомената) опрема за производство на алу-
миниум". Во точка 3, во алинеја прва зборот: „опре-
ма" на обете места се бришат а зборот: „резервоар" 
на обете места се заменува со зборот: „резервоари". 
По точка 5 се додава нова точка 6, која гласи: 

„6) Опрема за преработка на алуминиум: 
— за топење, одружување на темпера-

турата, полуконтинуирано леење, за-
гревање на одливки, топло и ладно 
валање, жарење, шаржирање, хло-
рирање и за површинска обработка 8,5 

— за елоксажа, за полирање и ладење 9 
— за пресување на отпадоци, заварува-

ње на цевки, фрезување и сечење на 
одливки, превртување на ленти, од-
лагање на вал јаци, профллирање на 
лимови, континуирано леење на тру-
пци. пресување, извлекување и вле-
чење и за сечење на трупци 7 

— за виљушкари на електричен погон, 
дизел и рачни виљушкари и за нато-
варувачи со прибор и друга опрема 
за транспорт во процесот на прера-
ботката на алуминиум 20 

— друга опрема за преработка на алу-
миниум 8". 

Досегашната точка 6 станува точка 7; 
— во амортизационата група 38, по алинеја 

четврта се додава нова алинеја петта, која гласи: 
„— друга (неспомената) опрема за про-

изводство на стакло 11" ; 
— во амортизационата група 39, по алинеја че-

тврта, се додава нова алинеја петта, КОЈ а гласи: 
„— друга (неспомената) опрема за про-

изводство на огноотпорен материјал 11" ; 
— во амортизационата група 40, по алинеја тре-

та, се додава нова алинеја четврта, која гласи: 
»— друга (неспомената) опрема за про- , 

изводство на порцелан и керамика 11"; 

— во амортизационата група 41 по точка 4 се 
додава нова точка 5, која гласи: 

„5) Друга (неспомената) опрема за про-
изводство на азбестни производи, 
јагленографитни производи или за 
друга преработка на неметали 11" ; 

— во амортизационата група 44 по точка 3 се 
додава нова точка 4, која гласи: 

„4) Друга (неспомената) опрема за про-
изводство на кабли и спроводници, 
жица, валјаци, заковки и други ж и -
чени стоки 11"; 

— во амортизационата група 48 во називот збо-
ровите: „и дрво" се бришат. По алинеја четврта, се 
додава нова алинеја петта, која гласи: 

„— друга (неспомената) опрема за произ-
водство на машини и за обработка на 
метали 11"; 

— во амортизационата група 51 по алинеја се-
дма се додава нова алинеја осма, која гласи: 

„— друга (неспомената) опрема за про-
изводство на друмски возила и де-
лови за друмски возила 16,5"; 

—. во Амортизационата група 52, по алинеја ше-
ста се додава нова алинеја седма, која гласи: 

„— друга (неспомената) опрема за про-
изводство на опрема за воздушен 
сообраќај 15"; 

— во амортизационата група 53 во точка 2 во 
шеста алинеја, зборовите: „други машини" се заме-

, нуваат со зборовите: „друга неспомената опрема за 
производство на бродови и други пловила"; 

— во амортизационата група 54, по точка 4 се 
додава нова точка 5, која гласи: 

„5) Друга (неспомената) опрема за про-
изводство на електрични машини, 
апарати и уреди 16,5"; 

— во амортизационата група 56 по точка 3 се 
додава нова точка 4, која гласи: 

„4) Друга (неспомената) опрема за про-
изводство на електронски апарати и 
уреди и делови 11"; 

— во амортизационата група 57 по точка 3 се 
додава нова точка 4, која гласи: 

„4) Друга (неспомената) опрема за про-
изводство на комуникациски уреди и 
апарати 16,5"; 

— во амортизационата група 58 по точка 3 се 
додава нова точка 4, која гласи: 

„4) Друга (неспомената) опрема за про-
изводство на мерна и регулациона 
опрема 15,5"; 

— во амортизационата група 61 во алинеја чет-
врта зборовите: „за преработка на пластични маси" 
се заменуваат со зборовите: „друга (неспомената) 
опрема"; 

— во амортизационата^ група 63, по алинеја вто-
ра се додава нова алинеја трета, која гласи: 

„— друга (неспомената) опрема 14,3"; 
— во амортизационата група 64, по алинеја тре-

та се додава нова алинеја четврта, која гласи: 
„— друга (неспомената) опрема 14,3"; 
— во амортизационата група 65, по алинеја петта 

се додава нова алинеја шеста, која гласи: 
„— друга (неспомената) опрема 14,3"; 
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— во амортизационата група бб, по алинеја тре-
та се додава нова алинеја четврта, која гласи: 

друга (неспомената) опрема 14,3"; 
— во амортизационата група 68, по точка 5 се 

додава нова точка 6, која гласи: 
„6) Друга (неспомената) опрема за про-

изводство на режана граѓа и плочи 10"; 
— во амортизационата група 69, по точка 2 се 

додава нова точка 3, која гласи: 
„3) Друга (неспомената) опрема за про-

изводство на финални производи од 
дрво т 11"; 

— во амортизационата група 70, по точка 3 се 
додава нова точка 4, која гласи: 

„4) Друга (неспомената) опрема за про-
изводство на целулоза,4 дрвењача и 
хартија 14,3", 

— во амортизационата група 71, во точка 1, збо-
ровите: „Машини и уреди" се заменуваат со зборот: 
„Опрема", а во алинеја прва во колона 3 се додава 
бројот: „7". Во точка 2 зборовите: „Машини за про-
изводство" се заменуваат со зборовите: „Опрема за 
производство". Во точка 5 зборот: „Машини" се за-
менува со зборот: „Опрема". По точка .5 се додава 
нова точка 6, која гласи: 

„6) Друга (неспомената) опрема за про-
изводство на текстилно предиво и 
текстилни ткаенини и за производ-
ство на готови текстилни производи 11"; 

— во амортизационата група 72 по алинеја пет-
та се додава нова алинеја шеста, која гласи: 

„— друга (неспомената) опрема за про-
изводство на кожени обувки, кожена 
галантерија и кожена и крзнена, кон-
фекција 11"; 

— во амортизационата група 73, по точка 14 се 
додава нова точка 15, која гласи: 

„15) Друга (неспомената) опрема за вр-
шење на дејност на прехранбената 
индустрија, за производство на алко-
холни и безалкохолни пијачки и за 
производство и преработка на доби-
точна храна * 14,3"; 

— во амортизационата група 74, по алинеја тре-
та се додава нова алинеја четврта, која гласи: 

„— друга (неспомената) опрема за произ-
водство и преработка на тутун 12,5"; 

— во амортизационата група 75, по алинеја тре-
та се додава нова алинеја четврта, која гласи: 

„— друга (неспомената) опрема за врше-
ње на графичка дејност 11"; 

— во амортизационата група 76, по алинеја 
четврта се додава нова алинеја петта, која гласи: 

w— друга (неспомената) опрема за врше-
ње на дејноста производство на гра-
мофонски плочи и звучни касети 12,5"; 

— во амортизационата група 77 називот на гру-
пата се менува и гласи: „Друга (неспомената) опре-
ма за вршење на дејности од областа на индустри-
јата, рударството, електростопанството и водостопан-
ството". По алинеја седма се додаваат две нови али-
неи, кои гласат: 

„— опрема за производство на филмови 
(ФРЈлмека индуетриј а) 12,5"; 

— опрема за транспорт на суровини и 
други материјали, полупроизводи и 
готови производи во процесот на. про-
изводството од областа на индустри-
јата (виљушкари, дигалки, лифтови, 
подвижни ленти и ел.); 16,5*. 

Досегашната алинеја осма станува алинеја де-
сетта; 

3) во глава III. Опрема за земјоделство, шумар-
ство и рибарство, во амортизационата група 78, по 
точка 6 се додава нова точка 7, која гласи: 

„7) Друга (неспомената) опрема за врше-
ње на дејности на по л ј одел ство, ово-
штарство и лозарство и опрема за , 
давање земјоделски услуги 12,5"; 

— во амортизационата група 79, по алинеја чет-
врта се додава нова алинеја петта, која гласи: 

„— опрема за одгледување на пчели, сви-
лени буби и птици и за производство 
на мед, восок и ел. 15,5"; 

Досегашната алинеја петта станува алинеја 
шеста, 

4) во глава IV. Градежни машини, уреди и по-
стројки, во амортизационата група 82 во називот, 
зборовите: „подготвителни и завршни" се бришат. 
По точка 3 се додава нова точка 4, која гласи: 

„4) Друга опрема за земјени и други ра-
боти при отпочнување и завршува-
ње на работата на градилиштата 14,3"; 

— во амортизационата група 84 по точка 6 се 
додава нова точка 7, која гласи: 

„7) Друга (неспомената) опрема за пре-
нос на материјали на градилишта 16,5"; 

— во амортизационата група 85 по точка 13 се 
додаваат три нови точки, кои гласат: 

„14). Опрема за завршни работи во гра-
дежништвото: 

— мерно-развојни приклучни ормани и 
батерии 10 

— опрема за мешање малтер, бетон и 
флобит 12,5 

— монтажни висечки и моторни фасад-
ни скелиња 10 

— клипно-подвижни компресори 14,3 
— опрема за сечење и брусење на ке-

рамика 12,5 
— опрема за шлајфување на терацо (ма-

ла и голема) 16,7 
— брусилки за паркет 16 
— алати за столарски работи 10 
— алати за браварски работи 8,3 
— алати за антикорозивна заштита 12,5 
— друга опрема за завршни работи во 

градежништвото 4 16,5 
15) Опрема за стакларски работи во гра-

дежништвото : 
— за обработка, преработка и вградува-

ње на рамно стакло 10 
— за производство на изолационо стак-

ло и линии за производство на огле- • 
дала • 12,5 

— друга специфична опрема за с т а н а р -
ска дејност во градежништвото 14,3 
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16) Опрема за монтажно-инсталатерски 
работи во градежништвото: 

— електрични и пневматски дупчалки и 
брусилки 12,5 

15,5 
— пневматски и експлозивни пиштоли 

за заковуваше 
— за сечење, свиткување и обработка 

на лим 14,3 
— за изработка на намотки на цевки за 

заварување и сечење 
— за создавање на притисок во инста-

лации 

12,5 

11 

— за хоризонтален и вертикален тран-
спорт 10 

— друга специфична опрема за мон-
тажно-инсталатерски работи 14,3"; 

— во амортизационата група 86, по алинеја тре-
та се додава нова алинеја четврта, која гласи: 

и— друга (неспомената) опрема за под-
земни градби 14,3"; 

— во амортизационата група 87, по алинеја ше-
ста се додава нова алинеја седма, која гласи: 

„— друга (неспомената) опрема за град-
ба на мостови 11", 

— во амортизационата група 88, по то-
чка 2 се додава нова точка 3, која гласи: 

„3) Друга (неспомената) опрема за из-
градба на хидроцентрали и за изград-
ба на водопатишта 15,5"; 

— во амортизационата група 89 во алинеја ше-
ста зборовите: „друга опрема" се заменуваат со збо-
ровите: „друга електроопрема во градежништвото". 

5) Во глава V. Опрема за трговија, угостител-
ство и туризам, во називот, пб зборовите: „и тури-
зам" се додаваат зборовите: „и опрема за вршење 
на занаетчиски и комунални услуги"; 

— во амортизационата група 90, алинеја четврта 
се заменува со две нови алинеи, кои гласат: 

„— опрема за натовар, растовар, склади-
рање и транспорт на трговски стоки 
(виљуШкари, дигалки, лифтови, и 
друго), освен за превоз на трговски 
стоки на патиштата 16,5 

— друга (неспомената) опрема за врше-
ње на дејности од трговијата 14,3^; 

— во амортизационата група 91 во точка 4 збо-
ровите: „Кујнски и сервисни садови" се заменуваат 
со зборовите: „Опрема за производство на храна и 
за сервирање на храна и пијачки", а алинеја четврта 
се менува и гласи: 

,,— шпорети, фрижидери и други разладни уре-
ди, казани, котли, кујнски прибор и автомати и 
кујнски апарати и прибор за приготвување или чу-
вање на храна". Во точка 5 зборовите: „Разладни 
уреди, апарати и прибор" се заменуваат со зборови-
те: „Опрема за производство и одржување на мраз 
и сладолед и за чување и одржување на јадења и 
пијачки", алинеја втора се брише, а досегашната 
алинеја трета станува алинеја втора. По точка 6 се 
додаваат две нови точки, кои гласат: 

„7) Каадт-приколки, со опрема за сме-
стување во кампови и во други тури-
стички населби 12,5 

„8) Друга (неспомената) опрема за врше-
ње дејности од областа на угостител-
ството и туризмот 14,3"; 

— во амортизацирната група 92 по алинеја де-
сетта се додава нова алинеја единаесетта, која гласи: 

„— друга (неспомената) опрема за врше-
ње занаетчиство и комунални услуги 12"; 

6) во глава VI. Опрема за школство, наука, кул-
тура, уметност, спорт, здравство и социјална зашти-
та, во називот, зборот: „уметност" се заменува со 
зборовите: „уметност и информации", зборот: „спо-
рт" се заменува со зборовите: „физичка култура и 
спорт", а зборот: „здравство" се заменува со зборо-
вите: „и за здравствена"; 

— во амортизационата група 93, во точка 2 али-
неја втора се менува и гласи: 

„други учила * 12,5"; 
— во амортизационата група 94, алинеја втора 

се менува и гласи: 
„— друга опрема за научноистражувач-

ка работа 12,5"; 
— во амортизационата група 95, алинеја трета 

се заменувало три нови алинеи, кои гласат: 
„— опрема за прикажување на филмови 

и опрема за подготвување и одржу-
вање на театарски претстави 12,5 
музички уреди, разгласни уреди и 
друга музичка опрема и опрема за 
разгласни станици 14,3 

— друга (неспомената) опрема за врше-
ње дејности на култура, уметност и 
информации и физичка култура и 
спорт 1 1 " ; 

— во амортизационата група 96, во алинеја прва, 
зборот: „справи" се заменува со зборот: „опрема"; 

— во амортизационата група 97, стапка-
та 14,3 се заменува со стапка 12,5 а 
стапката 12,5 се заменува со стапка-
та 11, а алинеја петта се менува и 
гласи: 

— друга опрема за давање .здравстве-
на и социјална заштита и опрема за 
работа на аптеки (за подготвување, 
чување и издавање на лекови) 12,5"; 

7) во глава VII. Средства за превоз и средства 
за врски, во амортизационата група 98 во алинеја 
трета зборовите: „сообраќај, со и без приколка" се 
заменуваат со зборовите: „сообраќај и автобуски и 
тролејбуски приколки". Во алинеја петта зборовите: 
„со приколка и без приколка" и зборовите: „на по-
луприколки и приколки" се бришат, а по зборот 
„(комби)" се додава запирка и зборовите: „камион-
е т и други приколки за вршење друмски сообра-
ќај". Во алинеја шеста зборовите: санитетски терен-
ски возила и возила за брза помош" се заменуваат 
со зборовите: „патнички автомобили и други возила 
за друмски сообраќај регистрирани како санитетски 
возила или како возила за давање брза здравствена 
помош". По алинеја шеста се додава нова алинеја 
седма, КОЈ а гласи. 

— друга (неспомената) опрема за вр-
шење превоз на патиштата 18"; 

— во амортизационата група 99 по точка 8 се 
додава нова точка 9, која гласи: 

„9) Друга (неспомената) опрема за врше-
ње железнички сообраќај или трам-
вајски сообраќај 11"; 

— во амортизационата група 101 во алинеја 
петта зборовите: „и друга опрема на аеродромите" 
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се бришат. По алинеја петта се додава нова алинеја 
шеста, која гласи: 

„— опрема за прием, преглед и испра-
ќање патници и багаж, опрема за 
царинска и друга контрола на пат-
ниците на аеродромите, опрема за 
одржување и уредување на аеро-
дромски површини и друга (неспо-
мената) опрема за вршење дејности 
на аеродроми 12,5"; 

— во амортизационата група 102 во точка 1 по 
зборовите: „централи" се додаваат зборовите: „и 
уреди, апарати и прибори што им припаѓаат (вклу-
чувајќи ги и интерните телефонски и телеграфски 
централи)". Точка 6 се брише, а точ. 7 до 10 стану-
ваат точ. 6 до 9. Во точка 7 која станува точка 6 
зборовите: „Антени и пасивни рефлектори" се заме-
нуваат со зборовите: „Антени, брановоди со прибори 
и пасивни рефлектори"; 

— во амортизационата група 103 по алинеја 
седма се додава нова алинеја осма, која гласи: 

„— друга (неспомената) опрема за врше-
ње радиосообраќај или ТВ сообраќај 11"; 

8) во глава VIII. Канцелариска и друга неспо-
мената опрема, во називот, зборовите: „Канцелари-
ска и" се бришат; 

— во амортизационата група 104, во алинеја пр-
ва зборовите: „универзален (стандарден) алат" се 
бришат и во втора, трета и четврта алинеја зборо-
вите: „специјален алат" се бриш&т. По алинеја чет-
врта се додава нова алинеја петта, која гласи: 

„— други (неспоменати) алати 16,5"; 
— во амортизационата група 105 во алинеја пр-

ва зборовите: „и апарати" се заменуваат оо зборо-
вите: „и друга опрема" и во алинеја втора зборови-
те: „и апарати за чистење" се заменуваат со зборо-
вите: „и друга опрема за чистење и одржување на 
простории (вклучувајќи го и внатрешниот простор 
на сообраќајните возила)". Во алинеја трета зборо-
вите: „и други апарати и уреди" се заменуваат со 
зборовите: „и друга опрема"; 

— во амортизационата група 106, по точка 3 се 
додаваат четири нови точки, кои гласат: 

„4) Опрема за снимање и умножување 
на канцелариски (пишуван, чукан, 
печатен, цртан) материјал 14,3 

5) Опрема за прием, чување и ракува-
ње со пари и со хартии од вредност 
и друга опрема за вршење на фи-
нансиски услуги 15,5 

6) Магнетофони и диктафон^ касето-
ф о н ^ музички инструменти и апа-
рати, ТВ и радиоприемници, килими 
и теписи и специфична опрема за 
рекреација, одмор и разонода 12,5 

7) Друга (неспомената) опрема 11"; 

— амортизационата група 107 се менува и гласи: 

„107. Противпожарна опрема: 

— противпожарни возила 15,5 
— справи, апарати, прибори и друга 

опрема за противпожарна заштита и 
спречување на пожари 12,5" ; 

— во амортизационата група 108 зборовите: 
„Мерни и контролни апарати, прибори и инструмен-
ти" се заменуваат со зборовите: „Мерни и контрол-
ни апарати и прибори, алармни уреди и апарати". 
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9) називот на глава XI. Други инвестициони 
вложувања, се менува и гласи: 

„XI. ДРУГИ ИНВЕСТИЦИИ"; 

— амортизационата група 118 се менува и гла-
си: 

\ „118. Вложувања што како материјални 
права се основни средства 25" ; 

— амортизационата група 119 се менува и гласи: 
„119. Издатоци за иновации и издато-

ци искажувани како основачки вложувања 20" ; 

Член 11 
Овој закон се применува на конечната пресме-

тка на амортизацијата за 1982 година. 

Член 12 
Се овластува Законодавно-правната комисија на 

Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ да го утвр-
ди пречистениот текст на ОВОЈ закон. 

Член 13 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

843. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАЧИ-
НОТ НА РАСПОЛАГАЊЕ СО ВИШОЦИТЕ НА 
ПРИХОДИТЕ НА БУЏЕТИТЕ ИА ОПШТЕСТВЕНО-
-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И СО ВИШОЦИТЕ 
НА ПРИХОДИТЕ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕ-

РЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ВО 1983 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за начинот на располага-
ње со вишоците на буџетите на општествено-поли-
тичките заедници и со вишоците на самоуправните 
интересни заедници во 1983 година, што го усвои 
Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот со-
бор од 21 декември 1982 година. 

П бр. 238 
21 декември 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Петар Стамболић, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Раиф Диздаревић, е. р. 

З А К О Н 
ЗА НАЧИНОТ НА РАСПОЛАГАЊЕ СО ВИШО-
ЦИТЕ ОД ПРИХОДИТЕ НА БУЏЕТИТЕ НА ОП-
ШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И СО 
ВИШОЦИТЕ НА ПРИХОДИТЕ НА САМОУПРАВ-
НИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ВО 1983 ГОДИНА 

Член 1 
Општествено-политичките заедници и самоуп-

равните интереси заедници на општествените деј -

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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ности (во натамошниот текст; самоуправните инте-
ресни заедници што ќе остварат вишоци на прихо-
дите во 1983 година, ќе ги намалуваат стапките на 
даноците и на придонесите од доходот на организа-
циите на здружен труд од личните доходи на работ-
ниците во рок од 35 дена по истекот на тримесечје™, 
сразмерно со остварените вишоци, заради сведување 
на средствата за општи општествени и за заеднички 
потреби во рамките утврдени со резолуцијата со ко-
ја се утврдува политиката на остварувањето на Оп-
штествениот план на Југославија за периодот од 
1981 до 1985 година во 1983 година (во натамошниот 
текст. Резолуцијата за 1933 година). 

Под вишоци од приходите, во смисла на став 1 
од овој член, се подразбираат средствата што оп-
штествено-политичката заедница и самоуправната 
интересна заедица ќе ги остварат од изворните при-
ходи над износот утврден во буџетот односно во 
планот на приходите. 

Под вишоци на приходите се подразбираат и 
средствата што се издвојуваат со законите или со 
други прописи, односно со самоуправните спогодби 
или со други самоуправни општи акти на територи-
јата на општествено-пол птичка та заедница што не 
се опфатени со буџетот односно со планот на при-
ходите, а кои ќе се остварат над рамките утврдени 
со Резолуцијата за 1983 година (средства за интер-
венции и ел.). 

За да можат да се утврдат вишоците од прихо-
дите, општествено-политичките заедници и самоуп-
равните интресни заедници ги утврдуваат износите 
на изворните приходи, во согласност со општиот би-
ланс на средствата кој се донесува во републиката 
односно во автономната покраина. Во општиот би-
ланс на средствата се искажуваат изворните прихо-
ди по видови на приходите и по корисници на сред-
ствата на сите нивоа во републиката односно во ав-
тономната покраина, диференцирано за одделни по-
треби, со утврдување на побрз растеж на средствата 
за наука и на средствата што се користат за лични 
примања со тоа што вкупните средства за општи оп-
штествени и за заеднички потреби не можат да би-
дат поголеми од рамките предвидени во Резолуци-
јата за 1983 година за задоволување на општите оп-
штествени и' на заедничките потреби, односно за 
лични примања. 

Под изворни приходи, во смисла на овој член, се 
подразбираат оние приходи што со закон или со 
друг пропис на општествено-политичката заедница 
се определени како изворни приходи на општестве-
но-политичката заедница или со самоуправна спо-
годба односно со одлука на самоуправната интересна 
заедница. 

Член 2 
Заради утврдување на вишоците на приходите 

кумулативно по месеци за тскуштиот период, опште-
ствено-политичките заедници и самоуправните инте-
ресни заедници ќе ги достават до 29 март 1983 годи-
на до Службата на општественото книговодство, ка ј 
која ги водат својата жиро-смегка, планираните из-
носи на средствата искажани во буџетот односно 
во планот на приходите и динамика на употребата 
на средствата по месеци, што се определени во 
согласност со Резолуцијата за 1983 година. 

Член 3 
Службата на општественото книговодство месеч-

но ќе утврдува дали приходите на општествено-по-
литичклте заедници и на самоуправните интересни 
заедници се остварени во износите утврдени во член 
2 на оѕ^ј закон, во рок од осум дена од денот на ис-
текот на месецот, а П Р Е О утврдување на вишоците од 
приходите ќе се изврши за првото тримесечје на 
1983 година. 

АКО општествено-политичката заедница односно 
самоуправната интересна заедница во 1983 година 
кумулативно за секој период оствари вишок на при-
ходите. Службата на општественото книговодство е 
должна тој вишок веднаш да го издвои на посебна 
сметка и да не ги извршува налозите за нивно ко-
ристење. 

Службата на општественото книговодство е дол-
жна веднаш по издвојувањето на средствата на по-
себна сметка да го извести собранието на општестве-
но-политичката заедница, односно собранието на са-
моуправната интересна заедница дека остварила ви-
шок на приходите над рамките од член 2 на овој за-
кон. 

Член 4 
За износот на утврдените вишоци од приходите 4 

на крајот на 1983 година општествено-политичките 
заедници односно самоуправните интересни заедни-
ци се должни да ги намалат стапките на даноците 
и на придонесите од доходот на организациите на 
здружен труд и од личниот доход на работниците за 
1984 година. 

Износите на утврдените вишоци од приходите на 
крајот на 1983 година, општествено-политичките за-
едници и самоуправните интересни заедници се дол-
жни да ги внесат во буџетот односно во планот на 
приходите од член 2 на овој закон во наредната го-
дина и не можат да ги користат за други намени. 

Член 5 
На општествено-политичката заедница односно 

на самоуправната интересна заедница која нема да 
достави буџет односно план на приходите, во соглас-
ност со одредбите на член 2 од овој закон, Службата 
на општественото книговодство нема да и ги прене-
сува приходите на нејзината жиро-сметка. 

Член 6 
Со парична казна од 50.000 до 1.000.000 динари ќе 

се казни за стопански престап самоуправната инте-
ресна заедница ако во рокот од 30 дена по истекот 
на тримесечје!4© не ги намали стапките на придоне-
сите во височина и на начинот што се утврдени со 
овој закон (член 1). 

Со парична казна од 5.000 до 50.000 динари ќе се 
казни за стопански престап од став 1 на овој член 
и одговорното лице во самоуправната интересна за-
едница. 

Со парична казна од 5.000 до 50.000 динари ќе се 
казни за стопански престап, за дејствијата од став 1 
на овој член, и одговорното лице во органот на оп-
штестветЕ?о-политичката заедница. 

Член 7 
Со парична казна од 10.000 до 1.000.000 динари 

ќе се казни за прекршок самоуправната интересна 
заедница ако не достави податоци до Службата на 
општественото книговодство на начинот предвиден 
со овој закон (член 2). 

Со парична казна од 2.000 до 20.000 динари ќе се 
казни за прекршокот од став 1 на овој член и одго-
ворното лице во самоуправната интересна заедница. 

Со парична казна од 2.000 до 20.000 динари ќе се 
казни за прекршок, за дејствието од став 1 на овој 
член, и одговорното лице во општествено-политич-
ката заедница. 

Член 8 
Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1983 го-

дина. 
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844. 

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија, Претседателството на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИ-
ВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА КОРИСТЕЊЕТО НА 
ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРА-
ЊЕ НА НЕСТОПАНСКИ И НЕПРОИЗВОДСТВЕ-

НИ ИНВЕСТИЦИИ ВО 1983 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за привремена забра-
на на користењето на општествени средства за 
финансирање на нестопански и непроизводствени 
инвестиции во 1983 година, што го усвои Собрание-
то на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 
21 декември 1982 година. 

П бр. 239 
21 декември 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Петар Стамболић, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Раиф Диздаревић, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА КОРИСТЕЊЕ-
ТО НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА ФИНАН-
СИРАЊЕ НА НЕСТОПАНСКИ И НЕПРОИЗВОД-

СТВЕНИ ИНВЕСТИЦИИ ВО 1983 ГОДИНА 

Член 1 
На корисниците на општествени средства им 

се забранува да ги користат општествените сред-
ства во 1983 година за купување, изградба и до-
градба (во натамошниот текст: набавка) на гра-
дежни објекти и предмети на опрема за врше-
ње на непроизводствени и нестопански дејности 
како и за купување на патнички автомобили и 
на други транспортни средства што служат за 
службен превоз на лица кои имаат право на та-
ков превоз според самоуправниот општ акт, за-
конот или друг пропис. 

Како непроизводствени и нсстопански дејнос-
ти,'во смила на овој закон, се сметаат администра-
тивно-стручните работи, канцелариските работи, 
работите на организирање и спроведување на од-
мор, рекреација и разонода, работите во врска со 
репрезентацијата и работите од дејностите што 
се распоредени во областите 11 до 14 на Единст- ' 
вената класификација на дејностите утврдена 
со Одлуката на Единствената класификација на 
дејностите (>,Службен лист на СФРЈ", бр. 34/76, 
62/77 и 72/80). 

На корисниците на општествени средства им 
се забранува да ги користат општествените сред-
ства во 1983 година и за плаќање на закупнина 
или друг надомест за употреба односно за при-
времено користење на градежни објекти и пред-
мети на опремата, патничка автомобили и други 
транспортни средства за службен превоз на лицата 
од став на 1 на овој член, што според Законот за 
утврдување и распоредување на вкупниот приход 
и на доходот не се сметаат како материјален тро-
шок за работењето во 1983 година. 

Како друг надомест се смета и надоместот за 
странска опрема * земена во лизинг. 

Како доградба, во смисла на вој закон, се 
смета изградбата односно изработката на нов дел 

на постојниот градежен објект или на предмет 
на опремата, како и вложувањето на постојниот 
објект односно предмет на опремата со кое се 
обезбедува промена на намената на користењето 
или зголемувањето на капацитетот на тој објект 
односно на тие предмети. . 

Член 2 
Од забраните наведени во член 1 на овој за-

кон се иззема користењето на општествени сред-
ства на следните нестопанска^ и непроизводствени 
инвестиции, и тоа: 

1) за набавка на градежни објекти и предме-
ти на опремата заради отстранување на после-
дици од земјотрес или од други елементарни 
непогоди, која се финансира од средствата што 
се за тоа наменети; 

2) за набавка на градежни с-бјекти и предмети 
на опремата за општонародна одбрана, Јавна и 
државна безбедност и за општествена самозаштита, 
во височината утврдена со буџетот за 1983 годи-
на на општествено-политичката заедница во која 
се врши набавката; 

3) за набавка на градежни објекти и пред-
мети на опремата за работа на училишта, на ор-
ганизации за здравствена и социјална заштита и. 
на организации на културата и на физичката 
култура, како и за одмор и рекреација, ако фи-
нансирањето на тие објекти и на таа опрема во 
целост се врши од собраните средства на само-
придонес или друго доброволно давање на ipara-
ните без обврска за враќање а за градежните 
објекти и предметите на опремата за кои веќе се 
распишани самопридонеси, пред влегувањето во 
сила на овој закон, ако тие самопридонеси во 
набавката на градежните објекти и предметите на 
опремата учествуваат повеќе од 50%.. 

За доброволно давање на граѓаните без обвр-
ска за враќање, во смисла на овој закон, Не се 
сметаат паричните и други средства формирани 
од наплата на данок и придонеси и од напла-
та на членарина за членство РО одделни опште-
ствено-политички и други општествени органи-
зации; 

4) за изградба на згради и делови на згра-
ди за работа на основните училишта во новите на-
селби во градовите во кои се гради повеќе од ЗОО 
станови а немаат основно училиште; 

5) за набавка на градежни објекти и предме-
ти на опремата за замена на објекти односно 
предмети на опремата што поради физичката до-
траеност се расходуваат, ако се финансира од не-
потрошената амортизација пресметана до крајот на 
1983 година по стапките пропишани во Номенкла-
турата на средствата за амортизација ?а амортиза-
ционата група во која со таа номенклатура се рас-
поредени тие објекти односно тие предмети. 

Корисниците на општествени средства што 
не ја пресметуваат амортизацијата за замена на 
физички дотраените градежни објекти и пред-
мети на опремата, можат да ги користат сред-
ете - : а во височината предвидена со буџетот за 
1983 година, а најмногу до височината на ис-
правката на вредноста пресметана по стапките 
пропишани во Номенклатурата на средствата за 
амортизација за амортизационата група во која 
со таа номенклатура се распоредени тие објек-
ти односно тие предмети. 

6) за набавка на неопходните простории и 
предмети на опрема на котларници за преминува-
ње од течни или гасовити на цврсти горива или 
на гасовити горива што се обезбедуваат од до-
машни извори; за набавка на неопходните про-
стории и на неопходната канцелариска опрема 
за работните организации во основање и ?а на-
бавка на неопходните простории како замена за 
простории што, согласно со урбанистички или 
просторен план, порано се урнати или по на-
лог од надлежниот орган мораат да се убиваат 
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во 1983 година, до износот што се финансира од 
надоместот исплатен за просториите што се ур-
нати, односно чие уривање надлежниот' орган 
го наложил во 1983 година; 

7) за набавка на просторни и предмети на 
опрема потребна за сместување и манипулација 
со стоки во продажни места ва големо и мало, 
јавни складови, јавни шпедиции и комисиони; за 
набавка на неопходните просторни и неопход-
ните предмети на опрема за вршење на научно-
истражувачка работа и на истражувачко-развојна 
работа во дејности од областа на стопанството, 
како и за набавка на предмети нџ опрема што 
наменски Служи за вршење на дејности на геолош-
ки истражувања, сеизмолошки истражувања и 
утврдување и следење на земјотреси и на пред-
мети на опрема за вршење на дејности на пре-
мер и картирање на земјиште и дејности на ис-
питување на градежен и на друг материјал; 

8) за набавка! на градежни објекти и пред-
мети на опремата за здравствена заштита на ра-
ботниците (здравствени станици и диспанзеру на 
медицината на трудот) и за брза медицинска по-
мош, а за градежни објекти и предмети на оп-
ремата за основна здравствена заштита (здрав-
ствени домови, диспанзер^ здравствени станици 
и амбуланти), под услов повеќе од 50°/о од сред-
ствата да се обезбедуваат од сам од опринес на гра-
ѓаните; 

9) за набавка на градежни објекти и пред-
мети на опремата за работа на Новинската аген-
ција Танјуг и објекти и опрема за работа на Ра-
дио-Југославија, за работа на радио и телевизиски-
те станици во главните градови на републиките 
и на автономните покраини, која се финансира 
од средствата обезбедени за таа намена во 1983 
година; 

10) за набавка на патнички автомобили што, 
во вршењето на угостителски и туристички деј-
ности на оорганизациите на здружен труд, на-
менски служат заради давање на туристите под 
закуп без возачи (rent-a-car); 

11) за набавка на електронски сметачи или 
помошни машини од домашни призводители, ако 
набавката се врши поради враќање на електрон-
ски сметачи или помошни машини земени од 
странство во лизинг или под закуп, како и за 
набавка на електронски сметачи и помошни ма-
шини од странство, ако набавката се врши по-
ради враќање на електронски сметачи или по-
мошни машини земени од странство во лизинг 
или под закуп, а со таа набавка се намалува. 
плаќањето - во девизи и врз основа на претход-
но одржано јавно наддавање. е утврдено дека 
домашните производители не се во можност да ги 
испорачаат електронските , сметачи или помош-
ните машини чија набавка се врши; 

iCl 2 ј ^ з а продолжување на порано започната 
набавка на градежни објекти и предмети на 
опремата, ако до крајот на 1982 година повеќе 
од 80°/о од вкупната пресметковна вредност на 
тие инвестиции е завршено односно исплатено, 
а за градежни објекти и предмети на опремата за 
здравствена и социјална зштига, ако до крајот на 
1982 година повеќе од 70°/о од вкупната претсмет-
ковна вредност' на тие инвестиции е завршена 
односно исплатена: 

13) за набавка на градежни објекти и пред-
мети на опрема наменети за одржување на XIV 
олимписки игли 1984 година ЕО Сараево; 

14) за набавка на градежњз објекти и пред-
мети на опремата за потребите на општествените 
дејности на територијата на САП Косово, која се 
финансира од дополнителните средства обезбе-
дени за таа намена во Буџетот на федерацијата 
за 1983 година: 

15) за набавка на опрема за автоматско со-
бирање, обработка и телекомуникационен пре-
нос на податоци во вршењето на работите и 
задачите на платниот промет\ и собирање на по-

датоци за информирање во Службата на опште-
ственото книговодство, како и за адаптација на 
простории за сместување на таа опрема и за 
набавка на трезори во Службата на општест-
веното книговодство; 

16) за набавка на објекти и опрема заради 
вршење на царинска или друга контрола на 
патничкиот односно на стоковниот промет со ст-
ранство во височина утврдена со Буџетот на 
федерацијата за 1983 година. 

Член 3 
Вкупна пресметковна вредност на инвести-

циите заради продолжување на набавката, во 
смисла на овој закон, претставуваат: 

1) за градежни објекти — износите потребни 
за работи и материјали потребни за нивната из-
градба, со трошоците за набавување и уредува-
ње на локацијата во согласност со урбанистич-
киот односно просторниот план, трошоците за 
откуп и отштета и другите трошоци неопходни 
за оспособување на тие објекти за работа (пуштање 
во употреба). 

Вредноста на работите и на материјалот се 
смета во износите утврдени во инвестициониот 
елаборат, односно во инвестиционо-техничката до-
кументација врз основа на која се врши изград-
бата, зголемени за порастот на цените до крајот на 
1982 година; 

2) за опремата — износите во височина на на-
бавната цена, зголемени за трошоците на тран-
спортот (вклучувајќи го за увозната опрема и 
износот на царината и Другите давачки) и трошо-
ците на монтажата, како и за другите трошоци 
неопходни за оспособување на опремата за вр-
шење на, фзчшцијата за која е наменета опремата. 

Износите на набавната це^а и на трошоците 
на транспортот и монтажата, како и на другите 
трошоци неопходни за оепособз7вање на опремата 
за вршење на функцијата за која е наменета 
опремата, се сметаат во износите утврдени во 
инвестиционо-техничката . документација врз осно-
ва на која се врши набавката, зголемени за по-
растот на пазарните цени за истата, односно на 
слична опрема до крајот на 1982. година. 

Член 4 
Како општествени средства чие користење 

се забранува за намените од член 1 на овој за-
тегна ро сметаат: 

средствата на вкупниот приход односно 
на приходите, средствата на доходот и на чисти-
от доход, средствата за фондовите (деловниот 
фонд, фондот за заедничка потрошувачка, ре-
зервниот фонд и другите фондови) и другите соп-
ствени средства на корисниците на општестве-
ни средства; 

2) средствата што на корисникот на општест-
вени средства му се дадени како дотација, рег-
рес или премија; 

3) средствата што му се пренесени на корисни-
кот на општествени средства со здружување врз 
основа на закон или самоуправна спогодба; 

4) средствата што на корисникот на општест-
вени средства му се пренесени по основа на 
договор за заедничко вложување; 

5) средствата што корисникот на општествени 
средства ги добил од кредит или од друго задол-
жување ка ј банка ИЈ!И ка ј друг корисник на оп-
штествени средства, како и средствата што ко-
рисникот на општествени средства ги добил од 
странски кредит или од друго задолжување во 
странство; 

6) средствата што на корисник на општестве-
ни средства му се пренесени од собран заем, са-
мопридонес или друго доброволна дакање на гра-
ѓаните, како и средствата што се остварени од 
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наплата на членарина, данок, придонес или други 
давачки. 

Член 5 
Корисници на општествени средства, во сми-

сла на овој закон, се: основните организации на 
здружен труд, работните организации што во сво-
јот состав немаат основни организации на, здру-
жен труд, работните заедници, договорните ор-
ганизации на здружен труд, земјоделските и 
други задруги, основните задружни организации, 
основните организации на кооперанти, работните 
организации на кооперанти и други видови здру-
жување на земјоделски или други индивидуални 
производители, заедниците за осигурување на 
имоти и лица, заедниците за ризици, заедниците 
за реосигурување, самоуправните интересни заедни-
ци, стопанските комори, банките и други финан-
сиските организации, месните заедници и други са-
моуправни организации <и заедници, органи и орга-
низации и фондовите на ошптествено-политичките 
заедници, службите на општественото книговодство, 
општествено-политичките организации, општестве-
ните организации и други органи, организации и 
заедници што користат општествени средства. 

Член 6 
Одредбите на овој закон се однесуваат и на 

корисниците на општествени средства кои користат 
општествени средства за набавка на градежни об-
јекти или предмети на опрема односно за плаќање 
на закуп или на друг надомест за градежни објекти 
и предмети на опрема од член 1 на овој закон за 
потребите на претпријатие или на друга организа-
ција во странство, што ги основале или во чие ос-
новање учествуваат, односно за работата на СВОЈ по-
гон или на друга работна односно деловна единица 
во странство. 

Член 7 , 
Со парична казна од 50.000 до 1,000.000 динари 

ќе се казни за стопански престап корисникот на 
општествени средства — правно лице: * 

1) ако општествените средства ги користи за 
набавка или плаќање на закуп -или друг надомест 
спротивно на забраната од член 1 на овој закон; 

2) ако вкупната пресметковна вредност на 
градежните објекти или на предметите на опрема-
та, за чија набавка односно плаќање на закуп е 
забрането користењето на општествени средства, 
го утврди спротивно на член 3 од овој закону 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се 
казни и одговорното лице к а ј корисникот на оп-
штествени средства кој има својство на правно 
лице, со парична казна од 5.000 до 50.000 динари. 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се каз-
ни за стопански , престап и одговорното лице во 
органот на отнтествено-политичката заедница, во 
Друг државен орган или во месната заедница, со 
парична казна од 5.000 до 50.000 динари. 

Член 8 
Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1983 ' 

година. 

845. 

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателството на Социјалистичка Федерати-г 
виа Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕ-
МЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ 
ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ИСПЛАТУ-
ВАЊЕ НА ОПРЕДЕЛИШ* ИЗДАТОЦИ ВО 1983 

ГОДИНА 

Се прогласува Законот за привремена забрана 
на располагањето со дел од општествените средства 

за исплатување на определени издатоци во 1983 го-
дина, што го усвои Собранието на СФРЈ на седница-
та на Сојузниот собор од 21 декември 1982 година. 

У 
и бр. 240 

21 декември 1982 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Петар Стамболић, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Раиф Даздаревиќ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕ-
ТО СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 
ИСПЛАТУВАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ИЗДАТОЦИ 

ВО 1983 ГОДИНА 

Член 1 
Со овој закон привремено се забранува распола-^ч 

гањето со дел од општествените средства од страна \ 
на организациите на здружен труд, самоуправните I 
интересни заедници и другите самоуправни органи- / 
зации и заедници и општествено-политичките заед-
НИЦИ. (во натамошниот текст: организации на здру^ 
жен труд и други корисници на општествени U 
средства) во 1983 година за исплатување на дневни- \ 
ци за службени патувања, надомести за трошоците 4 

за превоз на службено патување, надомести за ко-
ристење на сопствени автомобили за службени цели, 
издатоци за репрезентација издатоци за реклама и 
пропаганда, издатоци за авторски хонорари и изда-
т ш и по основа на договори за вршење на привреме-
ни или повремени работи^ 

Член 2 
Основните организации на здружен труд и ра-

ботните заедници што во Одлуката за единствената 
класификација на дејностите („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 34/76, 62/77 и 72/80) се распоредени во 
областите 01 до 10 можат во 1983 година да распо-
лагаат со општествени средства 'за исплатување на 
дневници за службени патувања и надомести за 
трошоците за превоз на службено патување до ви-
сочината што, со одлука за височината на тие из-
датоци, ја утврдил органот ни управување на ос-
новната организација на здружен труд односне на 
работната заедница, со тоа што тие издатоци во те-
куштиот пресметковен период да растат за 1.5 ин-
дексни поени побавно од растежот на вкупниот 
приход во однос на истиот период претходната 
година. 

Организациите на здружен труд и другите ко-
рисници на општествени средства што во Одлуката 
за единствената класификација на дејностите се 
распоредени во областите 11 до 14 можат во 1983 го-
дина да располагаат со општествени средства за 
исплатување на дневници за службени патувања и 
надомести за трошоците за превоз на службено па-
тување до височината што, со одлука за височината 
на тие издатоци, ја утврдил органот на управување 
на основната организација на здружен труд односно 
соодветниот орган на управу ват?., е на друг корисник 
на општествени средства, со тоа што тие издатоци 
ЕР текуштиот пресметковен период да растат за 25 Д 

1индексни поени побавно од растежот на вкупниот 
^шихо,д. односно на приходите Р О ОДНОС на истиот / 

период претходната година. Ј 
Основните организации на здружен труд што, 

во рамките на својата редовна дејност, изведуваат 
инвестициони работи надвор од своето седиште или 

? . 
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вршат дејност на јавен сообраќај, односно на турис-
тичко посредуван>е и работните заедници што вршат 
работи за тие организации, основните организации 
на здружен труд што вршат геодетски работи, ос-
новните организации на здружен труд што вршат 
услуги на контрола на квалитетот и квантитетот на 
стоки, како и основните организации на здружен 
труд што вршат новинско-издавачка дејност или 
дејност на радио-телевизија за работите на инфор-
мирањето, можат во текуштиот период да распола-
гаат со општествени средства за 'исплатување на 
дневници за службени патувања и надомести за 

. трошоците за превоз на службено патување до висо-
чината што, со одлука за височината на тие издато-
ци, ја утврдил органот на управување на основната 
организација на здружен труд, односно на работната 
заедница, со тоа што тие издатоци во текуштиот 
пресметковен период не можат да растат повеќе од 
растежот на вкупниот приход во однос на истиот 
период претходната година. 

Организациите на здружен труд што продаваат 
производи и вршат услуги на странскиот пазар мо-
жат во 1983 година да располагаат со општествени 
средства за исплатување на издатоците за дневници 
за службени патувања во странство и на надомести-
те за трошоците за превоз на службено патување во 
странство, до височина што со одлуката за височи-
ната на тие издатоци ја утврдил органот на управу-
вањето на основната организација со тоа што тие 
издатоци во текуштиот пресметковен период не мо-
жат да растат повеќе од растежот на вкупниот при-
ход остварен со продажба на производи и вршење 
на услуги на странскиот пазар во однос на истиот 
период претходната година. 

Организациите на здружен труд и други корис-
ници на општествени средства можат да исплату-
ваат издатоци за дневници за службени патувања 
во странство и надомести на трошоците за превоз за 
службени патувања во странство во 1983 година во 
согласност со одредбите од ст. 1 до 3 на овој член 
под услов, одлуката за службеното патување во 
странство да да донел органот на управување на 
основната организација, односно соодветниот орган 
на друг корисник на општествени средства. 

По исклучок од одредбите на ст. 1 до 3 од овој 
член корисниците на општествени средства можат 
да исплатуваат дневници за службени патувања и 
надомести за трошоците за превоз на службено па-
тување за потребите на функционирањето на деле-
гатскиот систем, за потребите на вршењето на ин-
спекциски работи, за потребите на контрола во 
СТОКОВНРКУГ и патничкиот сообраќај со странство, 
како и за потребите на другите работи на контро-
лата, утврдени со закон, што ги вршат органите и 
организациите на општествено-политичките заедни-
ци, до височината на средствата предвидени за тие 
намени. 

"Организациите на здружен труд и другите ко-
рисници на општествени средства не можат во 
текуштиот пресметковен период да располагаат со 
општествени средства за исплатување на надомести 
за користење на сопствени автомобили за службени 
цели во износ поголем од 70%> од износот на тие 
издатоци во истиот период^ претходната година. 

/ Ч л е н Q 
Организациите на здружен труд и другите ко-

рисници на општествени средства можат во 1983 
година да располагаат со општествени средства за 
исплатување на издатоци за репрезентација до ви-
сочината што, со одлуката за височината на тие 
издатоци, јд утдрлил органот на управување на ос-

* новната организација на З Л Р У Ж О Н Т Р У Д , односно 
соодветниот орган на управување на друг корисник 
на општествени средства, со тоа што тие издатоци 
воЈ,983 година можат да изнесуваат најмногу 50% 
од износов* утврден за репрезентација според зако-
нот за привјремена з а к а н а на располагањето со дел 

од општествените средства за исплатување на опре-
делени издатоци во 1982 година, односно општестве-
ниот договор склучен во смисла на член 12 од тој 
закон. / / 

Член 4 У 
Организациите на здружен труд и другите ко-

рисници на општествени средства можат во 1983 
година да располагаат со општествени средства за 
исплатување на издатоците по основа на договори 
за вршење на привремени или повремени работи до 
височината што, со одлука за височината на тие из-
датоци, ја утврдил органот на управување на основ-
ната организација на здружен труд, односно соод-
ветниот орган на управување на друг корисник на 
општествени средства, со тоа, што тие издатоци во 
текуштиот пресметковен период не можат да изне-
суваат повеќе од 90% од »износот на тие издатоци во 
истиот период претходната година. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, 
основните организации на здружен труд и другите 
корисници на општествени средства што вршат деј-
ност во областа на земјоделството, шумарството, 
градежништвото, туристичкото посредување, ин-
формациите и корисниците на општествени средства 
што вршат хидрометеоролошки работи, работи на 
противградобијна заштита и геодетски работи, освен 
организациите на здружен труд и другите корисни-
ци на општествени средства што се занимаваат со 
изнајмување и со дистрибуција на филмови, можат 
во текуштиот пресметковен период да располагаат 
со општествени средства за исплатување на издато-
ците по основа на договори за вршење нџ привреме-
ни или повремени работи до височината што, со 
одлука за височината на тие издатоци, ја утврдил 
органот на управување на основната организација 
на здружен труд односно соодветниот орган на уп-
равување на друг корисник на општествени сред-
ства, со тоа што растежот на тие издатоци во текуш-
тиот период не може да биде поголем од растежот 
на вкупниот приход, односно на приходите во однос 
на истиот период претходната година. 

Член 5 
Организациите на здружен труд и другите ко-

рисници на општествени средства можат во 1983 
година да располагаат со општествени средства за 
исплатување на издатоци за* .реклама и пропаганда, 
до височината што, со одлука за височината на тие 
издатоци, ја утврдил органот на управување на ос-
новната организација на здружен труд односно 
соодветниот орган на управување на друг корисник 
на општествени средства, со тоа што тие издатоци во 
текуштиот пресметковен период да растат за 18 ин-
дексни поени побавно од растежот на вкупниот при-
ход односно на приходите во однос на истиот период 
претходната година. 

Организациите на здружен труд што продаваат 
производи и вршат услуги на странскиот пазар мо-
жат во 1983 година да располагаат со општествени 
средства за исплатување на издатоците за реклама 
и пропаганда заради унапредување на продажбата 
на производи и вршењето на услуги на странскиот 
пазар до височина што to одлука за височината на 
тие издатоци ја утврдил органот на управувањето 
на основната организација, со тоа што тие издатоци 
во текуштиот пресметковен период не можат да рас-
тат повеќе од растежот на вкупниот приход оства-
рен со продажбата на производи и со вршењето на 
услуги на странскиот пазар во однос на истиот пе-
риод претходната година. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член. 
организациите на здружен труд и другите корисни-
ци на општествени средства можат во текуштиот 
пресметковен период да располагаат со општествени 
средства за исплатување на издатоци за реклама и 
пропаганда која се врши заради унапредување на 
странскиот туристички промет во Социјалистичка 
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Федеративна Република Југославија, како и преку 
дневните весници, периодичните весници и списани-
јата, радиото и телевизијата, до височината што со 
одлука за височината на тие издатоци ја утврдил 

. органот на управување на основната организација 
на здружен труд односно соодветниот орган на уп-
равување на друг корисник на општествени сред-
ства, со тоа што растежот на тие издатоци во текуш-
тиот пресметковен период не може да биде поголем 
од растежот на вкупниот приход односно на прихо-
дите во однос на истиот период претходната година. 

Организациите на здружен труд и другите ко-
рисници на општествени средства можат во 1983 
година да располагаат со општествени средства за 
исплатување на издатоци за авторски хонорари до 
височината што, со одлука за височината на тие из-
датоци, ја утврдил органот на управување на основ-
ната организација на здружен труд односно соодвет-
ниот орган на управување на друг корисник на оп-
штествени средства, со тоа што тие издатоци во 
текуштиот пресметковен период да растат за 18 
индексни поени побавно од растежот на вкупниот 
приход односно на приходите во однос на истиот 
период претходната година. 

По п о т е н о к од одредбата на став 1 од овој член, 
( ј организациите на здружен труд и другите корисни-

ци на општествени средства што вршат издавачка 
односно новинско-издавачка дејност, како и органи-
зациите на здружен труд и другите корисници на 
општествени средства во областа на науката, култу-
рата и информирањето, можат во текуштиот прес-
метковен период да располагаат со општествени 
средства за исплатување, на издатоци за авторска 
хонорари до височината што, со одлука за височи-
ната на тие издатоци, ја утврдил органот на управу-
ван^ на основната организација на здружен труд 
односно соодветниот орган на управување на друг 
корисник на општествени средства. 

Член 7 
Организациите на здружен труд и другите кори-

сници иа општествени средства во основање, органи-
зациите на здружен труд и другите корисници на 
општествени средства што ќе почнат да ја вршат 
дејноста заради која се основани во текуштиот прес-
метковен период и организациите на здружен труд и 
другите корисници на општествени средства што во 
истиот период претходната година ги немале изда-
тоците предвидени со овој закон, можат во текуш-
тиот пресметковен период да располагаат со општес-
твени средства за исплатување на дневници за 
службени патувања, надомести за трошоците за пре-
воз на службено патување, издатоци за репрезента-
ција, издатоци за реклама и пропаганда, издатоци 
за авторски хонорари и издатоци по основа на до-
говори за вршење на привремени или повремени 
работи до височината што, со одлука за височината 
на тие издатоци, ја утврдил органот на управување 
на тие организации на здружен труд односно соод-
ветниот орган на управување на друг корисник на 
општествени средства. 

Член 8 
Организациите на здружен труд и другите ко-

рисници на општествени средства се должни на 
надлежната служба на општественото книговодство 
да и достават податоци за утврдените износи до кои 
можат да располагаат со општествени средства за 
исплатување на определени издатоци во текуштиот 
пресметковен период во согласност со одредбите на 
овој закон, како и податоци за исплатените износи. 

Член 9 
- Функционерот кој раководи со сојузниот орган 

ца управата надлежен за работи на финансиите ќе 

го пропише, најдоцна до 28 февруари 1983 година, 
начинот на утврдување и искажување на износот 
до кој организацијата на здружен труд и другите 
корисници на општествени средства можат да рас-
полагаат со општествени средства во 1983 година за 
исплатување на дневници за службени патувања, 
надомести за трошоците за превоз на службено па-
тување, надомести за користење на сопствен авто-
мобил за службени цели, издатоци за репрезентаци-
ја, издатоци за реклама и пропаганда, издатоци за 
авторски хонорари и издатоци по основа на догово-
ри за вршење на привремени или повремени работи, 
како и роковите за доставување на податоци за оп-
ределени издатоци до надлежната служба на опште-
ственото книговодство. 

Член 10 
Одредбите на чл. 2, 4, 5 и 6 од овој закон не се 

однесуваат на: издатоците што се исплатуваат за 
потребите на народната одбрана и општествената 
самозаштита; издатоците што се однесуваат на заш-
тита на имот и лица од елементарни непогоди и од 
атмосферските прилики; издатоците што се испла-
туваат во врска со спроведувањето на заштитата на 
граѓаните на СФРЈ на привремена работа во стран-
ство, што се однесуваат на неопходното воспитување 
на децата и младината, работата на социјалните ра-
ботници и обезбедувањето на задолжително следење 
на организираните групи сезонски работници ш*го 
привремено се вработуваат во странство, под услов 
овие активности да се одвиваат според програмата 
што ќе ја утврди сојузниот орган на управата над-
лежен за труд, здравство и социјална заштита; из-
датоците за потребите на судските постапки и на 
издатоците за организирање на меѓународни собири 
во Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и за учество на меѓународни собири во соглас-
ност со преземените обврски утврдени со програма-
та на надлежните органи и организации и на општи-
те здруженија на организациите на здружен труд 
за 1983 година. 

Член 11 
Со парична казна од 50.000 до 1,000.000 динари 

ќе се казни за стопански престап корисникот на оп-
штествени средства — правно лице, и тоа: 

1) ако со одлука не го утврди износот на изда-
тоците за дневници за службени патувања или на-
доместите за трошоците за превоз на службено па-
тување или надоместите за користење на сопствени 
автомобили за службени цели на' начинот пропишан 
во член 2 ст. 1, 2, 3, 4, 5 и 7 'од овој закон, или ако 
исплати поголем износ на тие издатоци од износот 
што го утврдил, според тие одредби на законот; 

2) ако со одлука не го утврди износот на изда-
тоците за репрезентација на начинот пропишан во 
член 3 од овој закон или ако исплати поголем износ 
на тие издатоци од износот што го утврдил; 

3) ако со одлука не го утврди износот на изда-
тоците по основа на договори за вршење на привре-
мени или повремени работи на начинот пропишан 
во член 4 од овој закон или ако исплати поголем из-
нос на тие издатоци од износот што го утврдил; 

4) ако со одлука не го утврди износот на изда-
тоците за реклама и пропаганда на начинот пропи-
шан во член 5 од овој закон или ако исплати пого-
лем износ на тие издатоци од износот што го ут-
врдил; 

5) ако со одлука не го утврди износот на изда-
тоците за авторски хонорари на начинот пропишан 
во член 6 од овој закон или ако исплати поголем 
износ на тие издатоци од износот што го утврдил. 

За стопанскиот престап од став 1 на овој член 
ќе се казни и одговорното лице ка ј корисникот на 
општествени средства — правно лице со парична 
казна од 5.000 до 50.000 динари. 

i 
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За стопанскиот престап од став 1 на овој член 
ќе се казни и одговорното лице во органот на оп-
штествено-политичката заедница, во друг државен 
орган или во месната заедница со парична казна од 
5.000 до 50.000 динари. 

Член 12 
Со парична казна од 10.000 до 100.000 динари ќе 

се казни за прекршок корисникот на општствени 
средства — правно л;ице ако не ги достави издатоци-
те за определените издатоци до надлежната служба 
на општественото книговодство (член 8). 

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се каз-
ни и одговорното лице ка ј корисникот на општес-
твени средства — правно лице со парична казна од 

1 3.000 до 20.000 динари. 
За прекршокот од став 1 на овој член ќе се каз-

ни и одговорното лице во органот на општествено-
-политичката заедница, во друг државен орган или 
во месната заедница со парична казна од 3.000 до 
20.000 динари. 

Член 13 
Одредбите на овој закон нема да се применуваат 

на организациите на здружен труд и на другите ко-
рисници на општествени средства со седиште на те-
риториите на републиките и автонбмните покраини, 
во кои со општествен договор растежот на издатоци-
те предвидени со овој закон- е уреден врз потрајна 
основа,,под услов со тие општествени договори да 
се обезбеди растежот на одделни издатоци во вкуп-
ниот износ да не ги надминува рамките утврдени со 
овој закон. 

Член 14 
Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1983 

година. 

846. 

Врз основа на член 288 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и на член 3 од Законот за Советот на федераци-
јата, Собранието на СФРЈ, на предлог од Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија, на седницата на Соборот на репуб-
ликите и покраините од 15 декември 1982 година и 
на седницата на Сојузниот собор од 21 декември 1982 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ФЕДЕ-

РАЦИЈАТА 

' За членови на Советот на федерацијата се из-
бираат: 

1. Алексиевски Димитар 
2 . Антиќ В И Ц К О 
3. Арсов Љупчо 
4. Бабиќ Љубо 
5. Белтрам Јуриј 
6. Блажевиќ Јаков 
7. Бојаниќ Владан 
8. Братко Иван 
9. Брецељ д-р Маријан 

10. Црнобрња Богдан 
11. Чангаловиќ Мирослав 
12. Чаушев Боро 
13. Дева Вели 
14. Дрндиќ Анте 
15. Дугоњиќ Рато 
16. Гигов Страхил 

17. Ивановиќ д-р Драгиша 
18. Јаворски Михајло — Бата 
19. Колак Руди 
20. Кораќ Душан 
21. Ковачевиќ Милија 
22. Ковачевиќ Срета 
23. Куртовиќ Тодо 
24. Малинска Веселинка 
25. Михалевиќ Нико 
26. Мирковиќ ИЈКО 

27. Нимани Ељхами 
28. Папо д-р Исидор 
29. Перовиќ д -р Мирко 
30. Поздерац Хакија 
31. Рамо Шукри 
32. Сабо Ида 
33. Секиќ Душан 
34. Секулиќ Никола 
35. Симиќ Танкосава — Ана 
36. Шилеговиќ Б О Ш К О 

37. Шумоња Милош 
38. Тавчар Фра^ц — Рок 
39. Томашевиќ-Арнесен Стана 
40. Томшич Вида 
41. Видмар Јосип 
42. Врбич Олга 
43. Вукасовиќ Милан. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 129 
21 декември 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Раиф Диздаревић, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките Претседател 

и покраините, на Сојузниот собор, 
Никола Кмезиќ, е. р. д-р Антон Вратуша, е. р. 

847. 

Врз основа на член 71 став 2 од Законот за про-
метот на стоки и услуги со странство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 52/82) и член 129 став 4 од За -
конот за девизното работење и кредитните односи 
со странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77 и 
61/82), врз основа на согласноста на надлежните ре-
публички и покраински органи, Сојузниот извршен 
совет донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА ИЗВЕДУВА-
ЊЕ НА ИНВЕСТИЦИОНИ РАБОТИ ВО СТРАН-

СТВО 

Член 1 
Во Уредбата за изведување на инвестициони ра-

боти во странство („Службен лист на СФРЈ'"', бр. 
35/80, 47/80, 8/81, 4/82 и 62/82) во член 22 по став 
2 се додаваат нови ст. 3 и 4, кои гласат: 

„Одредбата од став 2 на овој член се применува 
на личните доходи што се исплатуваат за ноември 
1982 година и понатаму. 
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Одредбата од став 2 на овој член н е м а в а се 
применува на личните доходи на работниците упа-
тени на привремена работа во странство заради из-
ведување на инвестициони работи,, кои пред 18 ок-
томври 1982 година зеле кредит во странство и чии-
што обврски по основ на отплатата на кредитот во 
периодот од шест месеци пред тој датум изнесувале 
повеќе од една четвртина од личниот доход оства-
рен во тој период, додека нивните кредитни обврски 
не се намалат под една четвртина од личниот до-
ход." 

Досегашниот став 3 станува став 5. 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 598 
20 декември 1932 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, е. р. 

848. 

Врз основа на член 72 став 2 од Законот за де-
визното работење и кредитните односи со странство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77 и 61/82), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУВА-
ЊЕ НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕНИ ЗА ПОТРЕБИТЕ 
НА ОРГАНИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА И ЗА ПОТ-
ТРЕБИТЕ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА И 
ДОЛЖНОСТИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1982 

ГОДИНА 

1. Во Одлуката за распоредување на девизите 
утврдени за потребите на органите на федерацијата 
и за потребите на остварувањето на правата и дол-
жностите на федерацијата за 1982 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 29/82), во точка 1 став 1 во увод-
ната реченица бројот: „33.977,402.300", се заменува 
со бројот: „31.292,402.300". 

Во одредбата под 1 бројот: „4.840,473.500" се За-
менува со бројот: „4.773,673.500", а во одредбата под 
2 бројот: „28.618,263.000" се заменува со бројот: 
„25.145,036.000". 

Во став 2 бројот: „518,665.800" се заменува со 
бројот: „1.373,692.800". 

2. Во Распоредот на девизите за 1982 година, кој 
е составен дел на Одлуката за распоредување на 
девизите утврдени за потребите на органите на фе-
дерацијата и за потребите на остварувањето на пра-
вата и должностите на федерацијата за 1982 година, 
редниот број 14 се менува и гласи: 

„14. Сојузен секретаријат за народна одбрана 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— претставништва 

10,329.000 
97,237.000 

1,494.000 — котизации 
— лекувања во 

странство 14,551.000 
— специјализации 56,195.000 
— други плаќања 9,053.000 

С Т О К О В Н И плаќања 
188,859.000 

23.189,827.000 

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

Е. п. бр. 566 
11 ноември 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, е. р. 

849. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 
13 од Законот за внесувањето и растурањето на стр-
ански средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот се-
кретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ ,,IL GIORNO" 

Се забранува внесувањето и растурањето во Ј у -
гославија на весникот „II Giorno", број 250 од 18 
ноември 1982 година, што излегува на италијански 
јазик во Милано, Италија. 

Бр. 650-1-12/596 
6 декември 1982 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за вна1решни работи, 

Стане Доланц, е. р. 

В к у п н о : 23.378,686.000" 

850. 

Врз основа на член Зв став 3 од Уредбата за па-
ричната помош и за здравствената заштита на 
странци на кои им е признаен статусот на бегалец 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 22/75 и 72/81), претсе-
дателот на Сојузниот комитет за труд, здравство и 
социјална заштита пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА РАБОТАТА НА КОМИСИЈАТА 
ЗА ОЦЕНА НА НЕОПХОДНОСТА ОД СМЕСТУВА-
ЊЕ НА БЕГАЛЦИ ВО ДОМОВИТЕ ЗА СТАРИ И 

НЕМОШНИ 

1. Со ова упатство се определува начинот на ра-
ботата на Комисијата за оцена на неопходноста од 
сместување на бегалци во домовите за стари и ке -
мошни (во натамошниот текст: Комисијата). 

2. Комисијата поединечно го разгледува секое 
поднесено барање на бегалец за сместување во дом 
за стари и немошни. 

3. Комисијата оценува дали постои неопходност 
од сместување на бегалец во дом за стари и немош-
ни врз основа на медицинска и друга документација 
приложена кон барањето. 

При оценување на неопходноста од сместување 
на бегалец во дом за стари и немошни, Комисијата 
ги зема предвид годините на животот на бегалецот, 
неговата здравствена состојба, способноста за стопа-
нисување, семејната состојба'и други околности што 
се од значење за донесувањето на оцена. 
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4. Комисијата работи во седници во полн состав, 
а оцена за неопходноста од сместување на бегалец 
во дом за стари и немошни се донесува со мнозин-
ство на гласови. 

'5. Претседателот на Комисијата свикува седница 
и раководи со работата на Комисијата. 

На седницата на Комисијата, претседателот на 
Комисијата ги запознава членовите на Комисијата 
со барањето на бегалецот и со содржината на прило-
жената документација. Врз основа на тоа, Комисија-
та пристапува кон оценување на постоењето на не-
опходноста од сместување на бегалецот во соодветен 
дом за стари и немошни и на истата седница дава 
своја оцена за неопходноста од сместување, што ја 
потпишуваат сите членови на Комисијата. 

6. Оцената за неопходноста од сместување на бе-
галец во дом за стари и немошни Комисијата, заедно 
со предметот, ја доставува до надлежниот орган во 
републиката односно во автономната покраина што 
го упатил предметот. 

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

Бр. 1207 
24 ноември 1982 година 

Белград 

д-р Горѓе Јаковлевиќ, е. р. 

Председател на Сојузниот ' 
комитет за труд, здравство 

и социјална заштита, 

851. 

Врз основа на член 329 од Законот за воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 
и 20/79), Сојузниот комитет за сообраќај и врски издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ВРЕМЕТО ВО КОЕ ВОЗДУХОПЛОВНИТЕ ПРИСТАНИШТА МОРААТ ДА БИДАТ ОТВОРЕНИ 

1. Воздухопловните пристаништа мораат да бидат отворени, и тоа: 

Денови Денови 

1 во зимскиот пе- » Z Z p f ™ В ° Z " ™ ^ 2 = Х р п и ™ 
е риод (од 1 ноем- * __ од (од 1 април до. 3 __ £ 
д Воздухопловно ври до 31 март) \ __ 31 октомври) __ ^ о т о к 
а пристаниште од До 5 _ од до - _ £ 
Ф часот часот 6 _ с а б о * а часот часот б _ с а б о т а 

7 — недела 7 — недела 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 „Белград" 05,00 23,00 1,2,3,4,5,6,7 05,00 23,00 1,2,3,4,5,6,7 
2 „Загреб" 00,00 24,00 1,2,3,4,5,6,7 00,00 24,00 1,2,3,4,5,6,7 
3 „Сплит" 06,00 ' 22,00 1,2,3,4,5,6,7 06,00 22,00 1,2,3,4,5,6,7 
4 „Љубљана" 06,00 21,00 1,2,3,4,5,6,7 06,00 22,00 1,2,3,4,5,6,7 
5 „Дубровник" 07,00 22,00 1,2,3,4,5,6,7 Об,ос 23,00 1,2,3,4,5,6,7 
6 „Титоград" 06,00 21,30 1,2,3,4,5 06,00 22,00 1,2,3,4,5,6,7 

19,00 21,30 0,7 
06,00 08,00 7 

7 „Сараево" 06,00 22,00 1,2,3,4,5,6,7 06,00 22,00 1,2,3,4,5,6,7 
8 „Скопје" 06,00 22,00 1,2,3,4,5 06,00 22,00 1,2,3,4,5 

06,00 о8;оо 6,7 06,00 08,00 6,7 
16,00 22,00 6,7 16,00 22,00 6,7 

9 „Тиват" 07,00 15,00 1,2,3,4,5,6,7 06,00 18,00 1,2,3,4,5,6,7 
10 „Охрид" 06,00 12,00 1,4 06,00 09,00 1,6 

08,00 14,00 2 17,00 20,00 1 
08,00 12,00 3,5 06,00 12,00 2 
19,00 21,00 1,5 17,30 20,30 3 

08,00 12,00 4 
19,00 22,00 5 

11 „Задар" 06,00 08,15 1.4 06,00 16,00 1 
06,30 08,15 3,6 06,00 12,30 2 
06,30 11,45 2 06,00 08,30 3,6,7 
18,45 21,30 5 , 06,00 22,30 4 
20,00 21,30 1,2,3,7 06,00 21,30 5 

19,00 21,30 1 
•> 19,00 20,30 2,6 

13,30 21,30 3 
17,00 21,30 7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

12 „Ријека" 06,30 20.30 1,5 06,30 20,30 1,2,3,4,5,7 „Ријека" 
07,30 
03,30 

20,30 
09,00 

4 
6 

Сб,30 21,00 6 

17,00 20,30 2,3,7 
1 13 „Пула" 05.00 07,15 
2,3,7 
1 05,00 24,00 1,2 

05,45 07,00 2 05,30 24,00 3,4,5,6,7 
05,00 0U, 15 4 

24,00 3,4,5,6,7 

05,30 07Д5 5.6 
19,00 21,15 1.2,3,4,5,7 

14 „Приштина" 00,30 10.00 1,2,3,4,6 05,30 19,00 гл 
16>С0 21,30 3 05,30 21,00 3 
17,00 21.30 5 06,30 22,00 2,5 
15,00 21,30 6 06,00 

15,00 
11,00 
21,00 

6 
6 

15 „Марибор" 00,00 12,00 1,2,3,4,5 05,30 12,00 1,2,3,4,5 
Сб,00 C3.0Q 6 05.30 07,00 6,7 
19.00 21.00 1,3,5,7 18,00 22,00 1,2,3,4,5,6,7 
18.00 2.1,00 2,4 

22,00 1,2,3,4,5,6,7 

16 „Мостар" 07,00 14,00 3,2,3,4,5 06,30 14,30 1,2,3,4,5 
17 „Осијек" 00,00 10,00 1,2,3,4,5 05,30 11,00 1,2,3,4,5 > 

16,00 22,00 1,2,3,4,5,6,7 16,00 22,00 1,2,3,4,5,6,7 
18 „Порторож" 08,00 15.00 1;3,4,5,0,7 07,00 19,00 1,2,3,4,5,6,7 

2. Под Бреме во кое воздухопловните пристаништа мораат да бидат отворени, во смисла на оваа 
наредба, се подразбира времето од почетокот до завршетокот на работата на службите утврдени со 
пропис. 

3. Воздухопловните пристаништа „Белград" и „Сплит" ќе бидат отворени до 31 март 1983 година 
и надвор од времето на отвореноста. : 

4. Воздухопловните пристаништа од точка 1 на оваа наредба ќе бидат отворени и надвор од вре-
мето на отвореноста, во случаите предвидени во член 222 став 2 од Законот за воздушната пловидба. 

5. Времето на отвореноста на воздухопловните пристаништа од точка 1 на оваа наредба се смета 
по југословенското време. * , 

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за времето 
во кое воздухопловните пристаништа мораат да бидат отворени („Службен лист ка СФРЈ", бр. 20/82 
и 24/82). 

7. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на 4 

СФРЈ". . . ' 

Бр. 6320/1 , : 

16 декември 19С2 година = ^ 
Белград у 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

, . сообраќај и врски, 
м-р Назми Мустафа, е. pw 

852. 

Врз основа на член 24 став 4 од Законот за за-
штита на животните од заразни болести што ја за-
грозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 43/76), претседателот на Сојузниот комитет за 
земјоделство издава 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИ-
НИ ПРЕКУ КОИ RE СЕ ИЗВЕЗУВААТ, УВЕЗУ-
ВААТ И ТРАНЗИТИРААТ ПРАТКИ НА ЖИВОТ-
НИ, ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗВОДИ. ЖИВОТИН-
СКИ СУРОВИНИ, ЖИВОТИНСКИ ОТПАДОШЕ 
СЕМ*; ЗА ВЕШТАЧКО ОСЕМЕНУВАЊЕ И ДРУГИ 
ПРЕДМЕТИ СО КОИ МОЖЕ ДА СЕ ПРИНЕСУВА 

ЗАРАЗНА БОЛЕСТ НА ЖИВОТНИ 

1. Пратки на животни, животински производи, 
животински суровини, животински отпадоци, семе 
за вештачко осемнување и други предмети со кои 

може да се пренесува заразна болест на ж и в о т и 
можат да се извезуваат, увезуваат и транзитираат 
само преку граничните премини во следните места, 
и тоа: 

1) со превозни средства на железничкиот соо-
браќај: Бели Манастир, Битола, Димитровргад, Гев-
гелија, Јасенице, Коториба, Марибор, Нова Горица, 
Сежана, Суботица и Вршац; 

2) со превозни средства на друмскиот сообраќај: 
Богородица, Божај , Ќафасан, Фернетичи, Горичан, 
Хоргош, Кнежево, Меџгтлија, Коренско седло, Шен-
тиљ, Шкофије, Батин и Вртојба; ' ' . 

3) со превозни средства на поморскиот сообра-
ќа ј : Бар, Дубровник, Карделево, Копер, Раша (Бр-
шица), Риска, Сплит, Шибеник и Задар; 

4) со превозни средства на воздушниот сообра-
ќа ј : Белград, ЈБубљана, Марибор, Охрид, Осиек, 
риека, Сплит, Титоград и Загреб; 

5) со превозни средства на речниот сообраќај: 
Бездан и Велико Градиште. 
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2. Со денот на влегувањето БО сила на оваа на-
редба престанува да важи Нредбата за определу-
вање на граничните премини преку кои ќе се вр-
ши извоз, увоз и транзит на добиток, добиточни 
производи, суровини, отпадоци и други предмети 
со кои може да се пренесува зараза („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 40/77). 

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1983 година. 

Бр. 9664/1 
6 декември 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

земјоделство, 
д-р Милорад Станоевиќ, е. р. 

853. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-
дардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 
и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛО-
ВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МЕТОДИТЕ ЗА ИС-
ПИТУВАЊЕ НА ХЕМИСКИОТ СОСТАВ НА БА-

КАРОТ И ЛЕГУРИТЕ НА БАКАР 

Член 1 
Во Правилникот за југословенските стандарди 

за методите за испитување на хемискиот состав на 
бакарот и легурите на бакар („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 69/82) член 3 се менува и гласи: 

„Освен југословенскиот стандард JUS С.А1.620 
чие применување не е задолжително, југословенски-
те стандарди од член 1 на овој правилник се за-
должителни во целост, а ќе се применуваат на ме-
тодите за испитување на хемискиот состав на ба-
карот и легурите на бакар од денот на влегување-
то во сила на овој правилник.". 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во ,,Службен лист на СФРЈ". 

Бр 50-13819/2 
24 ноември 1982 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардов аци ј а, 

Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

854. 

Врз основа на член 56 став 2 од Уставот на. 
СФРЈ и член 389 став 6 од Законот за здружениот 
труд („Службен лист на СФРЈ", бр. 53/76), Самоуп-
равната интересна заедница за електростопанство на 
Босна и Херцеговина — Сараево, Републичката само-
управна интересна заедница за електростопанство -
Титоград, Самоуправната интересна заедница за по-
трошувачите на електрична енергија на Хрватска 
— Загреб, Заедницата на електростопанските орга-
низации на Хрватска — Загреб, Самоуправната ин-
тересна заедница за енергетика на Македонија — 
Скопје, Самоуправната интересна заедница за еле-

ктростопанство на Словенија — Љубљана, Репуб-
личката самоуправна интересна заедница за елек-
тростопанство — Белград, Покраинската самоуп-
равна интересна заедница за електростопанство на 
Косово — Приштина и Самоуправната интересна 
заедница за пренос и дистрибуција на електрична 
енергија на Војводина — Нови Сад склучуваат 

САМОУПРАВНА СПОГОДБА 
ЗА ОСНОВАЊЕ ПА СОЈУЗ НА САМОУПРАВНИТЕ 
ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ЗА ЕЛЕКТРОСТОПАН-

СТВО НА ЈУГОСЛАВИЈА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Заради развивање и унапредување на социјали-

стичките самоуправни ол шт еств ено - економ ски од-
носи, договарање и самоуправно спогодување за 
прашањата од заеднички интерес за производители-
те и потрошувачите на електрична енергија во об-
ласта на усогласувањето на работата и развојот во 
електростопанството и заради посигурно и поквали-
тетно снабдување на протрошувачите со електрична 
енергија, како и заради остварување и унапредува-
ње на меѓусебната соработка, размена на искуства и 
координација на заедничките акции, самоуправните 
интересни заедници за електростопанство на репуб-
ликите и автономните покраини (во натамошниот 
текст: здружените заедници) се здружуваат и осно-
ваат Сојуз на смоуправните интересни заедници за 
електростопанство на Југославија (во натамошниот 
текст: Сојузот на заедниците). 

Член 2 
Во Сојузот на заедниците поблиску се поврзу-

ваат и усогласуваат интересите и целите на произво-
дителите и потрошувачите на електрична енергија 
и, со самоуправно спогодување и договарање, се ре-
шаваат и усогласуваат сите прашања од заеднички 
и општ интерес за развојот на електростопанството. 

Член 3 
Меѓусебните односи на здружените заедници се 

засноваат врз начелата на рамноправност, заемност 
и заеднички интереси. 

Самоуправното спогодување и договарање се ос-
новен начин за остварување на целите на Сојузот на 
заедниците и за уредување на односите помеѓу не-
говите членови. 

Сојузот на заедниците учествува во склучување-
то на општествени договори, ако со тие договори 
презема определени права и обврски во извршува-
њето на своите задачи. 

Член 4 
Меѓусебните односи, права, обврски и одговор-

но Е TPI здружените заедници ги уредуваат со оваа са-
моуправна спогодба, со статут и со други самоуправ-
ни општи акти на Сојузот на заедниците. 

Член 5 
Сојузот на заедниците учествува во подготвува-

њето на политиката што се утврдува со општествен 
план на Југославија, со договор за основите на оп-
штествениот план на Југославија што се однесува на 
електростопанството и со годишни резолуции за 
спроведување на општествениот план на Југослави-
ја. 

Сојузот на заедниците дава иницијатива и учест-
вува во подготвувањето на мерките што се презема-
ат заради спроведување на политиката од став 1 на 
овој член и склучува општествени договори и са-
моуправни спогодби. 
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Член 6 
СОЈУЗОТ на заедниците донесува свои планови и 

програми за работа. 
Заради остварување на заеднички утврдената 

политика во областа на работата и развојот на елек-
тростопанството, а врз основа на усогласени планови 
и програми на здружените заедници, во рамките на 
Сојузот на заедниците се дава иницијатива и се пот-
тикнува здружувањето на трудот и средствата на 
производителите и потрошувачите на електрична 
енергија, на општествено-политичките заедници и на 
други организации и заедници, со тоа што Сојузот 
на заедниците, не може да ги врши- правата на инве-
ститор. 

Начинот на здружувањето на средствата, нивна-
та природа и намена, како и начинот на нивното ос-
тварување и користење се утврдуваат со посебна са-
моуправна спогодба. 

Член 7 
Со работите на Сојузот на заедниците управу-

ваат здружените заедници врз начелата на делегат-
ски систем. 

Член 8 
Работата на Сојузот на заедниците е јавна. 
Начинот и условите на остварувањето на јавнос-

та на работата на Сојузот на заедниците се утврду-
ваат со статут и со други самоуправни општи акти 
на Сојузот на заедниците. 

Член 9 
СОЈУЗОТ на заедниците има статут. 
Со статутот на Сојузот на заедниците поблиску 

се уредуваат прашањата и односите за кои со оваа 
самоуправна спогодба е утврдено да се уредуваат со 
статут, како и други прашања што се од значење за 
остварувањето на целите на Сојузот на заедниците. 

Статутот на Сојузот на заедниците не може да 
биде во спротивност со одредбите од оваа самоуп-
равна спогодба. 

Член 10 
Во извршувањето на своите задачи и работи, Со-

јузот на заедниците соработува со сојузните органи 
и организации, со Стопанската комора на Југосла-
вија, со соодветни општи здруженија, со општествен 
но-политичките организации и со други заедници и 
организации во федерацијата. 

Член 11 
Сојузот на заедниците е општествено правно ли-

це, со правата, обврските и одговорностите што ги 
има врз основа на Уставот на СФРЈ, законот, одреда 
бите од оваа самоуправна спогодба и статутот на Со-
јузот на заедниците. 

Сојузот на заедниците се запишува во региста-
рот ка ј надлежниот суд. 

За своите обврски Сојузот на заедниците одго-
вара со средствата со кои располага. 

Член 12 
Називот на Сојузот на заедниците е: „Сојуз на 

самоуправните интересни заедници за електросто-
панство на Југославија". 

Седиштето на Сојузот на заедниците е во Бел-
град. 

II. РАБОТИ НА СОЈУЗОТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ 

Член 13 
Заради остварување на Делите на здружувањето 

од член 1 на оваа самоуправна спогодба, здружените 
заедници, врз начелата на рамноправност и заем-

ност во Сојузот на заедниците се договораат и спо-
годуваат: 

1) за усогласувањето на можностите за произ-
водство на електрична енергија со потребите од по-
трошувачка на таа енергија, како и за општествено-
-економските мерки за остварување на електроенер-
гетските биланси; 

2) за заедничките основи на тарифниот систем 
за испорака на електрич1на енергија, од становиште 
на општествено-економските односи; 

3) за долгорочната политика на цените на елек-
тричната енергија, односот на тие цени спрема це-
ните на другите видови енергија (јаглен, нафта, гас, 
нуклеарна енергија) и за предлагањето на мерки за 
нивното меѓусебно усогласување; 

4) за основите и економските критериуми за до-
несување на планови на заедниците за изградба на 
електроенергетски капацитети од становиште на ви-
дот на тие капацитети спрема користењето на при-
марната енергија (јаглен, течно гориво, гас, вода, 
нуклеарно гориво) и за начинот на финансирањето 
на нивната изградба, како и за основните видови на 
најповолното обезбедување средства за таа изградба; 

5) за основите за донесување на планови за из-
градба на определени електроенергетски капацитети 
од заеднички интерес за здружените заедници и за 
реализацијата на тие планови; 

6) за утврдувањето на основите за здружување 
на трудот и средствата заради заедничка изградба 
на електроенергетски објекти што се вклучуваат во 
технолошки единствениот електроенергетски систем 
на подрачјето на кое се наоѓаат економични домат-* 
ни ресурси на примарна енергија; 

7) за учествувањето во утврдувањето на договор 
за основите на општествениот план на Југославија 
што се однесува на електростопанството, ако со тој 
договор Сојузот на заедниците презема определени 
обврски; 

8) за потребата и основната ориентација за вло-
жување средства на странски лица за изградба на 
електроенергетски објекти; 

9) за создавањето на поповолни услови за сто-
панисување во електростопанството и за снабдува-
ње на потрошувачите со електрична енергија и за 
предлагањето на мерки од надлежност на федераци-
јата за подобрување на тие услови и за снабдување 
на потрошувачите; 

10) за изедначувањето на условите и мерките и 
за усогласувањето на активностите за рационална 
потрошувачка и штедње на електричната енергија и 
за намалување на загубите на таа енергија; 

11) за усогласувањето на општите услови за ис-
порака на електрична енергија во републиките и ав -
тономните покраини; 

12) за усогласувањето на мерките за унапреду-
вање на заштитата на човековата средина при из-
градбата и користењето на електроенергетските об-
јекти и постројки; 

13) за мерките и акциите што се однесуваат на 
прашањата за општонародна одбрана и општествена 
самозаштита, а што се во врска со задачите на Со-
1узот на заедниците. 

Сојузот на заедниците организира размена на 
информации и искуства на здружените заедници за 
прашањата од нивниот делокруг и давање на меѓу-
себна стручна помош. 

Во Сојузот на заедниците можат да се разгле-
дуваат и прашања од заеднички интерес за сите или 
за повеќе здружени заедници, како и други праша-
ња што ќе се утврдат со посебна самоуправна спо-
годба или што ќе ги предложат здружените заед-
ници, Заедницата на југословенското електростопан-
ство или сојузните органи и организации. 
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Член 14 
Здружените заедници, во рамките на Сојузот на 

заедниците, можат да даваат иницијатива и да под-
готвуваат предлози за преземаше на мерки и за дог 
несу вање на прописи што се од значење за развојот 
на електростопанството, да ги разгледуваат нацртите 
на прописите и мерките на сојузните органи и, во 
врска со тоа, да даваат мислења и забелешки. 

ТИ. ОРГАНИ ВО СОЈУЗОТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ 

Член 15 
Органи на Сојузот на заедниците се Собрание, 

Претседателство на Собранието и Одбор за самоуп-
равна контрола. Тие органи се должни колективно 
да работат и одлучуваат. 

Членовите на органите од став 1 на овој член во 
извршувањето на своите права, должности и одго-
ворности се рамноправни. 

Секој член на колективен орган на Сојузот на 
заедниците лично е одговорен за својата работа во 
согласност со своите права и должности, а за рабо-
тата и одлуките на органот е одговорен заедно со 
другите членови на тој орган. 

Во остварувањето на своите функции членовите 
на колективните органи се должни да постапуваат 
во согласност со начелата на делегатскиот систем и 
со дадените овластувања. 

X. Собрание на Сојузот на заедниците 

Член 16 
Орган на управувањето со Сојузот на заедници-

те е Собранието на Сојузот на заедниците. 

Член 17 
Собранието на Сојузот на заедниците го сочину-

ваат делегации на собранијата на здружените заед-
ници. 

Собранието на секоја здружена заедница избира 
делегација во Собранието на Сојузот на заедниците 
од шест членови, од кои три члена се од редот на 
делегатите на електростопанските организации, а три 
од редот на делегатите на потрошувачите на елек-
трична енергија. 

Ако од една република или автономна покраина 
во Сојузот на заедниците се здружени две или по-
веќе заедници, тие заедно избираат во Собранието 
на Сојузот на заедниците една делегација. 

Член 18 
Мандатот на делегатот во Собранието на Сојузот 

на заедниците трае четири години, а престанува со 
истекот на мандатот на делегатот во Собранието на 
заедницата што го делегирала. 

Никој не може повеќе од двапати едоподруго да 
биде избиран за делегат во Собранието на Сојузот на 
Заедниците. 

Член 19 
Собранието на Сојузот на заедниците: 
1) ја спроведува постапката на' договарање и 

спогодување за работите определени во член 13 став 
1 од оваа самоуправна спогодба; 

2) ги донесува статутот и другите самоуправни 
општи акти на Сојузот на Заедниците; 

3) одлучува за склучувањето на општествени до-
говори и самоуправни спогодби чиј учесник е Соју-
зот на заедниците; 

4) донесува план, програма за работа, финансис-
ки план и завршна сметка на Сојузот на заедниците; 

5) го утврдува предлогот на самоуправна спогод-
ба што, во рамките на Сојузот на заедниците, ја 
склучуваат здружените заедници и други организа-
ции; 

6) го усвојува извештајот за работата на Соју-
зот на заедниците; 

7)̂  ги избира и разрешува членовите на Претсе-
дателството на Собранието на Сојузот на заедниците 
и нивните заменици; 

8) ги избира и разрешува претседателот и заме-
никот на претседателот на Собранието на Сојузот на 
заедниците; 

9) го именува и разрешува секретарот на Соју^ 
зот ка заедниците; 

10) донесува деловник за својата работа; 
11) врши и други работи определени со закон, со 

оваа самоуправна спогодба и со статутот на Сојузот' 
на заедниците. 

Член 20 
Собранието на Сојузот на заедниците ја спрове-

дува постапката за договарање и спогодување и до-
несува одлуки и заклучоци на седниците. 

Во договарањето, спогодувањето, заземањето на 
ставови и донесувањето на одлуки и заклучоци сите 
делегации се рамноправни и секоја има по еден глас. 

Собранието на Сојузот на заедниците донесува 
одлуки и заклучоци врз основа на усогласени ста-
вови на сите делегации. 

Ако по одделно прашање не се постигне'согла-
сност на делегациите, се спроведува постапка за усо-
гласување на ставовите. 

Ако ни по спроведената постапка за усогласу-
вање за определено прашање не се постигне согла-
сност на сите делегации, се смета дека одлука одно-
сно заклучок не е донесен. Исто прашање може пов-
торно да се разгледува во Собранието на Сојузот на 
заедниците по истекот на рокот определен со стату-
тот на С О Ј У З О Т на заедниците. 

Начинот и постапката за усогласување на ста-
вовите на делегациите се уредуваат со статутот на 
Сојузот на заедниците. 

2. Претседателство на Собранието на Сојузот на 
заедниците 

Член 21 
Собранието на Сојузот на заедниците има Прет-

седателство на Собранието на Сојузот на заедниците. 
Претседателството на Собранието на Сојузот на 

заедниците (во натамошниот текст: Претседател-
ството на Собранието) има осум членови и осум за-
меници, што ги избира Собранието на Сојузот на 
заедниците од редот на членовите на делегациите во 
Собранието на Сојузот на заедниците. 

Од редот на членовите на секоја делегација се 
избираат по еден член на Претседателството на Со-
бранието и негов заменик. 

Мандатот на членовите на Претседателството на 
Собранието и на нивните заменици трае четири го- -
дини. 

Член 22 
Собранието на Сојузот на заедниците избира 

претседател на Собранието на Сојузот и негов 
заменик од редот на членовите на Претседателство-
то на Собранието по редослед со кој се обезбедува 
начелото на рамноправност на здружените заедници. 

Мандатот на претседателот на Собранието на Со-
јузот на заедниците и на неговиот заменик трае ед-
на година. 
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Член 23 
Претседателството на Собранието за својата ра-

бота му одговара на Собранието на Сојузот на заед-
ниците. 

Собранието на Сојузот на заедниците може да 
укине поединечен акт што го донело Претседател-
ството на Собранието ако смета дека со тој акт Прет-
седателството на Собранието ги пречекорило овла-
стувањата или повредило самоуправен општ акт на 
Сојузот на заедниците, или дека со тој акт не се 
спроведува утврдената политика или не се извршу-
ва одлука на Собранието на Сојузот на заедниците. 

Член 24 
Претседателот на Собранието на Сојузот претсе-

дава на седнициве на Собранието на Сојузот на за-
едниците и на Претседателството на Собранието и го 
претставува Сојузот на заедниците. 

Член 25 
Претседателството на Собранието ги врши след-

ните работи: 
1) ги предлага плановите и програмите на Соју-

зот на заедниците; 
2) се грижи за спроведувањето на плановите и 

програмите на Сојузот на заедниците и презема мер-
ки за извршување на тие планови и програми; 

3) му предлага на Собранието на Сојузот на за-
едниците донесување на статут и други самоуправни 
општи акти: 

4) се грижи за спроведувањето на одлуките, 
"'"заклучоците и другите акти на Собранието на Соју-

зот на заедниците: 
5) формира, по потреба, комисии и именува нив-

ни членови во согласност со овластувањата на Со-
бранието на Сојузот на заедниците; 

6) му поднесува на Собранието на Сојузот на за-
едниците извештаи за својата работа; 

7) врши и други работи што се определени Со 
статутот на Сојузот на заедниците и што ќе ги опре-
дели Собранието на Сојузот на заедниците. 

3. Тела на Собранието на заедниците 

Член 26 
Заради разгледување, проучување и давање на 

предлози и мислења за одделни прашања од дело-
кругот на Сојузот за заедниците и заради подготву-
вање нацрти на определени самоуправни спогодби и 
договори. Собранието на Сојузот на заедниците и 
Претседателството на Собранието можат да форми-
раат постојани и повремени одбори и комисии, како 
и други тела. 

Задачите, членовите и начинот ца работата на 
телата од став 1 на овој член се определуваат со ак-
тот за нивното формирање. 

4. Одбор за самоуправна контрола 

Член 27 
Заради заштита на самоуправните права и инте-

реси, контрола на остварувањето на целите и извр-
шување на работите на Сојузот на заедниците утвр-
дени со оваа самоуправна спогодба и со други само-
управни општи акти на Сојузот на заедниците, во 
Сојузот на заедниците се формира Одбор за само-
управна контрола. 

Член 28 
Членовите на Одборот за самоуправна контрола 

ѓи избираат и отповикуваат собранијата на здруже-
ните заедници. 

. Одборот за самоуправна контрола има осум чле-
нови. 

Секое собрание на здружените заедници во Од-
борот за самоуправна контрола избира по еден член. 
Ако од една република или автономна покраина во 
Сојузот на заедниците се здружени две или повеќе 
заедници, тие заедно и спогодбено избираат еден 
член во Одборот за самоуправна контрола. 

Член 29 
Одборот за самоуправна контрола врши контро-

ла на: 
1) спроведувањето на одредбите од оваа самоуп-

равна спогодба, од статутот и од другите самоуправ-
ни општи акти на Сојузот на заедниците; 

2) остварувањето на самоуправните права и дол-
жности во Сојузот на заедниците; 

3) спроведувањето и извршувањето на одлуките 
на Собранието на Сојузот на заедниците и на Прет-
седателството на Собранието; 

4) користењето на општествените средства и ра -
сполагањето со тие средства; 

5) остварувањето на другите права и должности 
определени со оваа и со други самоуправни спогод-
би, со статутот и со други самоуправни општи акти 
на Сојузот на заедниците. 

Член 30 
Одборот за самоуправна контрола е независен во 

својата работа,. 

Член 31 
Одборот за самоуправна контрола има право и 

должност за забележаните неправилности и незако-
нитости, со свое мислење и предлог, да ги извести 
органите на Сојузот на заедниците и собранијата на 
здружените заедници, како и да соработува со орга-
ните за општествен надзор и контрола. 

Одборот за самоуправна ^контрола има и други 
права и должности утврдени со закон и со статутот 
на Сојузот на заедниците. 

Член 32 
Поблиски одредби за организацијата и начинот 

на работата на Одборот за самоуправна контрола со-
држи статутот или друг самоуправен општ акт на 
Сојузот на заедниците. 

IV. СЕКРЕТАР НА СОЈУЗОТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ 

Член 33 
Сојузот на заедниците има секретар. 
Секретарот го именува и разрешува Собранието 

на Сојузот на заедниците. 
Постапката за именување и разрешување на се-

кретарот, начинот на изборот и траењето на манда-
тот, како и поблиските одредби за неговиот делокруг 
се утврдуваат со статутот на Сојузот на заедниците. 

Секретарот за својата работа му одговара на Со-
бранието на Сојузот на заедниците. 

Член 34 
Секретарот на Сојузот на заедниците му помага 

на претседателот во подготвувањето на седниците на 
Собранието на Сојузот на заедниците и на Претсе-
дателството на Собранието, се грижи за функциони-
рањето и организирањето на работата на органите и 
телата на Сојузот на заедниците и за извршувањето 
на работите на Сојузот на заедниците и врши други 
работи определени со закон, со оваа самоуправна 
спогодба, со статутот и со други самоуправни општи 
акти на Сојузот на заедниците. 

Член 35 
Секретарот на Сојузот на заедниците го застапу-

ва Сојузот на заедниците во имотните и други прав-
ни односи, а може да овласти друго лице да го за-
стапува Сојузот на заедниците во определени работи. 



Страни 1836 — Број 76 СЛУЖБЕН. ЛИСТ НА СФРЈ Петак, 24 декември 1982 

Ожретарот на Сојузот на заедниците е наредбо-
давец за извршувањето на финансискиот план и за 
користењето на другите средства што се водат во 
Сојузот на заедниците, а може да определи друго 
лице што ќе ги врши должностите на помошен на-
редбодавец. 

Во случај на спреченост или отсутност на секре-
тарот на Сојузот на заедниците, должноста на на-
редОодавец ја врши лицето што тој ќе го определи. 

V. СОРАБОТКА СО ОРГАНИТЕ И 
ОРГАНИЗАЦИИТЕ 

Член 36 
Во извршувањето на своите задачи Сојузот на 

заедниците соработува со Сојузниот извршен совет, 
со Сојузниот комитет за енергетика и индустрија и 
други сојузни органи и организации, со Стопанската 
комора на Југославија, со општествено-политичките 
и други општествени организации, со самоуправните 
организации и заедници во федерацијата, како и со 
стручните и научните организации што се занима-
ваат со прашањата за унапредување на електросто-
панската дејност. 

Заедницата на југословенското електростопан-
ство има право да учествува во работата на Сојузот 
на заедниците и да му поднесува предлози на Собра-
нието на Сојузот на заедниците. 

VI. СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА СОЈУЗОТ НА 
ЗАЕДНИЦИТЕ 

Член 37 
Средствата потребни за работа на Сојузот на за-

едниците се обезбедуваат од придонеси на здруже-
ните заедници. 

Под средства Потребни за работа на Сојузот на 
заедниците, во смисла на оваа самоуправна спогодба, 
се подразбираат средства за функционални ^опточи 
на Сојузот на заедниците и за работа на работната 
заедница што врши работи за потребите на Сојузот 
на заедниците. 

Начинот на обезбедувањето на средствата од 
став Г на овој член се утврдува со посебна самоуп-
равна спогодба зависно од програмата за работа на 
Сојузот на заедниците. 

VII. ЈАВНОСТ НА РАБОТАТА НА СОЈУЗОТ НА 
ЗАЕДНИЦИТЕ 

Член 38 
Јавноста на работата на Сојузот на заедниците 

се обезбедува со јавноста на седниците на неговите 
органи и тела и на други состаноци во Сојузот на 
заедниците, со издавањето на информации, како и 
со други средства за информирање. 

Начинот и условите за остварување Јавност на 
работата на Сојузот на заедниците и на неговите ор-
гани се уредуваат со статутот или со друг самоуп-
равен општ акт на Сојузот на заедниците. 

VIII. СТРУЧНИ РАБОТИ НА СОЈУЗОТ НА 
ЗАЕДНИЦИТЕ 

Член 39 
Вршењето на стручните и административните 

работи Сојузот на заедниците може да и го довери 
на работната заедница ири Заедницата на југосло-
венското електростопанство, во спогодба со Заедни-
цата на југословенското електростопанство, на дру-
га организација, односно работна заедница, или за 
таа цел може да основе посебна стручна служба. 

Со статутот на Сојузот на заедниците поблиску 
се уредува начинот на вршењето на стручните и ад-
министративните работи од став 1 на овој член. 

IX. САМОУПРАВНИ ОПШТИ АКТИ 

Член 40 
Самоуправни општи акти HP Сојузот на заедни-

ците се оваа самоуправна спогодба, други самоуправ-
ни спогодби, статутот и другите самоуправни општи 
акти на Сојузот на заедниците. 

Член 41 
Предлог за измена и дополнение на оваа само-

управна спогодба може да поднесе секоја здружена 
заедница. 

Предлогот за измена и дополнение на оваа само-
управна спогодба им се доставува во писмена форма 
на сите здружени заедници^ кои се должни во рок 
од 60 дена од денот на приемот на предлогот да се 
изјаснат за основаноста на предлогот. 

Ако за предлогот од став 2 на овој член не се 
изјаснат сите здружени заедници, се смета дека 
предлогот не е прифатен. 

Собранието на Сојузот на заедниците може, и по 
сопствена иницијатива, да поднесе предлог за изме-
на и дополнение на оваа самоуправна спогодба. 

Предлогот за измена и дополнение на оваа са-
моуправна спогодба мора да содржи и образложение. 

Член 42 
Ако сите здружени заедници се сложат со пред-

логот за измена и дополнение на оваа самоуправна 
спогодба, Собранието на Сојузот на заедниците го 
утврдува текстот на предлогот на самоуправната 
спогодба за измени и дополненија на оваа самоу-
правна спогодба и им го доставува на здружените за-
едници на усвојување и потпишување. 

Член 43 
Ако во поглед на предложените измени и допол-

ненија на оваа самоуправна спогодба здружените 
заедници немаат исти ставови, ќе се спроведе по-
стапка за усогласување. 

Ако ни по спроведената постапка од став 1 на 
овој член не се постигне согласност на сите здруже-
ни заедници, се смета дека предложените измени И 
дополненија не се усвоени. 

Член 44 
Здружените заедници можат, во рамките на Со-

јузот на заедниците, да склучуваат и други самоуп-
равни спогодби, во согласност со целите и задачите 
на Сојузот на заедниците. 

Одредбите од чл. 41 до 43 на оваа самоуправна 
спогодба сообразно се применуваат и врз склучува-
њето на самоуправните спогодби од став 1 на овој 
член. J 

Член 45 
Статутот и другите самоуправни општи акти на 

Сојузот на заедниците ги донесува Собранието на 
Сојузот на заедниците. 

Член 46 
Нацртот на статутот или на друг самоуправен 

општ акт на Сојузот на заедниците им се доставува 
на здружените заедници најдоцна на 30 дена пред 
денот на одржувањето на седницата на Собранието 
на Сојузот на заедниците на која ќе се расправа за 
тие акти. 

Член 47 
Начинот на објавувањето На самоуправните оп-

шти акти на Сојузот на заедниците, освен на оваа 
самоуправна спогодба, се уредува со статутот на Со-
јузот на заедниците. 
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X. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 48 
Здружените заедници ги стекнуваат правата и 

обврските на член па Сојузот на заедниците со денот 
на влегувањето во сила на оваа самоуправна спо-
годба. 

Член 49 
Подготовките за конституирање и почеток на ра-

ботата на Сојузот на заедниците ќе ги изврши ини-
цијативниот одбор за основање на Сојузот на заед-
ниците формиран од Коордииациониот одбор за деј-
ствување на самоуправните интересни заедници при 
Сојузната конференција на Социјалистичкиот сојуз 
на работниот народ на Југославија (во натамошниот 
текст: иницијативниот одбор). 

Член 50 
Р1пицијативииот одбор има право и должност: 
1) да преземе потребни дзјствија за избор на де-

легати во делегациите на Собранието на Сојузот ка 
заедниците и делегати во Одборот за самоуправна 
контрола; 

2) да свика прва седница на Собранието на Со-
јузот на заедниците и да изврши други дејствија 
неопходни за конституирање и почеток на работата 
на С О Ј У З О Т на заедниците, 

3) да подготви предлози на: статутарна одлука, 
програма за работа и одлука за привремено финан-
сирање на Сојузот на заедниците, 

4) да предложи вршител на должноста се-
кретар на Сојузот на заедниците. 

Член 51 
Првата седница ка Собранието на Сојузот на 

заедниците избрано врз основа на оваа самоуправна 
спогодба ќе се одржи најдоцна во рок од два месеца 
од денот на нејзиното влегување во сила. 

Член 52 
Во согласност со одредбите од оваа самоуправна 

спогодба. Собранието на Сојузот на заедниците ќе 
донесе статут на Сојузот на заедниците во рок ед 
шест месеци од денот на влегувањето во сила на оваа 
самоуправна спогодба. 

Член 53 
Оваа самоуправна спогодба се смета склучена 

кога ќе ја потпишат овластени претставници на 
здружените заедници. 

Член 54 
Оваа самоуправна спогодба е склучена и потпи-

шана од овластените претставници на учесниците во 
12 идентични примероци, од кои два примерока се 
чуваат во Сојзтат на заедниците, по еден примерок 
задржува секо.! учесник, а еден се доставува до над-
лежниот суд заради запишување на Сојузот на за-
едниците во судскиот регистар. 

Член 55 
Оваа самоуправна спогодба влегува во сила ос-

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

Бр. 950/3 
14 април 1982 година 

Белград 

За Самоуправната интересна заедница 
за електростопанство на Босна и Херце-

говина — Сараево, 
Илија Прибити^, е. р. 

За Републичката самоуправна интересна 
заедница за електростопанство 

— Титоград, 
д-р Ристо Вукчевић, е. р. 

За Самоуправната интересна заедница 
на потрошувачите на електрична енергија 

на Хрватска — Загреб, 
Глишо Јелиќ, е. р. 

За Заедницата на електростопанските 
организации на Хрватска — Загреб, 

Раде Павловић е. р. 

За Самоуправната интересна заедница 
за енергетика на Македонија — Скопје, 

Миодраг Јеврсмовски, е. р. 

За Самоуправната интересна заедница 
за електростопанство на Словенија 

— Љубљана, 
^-р Руди Бабич, е. р. 

За Републичката самоуправна интересна 
заедница за електростопанство 

— Белград, 
Бранислав Гардашевић, е. р. 

За Покраинската самоуправна интересна 
заедница за електростопанство на 

Косово — Приштина, 
Милорад Додиќ, е. р. 

За Самоуправната интересна заедница 
за пренос и дистрибуција на електрична 

енергија на Војводина — Нови Сад, 
Драгољуб Петровиќ, е. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија одлучува да се одликуваат: 

Од СР Словенија 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Белец Јоже Иван, Црнковић Јулиј Бранко, Гре-
шак Франца Франц, Јуран Јоже Јоже, Крвина Ра-
фаела Здравко, Ладава Антона Антон, Лешњак 
Милош Марта, Лешњак Матија Павел, Маринчек 
Антон Цирил, Ројц Франца Емил, Север Антона Да-
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нило, Шали Франца Франц, Шебек Рудолфа др Ле-
вин, Штаколич Андреја Јожеф, Жнидар Антона 
Андреј, 

— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите на-
роди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Долиншек Севник Франца Драга, Штурман Јо-
же Јоже, Вичич Јоже Јоже; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во ра-
ботата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Барт Јожеф Франц, Бавдаж Шмалц Леополд 
Mapnja Клементина, Берлић Јоже Јоже, Дмитровић 
Јован Никола, Фрнчешкин Антон Милан, Гале Ру-
долф Едвард, Јанчич Игнац Флорјан, Кутош Алек-
сандра Александер, Омладич Антона Франц, Пау-
новић Душан др Милан, Пинтер Поланец Фрањо 
Ангелина, Покори Мирко Јуре, Скербињек Фрањо 
Бојан, Смук Андреја Андреј, Содержник Марија 
Винко, Шулигој Антона Станко Милош, Тхоржев-
скиј Сергеј Сергеј, Урлеб Франца Франц, Воле Јер-
неј Руди, Врховчак Јакоба Иванка, Вучетић Завр-
ш и Франа др Љубица; 

— за особени заслуги во развивањето и реали-
зирањето на концепцијата на општонародната од-
брана и за успеси во подигањето на воено-стручното 
знаење и борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

Горјуп Иван Владо; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Ајдич Павла Павел, Барић Павао Јурај, Берг-
лез Јоже Стане, Бобанец Роберт Роберт, Богатин 
Јакоб Август, Бриц Мартина Стане, Брумен Франца 
Антон, Буковац Павел Павел, Чеховин Карла Слав-
ко, Фај мут Јоже Ожбалт, Фијачко Ј о ж е ф Франц, 
Голмајер Ликар Карла Златка, Гросар Јустина 
Јустин, Грозним Млакар Франца Марија, Хартнер 
Мартина Бранко, Худалес Мартин Мартин, Худо-
лин Алојза Фрањо, Хумар Михаела Биљем, Јовиче-
вић Душана Бошко, Калужа Челхар Јакоба Олга, 
Кенда Франчишке Јанко, Керенчић Антон Станко, 
Кнез Драго Цвето, Кобал Аврелија др Борис, Кра-
мар Мауер Фридерик Ана, Кукович Франц Владо, 
Липичар Петер Мирослава, Ловренчич Антон Борис, 
Матичич Антон Антон, Медвед Виктор Антон, Мик-
лавчич Грегор ја Јоже, Модец Иван Марија, Мошкон 
Славица Марјан, Пахор Јожефа Драго, Папараци] 
Иван Иван, Печенко "VVank Иван Лизика, Пишек 
Мартин Албин, Подрекар Јуретич Јулијана Марија, 
Поженел Винценц Јулиј, Прившек Албин Албин. 
Рацич Ђорђе Здравко, Шарман Адолфа Адолф. 

Шкерл Франц Винко, Штајнбахер Франца Франц, 
Штруц Франц Фрањо, Тробец Миртич Јожета Ана, 
Трогар Печенко Алојз Мајда, Трошт Гаурндер Иван 
Ирма, Васиљевић Цветка Драгутин, Вирант Јожета 
Виктор, Женко Антона Антон, Жигон Алојз Саво; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Арсењук Червек Рудолф Марија, Бартол Заврл 
Лудвик др Иванка, Бегуш Ловренца Франц, Блејец 
Јанежич Јоже Милена, Боршнак Ивана Антон, Бо-
жић Франца Франц, Гармуш Виљема Биљем, Ива-
нец Штефана Ладислав, Јаки Фрањо Људевит, Јан 
Карла Леополд, Јереб Флорјанчич Петер Станисла-
ва, Калишник Ивана Фердо, Карне Мариа Марио, 
Кикец Антонија Алојз, Кодеља Иван Антон, Когеј 
Урбанчич Андреја Јожица, Копчић Лаврин Штефа-
на Лојзка, Корошец Штефана Павел, Ковачич Макс 
Јанез, Крижан Јернеј а Ладислав, Кушар Достал 
Адолф Соња, Кузма Матије Јоже, Ланцнер Франц 
Иван, Ленардич Смоле Матевжа Цветка, Љубец 
Иван Лојзка, Марич Мартина Гашпар, Маринч 
Др аш лер Франц Марија, Марушич Франц Алојз, 
Медвед-Четшч Медвед Алојза Марија, Михолич 
Јожефа Павел, Мошкат Коленц Леополда Људми-
ла, Немец Матије Франц, Нешовић Радоња Раде, 
Облак Евстахиј Звонимир, Павлинич Хорват Фра-
њо Нада, Павловчич Валентина * Емил, Печелин 
Фердо Цветко, Прешерн Јаблочник Борис Аница, 
Рејц Шпрингер Јанеза Фл ор јана, Ринг Антон Па-
вел, Сајко Антона Станислав, Сел Макс Макс, Се-
љак Патон Франца Павла, Севчникар СевчниКар 
Андреја Нежка, Шинигол Јожефа Богомил, Шка-
фар Гердина АндреЈ Цветка, Шкрлец Јанка Фра-
њо, Штиглиц Алојза Јанез, Штрбенк Ана Алексан-
дер, Шуштершич Алојза Павел, Шуштершич Антон 
Тоне, Шваб Матевжа Алојз, Тивадар Јожефа Ште-
фан, Тратеншек Иван Милан, Трупеј Фердинанда 
Франц, Тул Калчич Михаел Николета, Вида Ште-
фан Штефан, Влах Кремжар Михаел Аполонија, 
Вратарич Лудвик Карел, Вучич Живојина Борис, 
Забуковец Воловшек Антона Олга, Закрајшек Јо-
жета Јоже, Зупан Иван Роман, Жагар Јожета Иван, 
Жижмонд Франца Венцеслав; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Арх Алојз АЛОЈЗ , Арко Павлович Мијо Вилма, 
Аугусти Франца Франц, Вајда Леварт Франца Ма-
рија, Барбич Јанез Зофија, Бенцик Лудвик Биљем, 
Берчич Винко Марјан, Бердник Рудолф Албин, 
Бердник Гошњак Иван Ангела, Бевк Ивана Петер, 
Бохорч Михаел Едо, Болха Руди Хенрик, Боснар 
К о т а р Карел Штефка, Брин Јожета Јанез, Брод-
ник Франца Франц, Брумат Франца Изидор, Буд-
на Антон Леан, Центрих Цирила Јоже, Центрих 
Лај Сречко Марјана Ана, Циленшек Јосип Милу-
тин, Цизел Варшек Александер Цизел Бранка, 
Целементе Едвин Милан, Цмок Франца Франц, 
Чавник Иван Франц, Чех Франц Алојз, Чернец 
Мацух Јожефа Розалија. Чернилогар Јернеј Иван. 
Чич Јанко Јанко, Чинч Штефана Штефан, Чретник 
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Фран>о Емилијан Милан, Чучек Јанез Феликс, Чу-
чак Јоже Марија, Дечман Ловро Ловро, Долиншек 
Винко Владимир, Довник Матевж Иван, Фајдига 
Франца Антон, Фехер Вендела Штефан, Фиала 
Иноценца Драго, Фили Франц Милан, Габровец 
Јожеф Јожеф, Габршек Про е енд Јанез Габршек 
Мета, Годицл Павла Љерка, Година Франц Франц, 
Голичник Ловро Павел, Горјуп Јанез Милан, Госак 
Алеш Јоже, Гоздникар Алојза Мирослав, Грабар 
Марин Јакоб Ерика^ Грилц Андреј Душан, Гри ЈБ 
Јоже Јуриј, Груден Иван Фаника; 

Хам Јожета Милан, Хани Јожефа Штефан, Ха-
уптман Филип Алфонз, Хавле Боштјан Филип, Хер-
ман Јоже Јоже, Хорват Јанчич Андреј f Бригита, 
Хрјберник Ковачич Картел Ана, Хроватич Јоже Јо-
же, Јагер Зганец Антон Зора, Аакаб Бердом Биљем 
Аница, Јанжич Франц Франц, Јемц Јемц Франц 
Божена, Јереб Франца Франц, Јерман Франц Бого-
мил, Кајба Антона Антон, Кавшек Павла Роман, 
Кепе Штефана Јоже, Кермавнар Франц Ива«, Кир-
биш Карла Карол, Клемен Јоже Иван, Кодрич Ан-
тона Хилда, Кокол Франц Франц, Колар Лудвик 
Станко, Кошич Кожух Јоже Бранка, Ковач Франц 
Виктор, Крајнц Франц Марија, Крамбергер Јоже 
Славко, Кривец Марије Драго, Куковић Грм Јоже 
Јулијана, Кумер Јанез Берта, Купник Макс Макс, 
Кутин Франц Франц, Лах Франца Јоже, Лап Ста-
нислав Димитриј, Ласло Јурај Франц, Лазаревки 
Душан Миро Милисав, Леинер Игнаца Рудолф, Де-
нар Матевжа Август, Лес јак Антонија Станко, Ле-
сковар Хинка Карел, Личар Цанкар Винко Силва, 
Лихтенегф Николај Лудвик, Макуц Слабе Игнаца 
Славица, Малец Јожета Борис, Манделц Франца 
Франц, Маровт Франца Јоже, Мартинчич Јоже 
Ангела, Матавж Игнац Јоже, Маври Јакоб Андреј, 
Мазеј Франца Мојца, Медвешех Антон Винко, Ме-
жгој Хинко Хинко, Миклавжина Антон Антон, Му-
шич Јовета Антон, Обид Андреја Францишка, 
Окоре Милан Емил, Ори Хорват Александер Мар-
јета, Ожек Едварда) Франц, Падежник Валентин 
Мартин, Пак Антон Јожеф, Ластар Иван Храст Ми-
рослава, Печенко Лампе Јоже Јожица, Перчич Ива-
на Иван, Перович Милован Александер, Першин 
Јанеза Ангелца, Петернељ Анрејчич Франца Вида, 
Петре ј Антонија Иван, Пездирц Кол манќо Карел 
Каролина, Пришкур Франц Јоже, Плахута Франц 
Антон, Плазник Алојза Алојз, Покори Сафич Јоже 
Слава, Покори Мирко Тугомир, Поздерец Козлар 
Мартина Цилка, Прашникар Шеик Винко Марица, 
Пристовник Корошец Карла Вида, Првиншек Ко-
рошец Антон Тоника, Птичар Марко Виктор, Пур-
нат Франца Марко, Ра духа Штефана Штефан; 

Раковец Штефан Штефан, Распотник Албин, 
РаспЈОтник Јакоб Албин, Равникар Спетич Антона 
Алберта, Реберник Леополда Карел Драго, Ресман 
Франца Фердинанд, Ројц Мартина Мартин, Роус 
Андреј Марко, Рожанц Ивана Албин, Рудолф Петер 
Лудвик, Рутар Штефана Станислава Људмила, Са-
болич Томо Август, Сакач Вида Јоже, Самец Максо 
Мак симилтан, Секереш Немец Штефан Аница, Се-
колец Ивана Иван, Сељак Лихтенегер Франц Ана, 
Сенекович Иван Иван, Симерл Бремше Миха Ма-
рија, Симончич Антон Антон, Ккорнишак Вогрин 
Јоже Марија, Смркољ Ж и ж е к Матије Терезија, 
Собочан Мартин Јоже, Стај ико Станислав Франц. 
Стаменкович Војин Боро, Стергулец Јоже Јоже, 
Стрле Јоже Алојз, Сурина Лазара Чедомила, Све-
тичич Андреја Јожеф, Шегу ла Милан Дарко, HI ми-
лич Гајжи Даниела Олга, Шкаработ Франца Фрањо, 
Шпорар Антон Антон, Штембергер Франц Војко, 
Шулигој Цирила Марија, Тетичкович Франц Алојз, 
Трафела Франца Франц, Уршич Иван Штефана, Ус 

Петра Петер, Ужмах Јакоба Алојз, Вадн>ал Маковец 
Франц Иванка, Ваупотич Рот Јожефа Марија, Ве-
ховар Алојз Јоже, Вел ер Франц Јоже, Вирант Лео-
полд Алојзија, Водеб Миха Антон, Водеб Андреја 
Јоже, Водопивец Лука Јоже, Водушек Јожефа Ма-
ртин, ВолмаЈер Поточник Карла Драга, Вовк Марија 
Франц, Вршец Андреја Иван, Вугринец МатиЈа 
Штефан, Вугринец Валент Штефан, Заградише 
Мартин Јанез, Зиданшек Осмук Феликса Милена, 
Зидар Милован Душан, Зрим Карол Вил>ем, Звер 
Ивана Антон, Звоар Алојз Лудвик; 

— за заслуги во развивањето и реализирањето 
на концепцијата на општонародната одбрана и за 
успеси во подигањето на военостручното знаење и 
борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕ-
НИ МЕЧЕВИ 

Багорош Ивана Јоже, Франетич Антона Винко, 
Јесеник Алојза Славко, Карче Војтеха Бојан, По-
љаншек Антона Тоне, Ракун Јакоба Раде, Шверц 
Франца Освалд, Вуга Франца Франц; 

— за залагање во социјалистичката изградба 
иза земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Ахтик Алојз Миран, Арчан Јоже Данило, Балох 
Зајец Ладислав Марјана, Бервар Иван Гојмир, Бро-
дник Ранцингер Доминик Хелга, Чивре Дезидериј 
Арпад, Дабановић Малец Албин Милица, Голоб Ма-
тевжа Франц, Гоља Радован Алеш, Генц Франца 
Геза, Хер го лд Викторија Цирил, Ивачич Мохорич 
Владимира Даринка, Јелен Балтазар Вили, Когеј 
Виктор Стојан, Конај зл ер Алојз Франц, Ковач 
Емилије Александер, Крижманчмч Августин Борис, 
Кухар Алојза Јоже, Ламут Бранко Митја, Левпуш-
чек Иван Милан, Мерела Франц Франц, Милакар 
Франц Игор, Млакар Јоже Јоже, Наглав Оскар Ире-
на, Првиншек Винка Јоже, Распергер Радбернак 
Михаел Штефка, Седмак Вилко Војко, Сеница Ј у -
рија Мартин, Старчинич Јанеза Јанез, Штајд Ан-
тона Антон,.Шомен Ј о ж е ф Катарина, Штајер Божа 
Божо, Штефанчич Ивана Владимир, Тајншек Ан-
тон Антон, Таурер Хенрика Франц, Тотх Штефана 
Штефан, Умник Јожета Јанез, Варга Александра 
Александер, Берд ев Андреј Марјан, Вердник Уран-
кер Јуриј Терезија, Волф Биљем Штефан, Загру-
шевцем Франц Антон; 

— за залаган>е и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Алтбауер Ј о ж е ф Иван, Балох Антон Владимир, 
Баша Ивана Штефан, Флорјанц Иван Цветка, Фон 
Рајмунд Ана, Габерц Мартин Милан, Гидер Шертељ 
Карел Штефка, Искра Антона Антон, Јаворина Јо -
ж е Јанез, Јоган Ернеста Едвард, Каналец Доршчек 
Виктор Марија, Кокол Јоже Вили, Кор Подлегоше 
Ивана Марија, Котник Брусл Алберт Јожица, Ко-
вачич Лојзе' Пислак Нуша, Крампач Јани Руди, 
Лесковар Кукович Карла Аница, Маролт Антон 
Франц, Мершник Андреј Марија, Мершник Андреј 
Станислав, Николич Каве Викторија Марија, Печо-
вник Адолф Алојз, Планиншец Карел Август, Пун-
гарник Лааѓергер Франц Елизабета Банда, Ребернак 
Франца Франц, Репатец Јавана Антон, Родица Хер-
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ман Душан, Свет лин Иван Петер, Шарц Андреј, 
Шкет Вречко Франца Марица, Шкрабл Франц 
Иван, Шнелер Петрин>ак Петер Ђурђа, Темент Ка-
рел Марјетка, Тлакер Јанез Јоже, Трѓлец Франц 
Фаустин, Урањек Лудвик Јоже; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 
на општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Боршнак Јожета Франц, Чрнич Микота Рудолф, 
Фелицијан Франц Франц, Хрен Јожета Војко, Ил-
никар Алојзија Матјаж, Колар Франца Јанез, Крал* 
Јожета Јоже, Маровт Франца Еди, Маровт Ивана 
Јанез, Матевљич Славка Славко, Мрхар Алојзир 
Марјан, Петернељ Милана Милан. Пуркат Франца 
Нико, Рој тен Рудолфа Стане, Секереш Јурија Де-
жидер, Текавец Карела Само; 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

Штадер Ивана Иван. 

Бр. 52 
16 јуни 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Петар Стамболић с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на 
Сонија листичка Федеративна Република Југослави-
ја одлучува да се одликува: 

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето 
на соработката и пријателските односи помеѓу Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
и Демократска Народна Република Алжир 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Abdelhamid Adjali, извонреден и ополномоштен 
амбасадор на Демократска Народна Република Ал-
жир во Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија. 

Бр. 64 
5 јули 1932 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ. 

Петар Стамболић е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

840. Закон за измена и дополнение на Зако-
нот за границите во кои општествено-
-политичките заедници можат да ги 
утврдуваат приходите од доходот на ор-
ганизациите на здружен труд и од про-
метот на производи и услуги во 1982 го-
дина — — — — — — — — — — 

841. Закон за привремена забрана на давање-
то гаранции и други исправи за обезбе-
дување средства од идниот прилив на 
средства и на давањето кредити и гаран-
ции за покритие на пречекорувањата во 
финансирањето на инвестициите — — 

842. Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за амортизација на основните сред-
ства на основните организации на здру-
жен труд и на други корисници на оп-
штествени средства — — — — — — 

843. Закон за начинот на располагање со ви-
шоците од приходите на буџетите на оп-
штествено-политичките заедници и со 
вишоците на приходите на самоуправни-
те интересни заедници во 1983 година — 

Л844.]Закон за привремена забрана на користе-
ни«—/ њето на општествени средства за финан-

ч сирање на нестопански и непроизводстве-
f Јни инвестиции во 1983 година — — — 
Г845у Закон за привремена забрана на распо-

•^ лагањето со дел од општествените сред-
ства за исплатување на определени изда-
тоци во 1983 година — — — — — 

846. Одлука за избор на членови на Советот 
на федерацијата — — — 

847. Уредба за дополнение на Уредбата за из-
ведување на инвестициони работи во 
странство *— — — — — — — — 

848. Одлука за измени на Одлуката за распо-
. редување на девизите утврдени за потре-

бите на органите на федерацијата и за 
потребите на остварувањето на правата и 
должностите на федерацијата за 1982 го-
дина — — — — _ — — — — 

849. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „II Giorno" — 

850. Упатство за начинот на работата на Ко-
мисијата за оцена на неопходноста од 
сместување на бегалци во домовите за 
стари и немошни — — — — — — 

851. Наредба за времето во кое воздухоплов-
ните пристаништа мораат да бидат отво-
реди — — — — — — — — — 

852. Наредба за определување на граничните 
премини преку кои ќе се извезуваат, уве-
зуваат и транзитираат пратки на жи-
вотни, животински производи, животин-
ски суровини, животински отпадоци, се-
ме за вештачко осеменување и други 
предмети со кои може да се пренесува 
заразна болест на животни — — — 

853. Правилник за измена на Правилникот за 
југословенските стандарди за методите за 
испитување на хемискиот состав на ба-
карот и легурите на бакар — — — — 

854. Самоуправна спогодба за основање на 
Сојуз на самоуправните интересни заед-
ници на електростопанство на Југосла-
вија — — — — — — — — — — 

Одликувања — — — — — — — — — 

1813 

1813 

1815 

1821 

1823 

— — 1828 

1828 

1829 

1829 

1829 

1831 

1832 

1832 
1837 

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

Вељко ТадиЈс. — Печати Београдски издавачко-графички завод, Белград, булевар војводе 
Мишима бр. 17. 


