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279. 

Врз основа на член 68 од Законот за прометот на сто-
ки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
15/77, 17/78 и 5/82), во врска со член 125 од Законот за де-
визното работење и кредитните односи со странство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77, 61/82, 77/82, 34/83 и 
70/83), врз основа на согласноста на надлежните репуб-1 
лички и покраински органи, Сојузниот извршен совет до-
несува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА УСЛОВИТЕ 
ПОД КОИ ОПШТЕСТВЕНИТЕ ПРАВНИ ЛИЦА МО-
ЖАТ ДА КОРИСТАТ И ДА ПЛАЌААТ УСЛУГИ НА 
ПРЕВОЗ ШТО ГИ ВРШАТ СТРАНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ 
ВО МЕЃУНАРОДНИОТ ЖЕЛЕЗНИЧКИ СООБРАЌАЈ 

Член 1 
Во Уредбата за условите под кои општествени прав-

ни лица можат да користат и да плаќаат услуги на превоз 
што ги вршат странски железници во меѓународниот 
железнички сообраќај („Службен лист на СФРЈ", бр. 35/82, 
56/83 и 71/83) во член 1 став 3 во првата реченица на кра-
јот се додаваат запирка и зборовите :„како и налог за пла-
ќање спрема странство во вредноста на услугата на прево-
зот на странска релација (образец НЈБ - бр. 1450) до 
железничката благајна која истиот ќе го доставува на ов-
ластената банка на корисникот на услугите на превоз". 

Член 2 
Во член 2 по став 2, се додаваат нови ст. 3 и 4, кои 

гласат: 
„Со парична казна од 10.000 до 50.000 динари ќе се 

казни за стопански престап железничка транспортна орга-
низација, ако во рокот на втасувањето на плаќањето на об-
врската на превоз од страна на корисникот на услугите на 
превоз не поднесе налог за пренос на девизите на овласте-
ната банка за работи со странство на корисникот на услу-
гите или не води уредна документација за побарувањето 
од домашните корисници за услугите на превоз што ги 
вршат странските железници во меѓународниот железнич-
ки сообраќај. 

За дејствието од став 3 на овој член ќе се казни за сто-
пански престап и одговорното лице кај железничката 
транспортна организација со парична казна во износ од 
2.000 до 10.000 динари." 

Член 3 
Оваа уредба рлегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Е.п. бр. 192 

10 мај 1984 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

280. 
Врз основа на член 177 од Законот за девизното рабо-

тење и кредитните односи со странство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 15/77, 61/82, 77/82, 34/83 и 70/83), Сојузниот 
извршен совет донесува 

УРЕДБА 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА 
ПОЛАГАЊЕ ДЕПОЗИТ НА ДИНАРИТЕ ШТО ГРАЃА-
НИТЕ ИМААТ ПРАВО ДА ГИ ИЗНЕСАТ ОД ЈУГОСЛА-

ВИЈА 

1. Во Уредбата за полагање депозит на динарите што 
граѓаните имаат право да ги изнесат од Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 71/83) во член 4 став 1 во 
точка 8 на крајот се додава запирка и зборовите: „односно 
на граѓаните што имаат живеалиште во пограничните оп-
штини, за дванаесет преминувања годишно, ако не постои 
меѓудржавна спогодба за малограничен промет;". 

Во точка 9 на крајот точката се заменува со точка и 
запирка и. по тоа се додаваат нови точ. 10 до 14, кои гла-
сат: 

„10) студенти што се наоѓаат на редовно школување 
во странство и студенти што заминуваат на стручни ек-
скурзии во странство; 

И) граѓани - сопственици на недвижности во стран-
ство; 

12) деца до 14 години возраст; 
13)граѓани што примаат пензија или инвалиднина во 

странство; 
14) борци и нивните членови на семејствата при пату-

вање заради посета на историски места и споменици." 
Во став 2 во точка 1, по зборовите: „научно-технич-

ка" се додаваат зборовите: „и културно-просветна". 

Точка 7 се менува и гласи: 
„7) самостојни занаетчии што вршат дејност со сред-

ства на трудот во сопственост на граѓани, како и домашни 
лица кои самостојно вршат рибарска и земјоделска деј-
ност и слободни уметници од областа на сликарството, ва-
јарството, применетата и друга ликовна уметност, за чети-
ри преминувања во текот на календарската година за што 
потврда издаваат надлежните стопански комори, односно 
надлежните здруженија во републиките и покраините." 

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

Е. п. бр. 208 
31 мај 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, е. р. 

Претседател, 
Милка Планинц, е. р. 
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281. 
Врз основа на член 57 од Законот за оданочување на 

производи и услуги во прометот („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 58/75, 7/77, 61/78, 
26/79, 5/80, 63/80, 3/81, 23/82, 15/83 и 66/83), врз основа 
на усогласените ставови со надлежните републички и по-
краински органи, Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА ЗГО-
ЛЕМУВАЊЕ, НАМАЛУВАЊЕ, ОДНОСНО УКИНУВА-
ЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ОСНОВНИОТ ДАНОК НА 

ПРОМЕТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ 

Член 1 
Во Уредбата за зголемување, намалување, односно 

укинување на стапките на основниот данок на промет на 
определени производи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
11/77, 30/77, 62/77, 1078, 1678, 41/78, 42/78, 7/79, 19/79, 
23/79, 24/79, 33/79, 35/79, 57/79, 7/80, 27/80, 30/80, 38/80, 
3/81, 26/81, 55/81, 67/81, 9/82, 27/82, 47/82, 66/82, 70/82, 
14/83, 63/83, 68/83 и 12/84) член 1 се менува и гласи: 

„На прометот на производите од точ. 1, 2, 8 и 9 од 
тар. број 2 на Тарифата на основниот данок на промет (во 
натамошниот текст: Тарифата) која претставува составен 
дел на Законот за оданочување на производи и услуги во 
прометот (во натамошниот текст: Законот), се плаќа осно-
вен данок на промет на производи, и тоа на: 

1) моторен бензин и авионски бензин : Дин/лит. 

- од 86 октани 15,947 
- од 98 октани и над 98 октани 16,776 

2) дизел-гориво: 

- Д-1 12,365 
-Д-2 12,603 
-Д-3 12,537 

На прометот на дизел-гориво Д-1 и Д-2 што органи-
зациите на здружен труд на градскиот сообраќај го наба-
вуваат под условите и на начинот што се определени во 
член 6 од Законот, за погон на моторните возила во град-
скиот и приградскиот сообраќај, не се плаќа основен да-
нок на промет на производи. 

На прометот на дизел-гориво Д-2 што за погон на 
своите трактори и земјоделската механизација и на трак-
торите и земјоделската механизација на своите кооперан-
ти - индивидуални земјоделски производители ги набаву-
ваат земјоделските организации на здружен труд под ус-
ловите и на начинот што се определени во член 6 од Зако-
нот - се плаќа данок од 5,740 Дин/лит.; 

Дин/лит. 
3) масло за горење екстра-лесно (ЕЛ) 1,936 
4) масло за горење лесно-специјално (ЛС) 1,941 

На прометот на масло за горење екстра лесно (ЕЛ) и 
лесно-специјално (ЛС), ако се користат за намените од 
став 3 на точка 8 од тар. број 2 на Тарифата, се плаќа осно-
вен данок на промет од 20,419 Дин/1 односно од 20,792 
Дин/лит.; 

5) масло за горење: Дин/лит. 
-лесно (Л) 0,350 
-средно (СР) 0,522 
- тешко (Т) 0,886 
- тешко металуршко (ТМ-1) 0,352 
- тешко металуршко (ТМ-2) 0,750 

Не се плаќа основен данок на промет на производи 
според тар. број 2 на Тарифата на петролеј за осветление. 

Одредбите на забелешката кон тар. број 2 од Тарифа-
та се применуваат и на прометот на производите од овој 
член.". 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 209 
31 мај 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планинц, е. р. 

282. 

Врз основа на член 105а став 2 и член 22 став 2 од За-
конот за основите на системот на цените и за општестве-
ната контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 
1/80, 38/80 и 21/84), во соработка со надлежните органи 
на републиките и автономните покраини, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ ЗА НА-

ФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
1. Просечната цена на увозната нафта, франко југос-

ловенска граница, се утврдува врз основа на остварените 
цени на увозната нафта во периодот од последното зголе-
мување на цените до денот на утврдувањето на просечна-
та цена на увозната нафта, а според продажниот курс на 
САД долар, односно на клириншкиот долар на денот на 
утврдувањето на просечната цена на увозната нафта зго-
лемена за 5%. 

Зголемување на просечната цена на увозната нафта 
може да се врши по истекот на три месеци од денот на по-
следното зголемување на тие цени, ако просечната цена на 
увозната нафта е зголемена за 5% во однос на просечната 
цена на увозната нафта што е утврдена при последното 
зголемување на цените, или и порано ако просечната цена 
на увозната нафта е зголемена за повеќе од 5%. 

2. Организациите на здружен труд што произведува-
ат нафта, можат своите продажни цени, франко произво-
дител, да ги формираат до нивото на просечната цена на 
увозната нафта од соодветен квалитет од точка 1 на оваа 
одлука, на ФОБ паритет, без зголемување на продажниот 
курс на доларот за 5%. 

3. Организациите на здружен труд што произведува-
ат деривати на нафта можат своите продажни цени за од-
делни деривати на нафта што се применети на пазарот во 
претходниот период, а се формирани според прописите, 
да ги зголемат во височина на зголемувањето на цените на 
нафтата според точка 1 од оваа одлука, при постапно вос-
поставување на следните паритетни односи помеѓу цените 



Четврток, 31 мај 1984 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 28 - Страна 777 

на нафтата и цените на одделни деривати на нафтата и 
тоа: 

(Нафта) 100 
1) моторен бензин: 

- 86 октани 135 
- 98 октани 155 

2) гасно масло дизел-гориво: 
-Д-1 130 
-Д-2 124 
-Д-3 121 

3) масло за горење екстра-лесно (ЕЛ) 124 
4) масло за горење лесно-специјално (ЛС) 122 
5) масло за горење мазут: 

- лесно (Л) 102 
- средно (СР) 92 
- тешко металуршко (ТМ-1) и средно 

металуршко 101 
- тешко (Т) 80 
- тешко металуршко (ТМ-2) 88 

6) примарен бензин 130 
7) млазно гориво (ГМ-1) 131 

1) моторен бензин: 
- од 86 октани 
- од 98 октани 

2) 

3) 
4) 

гасно масло - дизел гориво: 
-Д-1 
- Д - 2 
- д - з 
масло за горење екстра-лесно (ЕЛ) 
масло за горење лесно-специјално (ЛС) 

Цените на другите млазни горива се форми-
раат во паритет со цената на млазното го-
риво (ГМ-1) 
8) течен гас (пропан, бутан и пропан-бутан 
смеша) 128 
Цените на другите течни гасови се форми-
раат во паритет со цената на пропанот и бу-
танот 
9) битумен 40/200 101 
Цените на другите битумени се формираат 
во паритет со цената на битуменот 40/200 
10)авио-бензин 80/87 198 
Цените на другите авио-бензини се форми-
раат во паритет со цената на авио-бензинот 
80/87 
11)базни масла (БМ-90 I.V.) 171 
Цените на другите базни масла се формира-
ат во паритет со цената на базните масла 
(БМ-90 1.V) а според индексот на вискозите-
тот. 

Паритетите од став 1 на оваа точка постапно ќе се 
воспоставуваат до крајот на 1986 година. 

Цените на производите од одредбите под 1 до 4 на 
став 1 од оваа точка формирани според паритетите од 
став 1 на оваа точка важат франко пумпна станица, а ако 
прометот не се врши преку пумпна станица, цените важат 
франко склад на купувачот. 

Цените од одредбите под 5 до 11 на став 1 од оваа 
точка формирани според паритетите од став 1 на оваа точ-
ка важат франко натоварено во вагон, автоцистерна или 
танкер во местото на производителот. 

4. Организациите на здружен труд што произведува-
ат други деривати на нафта вклучувајќи и минерални ма-
зива, можат своите продажни цени што се применети на 
пазарот во претходниот период, а се формирани во сог-
ласност со прописите, да ги зголемат со зголемување на 
просечната цена на увозната нафта според точка 1 од оваа 
одлука, односно со зголемување на цените на базните мас-
ла и адитивите според одредбите на точ. 1 и 3 на оваа од-
лука, сразмерно со учеството на базните масла и адитиви-
те во цената на минералните мазива. 

5. Организациите на здружен труд што се занимаваат 
со работи на прометот на деривати на нафта можат на це-
ните од точка 3 став 1 одредбите под 1 до 4 од оваа одлу-
ка, да засметаат учество за покритие на трошоците на 
прометот на мало, и тоа за: 

5% 
5% 

5% 
5% 
5% 
5% 
5% 

Организациите на здружен труд што се занимаваат 
со работи на прометот на нафта можат на цените на дери-
ватите на нафта од точка 3 на став 1 одредбите под 5 до 11 
и на точка 4 од оваа одлука да засметаат учество за покри-
тие на трошоците на прометот и тоа за: 

1) масло за горење - мазут: 
- лесно (Л) 2% 
- средно (СР) 2% 
- тешко металуршко ТМ-1 и средно 

металуршко 2% 
- тешко (Т) 2% 
- тешко металуршко (ТМ-2) 2% 

2) млазно гориво (ГМ-1) 5% 
Учеството за покритие на трошоците 
на прометот на другите млазни горива 
се формира во паритет со учеството на 
покритие на трошоците на прометот на 
млазното гориво (ГМ-1) 

3) примарен бензин 
4) битумен 40/200 2,5% 

Учеството на покритие на трошоците 
на прометот на другите битумени се 
формира во паритет со учеството за по-
критие на трошоците на прометот на 
битуменот 40/200 

5) аромата: 
- бензин 2,5% 
- толуен 2,5% 
- МП-ксилен 2,5% 
- оксилен 2,5% 

- етил-бензен 2,5% 
6) специјален бензин за за справи за под-

мачкување со масло 3% 
7) специјален бензин за гума 3% 

Учеството за покритие на трошоците 
на прометот на другите специјални бен-
зини се формира во паритет со учество-
то за покритие на трошоците на проме-
тот на специјалниот бензин за гума 

8) медицински бензин 3% 
9) авио-бензин 80/87 5% 

Учеството за покритие на трошоците за 
прометот на другите авио-бензини се 
формира во паритет со учеството за по-
критие на трошоците на прометот на 
авио-бензинот 80/87 

10) ^ћке-шпирит 140/200 2,5% 
11) петролкокс калциниран регулар 3% 

Учеството за покритие на трошоците 
на прометот на другите видови петрол-
кокс се формира во паритет со учество-
то за покритие на трошоците на проме-
тот на петролкоксот калциниран регу-
лар 

12) петролеј за осветление 3% 
13) петролеј за мотори 3% 
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14) петролеј за сигнали 3% 
15) парафин кристален белен 3% 

Учеството за покритие на трошоците 
на прометот на другите парафини се 
формира во паритет со учеството за по-
критие на трошоците на прометот на 
парафинот кристален белен 

16) базни масла (БМ-901.V.) 3% 
Учеството за покритие на трошоците 
на прометот на другите базни масла се 
формира во паритет со учеството за по-
критие на трошоците на прометот на 
базните масла (БМ-90 I.V.) а според ин-
дексот на вискозитетот. 

17) рафинати и дестилата - вретенски дес-
тилат БЕД 2,5% 
Учеството за покритие на трошоците 
на прометот на другите рафинати и дес-
тилата се формира во паритет со учес-
твото за покритие на трошоците на 
прометот на вретенскиот дестилат БЕД 

18) минерални мазива 6% 
Организациите из здружен труд што се занимаваат 

со работи на прометот на течен гас, можат на цените од 
точка 3 став 2 одредба под 8 на оваа одлука да засметаат 
учество за покритие на трошоците на прометот на големо 
и на мало и други трошоци, во вкупен износ, и тоа: 

1) за покритие на трошоците за по-
пење на шишиња, контејнери и 
садови - резервоари што се вгра-
дени во моторни возила 3,517 Дин/kg 

2) за покритие на трошоците на 
прометот на мало на шишиња, 
контејнери и садови - резервоари 
што се вградени во моторни воз-
ила 7% 

3) за покритие на трошоците за 
складирање на течен гас 1,098 Дин/kg 

4) за покритие на трошоците на 
прометот на големо на шишиња, 
контејнери и резервоари од кои 
се врши полнење на садови-ре-
зервоари што се вградени во мо-
торни возила, како и за покритие 
на трошоците на прометот на го-
лемо кога испорака се врши во 
стабилни резервоари и низ цевко-
води, освен ако испорака се врши 
на индустриски потрошувачи, 
полнилници и фарми 1,5% 

5) за покритје на трошоците на про-
метот на големо кога испорака се 
врши во стабилни резервоари и 
низ цевководи на индустриските 
потрошувачи, полнилници и 
фарми 1,5% 

Учеството за покритие на трошоците на прометот ут-
врдено според одредбите на ст. 2 и 3 од оваа точка пре-
тставува вкупен износ од ксу сите организации на здружен 
труд што се занимаваат со работи на прометот на дерива-
ти на нафта од тие ставови ги покриваат своите трошоци 
во прометот на тие производи. 

6. Ако организациите на здружен труд што се занима-
ваат со работи на прометот на течен гас набавуваат течен 
гас од домашно производство и од увоз, можат цената на 
течниот гас на големо, односно на мало да ја формираат 

со примена на просекот помеѓу набавната цена за течен 
гас од домашно производство и набавната цена за течен 
гас од увоз, земајќи ги предвид и количините (пондерира-
ње), и на така формираната цена можат да засметаат учес-
тво за покритие на трошоците на прометот на мало и на 
прометот на големо и другите трошоци утврдени во точка 
5 став 3 од оваа одлука. 

7. Во цените од точка 3 на оваа одлука се вклучени из-
носите за посебни намени во согласност со прописите, и 
тоа за: 

Дин/лит. 
1) моторни бензини од 86 и 96 октани 0,111 
2) гасно масло-дизел гориво: 

-Д-1 0,123 
- Д-2 0,126 
-Д-3 0,128 

3) масло за горење екстра-лесно (Л) 0,126 
4) масло за горење лесно-специјално (ЛС) 0,126 

5) масло за горење-
6) млазно гориво 
7) течен гас 
8) авио-бензин 

мазут 
Дин/kg 

0,150 
0,150 
0,150 
0,150 

8. На цените од точка 3 на оваа одлука се додава из-
нос за посебни намени, во согласност со самоуправната 
спогодба на организациите на здружен труд што се зани-
маваат со промет на деривати на нафта и организациите 
на здружен труд што се занимаваат со увоз на деривати на 
нафта, и тоа за: 

Дин/лит. 
1) моторни бензини од 86 и 98 октани 1,111 
2) гасно масло-дизел-гориво: 

-Д-1 0,123 
- Д-2 0,126 
-Д-3 0,128 

3) масло за горење екстра-лесно (ЕЛ) 0,126 
4) масло за горење лесно-специјално (ЛС) 0,126 

5) масло за горење-
6) млазно гориво 
7) течен гас 
8) авио-бензин 

мазут 
Дин/kg 

0,150 
0,150 
0,150 
0,150 

Средствата од став 1 на оваа точка организациите на 
здружен труд што се занимаваат со промет на деривати на 
нафта ќе ги уплатуваат на посебна сметка на Сојузната ди-
рекција за резервни на индустриски производи кај 
Службата на општественото книговодство до 15. во месе-
цот за претходниот месец. 

9. На цените формирани според точ. З и 5 од оваа од-
лука се додава износ за посебни намени во согласност со 
прописите на надлежните органи на општествено-поли-
тичките заедници, и тоа за: ^ 

1) моторни бензини од 86 и 96 октани 
2) гасно масло-дизел-гориво: 

-Д-1 
- Д-2 
-Д-3 

3) масло за горење екстра-лесно (ЕЛ) 
4) масло за горење лесно-специјално (ЛС) 

5) течен гас 

Дин/лит. 
0,178 

0,203 
0,208 
0,211 
0,207 
0,207 

Дин/kg 
0,300 
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10. На цените на дериватите на нафта формирани 
според тон. 3 и 5 од оваа одлука се додаваат износи за: 

дин/лит. 
1) моторен бензин од 86 октани 15,349 
2) моторен бензин од 98 октани 13,610 
3) гасно масло - дизел-гориво: 

-Д-1 6,476 
-Д-2 6,362 
-Д-3 6,096 

4) масло за горење екстра-лесно (ЕЛ) 7,143 
5) масло за горење лесно-специјално (ЛС) 7,044 
6) масло за горење-мазут 3,500 
Средствата од став 1 на оваа точка организациите на 

здружен труд што се занимаваат со промет на деривати на 
нафта ќе ги уплатуваат на посебна сметка кај Службата на 
општественото книговодство до 20. во месецот за пре-
тходниот месец. 

Средствата од став 1 на оваа точка согласно со само-
управната спогодба организациите на здружен труд што 
се занимаваат со производство на деривати на нафта, ор-
ганизациите на здружен труд што се занимаваат со про-
мет на нафта, организациите на здружен труд што се зани-
маваат со увоз на нафта, односно на деривати на нафта, 
организацијата на здружен труд Југословенски нафтовод 
и банките што го следат увозот на нафта, ќе се користат: 

1) за покритие на трошоците на краткорочните 
странски кредити за увоз на нафта и на деривати на нафта, 
во согласност со енергетските биланси на Југославија за 
1981, 1982, 1983 и 1984 година; 

2) за покритие на курсните разлики во 1982, 1983 и 
1984 година по странските кредити што ги користела за 
изградба на југословенскиот нафтовод организацијата на 
здружен труд Југословенски нафтовод; 

3) за покритие на разликата во цената, додатните 
транспортни трошоци и додатните манипулативни тро-
шоци, настанати по основ на позајмување на деривати на 
нафта од стоковните резерви во 1981, 1982 и 1983 година, 
односно до денот на враќањето; 

4) за покритие на трошоците по основ на курсните 
разлики настанати во врска со работите на увозот на на-
фта во 1982,1983 и 1984 година, што се вршат како напла-
та на стоки и услуги извршени од страна на организации-
те на здружен труд од Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија. Налозите за користење на тие сред-
ства ги издава Народната банка на Југославија врз основа 
на претходно извршената пресметка; 

Ѕ) за покритие на разликата помеѓу цената на нафта-
та што е увезена во 1983 година и цената на нафтата ос-
тварена над цените на дериватите на нафта утврдени со 
Одлуката за највисоките цени на нафтените деривати и за 
начинот на формирање на цените на нафтените деривати 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 66/82), со Одлуката за начи-
нот на формирање на цените и за определување на најви-
сокото ниво на цените на нафтата и нафтените дер нвати, 
на средствата за ладење на мотори и на маслото за хидра-
улични кочници („Службен лист на СФРЈ**, бр. 18/83), со 
Одлуката за начинот на формирање на цените и определу-
вање на највисокото ниво на цените за нафта и нафтените 
деривати („Службен лист на СФРЈ", бр. 48/83) и Одлуката 
за начинот на формирам на цените и за определување на 
највисокото ниво на цените за нафтата и на дериватите на 
нафта („Службен лист на СФРЈ", бр. 68/83). 

11. На цените на дериватите на нафта формирани 
според точ, 3 и 5 од оваа одлука се додава основен данок 
на промет на производи во согласност со прописите. 

12. На цените на дериватите на нафта формирани 
според точ. 3 и 5 од оваа одлука, се додава надомест за па-

тишта во согласност со прописите на надлежните органи 
на општествено-политичките заедници, и тоа за: 

1) моторни бензини: 
- од 86 октани 
- од 98 октани 

2) гасни масла - дизел-горива: 
-Д-1 
- Д-2 
-Д-3 

Дин/лит. 
6,056 
5,875 

5,987 
6,117 
6,300 

13. На цените на моторните бензини од 86 и 98 окта-
ни и на гасните масла - дизел-горива Д-1, Д-2 и Д-3, фор-
мирани според точ. 3 и 5 од оваа одлука, се додава надо-
мест за патишта во согласност со соодветниот договор и 
со прописите на надлежните органи на републиката, од-
носно автономната покраина, и тоа за: 

1) моторни бензини 
- од 86 октани 
- од 98 октани 

2) гасни масла - дизел-горива: 
-Д-1 
- Д - 2 
-д-з 

Дин/лит. 

5,200 
5,421 

2,000 
2,000 
2,000 

Средствата од став 1 на оваа точка, согласно со дого-
ворот на републиките и автономните покраини, ќе се ко-
ристат за повлекување на странски кредити за развој на 
сообраќајот, енергетиката и основното земјоделско произ-
водство. 

14. На цените на моторните бензини од 86 и 98 оста-
ни и на гасните масла - дизел-горива Д-1, Д-2 и Д-3, фор-
мирани според точ. 3 и 5 од оваа одлука, се додава надо-
мест за развој на рудниците на јаглен во Југославија во 
износ од еден динар по еден литар, на цените на маслото 
за горење екстра лесно (ЕЛ) и маслото за горење - лесно 
специјално (ЛС), формирани според точ. 3 и 5 од оваа од-
лука - износ од два динари по еден литар, а на цените на 
маслото за горење - мазут, формирани според точ. 3 и 5 
од оваа одлука - износ од 0,60 динари за еден килограм. 

Ако маслото за горење - мазут служи како технолош-
ко гориво, на цените на маслото за горење - мазут, форми-
рани според точ. 2 и 4 од оваа одлука, се додава надомест 
за развој на рудниците на јаглен во Југославија од 0,25 
дин/kg. 

Под масло за горење - мазут што служи како техно-
лошко гориво, во смисла на став 2 од оваа точка, се под-
разбира масло за горење - мазут што се троши за техно-
лошки цели во следните процеси: во производството на 
сурово железо во високите печки; во производството на 
челик во Сименс-Мартиновите печки; во производството 
на алуминиум во сите фази (процес на разлагање на бокси-
тот со помош на натриумхидрокснд, процес на загорува-
ње заради добивање глиница, процес, на производство на 
глиница во фазата на калцинација, односно печење на алу-
миииумхидрат, процес во собирните печки за одржување 
на електролитен алуминиум во течна состојба на опреде-
лена темпетарута, процес во собирните печки за леарски 
легури на алуминиум; во производството на бакреиец во 
племените печки; во топењето на влошки во рафииацијата 
во топилиицнте на олово, цинк и антимон; во производ-
ството на огноотпорни материјали во ротациони!« печки; 
во синтернрањето на керамички производи; во топењето 
на суровини (кварцен песок, доломит, натриум фелдсдат, 
калцинирана сода и др.); во стакларските печки, во произ-
водството на амбалажно и шупливо стакло; за потрошу-
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ванка во термоелектраните на мазут што се вклучени во 
електроенергетскиот систем, а почнале да работат пред 31 
декември 1982 година. 

Како доказ дека маслото за горење - мазут, служи ка-
ко технолошко гориво во смисла на став 3 од оваа точка 
се поднесуваат писмена изјава и писмена порачка од купу-
вачот. 

Одредбите на ст. 1 и 2 од оваа точка не се однесуваат 
на гасното масло - дизел-гориво Д-2, што земјоделските 
организации на здружен труд го набавуваат за погон на 
своите трактори и земјоделската механизација и за трак-
торите и земјоделската механизација на нивните коопе-
ранти - индивидуалните земјоделски производители. 

Средствата од ст. 1 и 2 на оваа точка ќе се користат 
согласно со договорот и со прописите на републиките и 
автономните покраини за унапредување и развој на руд-
ниците на јаглен во Југославија. 

Ако големите потрошувачи набавуваат деривати на 
нафта директно од производителот, производителот е 
должен износот на надоместите од ст. 1 и 2 на оваа точка 
да го уплати на посебна сметка во републиката односно во 
автономната покраина во која се врши крајната потрошу-
вачка на дериватите на нафта. 

15. Организациите на здружен труд се -должни во рок 
од осум дена од денот на применувањето на цените од 
точ. 2 и 3 на оваа одлука, да достават до Сојузната заедни-
ца за работи на цените известување за цените формирани 
во согласност со одредбите на тие точки. 

Известувањето за цените содржи податоци за просеч-
ната цена на увозната нафта формирана според точка 1 од 
оваа одлука, кakо и податоци за цената на домашната на-
фта формирана според точка 2 од оваа одлука. 

Ако врз основа на податоците од известувањето за 
цените од став 1 на оваа точка Сојузната заедница за рабо-
ти на цените оцени дека цените не се формирани според 
одредбите од оваа одлука, ќе постапи според одредбите на 
член 55 од Законот за основите на системот на цените и за 
општествената контрола на цените. 

16. При првото зголемување на цените на нафтата и 
на дериватите на нафтата според одредбите на точ. 2 и 3 
од оваа одлука, како цени од претходниот период се сме-
таат цените на нафтата и на дериватите на нафтата ут-
врдени во Одлуката за начинот на формирање на цените и 
за определување на највисокото ниво на цените за нафта и 
нафтени деривати („Службен лист на СФРЈ", бр. 68/83). 

17. Со денот на почетокот на применувањето на цени-
те формирани според одредбите од оваа одлука, односно 
Одлуката за определување на производите и услугите од 
надлежност на сите општествено-политички заедници за 
кои самоуправните организации и заедници не се должни 
да доставуваат известувања за цените до надлежните орга-
ни за работи на цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 
23/84) престанува да важи Одлуката за начинот на форми-
рањето на цените и за определување на највисокото ниво 
на цените за нафта и нафтени деривати („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 68/83). 

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

Е. п. бр. 210 
31 мај 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планино, е. р. 

283. 

Врз основа на член 105а став 2 од Законот за основи-
те на системот на цените и за општествената контрола на 
цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 1/80, 38/80 и 21/84), 
во соработка со надлежните органи на републиките и ав-
тономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА 
ЦЕНИТЕ ЗА ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ И СТОКИ НА 

ПРУГИТЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ 
1. Организациите на здружен труд што вршат превоз 

на патници и стоки на пругите на југословенските желез-
ници (во натамошниот текст: организациите на здружен 
труд) можат цените на своите услуги што се утврдени во 
редовни и повластени тарифни таблици за превоз на пат-
ници и во тарифни таблици за превоз на колски пратки, а 
кои според прописите постоеле на денот на влегувањето 
во сила на оваа одлука, да ги зголемат, при задржување на 
постојните тарифни ставови, и тоа за: 

1) превоз на патници до 20% 
2) превоз на стоки - колски пратки до 28%. 

под услов да не се врши прекласификација на стоките. 
2. Организациите на здружен труд се должни, во рок 

од осум дена од денот на применувањето на цените од 
точка 1 на оваа одлука, да достават до Сојузната заедница 
за работи на цените, до републичките заедници за работи 
на цените и до покраинските заедници за работи на цените 
известување за цените формирани во согласност со одред-
бите на таа точка. 

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

Е. п. бр. 207 
31 мај 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планино, е. р. 

284. 
Врз основа на член 1036 став 1 точка 3 од Законот за 

поморската и внатрешната пловидба („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 22/77 и 23/82), во врска со чл. 2 и 3 од Уредба-
та за условите што мораат да ги исполнуваат луките од-
носно пристаништата за меѓународен сообраќај и пловни-
те патишта на кои важи меѓународниот и меѓудржавниот 
режим на пловидбата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
37/83), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЛУКИ И ПРИСТАНИШТА 
НАМЕНЕТИ ЗА МЕЃУНАРОДЕН СООБРАЌАЈ 
1. За меѓународен сообраќај се определуваат следни-

те луки: Копар, Изола, Пиран, Умаг, Новиград, Пореч, 
Ровињ, Пула, Раша, Риека, Мали Лошин*, Сен., Маќени-
ца, Задар, Шибеник, Примоштен, Сплит, Карделево, Мет-
ковиќ, Корчула, Дубровник, Херцег-Нови, Будва, Котор и 
Бар. 

2. За меѓународен сообраќај се определуваат следни-
те пристаништа: Апатин, Осиек, Вуковар, Нови Сад, Бел-
град, Панчево, Прахово и Сента. 
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285. 

Врз основа на член 33 став 2 од Царинскиот закон 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 
61/82 и 7/84), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА 
НА ДАВАЧКАТА ЗА ЦАРИНСКО ЕВИДЕНТИРАЊЕ 

ВО 1984 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за височината на давачката за царин-
ско евидентирање во 1984 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 9/84) во точка 2 во одредбата под 2 во табелата 
по тарифниот број 15.07/5а се додава нов тарифен број 
15.07/6а-1, кој гласи: 

„15.07/6а-1 Масло од репка и од маслодајна репка, 
сурово". 

2. Оваа одлука се применува од 1 јануари 1984 годи-
на. 

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

Е.п. бр. 179 
25 април 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планини, е. р. 

286. 
Врз основа на член 1 став 2 од Законот за плаќање да-

вачка за израмнување на даночното оптоварување на уве-
зените стоки („Службен лист на СФРЈ", бр. 63/80), во сог-
ласност со надлежните републички и покраински органи, 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВА-
ЊЕ НА СТОКИТЕ НА КОИ СЕ ПЛАЌА ПОСЕБНА ДА-
ВАЧКА ЗА ИЗРАМНУВАЊЕ НА ДАНОЧНОТО ОПТО-

ВАРУВАЊЕ НА УВЕЗЕНИТЕ СТОКИ ВО 1984 
ГОДИНА 

1. Во Одлуката за определување на стоките на кои се 
плаќа посебна давачка за израмнување на даночното опто-
варување на увезените стоки во 1984 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 71/83 и 21/84), во точка 3 во одредбата 
под 4 во табелата по тарифниот број 15.07/5а се додава 
нов тарифен број 15.07/6а-1, кој гласи: 

,15.07/6а-1 Масло од репка и маслодајна репка, су-
рово". 

2. Оваа одлука се применува од 1 јануари 1984 годи-
на. 

287. 

Врз основа на член 53 став 1 од Царинскиот закон 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 
61/82 и 7/84), врз основа на согласноста на надлежните ре-
публички и покраински органи, Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УКИНУВАЊЕ НА ЦАРИНСКАТА СТАПКА НА 
УВОЗОТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ ВО 1984 ГО-

ДИНА 
1. На увозот на масло од репка и од маслодајна реп-

ка, сурово, од тар. број 15.07/6а-1 во 1984 година не се пла-
ќа царината што е утврдена во Законот за Царинската та-
рифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 27/78, 29/83 и 7/84). 

2. Оваа одлука се применува од 1 јануари 1984 годи-
на. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лис! на СФРЈ". 

Е. п. бр. 177 
10 мај 1984 година 

Белград 

Cojyien извртен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребрн*, е. р. 

288. 

Вр* основа на член 347 точка 10 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузни-
от извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОТВОРАЊЕ АМБАСАДА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕ-

ПУБЛИКА НИКАРАГВА 
1 Се отвора Амбасада на Социјалистичка Федера-

тивна Република Југославија во Република Никарагва, со 
седиште во Мана! ва. 

2. Сојузниот секретаријат за надворешни работи ќе 
преземе мерки за извршување на оваа одлука. 

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

Е. п. бр 19 i 
17 мај 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планини, е, р. 
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289. 

Врз основа на член 274 од Законот за основите на сис-
темот на државната управа и за Сојузниот извршен совет 
и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА ЗА КООРДИНАЦИЈА 
НА СОРАБОТКАТА ПОМЕЃУ СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И ЕВ-
РОПСКАТА ЕКОНОМСКА ЗАЕДНИЦА (ЕЕ2), ЕВРОП-
СКАТА ЗОНА НА СЛОБОДНА ТРГОВИЈА (ЕГГА) И 
ОРГАНИЗАЦИЈАТА ЗА ЕКОНОМСКА СОРАБОТКА И 

РАЗВОЈ (ОЕСО) 
1. Се формира Комисија за координација на соработ-

ката помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, од една страна и Европската економска заедни-
ца (ЕЕ2), Европската зона на слободна трговија (ЕРТА) и 
Организацијата за економска соработка и развој (ОЕСО), 
од друга страна - (во натамошниот текст: Комисијата). 

2. Комисијата ги обезбедува и усогласува ставовите 
на заинтересираните сојузни органи на управата и на со-
јузните организации и обезбедува неопходна координаци-
ја на активностите во спроведувањето на политиката во 
областа на односите на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија со ЕЕ2, ЕРТА и ОЕСО. 

Комисијата организира и обезбедува постојана сора-
ботка на заинтересираните сојузни органи на управата и 
на сојузните организации со републичките органи на упра-
вата и со покраинските органи на управата по прашања 
од областа на односите на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија со ЕЕ2, ЕРТА и ОЕСО, како и дру-
га соработка на сојузните органи на управата и на сојузни-
те организации со самоуправните и други организации и 
заедници, со општествените организации, со коморите и 
општите здруженија и со организациите на здружен труд 
по прашања од таа област. 

3. Тргнувајќи од утврдената политика во областа на 
соработката ЕЕ2, БЕТА и ОЕСО, а врз основа на следење-
то и анализирањето на состојбата во таа област, Комиси-
јата зазема ставови, утврдува оцени и предлози и дава 
иницијативи за преземање мерки заради развивање и 
унапредување на таа соработка и за тоа го известува Со-
јузниот извршен совет, а може известувања да доставува и 
до сојузните, републичките и покраинските органи, како и 
до самоуправните организации и заедници. 

4. Комисијата има претседател и 13 членови. 
Претседателот на Комисијата го именува Сојузниот 

извршен совет од редот на своите членови. 
Членови на Комисијата се: 
1) сојузниот секретар за надворешна трговија; 
2) претседателот на Сојузниот комитет за труд, 

здравство и социјална заштита; 
3) заменикот на претседателот на Сојузниот комитет 

за енергетика и индустрија; 
4) заменикот на претседателот на Сојузниот комитет 

за сообраќај и врски; 
5) заменикот на претседателот на Сојузниот комитет 

за земјоделство; 
6) член на Претседателството на Стопанската комора 

на Југославија; 
7) заменикот на генералниот директор на Сојузниот 

завод за општествено планирање; 
8) помошник на сојузниот секретар за надворешни 

работи; 
9) помошник на сојузниот секретар за финансии; 

10) вицегувернерот на Народната банка на Југослави-
ја; 

11) директорот на Сојузниот завод за меѓународна 
научна, просветно-културна и техничка соработка; 

12) директорот на Сојузниот завод за статистика; 
13) секретарот на Координациониот одбор за односи 

со странство на Стопанската комора на Југославија. 
Кога Комисијата ги разгледува определени прашања 

што според својата природа бараат соработка со репуб-
личките и покраинските органи на управата или се од зна-
чење за нивната работа, во работата на Комисијата учес-
твуваат и претставници на тие органи. 

Комисијата има секретар. 
5. Комисијата донесува деловник за својата работа. 
6. Стручните и административните работи за потре-

бите на Комисијата ги обезбедува Генералниот секретари-
јат на Сојузниот извршен совет. 

7. Оваа одлука се објавува во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Е. п. бр. 184 
22 март 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковић, е. р. 

290. 

Врз основа на член 29 став 1 точка 10 став 2 од Ца-
ринскиот закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 
36/79, 52/79, 12/82, 61/82 и 7/84), на предлог од сојузниот 
секретар за финансии, Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА, УРЕ-
ДИ И ИНСТРУМЕНТИ, НА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И 
ПОТРОШЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТАА 
ОПРЕМА ЗА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 
ВО ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО, КАКО И ЗА ГРАЃА-
НИТЕ ЗА ЛИЧНА УПОТРЕБА ШТО СЕ ОСЛОБОДЕНИ 

ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

1. Се утврдуваат специфичната опрема, уредите и ин-
струментите за организациите на здружен труд, што се ос-
лободени од плаќање царина врз основа на член 29 став 1 
точка 10 став 1 од Царинскиот закон, и тоа: 

Тарифен број на 
Царинската Н а и м е н у в а њ е 
тарифа 

1 2 

73.18/2а-3 Други рабни цевки, други 
Ех. 
Челични цевки за транспорт на кал, 
со прибор 

73.21/16 Конструкции или делови за згради 
и нивни делови 
Ех. 
Хируршки операциони сали, во 
елементи за монтирање (модулар-
ни хируршки единици), обложени 
со специјална пластична маса, со 
електричен развод и приклучоци за 
централен систем за развод на гасо-
ви 
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73.40/4д 

84.10/46 

84.11/16—2в7 

84о11/4а-3 

84.12/1 

84.15/36 

84.17/2д 

84.17/2Ѓ 

84.17/2к 

Други производи од железо или че-
лик 
Ех. 
Резервоари за чување на дејонизи-
рана и деминерализирана вода, од 
нерѓосувачки челик 

Ротациони пумпи, освен оние од 
точка 1 на овој тарифен број, други 
Ех. 
Полжавеста пумпи за потискување 
на кал, со славина 

Компресори, стабилни, други 
Ех. 
Компресори за апарати за аеросол-
-терапија 

Вентилатори, други 
Ех. 
Вентилатори за операциони кабини 

Самостојни машини за климатиза-
ција кои содржат вентилатор и еле-
менти за менување на температура-
та и влажноста на воздухот, со ка-
пацитет до 167,4 МЈ/х 
Ех. 
Клима-уреди за уфрлување на сте-
рилен воздух во операциони сали 

Други фрижидери и разладна опре-
ма, други 
Ех. 
- Криостат-апарат за чување на би-

олошки материјали на ниски 
температури 

- Апарат за производство на ниски 
температури (најмалку -20°Ц) 
за крвна плазма 

- Специјални разладни уреди за де-
понирање крв 

Машини и уреди за стерилизација 
и пастеризација 
Ех. 
Автоматски автоклави за стерили-
зација на раствори во еретички од 
пластична маса 

Машини и уреди за дестилација и 
евапоризација 
Ех. 
Супердестилатори со термоком-
пресор 

Машини, уреди и слична лаборато-
риска опрема, електрично загрева-
ни или незагревани, за обработка 
на материјали со менување на тем-
пературата, како што е греење, ва-
рење, пржење, дестилација, рати-
фикација, стерилизација, пастери-
зација, парење, сушење, евапориза-
ција, кондензација или разладува-
ње, освен машини или уреди за до-
маќинство; грејачи на вода, неелек-

84.18/16 

84.18/2а 

84.18/2е 

84.19/2а 

84.19/2в 

трични; други машини, уреди и оп-
рема, и нивни делови; 
Друго 
Ех. 
- Казани со дупли ѕидови, со. за-

фатнина од 3.000 литри за загре-
вање и стерилизација на кал со 
помош на пара со низок прити-
сок 

- Лиофилизатор - апарат за суше-
ње на крвна плазма и на други 
производи 

- Апарати за приготвување ком-
пресии на определена температу-
ра, за физиотерапија (хидроколо-
тор) 

- Инкубатор за одгледување мик-
роорганизми во атмосфера на 
јаглендиоксид 

Центрифуги, други 
Ех. 
- Центрифуги со и без ладење, за 

биолошки испитувања, освен за 
испитувања на моч 

- Центрифуби за одвојување ком-
поненти на човечка крв 

Уреди и апарати за филтрирање 
или пречистување на гасови (вклу-
чувајќи и воздух) 
Ех. 
Уреди за механичко и биолошко 
филтрирање и стерилизација на 
воздух со термичка обработка, за 
операциони сали и интензивна нега 

Уреди и апарати за филтрирање 
или пречистување на други течнос-
ти 
Ех. 
- Апарати за производство на де-

минерализирана и стерилизира-
на вода за употреба за здравстве-
ни цели 

- Уреди за филтрирање, загревање, 
дозирање и др. на вода за хидро-
терапија 

- Мембрански уреди за стерилна 
филтрацја на инфузиони раство-
ри 

Апарати за производство на дејо-
низирана вода 

Други машини за миење, чистење и 
сушење 
Ех. 
- Апарати за миење на трансфузио-

ни шишиња 
- Автоматски машини за миење и 

стерилизација на лабораториско 
стакло 

Други машини за пакување 
Ех. 
- Машини за пакување и завитку-

вање на медицински пинцета 
- Апарат за затворање на трансфу-

зиони шишиња (пертлување) 
- Машини за пакување на артикли 

за еднократна употреба во здрав-
ството (шприцеви, сонди, катете-
ри и др.) 
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84.19/2Ѓ 

84.20/1г 

84.22/2е 

84.22/66 

84.59/8л 

84.61/2Г-2 

85.19/1з 

87.11 

87.14/36 

Други машини, друго 
Ех. 
Апарати за дозирање конзерванс на 
крв 

Ваги за мерење, други 
Ех. 
Креветски ваги за мерење пациенти 

Други дигалки 
Ех. 
Хидраулични дигалки за хидроте-
рапија 

Транспортери со гумена или челич-
на лента 
Ех. 
Транспортер за кал врз база на 
движење на лентата со сопствен по-
гон 
Други машини и механички уреди, 
други 
Ех. 
- Лабораториски мешалки со гре-

јач 
- Мелници со валјаци за мелење 

кал 
- Челични силоси, пластифицира-

ни од внатрешната страна, со за-
фатнина од 24 ш3 со вградени 
уреди за мешање на кал и за ав-
томатско дозирање на минерална 
вода 

- Челични силоси, пластифицира-
ни од внатрешната страна, со за-
фатнина од 13,5 т 3 за депонира-
ње на кал, со вграден механизам 
за мешање и со уред за исфрлува-
ње на кал 

- Гасни стерилизатори за стерили-
зација на медицински инструмен-
ти со етилен-оксид 

- Маткалки за епрувета 

Други славини, вентили и слични 
уреди, 
други, други 
Ех. 
- Специјални циркуларни тушеви 

за масажа на крвни садови 
- Специјални тушеви за терапија 

со минерална вода 

Други командни и разводни табли 
Ех. 
- Управувачки орман 
- Контролни табли, со припаѓачки 

уреди на посторјка за терапија со 
кал 

Колички за инвалиди со мотор или 
без мотор, или механички за-
движувани на друг начин 
Други возила, без механички погон, 
друго 
Ех. 
- Рачни колички за транспорт на 

кал со сандак отпорен на хемис-
ката агресивност на кал 

90.01/1а 

90.01/16 

90.07/1 а 

90.09 

90.10/36 

90.10/Зв 

90.11/1 

90.12/2 

90.13/1а 

90.17/1Ѓ 

90.17/12 

- Специјални колички за пренос на 
храна во болници, опремени со 
специјални садови и прибор 

- Специјални колички за пренос на 
лешеви 

Леќи, призми, огледала и други оп-
тички елементи, за очила, оптички 
обработени 
Ех. 

Стакла за очила 

Контактни леќи 
Специјални фотографски апарати 
за индустрија и медицина 
Ех. 

Камери за флуорографско снима-
ње на белите дробови 

- Фундус - камери за снимање на 
окото 

Проектори на слики (освен кинема-
тографски проектори); апарати за 
увеличување или намалување на 
фотографии (освен кинематограф-
ски) 
Ex. 
Специјални апарати за читање на 
филмови 

Уреди за автоматско развивање и 
сушење на рендгенски филмон 

Други апарати и опрема што се ко-
ристат во фотографски или кинема-
тографски лаборатории што не се 
распоредуваат ни во еден друг та-
рифен број на оваа глава; 
друго 
Ех. 
Уреди за регенерација на фиксир 

Електронски и протонски микрос-
копи 
Ех. 
Електронски микроскопи за потре-
бите на здравството, со прибор 

Други оптички микроскопи 
Ех. 
Микроскопи за потребите на здрав-
ството, со прибор 

Рефлектори до 10 kW 
Ех. 
Операциони ламби (рефлектори) со 
прибор 

Електромедицински апарати: дија-
термички високофреквентни и 
краткобранови апарати 
Ех. 
Апарати за микробранова терапија 

Електромедицински апарати, друго 
Ех. 
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Офталмометри и крајсполари-
метри 
Спалт-ламби за офталмолошка 
дијагностика 
Инкубатори за предвремено ро-
дени деца 
Електрохируршки аспиратори, 
со прибор 
Вакуум-екстрактори, електроек-
страктори за породување, со при-
бор 

Апарати за контролирано и асис-
тирано дишење 
Апарати за ултра-звучна дијаг-
ностика, со прибор 
Апарати за мерење на протокот 
на крв (cheoplethysmograph) 
Аудиометри - апарати за испиту-
вање на слух, со кабина и без ка-
бина 
Уреди за површинска хипотер-
мија 
Компресор што ја лади и тера во-
дата низ душекот на кој лежи 
болниот 
Електромиографи - апарати за 
испитување на активноста на 
мускулите 
Апарати за уролошки испитува-
ња - апарат за дробење камен во 
бабулето и бубрегот преку ултра-
звук 
Апарати за мерење и контрола на 
волуменот' и капацитетот на га-
сови во крвта и во белите дробо-
ви 
Апарати за испитување на рабо-
тата на срцето под оптоварување 
Ласерски апарати за користење 
на ласерски зраци во терапија и 
хирургија 
Апарати за регистрација на раз-
ни функции на организмот (пи-
шувачи) 
Апарати за непрекинато снимање 
на работата на срцето со касети 
за следење 24 или 48 часа (holter) 
Уреди за катетеризација на срце-
то и за посматрање и фотограф-
ска регистрација на физиолошки-
те параметри 
Осцилоскопи и осцилографи 
Диференцијални зајакнувачи на 
импулсот на виталните функции, 
со модули 
Електрохируршки ножеви, со 
прибор 
Електрохируршки пили за трау-
матологија и коскена хирургија, 
со прибор 
Електроенцефалографи - апара-
ти за снимање на мозокот, со 
прибор 

90.17/2 

90.17/За 

- Апарати за вештачко синхроно 
испитување на виталните фун-
кции (psihological monitor) 

- Дефибрилатори-апарати за де-
фибрилирање на срцето, со ЕКГ 
пишувач и монитор 

- Апарати за вештачко синхроно 
дишење, со прибор (асистори и 
вентилатори на белите дробови) 

- Вештачки дијализатори на крв -
тераписки апарати за отстрану-
вање на штетните состојки во 
крвта од организмот (замена на 
природната функција на бубрези-
те) 

- Хепарински пумпи за апарати за 
дијализа 

- Осцилатонометар 
- Медицински гониометри-апара-

ти за мерење на подвижноста на 
зглобовите 

- Пневмоергометри 
- Пулмотест-апарати за испитува-

ње на белите дробови, со кабина 
или без кабина 

- Бодитест-апарати за испитување 
на работата на белите дробови и 
срцето во мирување и под опто-
варување 

- Региструвачки апарати за испи-
тување на коагулацијата на крвта 

- Термографи-апарати за дијагнос-
тика врз база на инфрацрвени 
зраци 

- Апарати за масажа под медицин-
ска контрола 

- Апарати за масажа на крвните са-
дови 

Забарски инструменти и апарати 
Ех. 
- Уреди за изработка на скелетира-

ни протези од специјални легури 
(визил-лабораторија) 

- Насадни инструменти за забар-
ски машини (коленици и насад-
ници) 

Хируршки инструменти, апарати и 
прибор 
Ех. 
- Апарати и инструменти за крио-

хирургија 
- Операционен уред за операција 

на окото 
- Специјални инструменти за не-

врохируршки оперативни зафати 
- Специјални хируршки инстру-

менти за кардиоваскуларна хи-
рургија 

- Специјални хируршки инстру-
менти за операција на окото 

- Специјални инструменти за трау-
матологија и ортопедија 

- Специјални инструменти за плас-
тична хирургија 

- Дерматом-ножеви за пресадува-
ње на кожа 
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90.17/36 

90.17/3 д-3 

90.18/2 

90.18/3 

90.18/5 
90.18/8 

90.19/1 

90.19/2а 

90.19/26 

90.19/2в-5 

Дијагностички инструменти , апа-
рати и прибор 
Ех. 
- Ендоскопи-апарати и инструмен-

ти за преглед на внатрешните 
шуплини, со прибор 

- Периметри за офталмолошка ди-
јагностика 

- Ректоскопи-апарати за ректални 
прегледи 

- Гастродуоденоскопи-апарати за 
преглед на жолчните патишта, 
желудникот и дванаесетпрстното 
црево 

- Паиендоскопи-апарати за пре-
глед на гастродуоденалниот 
тракт, со прибор 

- Колпоскопи-апарати за гинеко-
лошки прегледи 

Медицински инструменти и апара-
ти, други, други 
Ех. 
- Анестезиолошки уреди за опера-

циони сали, со прибор 
- Пумпи за крвотек, со прибор 
- Пневматски апарати за терапија 

на едеми 
- Катетери и сонди за медицинска 

употреба 
- Апарати за продувување на губи 

Апарати за масажа 
Ех. 
Специјални кади за медицинско-те-
рапевтски цели (хидротерапија, 
галванотерапија, гасна терапија, 
парцијална терапија и парафинска 
терапија) 
Апарати за озонотерапија, аеросол-
-терапија и за давање кислород 
Ех. 
- Уреди за центрлано спроведува-

ње на медицински гасови, со при-
бор за кислород, азот, оксидул, 
вакуум и компримиран воздух и 
со друг прибор 

- Апарати за аеросол-терапија 
Апарати за механотерапија 

Апарати за вештачко дишење, дру-
го 
Ех. 
Уреди за итно оживување 
Помагала за подобрување на слу-
хот 
Стимулатори за работа на срцето 
(пеисмејкери) за вградување во ор-
ганизмот на пациентот 
Ортопедски апарати и помагала 
Ех. 
Ортопедски апарати 
Вештачки екстремитети, очи, заби 
и др., друго 
Ех. 
- Вештачки протези кои ја замену-

ваат нормалната функција на де-
лови на организмот (колкови, ко-
лена, прсти и други делови) 

- Валвули и срцеви и мозочни за-
клопки 

90.20/1 в 

90.20/2а 

90.20/3 

90.20/4а 

90.20/4в-1 

90.25 

- Графтови - вештачки крвни садо-
ви 

- Вештачки дојки за корекција на 
естетски недостатоци на организ-
мот 

Рендген апарати, апарати врз база 
на радиоактивни изотопи и други 
апарати врз база на нуклеарно зра-
чење, друго 
Ех. 
- Уреди врз база на радиоизогопи, 

за откривање на заболувања на 
внатрешните органи 

- Тераписки апарати за лекување 
на малигни тумори со зрачење 

- Теледиригирани рендген-апарати 
- Ангио-кардиографски рендгенски 

уреди, комплетни 
- Апарати за рано откривање на 

рак на дојка 
- Апарати за снимање на горната и 

долната вилица 
- Нуклеарни акцелерагори за леку-

вање на малигни тумори 
- Гама-камери, со компјутерска об-

работка и без компјутерска обра-
ботка 

- Компјутерски термографи-рен-
дгенски апарати за надворешни 
снимања со компјутерска обра-
ботка на податоци 

Командни маси, генератори и рен-
дгенски цевки за здравствени цели 
Ех. 
Рендгенски контролни табли за 
рендген-апарати 
Рендгенски сгативи и екрански уре-
ди 
Ех. 
- Рендгенски-стативи, за снимање 

на черепот во неврорадиологија-
та 

- Дијагностички тешки рендген 
-стативу, со експлоратор 

- Екрани за рендген-апарати 
Електронски засилувачи на слика 
за рендген-апарати, со телевизиски 
уред или без телевизиски уред 
Други рендгенски маси, столови и 
слично за испитување и лекување, 
друго; за здравствени цели 
Ех. 
- Маси и столови и слични уреди 

за испитување и лекување, за рен-
дген-апарати 

- Специјални касети и фолии за 
рендген-апарати 

Инструменти и апарати за физички 
и хемиски анализи; инструменти и 
апарати за мерење и контрола на 
количеството на топлина или свет-
лина: микротоми 
Ех. 
- Апарати за определување на сте-

пенот на киселост на крвта, на 
степенот на концентрација на 
О2СО2 како и на бикарбонатот 
односно на алкохолната резерва, 
со користење на микромостри на 
крв 
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90.26/2а 

90.28/Зд 

91.05 

92.11/46 

94.02/1 

- Пламени фотометар за мерење 
на железо во биолошки матери-
јал врз база на пламена емисија 

- Апарати за анализа на гасови 
- Инструменти за преглед на плун-

ки 
- Миктротоми 
- Бискамп-микрофони, апарати за 

мерење на бои 
Други мерачи за мерење на потро-
шувачката на гасови 
Ех. 
Протокомери-апарати за мерење 
на протокот на кислород при дава-
ње кислород во медицински цели 
Други електронски инструменти и 
апарати, 
други 
Ех 
- Дозиметри за мерење на зрачење, 

со прибор 
- Батериски електротермометри за 

мерење на температурата во мус-
кул 

- Апарати за електрофореза и хро-
мографи 

- Електронски и автоматски опре-
делувачи на електролити во био-
лошки течности и на енцими во 
крвта, со прибор 

- Електронски апарати за опреде-
лување на хемоглобин 

- Електронски инструменти за пре-
глед на плунки 

- Спектрофотометри 
- Апарати за анализа на гасови 
- Електрични апарати за определу-

вање на степенот на киселоста во 
крвта, на степенот на концентра-
ција на О2СО2, како и на бикароо-
нат, односно на алкохолна резер-
ва, со користење на микромостри 
на крв (електрични) 

- Електронски апарати за броење 
на крвни зрнца 

- Апарати за префрлување на био-
лошки информации на монитор 
и осмоканални апарати 

- Електронски уреди за автомат-
ско определување на крвни групи 

- Дензитометри со кади за елек-
трофореза 

- Пламени фотометри за здрав-
ствени цели 

Апарати за регистрирање на време-
то; апарати со механизам за часов-
ници (вклучувајќи и секундарен ме-
ханизам) или со синхронен мотор, 
за мерење, регистрирање или по-
кажување на време на друг начин 
Ех. 
Часовници за контрола на развива-
њето на рендген-филмови 
Магнетофони 
- Повеќеканални магнетофони за 

регистрирање на биолошки 
струи 

- Апарати за визуелно следење на 
биолошки струи снимени преку 
лабораториски магнетофони 

- Display-монитор 
Мебел за ординации 
Ех. 
- Универзални операциони маси, 

со прибор 

- Болнички кревети за терапевтски 
лекувања со електрични команди 

- Уролошки маси 
- Маси за експанзија и гипсирање 
- Гинеколошки маси, со прибор 
- Операциони маси за хирургија на 

главата 
- Работни маси за уво, грло и нос 
- Обдукциони маси 
- Кревети за хоризонтално истега-

ње на вратните и крените пршел-

94.02/2 Столови со механичко подигање, 
задвижување или наведнување 
Ех. 
Стабилни и подвижни столови и 
легла со уреди за подигање, за-
движување и наведнување на тешки 
болни. 

2. На увозот на резервни делови и потрошен матери-
јал за користење на опремата од точка 1 на ова решение се 
ослободени од плаќање царина организациите на здружен 
труд, согласно со член 29 став 1 точка 10 став I од Царин-
скиот закон. 

3. Се утврдуваат специфичната опрема, уредите и ин-
струментите за здравство, за лична употреба на граѓаните 
што се ослободени од плаќање царина врз основа на член 
29 став 1 точка 10 став 1 од Царинскиот закон, и тоа: 

39.07/2 

67.04 

84.18/2е 

84.20/ 1г 

90.01/1а 

90.01/16 
90.04/2 

90.17/1Ѓ 

90.17/Зд 

Санитарни и i оалетни предмети 
Ех. 
- Машки и женски уринали (кесич-

ки за урина) 
- Појас и вреќички за измет 
Перики, лажни бради, веѓи и клеп-
ни, плетеници и слично од човечка 
коса или од животинска длака или 
од текстил; 
други производи од човечка коса 
(вклучувајќи мрежи од човечка ко-
са) 
Уреди и апарати за филтрирање 
или пречистување на други течнос-
ти 
Ех. 
Апарати за производство на дејо-
низирана вода 
Ваги за мерење, други 
Ех. 
Креветски ваги за мерење пациенти 
Леќи, призми, огледала и други оп-
тички елементи за очила, оптички 
обработени 
Ех 
Стакла за очила 
Контактни леќи 
Очила за корекција на ѕидот 
Очила со бифокални, трифокални 
или мултифокални стакла во сите 
форми (крипток, телезин) 

Ј̂руги електромедицински апарати 
- Вештачки дијализатори на крв-

- тераписки апарат за отстранува-
ње на штетни состојки во крвта 
од организмот (замена на при-
родната функција на бубрезите) 

- Урин - рецептор 
Медицински инструменти и апара-
ти, други 
Ех. 
- Автоматски шприцеви за давање 

инсулин 
- Пневматски апарати за терапија 

на едеми 
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' 90.18/5 

90.18/8 

90.19/1 

90.28/Зд 

94.04/2а 

94.04/2 

- Рачни пумпици за отшмукување 
на секрет и др. по операциони за-
фати 

Апарати за механотерапија 
Ех. 
Физио-тераписки велосипеди за ре-
хабилитација 

Други апарати за механотерапија 
Ех. 
- Антидекубитус-мадраци, за теш-

ки болни 
- Портабл-респиратори за дробова 

инсуфициенција 

Помагана за подобрување на слу-
хот 

Други електронски инструменти и 
апарати, други 
Ех. 
Апарати за определување на шеќер 
во крвта 
Други душеци и мадраци 
Ех. 
Душеци од импрегниран материјал 
наполнети со маслена течност 
Мадраци, постелни работи и слич-
ни производи за мебел, опремени 
со пружини или полнети со кој и да 
било материјал од експандирана 
пенеста или сунѓереста гума или од 
експандирани вештачки пластични 
материјали, преслечени или непрес-
лечени (на пр. душеци, јоргани, пе-
рини, перници, перничиња и сл); 
Друго 
Ех. 
- Перници од импрегниран мате-

ријал наполнети со маслена теч-
ност 

- Еластични валјаци за промена на 
положбата на тешки болни. 

4. На увозот на резервни делови и потрошен матери-
јал за користење на опремата од точка 3 на ова решение, 
се ослободени од плаќање царина граѓаните, за лична 
употреба, согласно со член 29 став 1 точка 10 став 1 од Ца-
ринскиот закон. 

5. Со денот на влегувањето во сила на ова решение 
престанува да важи Решението за ослободување од плака-
ње на царина на специфичната опрема за здравството 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 63/78, 65/78, 3/79, 11/79 и 
26/79). 

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

Е. п. бр. 175 
12 април 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

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

Врз основа на член 11 од Законот за обезбедување об-
ртни средства („Службен лист на СФРЈ' , бр. 26/84), сојуз-
ниот секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА СОСТАВУВАЊЕ ПРЕСМЕТКА НА 
ОБРТНИТЕ СРЕДСТВА И НА ИЗБОРИТЕ НА ОБРТНИ 

СРЕДСТВА 

Член 1 
Основните организации на здружен труд, работните 

организации, работните организации во основање, при-
времените организации на здружен труд во состав на ра-
ботна организација во основање, договорните организа-
ции на здружен труд, земјоделските задруги, основните за-
дружни организации, основните организации на кооперан-
ти, работните организации на кооперанти, занаетчиските 
и другите задруги и работните заедници, освен станбените 
задруги кои не вршат стопанска дејност (во понатамошни-
от текст: организации, односно заедници) составуваат 
пресметка на обртните средства и на изворите на обртни 
средства на начинот пропишан со овој правилник. 

Член 2 
Организациите односно заедниците пресметката на 

обртните средства и на изворите на обртни средства ја ут-
врдуваат на образецот ОБС - Пресметка на обртните 
средства и на изворите на обртни средства со состојба на 

19 година, кој е отпечатен кон 
овој правилник и претставува негов составен дел. 

Член 3 
Организациите, односно заедниците во образецот 

ОБС внесуваат од своето книговодство податоци за сред-
ствата и за изворите на средства со состојба означена во 
заглавјето на тој образец. 

Член 4 
Податоците внесени во образецот ОБС со состојба на 

крајот на годината мораат да се сложуваат со податоците 
што се внесени во образецот Биланс на состојбата. 

Член 5 
Ако организациите, односно заедниците образецот 

ОБС го составуваат во текот на годината со состојба на 
последниот ден во месецот должни се со таа состојба да го 
утврдат и распоредат вкупниот приход, доходот и чисти-
от доход што се остварени од 1 јануари до денот означен 
во заглавјето на образецот ОБС. 

Член 6 
Во образецот ОБС во колона 4 се внесува состојбата 

искажана во книговодството на контата што се означени 
во колона 3, односно состојбата искажана на аналитички-
те конта отворени во рамките на контата назначени во ко-
лона 3 според називите на позицијата од колона 2, со тоа 
што: 

1) под ред бр. 32, 37 и 38 се внесува просечната состој-
ба за изминатите дванаесет месеци што е искажана на кон-
тата, односно на аналитичките конта во рамките на конта-
та што се назначени во колона 3, а најмногу до износот на 
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состојбата што е искажан на тие конта на денот кога се 
составува образецот ОБС. 

2) под реден број 53 се внесуваат податоци само кога 
образецот ОБС се составува во текот на годината; 

3) под реден број 55 се внесува разликата меѓу состој-
бата на контото 933 и износот што е внесен под редниот 
број 38; 

4) под реден број 57 се внесува разликата меѓу состој-
бата на контото 230 и износот што е внесен под редниот 
број 37; 

5) под ред. бр. 63 и 64 се внесуваат податоци од конта-
та на кои е искажана состојбата на деловните средства и 
на нивните извори, освен контата наведени под ред. бр. 1 
до 59 во образецот ОБС и контата од класите 4 и 7; 

6) под реден број 65 се внесува износот под реден број 
74 од колона 5, а под реден број бб - износот под реден 
број 74 од колона 6. 

Член 7 
Просечната состојба за изминатите дванаесет месеци 

се утврдува така што ќе се соберат износите на состојбите 
што се искажани на почетокот на дванаесетмесечниот пе-
риод и на крајот на секој пресметковен период и ќе се под-
елат со бројот на земените состојби. 

Организациите, односно заедниците можат да решат, 
наместо состојбата на крајот од пресметковниот период, 
за утврдување на просечната состојба да ја земат состојба-
та на крајот на секој месец во изминатите дванаесет месе-
ци. 

Член 8 
Во образецот ОБС во делот ^капитулација" се вне-

суваат податоци од соодветни редни броеви од тој обра-
зец и од образецот Биланс на состојбата. 

Во делот »^капитулација" во колона 3 се внесуваат 
податоци: 

1) под реден број 69 - износот под реден број 5 од об-
разецот ОБС; 

2) под реден број 70 - износот под реден број 17 од 
образецот ОБС; 

3) под реден број 71 - износот под реден број 32 од 
образецот ОБС; 

4) под реден број 72 - износот под реден број 51 од 
образецот ОБС; 

5) под реден број 73 - износот под реден број 63 од 
образецот ОБС; 

Под реден број 74 се внесува состојбата на другите 
средства (средства на резервите, средства на солидарноста 
и за други намени, средства за заедничка потрошувачка за 
потребите на домувањето и средства за заедничка потро-
шувачка за други потреби) под ред. бр. 132 до 161 од про-
пишаниот образец Биланс на состојбата, односно од соод-
ветните конта во книговодството. 

Во делот „Рекапитулација" во колона 4 се внесуваат 
податоци: 

1) под реден број 69 - износот под реден број 10 од 
образецот ОБС; 

2) под реден број 70 - износот под реден број 24, на-
мален за износот под реден број 18 од образецот ОБС; 

3) под реден број 71 - износот под реден број 39, на-
мален за износот под реден број 34 од образецот ОБС; 

4) под реден број 72 - износот под реден број 60, на-
мален за износот под реден број 52 од образецот ОБС; 

5) под реден број 73 - износот под реден број 64 од 
образецот ОБС. 

Под реден број 74 се внесува состојбата на изворите 
на другите средства - збирот на износите под ред. бр.257 

до 265 и ред. бр. 267 до 280 од образецот Биланс на состој-
бата, односно од соодветните конта во книговодството. 

Во колона 5 се внесува разликата меѓу податоците 
внесени во колона 4 и податоците внесени во колона 3, а 
во колона 6 се внесува разликата меѓу податоците внесени 
во колона 3 и податоците внесени во колона 4. 

Во образецот на ОБС, кој се составува со состојба на 
крајот на годината под реден број 75 збирот во колона 3 
одговара на збирот на вкупната актива во образецот Би-
ланс на состојбата, а збирот во колона 4 одговара на зби-
рот на вкупната пасива во образецот Биланс на состојба-
та. 

Член 9 
Во образецот ОБС кој се составува со состојба на 31 

декември 1983 година во колона 4 под ред. бр. 42 и 43 се 
внесуваат следните податоци, и тоа: 

1) под реден број 42 - износот под реден број 61; 
2) под реден број 43 - разликата меѓу износот под ре-

ден број 41 и износот под реден број 42. 
Во периодот од 1 јануари 1984 година до 31 декември 

1990 година под ред. бр. 42 и 43 во колона 2 се внесува из-
носот на краткорочните извори на обртни средства, од-
носно износот на изворите на другите обртни средства 
што се користени за трајни обртни средства на 31 декем-
ври 1983 година, а во колона 4 износот од колона 2 нама-
лен во согласност со член 15 став 2 од Законот за обезбеду-
вање обртни средства. 

Под ред. бр. 44 и 45 податоците се внесуваат во обра-
зецот ОБС почнувајќи од 31 декември 1984 година. 

Член 10 
Службата на општественото книговодство на Југос-

лавија ќе го приспособи образецот ОБС за потребите на 
автоматска обработка на податоци. 

Член 11 
Во образецот ОБС податоците се внесуваат во дина-

ри без пари. 

Член 12 
Организациите, односно заедниците образецот ОБС 

и го доставуваат на надлежната служба за општествено 
книговодство во пропишаните рокови, во два примерока. 

Под надлежна служба на општествено книговодство, 
во смисла на став 1 од овој член, се подразбира организа-
циона единица на таа служба кај која организацијата од-
носно заедницата води жиро-сметка. 

Ако работниците во основната организација на 
здружен труд, односно во работната заедница решиле да 
располагаат со средствата со кои управуваат преку жиро-
-сметката на работната организација, под надлежна 
служба на општественото книговодство се подразбира ор-
ганизационата единица на таа служба на чие подрачје се 
наоѓа седиштето на основната организација на здружен 
труд односно на работната заедница. 

Член 13 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1-5272/1 
28 мај 1984 година Сојузен 

Белград секретар за финансии, 
Владо Клеменчич, е. р. 
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_ _ Образец ОБ С 
(назив на организацијата, однос-

но заедницата) 

П Р Е С М Е Т К А 
НА ОБРТНИТЕ СРЕДСТВА И НА ИЗБОРИТЕ НА ОБРТНИ СРЕДСТВА СО СОСТОЈБА НА 19 ГО-

ДИНА 

Реден 
број П о з и ц и ј а 

Број на контото, односно 
на групата конта 

Износ во ди 
нари 

1 2 3 4 

I. Утврдување на дел од средствата за унапредување и проширување 
на материјалната основа на трудот кој се користи за обртни средства 

а) О с н о в н и с р е д с т в а 

1. Основни средства во употреба според сегашната вредност ОО минус 02 

2. Основни средства во подготовка 01 

3. Трајно неупотребливи основни средства и запрени инвестиции 090 минус 091 
плус 092 

4. Разграничени негативни курсни разлики по основ на задолжување 
за основни средства дел 193 минус дел 293 

5. Вкупно (ред. бр. 1 до 4) 

б) И з в о р и на с р е д с т в а за о с н о в н и с р е д с т в а 

6. Трајни извори на деловни средства 900,902,965 

7. Долгорочно здружени и вложени средства за основни средства делови од контата 266 и 
273 и делови од контата 
на групата 91 

8. Долгорочни кредити за основни средства делови од контата 263 и 
272 и од контата 920,921, 
922 и 926 

9. Краткорочни кредити за основни средства 930,931 и 932 

10. Вкупно (ред. бр. 6 до 9) 

11 Дел од средствата за унапредување и проширување на материјална-
та основа на трудот што се користи за обртни средства (реден број 
10 минус реден број 5 « реден број 18) 

12 Необезбеден износ на основни средства од изворите на средства за 
основни средства 

II. Обртни средства 

1. Долгорочни пласмани, загуби и сомнителни и спорни побарувања 

а) С р е д с т в а 

13 Побарувања за долгорочни пласмани 

14 Непокриени и покриени загуби 

15 Сомнителни и спорни побарувања 

16 Разлика меѓу разграничените негативни и позитивни курсни разли-
ки по основа на долгорочните пласмани 

03,04, 163,164,166,167, 
172 и 173 

095,096,097 и 890 

093 минус 094 

дел 193 минус дел 293 

17 Вкупно (ред. бр. 13 до 16) 
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1 2 3 4 
б) И з в о р и на с р е д с т в а 

18 Дел од средствата за унапредување и проширување на материјална-
та основа на трудот (реден број 11) 

19 Долгорочно здружени и вложени средства за обртни средства дел од контото 266 и де-
лови од контата на група-
та 91 

20 Долгорочни кредити за обртни средства делови од контата 263, 
272,273 и 923 од контата 
924 и 925 

21 Дел од деловниот фонд што се користи за покривање на загуби 909 

22 Кредити за санација 264,928 и 938 

23 Разлика меѓу разграничените позитивни и негативни курсни разли-
ки по основ на долгорочни пласмани дел 293 минус дел 193 

24 Вкупно (реден број 18 до 23) 
25 Дел од трајни и долгорочни извори за трајни обртни средства (ред. 

бр. 24 минус реден број 17 « реден број 34) 

26 Необезбеден износ на долгорочни пласмани од трајни и долгорочни 
извори (реден број 17 минус реден број 24) 

2. Трајни обртни средства 

а) С р е д с т в а 

27 Суровини и материјал, ситен инвентар и амбалажа 31,35 и 36 

28 Производство и готови производи 60 и 63 

29 Стоки. бб 

30 Разграничени лични доходи и други издатоци од доходот по основ 
на залихи 18 

31 Вкупно (ред. бр. 27 до 30) 

32 Просечна состојба на залихите 

33 Сезонски залихи (реден број 31 минус реден број 32) 

б) И з в о р и на с р е д с т в а 

34 Дел од трајни и долгорочни извори за трајни об-
ртни средства (реден број 25) 

35 Средства отстапени на трајно користење 901 

36 Долгорочни кредити за трајни обртни средства дел од контото 923 

37 Просечна состојба на примените аванси по основ на 
инвестиции дел од контото 230 

38 Просечна состојба на краткорочните кредити за за-
лихи во кои учествува примарна емисија дел од контото 933 

39 Вкупно (ред. бр. 34 до 38) 

40 Дел од трајни и долгорочни извори што се користи 
за краткорочни пласмани (реден број 39 минус ре-
ден бр. 12, 26 и 32) 

41 Необезбеден износ на трајни обртни средства од 
трајни и долгорочни извори (ред. бр. 12, 26 и 32 ми-
нус ред. број 39) 
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42 Краткорочни извори на обртни средства што се ко-
ристат за трајни обртни средства (состојба на 31 де-
кември 1983 година - динари) 

43 Извори на други обртни средства што се користат 
за трајни обртни средства (состојба на 31 декември 
1983 година - динари) 

44 Недостиг на трајни и долгорочни извори што не е 
обезбеден од краткорочни извори (реден број 41 ми-
нус реден број 42) 

45 Недостиг на трајни и долгорочни извори што не е 
обезбеден од краткорочните извори и од изворите 
на другите обртни средства (ред. број 41 минус ред. 
бр. 42 и 43) 

3. Краткорочни пласмани 

46 
47 
48 
49 

50 
51 

52 

53 

54 

а) С р е д с т в а 
Побарувања за краткорочни пласмани 
Побарувања за аванси 
Хартии од вредност 
Разлики меѓу разграничените негативни и позитив-
ни курсни разлики по основ на краткорочни плас-
мани 
Сезонски залихи (реден број 33) 
Вкупно (ред. бр. 46 до 50) 

15,162, 165 и 171 
130 
11 

дел 193 минус дел 293 

б) И з в о р и на с р е д с т в а 
Дел на трајни и долгорочни извори што се користат 
за краткорочни пласмани (ред. број 40) 
Дел од чистиот доход што се користи за обртни 
средства 
Краткорочно здружени и вложени средства 

55 Краткорочни кредити 

56 Обврски по меници 
57 Обврски за аванси 
58 Парични средства на резервите, солидарноста и 

други фондови на жиро-сметка 
59 Разлика меѓу разграничените позитивни и негатив-

ни курсни разлики по основ на краткорочни плас-
мани 

60 Вкупно (ред. бр. 52 до 59) 
61 Дел од краткорочни извори што се користи за дру-

ги обртни средства (ред. број 60 минус ред. бр. 45 и 
51) 

62 Необезбеден износ на краткорочни пласмани од 
краткорочни извори (ред. бр. 45 и 51 минус ред. број 
60) 

878 и 88 
дел 273, конто 265 и конто на 
групата 94 
262, 271,934,935 и дел од конто-
то 933 
211 

дел од контото 230 

дел од контото 238 

дел 293 минус дел 193 

4. Други обртни средства 
63 Средства 
64 Извори на средства 
65 Дел од извори на други средства кој се користи за 

обртни средства (ред. број 74, колона 5) 
66 Необезбеден износ на други средства (ред. број 74, 

колона 6) 
67 Дел од извори на други обртни средства што се ко-

ристи за пласмани (ред. бр. 64 и 65 минус ред. бр. 63 
и бб) 

68 Необезбеден износ на други обртни средства од 
други извори на обртни средства (ред. бр. 63 и бб 
минус ред. бр. 64 и 65) 
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Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 

Ред. 
број П о з и ц и ј а Средства 

Извори на 
средства 

Разлика 

(4-3) (3-4) 

1 2 3 4 5 6 

292. 

Врз основа на член 5 став 3 од Законот за условите за 
разменување и пренесување на делови од човечкото тело 
за пресадување заради лекување („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 43/82), Сојузниот комитет за труд, здравство и 
социјална заштита објавува 

С П И С О К 
НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ВО ОБ-
ЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО ШТО ГИ ИСПОЛНУВААТ 
УСЛОВИТЕ ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО НА ОПРЕДЕЛЕНИ 
РАБОТИ КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА ПРЕСАДУВАЊЕ 
ДЕЛОВИ НА ЧОВЕЧКОТО ТЕЛО ЗАРАДИ ЛЕКУВА-

ЊЕ 
1. Со решенијата на Републичкиот комитет за здрав-

ствена и социјална заштита на Социјалистичка Република 
Хрватска е утврдено дека ги исполнуваат условите за зе-
мање делови од човечкото тело за пресадување заради ле-
кување следните организации на здружен труд во областа 
на здравството, и тоа: 

1) Клиничкиот болнички центар - ООЗТ Клиничка 
болница „Д-р Здравко Кучиќ" - Риека; 

2) Клиничкиот болнички центар - Клиника за уроло-
гија при Медицинскиот факултет - Загреб. 

2. Со решенијата на Републичкиот комитет за здрав-
ство и социјална политика на Социјалистичка Република 
Србија е утврдено дека ги исполнуваат условите за преса-
дување на одделни делови од човечкото тело заради леку-
вање следните организации на здружен труд во областа на 
здравството, и тоа: 

, 1) Уролошката клиника, Белград - за пресадување на 
бубрези; 

2) Клиниката за ортопедска хирургија и травматоло-
гија, Белград - за пресадување на коски, рскавица, кожа и 
слузокожа, тетиви, нерви и крвни садови; 

3) Клиниката за очни болести „Проф. д-р Ѓорѓе Не-
шиќ", Белград - за пресадување на рожница, склера и до-
пустива; 

4) Специјалната ортопедско-хируршка болница „Ба-
њица", Белград, - за пресадување на коски, 'рскавица, 
кожа и слузокожа, тетиви, нерви и крвни садови; 

5) Општата болница, Титово Ужице - за пресадување 
на кожа и коски; 

6) Заводот за трансфузија на крв на СР Србија -
ООЗТ за трансфузиологија и хематологија, Белград - за 
испитување совпадносга на ткивата. 

3. Овој список се објавува во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 07-1208/1 
11 мај 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за труд, 
здравство и социјална заштита, 

д-р Ѓорѓе Јаковлевиќ, е. р. 

293. 

Врз основа на член 58 став 3 од Законот за царинска-
та служба („Службен лист на СФРЈ", бр. 56/80), директо-
рот на Сојузната управа за царини пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СЛУЖБЕ-
НАТА ОБЛЕКА НА РАБОТНИЦИТЕ НА ОРГАНИТЕ 

НА ЦАРИНСКАТА СЛУЖБА 

Член 1 
Во Правилникот за службената облека на работници-

те на органите на царинската служба („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 24/82,22/83 и 10/84), во член 11 по став 3 се до-
дава нов став 4, који гласи: 

„Приправниците што се примени на задачи и работи 
од основната дејност од став 1 на овој член, а за кои се 
обезбедени услови, по положениот стручен испит, да се 
распоредат на соодветни задачи и работи, имаат право на 
службена облека и пред денот на завршување на приправ-
ничкиот стаж." 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

05/1 бр. 4301 
9 мај 1984 година 

Белград 

Директор 
на Сојузната управа за царини, 

Звонко Пошќиќ, е. р. 
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294. 

Врз основа на член 15 од Законот за статистичките 
истражувања од интерес за целата земја („Службен лист 
на СФРЈ*', бр. 39/77), во врска со одредбата на ред. број 7, 
9 на одделот статистика на внатрешната трговија од Про-
грамата на статистичките истражувања од интерес за це-
лата земја за 1984 година, која е составен дел на Одлуката 
за утврдување на Програмата на статистичките ис-
тражувања од интерес за целата земја за 1984 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 2/84), директорот на Сојуз-
ниот завод за статистика донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКОТО ИСТРА-
ЖУВАЊЕ „ИЗВЕШТАЈ ЗА СКЛАДИШНИХ!) КАПАЦИ-
ТЕТИ ВО СТОПАНСТВОТО (Трг-42) - ПЕТГОДИШНО, 

ОД 1984 ГОДИНА" 
1. Статистичкото истражување „Извештај за скла-

дишните капацитети во стопанството (Трг-42) - петгодиш-
но, од 1984 година" ќе се спроведе во периодот од 1 до 10 ^ 
септември 1984 година. 

2. Со истражувањето од точка 1 на ова решение ќе се 
соберат податоци за капацитетите на складишниот про-
стор, по видови на складишта и дејности (површина, за-
фатнина, капацитет на сместовниот простор), техничката 
опременост на складиштем (уреди за манипулирање со 
стоки, инсталација), поврзаноста на складиштата со сооб-
раќајници, начинот на користењето на складиштата (за 
сопствени потреби, за изнајмување), годината на изградба, 
книговодствената вредност и др. 

3. Истражувањето од точка 1 на ова решение ќе се 
спроведе според упатствата и на обрасците што ги утврду-
ва Сојузниот завод за статистика, во соработка со репуб-
личките и покраинските заводи за статистика. 

4. Во спроведувањето на истражувањето од точка 1 
на ова решение учествуваат Сојузниот завод за статисти-
ка, републичките и покраинските заводи за статистика и 
статистичките органи во општините и градовите. 

5. Податоците собрани со истражувањето од точка 1 
на ода решение ќе служат исклучително за статистички це-
ли. 

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

01-1786/1 
16 мај 1984 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за статистика, 

Франта Комел, е. р. 

295. 

Врз основа на член 244 од Уставот на СФРЈ, републи-
ките и автономните покраини склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ДОГОВОРОТ ЗА 
УТВРДУВАЊЕ И ПРОЦЕНА НА ШТЕТИТЕ ОД ЕЛЕ-

МЕНТАРНИ НЕПОГОДИ 

Член 1 
Во Договорот за утврдување и процена на штетите 

од елементарни непогоди („Службен лист на СФРЈ**, бр. 
24/78), во член 3 се додава нов став 4, кој гласи: 

„При процената на штетите од елементарни непого-
ди ќе се користат податоците регистрирани врз основа на 
Законот за книговодството („Службен лист на СФРЈ", бр. 
25/81), како и податоците што официјално ги објавиле 
статистичките органи во републиките и во автономните 
покраини и Сојузниот завод за статистика." 

Член 2 
Во член 9 се додава нов став 4, кој гласи: 
„Во случај на елементарна непогода, републиките од-

носно автономните покраини во републичката односно 
покраинската комисија делегираат свои претставници 
што ги именува извршниот совет на собранието на репуб-
ликата односно извршниот совет на собранието на авто-
номната покраина." 

Член 3 
Членот 13 се менува и гласи: 
„Овој договор влегува во сила кога ќе го потврдат ре-

публиките и автономните покраини а ќе се применува на 
шпетите рд елементарни непогоди што ќе се случат по не-
говото потшишување." 

Член 4 
Овој договор се објавува во „Службен лист на СФРЈ". 

23 март 1984 година 
Белград 

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

републички секретар за финансии 

За СР Македонија, 
Александар Андоновски, е. р. 

републички секретар за финансии 

За СР Словенија, 
Руди Шепич, е. р. 

републички секретар за финансии 

За СР Србија, надвор од покраините 
Борислав Атанацковиќ, е. р. 

републички секретар за финансии 

За СР Хрватска, 
Јово Галиќ, е. р. 

републички секретар за финансии 

За СР Црна Гора, 
Бранко Буковиќ, е. р. 

претседател на законодавно-правната коми-
сија на Собранието на СР Црна Гора 

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

покраински секретар за финасии 

За САП Косово, 
Решад Руди, е. р. 

покраински секретар за финансии 
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296. 

Врз основа на член 244 од Уставот на СФРЈ, републи-
ките и автономните покраини склучуваат 

Д О Г О В О Р 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ДОГОВОРОТ ЗА 
ФОРМИРАЊЕ СРЕДСТВА НА СОЛИДАРНОСТА НА 
НАРОДИТЕ И НАРОДНОСТИТЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА И 
НА РЕПУБЛИКИТЕ И АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ 
ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ЕЛЕМЕНТ АР-

НИ НЕПОГОДИ 

нувања, републиките и автономните покраини можат да 
се договорат да издвојат повеќе средства на солидарноста 
освен средствата што се издвојуваат во смисла на член 4 
ст. 1 и 2 од овој договор, заради давање на друга републи-
ка односно автономна покраина за санирање на штети од 
елементарни непогоди од поголеми размери." 

Член 4 
Во член 15 се додава нов став 2, кој гласи: 

„Височината на штетите се утврдува врз основа на 
Упатството за единствената методологија за процена на 
штетите од елементарни непогоди („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 17/79)." 

Член 1 
Во Договорот за формирање средства на солидарнос-

та на народите и народностите на Југославија и на репуб-
ликите и автономните покраини за отстранување последи-
ци од елементарни непогоди („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 44/74 и 16/79) членот 11 се менува и гласи: 

„Средствата на солидарноста се користат за укажува-
ње помош на републиката односно на автономната покра-
ина што од елементарните непогоди од член 3 став 2 на 
овој договор претрпела штета во износ поголем од 4% од 
општествениот производ на вкупното стопанство оства-
рен во републиката односно автономната покраина во 
претходната година. 

Износот на штетата до 4% од општествениот произ-
вод на вкупното стопанство на републиката односно авто-
номната покраина остварен во претходната година, без 
оглед на височината на вкупната штета, ќе го поднесува 
самата република односно автономна покраина што пре-
трпела штета од елементарни непогоди.". 

Член 2 
По член 11 се додава нов „член Па, кој гласи: 

Член Па 
Средствата на солидарноста ќе се користат првен-

ствено за отстранување на штети од елементарни непого-
ди што ќе ги претрпат организациите на здружен труд и 
други самоуправни организации и заедници, општестве-
но-политичките организации и други организации опреде-
лени со закон и граѓанско-правните лица. 

Средствата на солидарноста ќе се користат и за от-
странување на штети од елементарни непогоди кај стано-
вите и станбените згради во приватниот сектор и кај сред-
ствата на трудот во сопственост на граѓаните најмногу до 
30% од вкупниот износ на штетите, и тоа по намалување 
на штетите во смисла на член 1 став 2 од овој договор. 

Користењето и доделувањето на средствата на соли-
дарноста за отстранување на штети од елементарни непо-
годи во приватниот сектор ќе се вршат според критериу-
мите за кои ќе се договорат републиките и автономните 
покраини. 

Критериумите за доделување средства на солидар-
носта од ст. 2 и 3 на овој член за отстранување на штети 
од елементарни непогоди во приватниот сектор ќе ги ут-
врдат републиките и автономните покраини со посебен 
договор." 

Член 3 
Во член 12 се додава нов став 2, кој гласи: 

„По исклучок, ако настапи елементарна непогода од 
поголеми размери и настанат големи материјални разур-

Член 5 
Овој договор влегува во сила кога ќе го потврдат ре-

публиките и автономните покраини, а ќе се применува врз 
штетите од елементарни непогоди што ќе се случат по не-
говото потпишување. 

Член 6 
Овој договор се објавува во „Службен лист на СФРЈ". 

23 март 1984 година 
Белград 

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

Републички секретар за финансии, 

За СР Македонија, 
Александар Андоновски, е. р. 

републички секретар за финансии, 

За СР Словенија, 
Руди Шепич, е. р. 

Републички секретар за финансии, 

За СР Србија надвор од покраините, 
Борислав Атанацковиќ, е. р. 

републички секретар за финансии, 

За СР Хрватска, 
Јово Галиќ, е. р. 

републички секретар за финансии, 

За СР Црна Гора, 
Бранко буковиќ, е. р. 

претседател на Законодавно-правната коми-
сија на Собранието на СР Црна Гора, 

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

покраински секретар за финансии, 

За САП Косово, 
Решад Руди, е. р. 

покраински секретар за финансии, 
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Врз основа на член 244 од Уставот на СФРЈ и член 18 
од Договорот за формирање средства на солидарноста на 
народите и народностите на Југославија и на републиките 
и автономните покраини за отстранување на последиците 
од елементарни непогоди („Службен лист на СФРЈ", бр. 
44/74 и 16/79), републиките и автономните покраини 
склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ДОГОВОРОТ ЗА 
ДАВАЊЕ СРЕДСТВА НА СОЛИДАРНОСТА НА РЕ-
ПУБЛИКИТЕ И АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ ЗА ДА-
ВАЊЕ МЕЃУСЕБНА ПОМОШ ЗАРАДИ ОТСТРАНУВА-
ЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД ЗЕМЈОТРЕС ИЛИ ПО-

ПЛАВИ ОД ПОГОЛЕМИ РАЗМЕРИ 

Член 1 

Во Договорот за давање средства на солидарноста на 
републиките и автономните покраини за давање меѓусеб-
на помош заради отстранување на последиците од земјот-
рес или поплави од поголеми размери („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 16/79) во член 3 точката 2 се менува и гласи: 

„2) дека поради земјотрес или поплави од поголеми 
размери износот на претрпената штета е поголем од 4% 
од општествениот производ на вкупното стопанство на 
републиката, односно на автономната покраина, остварен 
во претходната година;". 

Член 2 

Членот 4 се менува и гласи: 
„Републиките и автономните покраини се согласни 

Комисијата по приемот на поднесените барања за доделу-
вање на средства на солидарноста за отстранување на по-
следиците од земјотрес или поплави од поголеми размери 
да ги земе во разгледување тие барања и за тоа да им даде 
мислење и предлози на извршните совети на собранијата 
на републиките односно на извршните совети на собрани-
јата на автономните покраини и на Сојузниот извршен со-
вет во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето. 

Републиките односно автономните покраини се сог-
ласни Комисијата да врши увид во документацијата 32, на-
станатата штета, а, по потреба, и увид во фактичната сос-
тојба на настанатата штета со помош на определени 
стручњаци или на посебни стручни комисии што ги фор-
мира од претставници на републиките и автономните по-
краини и за тоа да им дава мислење и предлози на из-
вршните совети на собранијата на републиките односно 
на извршните совети на собранијата на автономните по-
краини и на Сојузниот извршен совет. 

Пред давањето на конечен предлог за доделување 
средства на солидарноста на определена република однос-
но автономна покраина, Комисијата извештајот за проце-
на на штетата ќе им го достави на републиките и на авто-
номните покраини заради давање мислења за извештајот 
и за височината на штетите.". 

Член 3 

Во член 6 ставот 1 се менува и гласи: 
„Врз основа на барањето за доделување средства на 

солидарноста и мислењето и предлозите на Комисијата, 

републиката, односно автономната покраина одлучува за 
доделувањето на средства на солидарноста на република-
та односно на автономната покраина која претрпела ште-
та од елементарни непогоди во што покус рок, а најдоцна 
во рок од 60 дена од денот на приемот на барањето од ре-
публиката односно од автономната покраина и мислење-
то и предлогот од Комисијата". 

Ставот 3 се менува и гласи: 
„Републиката односно автономната покраина која ќе 

одлучи да и додели средства на солидарноста на републи-
ка односно на автономна покраина која претрпела штета 
од елементарни непогоди ќе ги уплати одобрените сред-
ства во роковите кои, заедно со мислењето и предлозите 
од член 4 став 1 на овој договор, ќе ги предложи Комисија-
та." 

Член 4 

По член 6 се додава нов член 6а, кој гласи: 
„Член 6а 

Обврските на републиките и на автономните покраи-
ни во поглед на давањето солидарна помош за отстрану-
вање на последиците од земјотрес или од поплави од пого-
леми размери, се утврдуваат врз основа на последните 
официјални податоци за учеството на републиките и авто-
номните покраини во општествениот производ на вкупно-
то стопанство на Југославија." 

Член 5 

Овој договор влегува во сила кога ќе го потврдат ре-
публиките и автономните покраини, а ќе се применува на 
штетите од елементарни непогоди што ќе се случат по не-
говото потпишување. 

Член 6 

Овој договор се објавува во „Службен лист на СФРЈ". 
23 март 1984 година 

Белград 

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

републички секретар за финансии, 
За СР Македонија, 

Александар Андоновски, е. р. 
републички секретар за финансии, 

За СР Словенија, 
Руди Шепич, е. р. 

републички секретар за финансии, 
За СР Србија надвор од покраините, 

Борислав Атанацковмќ, е. р. 
републички секретар за финансии, 

За СР Хрватска, 
Јово Галиќ, е. р. 

републички секретар за финансии, 
За СР Црна Гора, 

Бранко Буковиќ, е. р. 
претседател на Законодавно-правната коми-

сија на Собранието на СР Црна Гора, 
За САГТ Војводина, 

м-р Исидор Секицки, е. р. 
покраински секретар за финансии, 

За САП Косово, 
Решад Руди, е. р, 

покраински секретар за финансии, 
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УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБИТЕ 
ОД ЧЛЕН 24 СТАВ 2 ТОЧКА 3 НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
РЕШАВАЊЕ НА СТАНБЕНИТЕ ПОТРЕБИ НА РАБОТ-
НИЦИТЕ ВО ОСНОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД ЗА МЕЃУНАРОДЕН И МЕЃУГРАД-
СКИ СООБРАЌАЈ ВО СОСТАВОТ НА РАБОТНАТА 
ОРГАНИЗАЦИЈА „ЛАСТА" ВО БЕЛГРАД ОД 25 ДЕ-

КЕМВРИ 1980 ГОДИНА 

1. Со оспорените одредби од член 26 став 2 точка 3 на 
наведениот правилник е пропишано дека на работник, по 
основ на годините на работниот стаж остварен во Работ-
ната организација на здружен труд „Ласта'', во Белград, 
за добивање стан на користење, за работен стаж до пет го-
дини му припаѓаат 10 бодови, од пет до десет години - 12 
бодови, а преку десет години - 15 бодови за секоја година 
работен стаж, како и дека за секоја година работен стаж, 
остварен во други организации и работни заедници, му 
припаѓаат по 5 бодови. 

2. Уставниот суд на Југославија, по дадената иниција-
тива поведе постапка и оцени дека оспорените одредби од 
Правилникот не се во согласност со Уставот на СФРЈ. 

Причините за донесување на оваа одлука се изнесени 
во точка 4 од Одлуката на Уставниот суд на Југославија 
У-број 144/79 од 5 октомври 1983 година, објавена во 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 59/83 од 18 ноември 1983 го-
дина. 

3. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 
375 став 1 точка 4 од Уставот на СФРЈ, на седницата од 25 
јануари 1984 година, со мнозинство на гласови, донесе 

О д л у к а 

1. Се укинуваат одредбите од член 26 став 2 точка 3 
на Правилникот за решавање на станбените потреби на 
работниците во Основната организација на здружен труд 
за меѓународен и меѓуградски сообраќај во составот на Ра-
ботната организација „Ласта" во Белград од 25 декември 
1970 година. 

Оваа одлука да се објави во „Службен лист на СФРЈ", 
и во наведената основна организација на здружен труд, на 
начин на кој е објавен овој правилник. 

Оваа одлука ја донесе Уставниот суд на Југославија 
во состав: претседателот на Судот Воислав Ракиќ и судии-
те: Божидар Булатовиќ, Рамадан Враниќи, Милосав Сти-
јовић Радко Мочивник, Славко Кухар, Јаким Спировски, 
д-р Стана Ѓукиќ-Делевиќ, Мустафа Сефо, д-р Јосиф Трај-
ковић Д-р Александар Фира, Душан Штрбац, Иван Фран-
ко и д-р Васил Гривчев. 

У^бр. 27/81 
25 јануари 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на Југославија, 

Воислав Ракиќ, е. р. 

О Д Л У К А 

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБИТЕ 
ОД ЧЛЕН 42 СТАВ 1 ТОЧКА 11 НА ОДЛУКАТА НА 
СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНА НИШ ЗА ПОСТАВУВА-
ЊЕ НА ПОМАЛИ МОНТАЖНИ ОБЈЕКТИ НА ТЕРИ-

ТОРИЈАТА НА ОПШТИНА НИШ 

1. Живкица Станковић од Ниш, му даде иницијатива 
на Уставниот суд на Југославија за поведување постапка 
за оценување на уставноста на одредбите од член 42 став 1 
точка 11 на Одлуката на Собранието на општина Ниш за 
поставување на помали монтажни објекти на територија-
та на општина Ниш („Меѓуопштински службени лист 
Ниш", бр. 4/77). Таа смета дека овие одредби од Одлуката 
се неуставни, затоа што пропишуваат за добивање на 
одобрение за поставување на монтажни гаражи да се под-
несува и доказ за притежавање на патнички автомобил, и 
што не признаваат дека за тоа се исполнети условите ако 
автомобилот во сопственост го притежава синот, како 
член на семејството кој заедно живее со родителите, и за-
тоа што смета дека на предмет, како што е автомобил, 
според Уставот, имаат право сите членови на семејството 
што живеат заедно, бидејќи и тие, делумно, учествувале во 
неговото купување. 

2. Во член 42 став 1 точка 11 од наведената одлука е 
пропишано, покрај другото, дека граѓаните односно орга-
низациите на здружен труд кои бараат одобренија за при-
времено поставување на монтажни гаражи, освен други 
докази, се должни да поднесат и доказ дека притежаваат 
патнички автомобил. 

3. Уставниот суд на Југославија, со решението од 7 
септември 1983 година, најде дека постоја! основани при-
чини во дадената иницијатива, па поведе постапка за оце-
нување на уставноста на наведените одредби од оваа одлу-
ка. 

Собранието на општина Ниш - Секретаријат за урба-
низам и комунални работи Ниш, во одговорот по ова ре-
шение, изнесе мислење дека наведените одредби од оваа 
одлука се согласни со уставот и дека се донесени во рам-
ките на овластувањата на собранието на општината, ут-
врдени со републичкиот закон за изградба на инвестицио-
ни објекти. 

На јавната расправа, претставникот на Републичкиот 
комитет за урбанизам и комунални дејности на СР Србија 
изнесе дека, според неговото мислење, општинското соб-
рание со овие одредби од одлуката ги пречекорило своите 
овластувања и дека со одлуките на општинските собрани-
ја на другите општини не се пропишани вакви услови. 

4. При оценувањето на уставноста на наведените од-
редби од оваа одлука, Уставниот суд на Југославија тргна 
од тоа дека со Уставот на СФРЈ, во член 83 став 1 е ут-
врдено дека правото на сопсвеност граѓаните го оствару-
ваат во согласност со природата и намената на не-
движностите и другите предмети во нивна сопственост и 
во согласност со општествените интереси, определени за-
кон, и дека во член 78 став 1 од Уставот на СФРЈ е зага-
рантирано правото на граѓаните на предмети што служат 
за лична потрошувачка или за задоволување на нивните 
културни и други лични потреби. 

Пропишувањето со наведените одредби од одлуката 
граѓаните што притежаваат земјиште во сопственост на 
кое, во согласност со природата и намената на тоа зем-
јиште и во согласност со опшествениот интерес утврден 
со закон, е дозволено привремено да се поставуваат мон-
тажни гаражи, за задоволување на личните и семејните по-
треби и интереси, да мораат да притежаваат и патнички 
автомобил за да го добијат тоа одобрение, според оцената 
на Уставниот суд на Југославија, не е во согласност со од-
редбите од член 78 став 1 и член 83 став 1 на Уставот на 
СФРЈ, затоа што со нив се ограничува со устав загаранти-
раното право на сопственост на граѓаните на предмети 
што служат за лична потрошувачка и за задоволување на 
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личните потреби на граѓаните што тие, според Уставот на 
СФРЈ, ги користат и за задоволување на потребите и инте-
ресите на членовите на семејството, кои заедно живеат во 
исто домаќинство. 

5. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 
375 став 1 точка 4 од Уставот на СФРЈ и член 13 став 1 
точка 2 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, 
на седницата од 15 март 1984 година, со мнозинство на 
гласови, донесе 

О д л у к а 

1. Се укинуваат одредбите од член 42 став 1 точка 11 
на Одлуката на Собранието на општина Ниш за поставу-
вање на помали монтажни објекти на територијата на оп-
штина Ниш (Меѓуопштински службени лист, бр. 4/77). 

2, Оваа одлука да се објави во Службен лист на СФРЈ 
и во Меѓуопштински службени лист на Ниш. 

Оваа одлука ја донесе Уставниот суд на Југославија 
во составот: претседателот на Судот Воислав Ракији су-
диите: Мустафа Сефо, Душан Штрбац, д-р Стана Гукиќ-
- Делеви** Божидар Булатовиќ, д-р Васил Гривчев, Јаким 
Спировски,Славко Кухар, Радко Мочивник, Милосав Отп-
овик, Рамадан Вранићи и Иван Франко. 

У бр. 50/83 
15 март 1984 година 

Белград 

Претседател 
иа Уставниот суд на Југославија, 

Воислав Раките, р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБИТЕ 
ОД ЧЛЕН 56 СТ, I ТОЧКА 3 НА САМОУПРАВНАТА 
СПОГОДЕА ЗА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ И МЕРИЛА 
ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА СТАНБЕНИТЕ ПОТРЕБИ НА 
РАБОТНИЦИТЕ ВО ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
НА ЗДРУЖЕН ТРУД И РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ ВО 
СОСТАВ НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА „ЈУГОВИ-

НИЛ* ВО КАШТЕЛ СУЌУРАЦ ОД 10 ЈУНИ !9в1 
ГОДИНА 

1, Во оспорените одредби на Самоуправната спогод-
ба е пропишано дека за добивање стан на користење од 
средствата за заедничка потрошувачка на работникот му 
се вреднуваат годините на работниот стаж, остварен во 
други организации на здружен труд и работни заедници, 
со 50% бодови во однос на работниот стаж што работни-
кот го остварил во основните организации на здружен 
труд и во работните заедници на Работната организација 
Југовинил*. 

2, Уставниот суд на Југославија, по дадената иниција-
тива, поведе постапка и оцени дека различното вреднува-
ње на годините на работниот стаж за давање станови на 
користење иа работниците, пропишано со наведените од-
редби на Самоуправната спогодба, не е во согласност со 
Уставот на СФРЈ. 

Причините за донесување на оваа одлука се изнесени 
во точка 4 од Одлуката на Уставниот суд на Југославија 
У-број 144/79 од 5 октомври 1983 година, објавена во 
„Службен лист на СФРЈ", бр, 59/83 од 18 ноември 1983 го-
дина. 

3, Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 
375 став ! точка 4 од Уставот на СФРЈ, на седницата од 4 
април 1984 година со мнозинство гласови донесе 

О д л у к а 
1. Се укинуваат одредбите на член 56 став 1 точка 3 

од Самоуправната спогодба за заедничките основи и ме-
рила за решавање на станбените потреби на работниците 
во основните организации на здружен труд и во работните 
заедници во состав на Работната организација „Југови-
ншГ од Каштел Суќурац од 10 јуни 1981 година. 

2 Оваа одлука да се објави во „Службен лист на СФРЈ", 
и во Работната организација „ЈуговиншГ во Сплит на на-
чинот на кој е објавена наведената самоуправна спогодба. 

Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа одлука 
во состав; претседателот на Судот Воислав Ракиќ и судии-
те: д-р Јосиф Трајковић, Божидар Булатовиќ, д-р Алексан-
дар Фира, Мустафа Сефо, д-р Стана Ѓуќик-Делевиќ, Ду-
шан Штрбац, Иван Франко, д-р Васил Гривчев, Јаким 
Спировски, Славко Кухар, Радко Мочивник и Милосав 
Сгиовиќ. 

У-бр. 36/79 
4 април 1984 година 

Белград 
Претседател 

на Уставниот суд на Југославија, 
Боислав Раниќ, е. р. 

О Д Л У К А 

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБИТЕ 
ОД ЧЛЕН 32 НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УСЛОВИТЕ И 
НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА 
ФОНДОТ ЗА ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧКА НА ОС-
НОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕН ТРУД 
ЗДРАВСТВЕНА СЛУЖБА НА ГРАДСКИОТ ЗАВОД ЗА 
ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ ВО БЕЛГРАД ОД И 

СЕПТЕМВРИ 1979 ГОДИНА 
1, Во оспорениот член 32 од наведениот правилник е 

пропишано, при давањето станови на користење, секоја 
година работен стаж што работникот ќе ја оствари во За-
водот да се вреднува со два бода, а секоја навршена годи« 
на работен стаж остварен во други организации и работни 
заедници да се вреднува со еден бод. 

2, Уставниот суд на Југославија, по дадената иниција-
тива« поведе постапка и оцени дека различното вреднува-
ње на годините на работниот стаж за давање станови на 
користење на работниците пропишано со наведените од-
редби од Правилникот не е во согласност со Уставот на 
СФРЈ. 

Причините за донесување на оваа одлука се изнесени 
во ѓон, 4 од Одлуката на Уставниот суд на Југославија У-
-број 144/79 од 5 октомври 1983 година, објавена во 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 59/83 од 18 ноември 1983 го-
дина. 

3, Уставниот суд на Југославија« врз основа на член 
375 став 1 точка 4 од Уставот на СФРЈ, на седницата од 11 
април 1984 година, со мнозинство на гласови, донесе 

О д л у к а 
1. Се укинуваат одредбите од член 32 на Правилни-

кот за условите и начинот на користење на средствата на 
Фондот за заедничка потрошувачка на работниците во Ос-
новната организација на здружен труд Здравствена 
служба на Градскиот завод за итна медицинска помош од 
11 септември 1979 година. 

4 
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2. Оваа одлука да се објави во „Службен лист на 
СФРЈ" и во Работната организација Градски завод за итна 
медицинска помош во Белград, на начинот на кој е обја-
вен наведениот правилник. 

Оваа одлука ја донесе Уставниот суд на Југославија 
ао состав: претседателот на Судот Воислав Ракиќ и судии-
те: д-р Јосиф Трајковић д-р Александар Фира, Мустафа 
Сефо, д-р Стана Ѓукиќ-Делевиќ, Душан 1Шрбац, Иван 
Франко, д-р Васил Гривчев, Јаким Спировски, Славко Ку-
хар, Радко Мочивник и Милосав Стиовиќ. 

У-бр. 259/83 
11 април 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на Југославија, 

Воислав Ракиќ, е. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБИТЕ 
ОД ЧЛЕН 29 СТАВ 1 ТОЧКА 4 НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА СТАНБЕНА ИЗ-
ГРАДБА И РАСПРЕДЕЛБА НА СТАНОВИ НА РАБОТ-
НИЦИТЕ ВО ОСНОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ОПРЕМУВА-
ЊЕ НА ГРАДЕЖНА СТОЛАРИЈА, ЕНТЕРИЕРИ И 

ПЛАКАРИ „8 СЕПТЕМБАР" МОДРИЧА 

1. Во оспорениот член 29 став 1 точка 4 на овој пра-
вилник е пропишано: 

а) за секоја навршена година работен стаж во Основ-
ната организација во состав на Работната организација -
30 бодови и 

б) за секоја година работен стаж надвор од основната 
организација - 18 бодови. 

Во точка в) на овој член од Правилникот е пропиша-
но дека кога работникот навршил повеќе години на рабо-
тен стаж во основна организација во состав на Работната 
организација а не му е решено прашањето со доделување 
на стан според мерилата од овој правилник, му се додава-
ат ЗОО бодови. 

2. Уставниот суд на Југославија, по дадената иниција-
тива, со решението од 14 септември 1983 година, поведе 
постапка и по спроведената постапка оцени дека различ-
ното вреднување на годините на работниот стаж за дава-
ње станови на користење на работниците, пропишано со 
наведените одредби од Правилникот, не е во согласност 
со Уставот на СФРЈ. 

Причините за донесување на оваа одлука се утврдени 
во точка 4 од Одлуката на Уставниот суд на Југославија 
У-број 144/79 од 5 октомври 1983 година („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 59/83). 

3. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 
375 став 1 точка 4 од Уставот на СФРЈ, на седницата од 11 
април 1984 година со мнозинство гласови донесе 

О д л у к а 
1. Се укинуваат одредбите на член 29 став 1 точка 4 

од Правилникот за користење на средствата за станбена 
изградба на работниците во Основната организација на 
здружен труд за производство и опремување на градежна 
столарија, ентериери и плакари „8 септембар** Модрича 
од 27 јуни 1980 година. 

2. Оваа одлука да се објави во „Службен лист на 
СФРЈ" и на начинот на кој е објавена во наведената орга-
низација на здружен труд. 

Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа одлука 
во состав: претседателот на Судот Воислав Ракиќ и судии-
1е: д-р Јосиф Трајковиќ, д-р Александар Фира, Мустафа 
Сефо, д-р Стана Ѓукиќ-Делевиќ, Душан Штрбац, Иван 
Франко, д-р Васил Гривчев, Јаким Спировски, Славко Ку-
хар, Радко Мочивник, Милосав Стиовиќ. 

У-бр. 301/83 
11 април 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на Југославија, 

Воислав Ракиќ, е. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОС-
ТА НА ДЕЛОТ V ТОЧКА Б „БИРО ЗА ОПЕРАТИВЕН 
ИНЖЕНЕРИНГ" ОД ТАБЕЛАТА НА РАБОТИТЕ И РА-
БОТНИТЕ ЗАДАЧИ, ИЗРАЗЕНИ ВО БОДОВИ, ЗА РА-
БОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА „ИНСТИТУТ ЗА ОЛОВО 

И ЦИНК - ТРЕПЧА" ВО ЗВЕЧАН 

1. Општествениот правобранител на самоуправува-
њето на Општина Титова Митровица поведе пред Устав-
ниот суд на Југославија постапка за оценување на устав-
носта и законитоста на делот V точка б „Биро за операти-
вен инженеринг" од Табелата на работите и работните за-
дачи, изразени во бодови, за Работната организација „Ин-
ститут за олово и цинк - Трепча" во Звечан. 

Во предлогот се наведу ва дека оспорениот дел од Та-
белата е во спротивност со законот и несогласен со уста-
вот, зашто работите и работните задачи, означени како 
„сложени работи на подготовка, изградба и надзор" во Би-
рото за оперативен инженеринг ири Институтот, се вред-
нуваат според научното и стручно звање а не според ре-
зултатите од трудот на работниците. 

2. Табелата на работите и работните задачи, изразени 
во бодови е составен дел на Правилникот за стекнување и 
распределба на доходот, за распоредување на чистиот до-
ход и за основите и мерилата за распределба на средства-
та за лични доходи и другите примања на Работната орга-
низација „Институт за олово и цинк - Трепча" Звечан. 

Со Табелата се утврдени називите на работите и ра-
ботните задачи, како и појдовните вредности на работите 
и работни ге задачи. Тие појдовни вредности се определе-
ни според критериумите - групите на работни задачи: 
„сложеноста на работите, одговорноста на работа, услови-
те за работа и напорите на работа." На секој од овие кри-
териуми му е дадена соодветна група и број бодови, со цел 
врз основа на тоа да се даде и збир на бодовите. 

Со оспорениот дел од Табелата е пропишано дека во 
Бирото за оперативен инженеринг работите и работните 
задачи се „сложени работи на подготовка, изградба и над-
зор", што инаку со Табелата не се поблиску дефинирани, 
ниту се во истата алинеја на точка б групирани сите спо-
ред сложеноста на работите од V - XII група со распон на 
бодовите од 580 до 950, односно со распон на вкупниот 
број бодови од 680 до 1. 110. 

3. Уставниот суд на Југославија зазеде став дека ра-
ботниците во основната организација на здружен труд, 
согласно со чл. 20 и 21 од Уставот на СФРЈ, имаат самоуп-
равно право да ги утврдуваат основите и мерилата за рас-
поредување на доходот и средствата за лични доходи. 
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Оценувајќи го оспорениот Табеларен дел од Правил-
никот во контекстот со останатите одредби на Правилни-
кот, Судот установи дека според пропишаните критериу-
ми и мерила за распределба на средствата за лични дохо-
ди на работницита може да им се обезбеди мерење и вред-
нување на извршениот труд на секој работник зависно од 
квалитетот и квантитетот на остварениот труд, потоа де-
ка покрај одговорноста, условите за работа и напорот во 
работата, сложеноста на работите и работните задачи е 
еден од критериумите за распределба односно за вредну-
вање на трудот и резултатите од трудот, при што научни-
те и стручните звања се земаат како мерила за степенот на 
интензитетот на сложеноста на работите. , 

4. Врз основа на наведената и утврдената фактичка 
состојба, Судот наоѓа дека и уредувањето на односите во 
оспорениот табеларен дел од Правилникот е работа на са-
моуправната регулатива на работните луѓе и дека таквото 
уредување е согласно со Уставот на СФРЈ. 

5. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 
375 став 1 точка 4 од Уставот на СФРЈ и член 29 од Делов-
никот на Уставниот суд на Југославија, на седницата 
одржана на 18 април со мнозинство гласови донесе, 

О д л у к а 

Се одбива предлогот на Општествениот правобрани-
тел на самоуправувањето на Општина Титова Митровица 
Судот да утврди дека не е согласен со Уставот делот V 
точка б „Биро за оперативен инженеринг" од Табелата на 
работите и работните задачи, изразени во бодови, за ра-
ботната организација „Институт за олово и цинг - Треп-
ча" во Звечан. 

Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа одлука 
во состав: претседателот на Судот Воислав Ракиќ и судии-
те: д-р Јосиф Трајковић д-р Александар Фира, Мустафа 
Сефо, д-р Стана Ѓукиќ-Делевиќ, Душан Штрбац, Иван 
Франко, Јаким Спировски, Славко Кухар, Радко Мочив-
ник и Милосав Стиовиќ. 

У-бр. 288/83 
18 април 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на Југославија, 

Воислав Ракиќ, е. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБАТА 
НА ЧЛЕН 24 СТАВ 1 ТОЧКА 1 ОД САМОУПРАВНАТА 
СПОГОДБА ЗА РЕШАВАЊЕ НА СТАНБЕНИТЕ ПРА-
ШАЊА НА РАБОТНИЦИТЕ ВО РАБОТНАТА ЗАЕДНИ-
ЦА НА ЗАЕДНИЧКИТЕ СЛУЖБИ ПРИ ТЕКСТИЛНИ-
ОТ КОМБИНАТ „БОРИС КИДРИЧ", ОД ЗАДАР, ОД 27 

МАРТ 1980 ГОДИНА 
1. Со оспорената одредба на член 24 став 1 точка 1 од 

Самоуправната спогодба за решавање на станбените пра-
шања на работниците во Работната заедница на заеднич-
ките служби при Текстилниот комбинат „Борис Кидрич", 
од Задар, пропишано е дека работникот за работниот стаж 
остварен надвор од Комбинатот добива 1/3 од бодот за 
секоја полна година работен стаж. 

2. Оценувајќи ја уставноста на оспорената одредба од 
Самоуправната спогодба, Уставниот суд на Југославија, 
на седницата одржана на 9 мај 1984 година, врз основа на 
член 375 став 1 точка 4 од Уставот на СФРЈ и член 13 став 
1 точка 2 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, 
со мнозинство гласови донесе 

О д л у к а 

Се укинува одредбата на член 24 став 1 точка 1 од Са-
моуправната спогодба за решавање на станбените праша-
ња на работниците во Работната заедница на заедничките 
служби при Текстилниот комбинат „Борис Кидрич", од 
Задар, од 27 март 1980 година. 

Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ", 
и на начинот на кој е објавен овој самоуправен општ акт. 

Причините за ваквата одлука се дадени во одлуката 
на Уставниот суд на Југославија У-бр. 249/81 од 11 јули 
1983 година, што е објавена во „Службен лист на СФРЈ" 
бр. 62/83 од 9 декември 1983 година. 

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе 
во состав: претседателот на Уставниот суд на Југославија 
Воислав Ракиќ, и судиите: Божидар Булатовиќ, д-р Стана 
Ѓукиќ-Делевиќ, Славко Кухар, Радко Мочивник, Мустафа 
Сефо, Јаким Спировски, Милосав Стијовиќ, д-р Јосиф 
Трајковиќ, Рамадан Враниќи. 

У-бр. 01 117/81 
9 мај 1984 година 

Белград 
Претседател 

на Уставниот суд на Југославија, 
Воислав Ракиќ, е. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во Законот за измени и дополненија на Зако-
нот за Царинската тарифа, објавен во „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 7/84, се потпаднале долунаведените грешки, 
та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗА-

КОНОТ ЗА ЦАРИНСКАТА ТАРИФА 

1. Во тар. број 82.04 во точка 5 треба да стои стапка-
та: „14". 

2. Во тар. број 87.02 наместо зборовите: „во точка 3 
одредба" треба да стојат зборовите: „во точка 3 уводната 
реченица, во одредбата". 

Од Секретаријатот за законодавство на Собранието 
на СФРЈ. 

ОДЛИКУВАЊА 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија одлучува 
да се 

о д л и к у в а а т : 

Од С Р Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Рачетовић Које Бранко; 
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- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Ајанић Хасани Суљо, Рудар Душана Љубо, Рајлић Јо-
вана Јовица; 

- за заслуги на полето на јавната дејност со која се 
придонесува за општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 

Бећа Алије Мурат, Љубунчић Салих, Марић Халила 
Мехмед, Мустајбеговић Мухарема Омер; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Бјелобаба-Бокан Симе Милица, Буратовић Марка 
Томислав, Голубовић Бешира Џанан, Хаирлић Бешира 
Махмут, Матић Пеје Иван, Мичић Саве Јован, Османовић 
Османа Нурага, Прце Филипа Лазар, Туњић Боже Матија, 
Видовић Мије Фрањо; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Алагић Ахмета Сакиб, Алтумбабић Рахмана Хусеин, 
Ашчић Шачира Абдулах, Авдић Авде Осман, Башић Анте 
Станислав, Бекрић Смаје Ређо, Блажевић Стјепе Рудо, Че-
ко Дане Веско, Дрљић Пејо Јаков, Џемила Ибре Зулфо, 
Ђулић Хусеина Мехмед, Ђуричковић-Цвијановић Симе 
Милица, Гаврић Живана Србо, Градашчевић Мехмеда Џе-
вад, Хацић Мехмеда Хасан, Хамбираловић Авде Хусеин, 
Хрле Хамида Кемал, Илић-Таминцић Јакова Загорка, 
Ивошевић Петра Љубиша, Јахијагић Алије Мујо, Јањош 
Саве Перо, Калабић Сулејмана Салих, Каностревац Неђе 
Владо, Крајиновић Османа Сејдо, Кривокапић Ђорђе 
Бранко, Махмут-Чехајић Азима Ахмет, Моралић Мухаме-
да Хусеин, Мусић Османа Мехмед, Мустафић Беге Кадир, 
Окановић Мехмеда Едхем, Омерефендић-Хациефендић Ја-
кута, Параш Пере Сретко, Поњавић Ризаха Авдо, Позде-
рац-Буљан Илије Неда, Пушкар Але Алија, Радаковић Ла-
зара Марко, Рукавина-Маруновић Мате Луца, Сарајлија 
Мухарема Шериф, Сеферовић Ибрахима Назмија, Симић 
Душана Раде, Скендеровић Нурије Нешет, Спасојевић-
-Стакић Уроша Борисавка, Стефановић Борисава Јован, 
Супић Рајка Вукашин, Шабић Хусеина Хусеин, Шехић 
Хамзе Хазиф, Шукић Николе Видоје, Табудић Јусе Салко, 
Тадић Михајла Милорад, Татарагић Асима Хиба, Зукић 
Нециба Мехмед; 

- за залагање во социјалистичката изградба на земја-
та 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Бабић-Савић Мике Миленија, Деспотовић Славка 
Драго, Ибрић Тахира Осман, Катић Николе Вилко, Лу-
кић-Хромиш Андрије Амалија, Мешановић Асима Сафет, 
Мурић Хамзе Сулејман, Радојчић-Илинчић Љубана Љуби-
ца, Рађа-Жугић Мијајла Милијана, Салихбашић Џемали 
Мухамед, Савић Стевана Ђоко, Шећеровић-Ширбеговић 
Смаила Азра, Васиљевић Блажена Миливоје; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Алагић Веѓана Рефик, Алић Хасана Ибрахим, Бајра-
мовић Хасана Омер, Бегић-Дељкић Мује Рефија, Диздаре-
вић Реце Асим, Ђулић Хазима Изет, Елезовић Суле На-
зиф, Хаџалић Ибрахима Ибрага, Хајдуковић Косте Ру-
шан, Халиловић Хазима Мирадиф, Хорозовић Мехе Иб-
рахим, Имширпашић Дервиша Муриз, Изеровски Ирфана 
Душан, Јефтенић Дишана Станко, Кендић Шерифа Сулеј-
ман, Мартић Милоша Јован, Михајловић-Фазлић Раме 
Ханифа, Мујкић Мустафа Шефко, Мургић Дерво Енвер, 
Обрадовић Мује Халил, Стевановић-Радисавлјевић Стоја-
на Радица, Суљић Хасана Кадира; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата на оп-
штонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Хоџић Хамида Зухдија, Кесеровић Хасана Изет, Ко-
њић Мехмеда Шефик,Мемић Реце Хасан, Мржљак Хасана 
Салих, Томковић Васе Бранко; 

Од С Р С р б и ј а 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Иконић Миливоја Милутин, Раденковић Драгутина 
Радован; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Јечменица Велисава Станоје, Марковић Бошка Бра-
нислав; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Радојевић Ђуре Младенка; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕД ЕЛ НА ТРУДОТ 

Стејанић Живана Томислав. 

Бр. 89 
7 октомври 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Мика Шпнл»ак, с. р. 
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С О Д Р Ж И Н А : Страна 

279. Уредба за дополнение на Уредбата за условите 
под кои општествените правни лица можат да 
користат и да плаќаат услуги на превоз што ги 
вршат странски железници во меѓународниот 
железнички сообраќај 775 

280. Уредба за измена и дополнение на Уредбата за 
полагање депозит на динарите што граѓаните 
имаат право да ги изнесат од Југославија 775 

281. Уредба за измена и дополнение на Уредбата за 
зголемување, намалување, односно укинување 
на стапките на основниот данок на промет на 
определени производи 776 

282. Одлука за начинот на формирање"на цените за 
нафта и нафтени деривати 776 

283. Одлука за определување на највисокото ниво на 
цените за превоз на патници и стоки на пругите 
на југословенските железници 780 

284. Одлука за определување на луки и пристаништа 
наменити за меѓународен сообраќај 780 

285. Одлука за дополнение на Одлуката за височина-
та на давачката за царинско евидентирање во 
1984 година 771 

286. Одлука за дополнение на Одлуката за определу-
вање на стоките на кои се плаќа посебна давачка 
за израмнување на даночното оптоварување на 
увезените стоки во 1984 година 781 

287. Одлука за укинување на царинската стапка на 
увозот на определени производи во 1984 година 781 

288. Одлука за отворање Амбасада на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија во Репуб-
лика Никарагва 781 

289. Одлука за формирање Комисија за координаци-
ја на соработката помеѓу Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија и Европската 
економска заедница (ЕЕ2), Европската зона на 
слободна трговија (ЕРТА) и Организацијата за 
економска соработка и развој (ОЕСЦ) 782 

290. Решение за утврдување на специфична опрема, 
уреди и инструменти, на резервни делови и по-
трошен материјал за користење на таа опрема 
за организациите на здружен труд во областа на 
здравството, како и за граѓаните за лична упот-
реба што се ослободени од плаќање царина — 782 

291. Правилник за начинот на составување пресмет-
ка на обртните средства и на изворите на обртни 
средства 788 

292. Список на организациите на здружен труд во об-
ласта на здравството што ги исполнуваат усло-
вите за извршувањето на определени работи кои 
се однесуваат на пресадување делови на човечко-
то тело заради лекување 793 

293. Правилник за дополнение на Правилникот за 
службената облека на работниците на органите 
на царинската служба 793 

294. Решение за спроведување на статистичкото ис-
тражување „Извештај за складишните капаците-
ти во стопанството (Трг-42) - петгодишно, од 
1984 година" 794 

Страна 

295. Договор за измени и дополненија на Договорот 
за утврдување и процена на штетите од елемен-
тарни непогоди — — 794 

296. Договор за измени и дополненија на Договорот 
за формирање средства на солидарноста на на-
родите и народностите на Југославија и на ре-
публиките и автономните покраини за отстрану-
вање на последици од елементарни непогоди — 795 

297. Договор за измени и дополненија на Договорот 
за давање средства на солидарноста на републи-
ките и автономните покраини за давање меѓусеб-
на помош заради отстранување на последиците 
од земјотрес или поплави од поголеми размери 796 

Одлука за оценување на уставноста на одредбите од 
член 24 став 2 точка 3 на Правилникот за решава-
ње на станбените потреби на работниците во Ос-
новната организација на здружен труд за меѓуна-
роден и Меѓуградски сообраќај во составот на Ра-
ботната организација „Ласта" во Белград од 25 
декември 1980 година 797 

Одлука за оценување на уставноста на одредбите од 
член 42 став 1 точка 11 на Одлуката на Собрание-
то на општина Ниш за поставување на помали 
монтажни објекти на територијата на општина 
Ниш 797 

Одлука за оценување на уставноста на одредбите од 
член 56 ст. 2 и 3 на Самоуправната спогодба за за-
едничките основи и мерила за задоволување на 
станбените потреби на работниците во основните 
организации на здружен труд и работните заедни-
ци во состав на Работната организација „Југови-
нил" во Каштел Суќурац од 10 јуни 1981 година 798 

Одлука за оценување на уставноста на одредбите од 
член 32 на Правилникот за условите и начинот на 
користење на средствата на Фондот на заедничка 
потрошувачка на Основната организација на 
здружен труд Здравствена служба на Градскиот 
завод за итна медицинска помош во Белград од 
11 септември 1970 година — 799 

Одлука за оценување на уставноста на одредбите од 
член 29 став 1 точка 4 на Правилникот за користе-
ње на средствата за станбена изградба и распоре-
делба на станови на работниците во Основната 
организација на здружен труд за производство и 
опремување на градежна столарија, ентериери и 
плакари „8 септембар" Модрича 799 

Одлука за оценување на уставноста и законитоста на 
делот V точка б „Биро за оперативен инжене-
ринг" од Табелата на работите и работните зада-
чи, изразени во бодови, за Работната организаци-
ја „Институт за олово и цинк - Трепча" во Звечан 799 

Одлука за оценување на уставноста на одредбата на 
член 24 став 1 точка 1 од Самоуправната спогод-
ба за решавање на станбените прашања на работ-
ниците во Работната заедница на заедничките 
служби при Текстилниот комбинат „Борис Кид-
рич", од Задар, од 27 март 1980 година 800 

Исправка на Законот за измени и дополненија на За-
конот за Царинската тарифа 800 

Одликувања 800 
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