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1 Врз основа на член 315 точка 3 од'Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОДАНОЧУ-
ВАЊЕ НА "ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ВО ПРО-

МЕТОТ 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за оданочување на производи и услуги 
во прометот, што го усвои Собранието на СФРЈ, на 
седницата на Соборот на републиките и покраините 
од 30 март 1983 година. 

П бр. 2G8 
30 март 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

па СФРЈ, 
Петар Стамболнќ, с, р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Раиф Диздaрeвиќ, с. р. 

3 А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ОДАНОЧУВАЊЕ НA ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ВО 

. ПРОМЕТОТ 

Член 1 
Во Законот за оданочување на производи и ус-

луги во прометот („Службен лист на СФРЈ", бр. 
33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 53/75, 7/77, 61/78, 26/79, 
5/80; 63/80, 3/81 и 23/82) во член 6 став 1 по точка 4 
се додава нова. точка 5, која гласи: 

„5) продажбата на материјали за репродукција 
што ќе им се изврши на станбени задруги кои се 
регистрираш! ка ј надлежниот суд како инвеститори 
и за вршење на градежни работи, што ги набаву-
ваат тие материјал.и врз основа на писмена изјава, 
заради вградз^вање во становите односно во станбе-
ните згради на членовлте-задоугари;". 

Досегашните тон. 5 и 6 стануваат точ. 6 и 7. 

Член 2. 
По член 7 се додава нов член 7а, кој гласи: 

„Член 7а 
Ако со овој закон не е поинаку определено, не 

се смета како промет на производи кога граѓанин, 

врз основа н а ' договор за здружување на труд и 
средства, ја 'внесува во средствата на организација-
та на здружен труд, со надомест или без надомест, 
опремата од член 7 на овој закон и не подлежи на 
цлаќање данок." 

( Член 3 
Во член 18 став 1 зборот: „или" се заменува со 

запирка, а на крајот на тој став се додаваат зборо-
вите: „и др.". ( 

Во став 2 на истиот член, на крајот точката се 
брише и се додаваат зборовите: „и др.". 

Член 4 
Во член 36 стата 1 се вршат следните измени и 

дополненија: 
1) во то,чка 5 на крајот се додаваат запирка. и 

зборовите: „освен производите за кои во Тарифата 
на основниот данок на промет е воведено плаќање 
на данок.". 

-Во истата точка се додава нов став 2, кој гласи: 
,,Со прописот донесен врз основа на член 58 од 

овој закон се определуваат производите на кои се 
'однесува одредбата од оваа точка;"; 

2) во точка 9) на крајот се додаваат зборовите: 
„кога ги набавуваат, на начинот определен во член 
37 точка 5 став 1 од овој закон, корисниците на оп-
штествени средства за вршење на своите дејности;"; 

3) точка 10 се менува и гласи: 
,ДО) оригинални уметнички дела од областа на 

сликарството, вајарството, архитектурата, графика-
та и другите ликовни дејности од член 3 став 2 али-

, кеја седма на За,конот за авторското право („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 19/78) и репродукциите на 
тие дела предвидени со авторскиот договор за кои 
според тој договор на авторот му се плаќа авторски 
хонорар, како и предмети со музејска вредност кога 
ги набавуваат музеите. 

Со прописот донесен врз основа на член 58 од 
овој закон се определуваат производите на кои се4 

однесува одредбата од оваа ,точка;"; 
4) в,о точка 11 зборовите: „и бутан-пропан гас" 

се бришат; 
5) точка 14 се менува и гласи: 
„14) машини, уреди и определена опрема за зем-

јоделството и сточарството од групите 78, 79 и 80 на 
Номенклатурата на средствата за амортизација. 

Со прописот донесен врз основа на член 58 од 
овој закон сб определуваат производите на кои се 
однесува одредбата од оваа точка;"; 

6) во точка 16 зборовите: „од прометот на' голе-
мо" се заменуваат со зборовите: „на начинот опре-
делен во член 37 точка 5 став 1 на.овој закон"; 

7) во точка 18 на крајот се додаваат зборовите: 
„и кога е тоа предвидено со меѓународен договор 
што го склучила Социјалистичка Федеративна Ре-
пјКЗлика Југославија;"; 
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8) во точка 22 на крајот се додаваат з а п и р к а и 
зборовите: „колектори и ТОПЛОТЕН! уреди од сите ви-
дови што се конструирани или за непосредно или 
за посредно користење на сончева енергија;"; 

9) во точка 30 процентот: „20%" се заменува со 
процентот: „70%"; 

10) во точка 31 процентот: „20%" се заменува со 
процентот: „70%"; 

11) во точка 35, во став 1 по зборот: ,,плакети" 
запирката се брише и се додава зборот: „и"; а збо-
ровите: „и сл." се бришат; 

12) во точка 43 зборот: „изолационен" се замену-
ва со зборот: „термоизолационен"; 

13) во член 36 став 2 се додава нова реченица, 
која гласи: „На производителите, трговските орга-
низации на здружен труд и увозниците што ги 
пуштаат во промет тие делови се применуваат од-
редбите од член 15 ст. 1 до 3 на овој закон.". 

Член 5 
Во член 37 став 1 се вршат следните измени и 

дополненија: 
1) точка 1 се менува и гласи: 
„1) производи од член 36 на овој закон на кои 

не се плаќа основниот данок на промет на произ-
води;"; 

2) во точка 3 зборот: „и"- се заменува со запирка^ 
а на крајот се додаваат зборовите: „природен гас? 
течен нафтен гас, освен за погон на моторни возила 
и на моторни пловни објекти;"; 

3) точка 7 се менува и гласи: 
„7) кујнска сол (NaCl) од тар. број 25 01 на Ца-

ринската тарифа; шеќер и производи од шеќер 
(бомбони, џвакачки гуми и др.) од тар. број 17.01 до 
17.04 на Царинската тарифа; какао и производи од 
какао (чоколада и д р ) од тар. бр. 13.01 до 13.06 на 
Царинската тарифа; сурово, пржено и мелено Kacbe 
и екстракт на к а ф е од тар. бр. 09.01 и 09.02 на Ца-
ринската тарифа." . 

Член 6 
Во член 49 зборовите: „Сојузниот секретаријат 

За стопанство" се заменуваат со зборовите: „Сојуз-
ниот секретаријат за пазар и општи стопански 
работи'4. 

Член 7 
Во член 54 по став 2 се додава нов став 3, кој 

гласи: 
- ,,Ако поединец течен нафтен гас, што е набавен 

во боци и контејнери, употреби за погон на моторни 
возила и моторни пловни објекти кои имаат специ-
јални уреди, ќе се казни за прекршок со паричната 
казна од став 2 на овој член.". 

Член 8 
Во член 55 по став 1 се4 додава нов став 2, кој 

гласи:. 
.,Со парична казна од трикратен до десеткратен 

износ на неплатениот или помалку платениот данок 
на промет ќе се казни за прекршок даночниот об-
врзник — поединец за дејствието од точ. 2 и 3 на 
член 51 од овој закон или ако не ги води или ги во-
ди неуредно или неточно евиденциите определени 
со прописот донесен врз основа на член 58 од овој 
закон.". 

Досегашните ст. 2 и С стануваат ст. 3 и 4. 

Член 9 
Во член 58 зборовите: „сојузниот секретар за 

стопанство" се заменуваат со зборовите: „сојузниов 
секретар за пазар и општи стопански работи". 

Член 10 
Во Тарифата на основниот данок на, промет се 

вршат следни,те измени и дополненија: / 
(1) тарифниот број 1 се менува и гласи:4 

„Tap. број 1 
На прометот на сите производи што служат за 

кра јна потрошувачка, освен на прометот на произ-
води што се посебно предвидени во оваа тарифа 
или за кои е предвидено даночно ослободување, се 
пјтаќа основен данок на промет на производи по оп-
шта стапка од 17,40%. 

По стапката од став 1 на овој тар. број се плаќа 
основен данок на промет на производи и на проме-
тот на следни,те производи: 

1) ку јнска сол '(NaCl) од тар. број 25.01 на Ца-
ринската тарифа f 

2) производи од шеќер (бомбони, џвакачки гуми 
и др.) од тар. број 17.04 на Царинската тарифа ; 

3) минерална и газирана вода од тар. број 
22.01/1 и 2 на Царинската тарифа ; 

4) освежителни газирани безалкохолни пијачки, 
ароматизирани сирупи и пи јачки што содржат а л -
кохол, но не повеќе од 2 vol0/o од тар. број 22.02 на 
Царинската тарифа. 

На прометот на шеќер од тар. бр. 17.01 до 17.03 
на Царинската тарифа се плаќа основен данок на 
промет по стапка од 10%. 

Забелешка: 
1. Даночен обврзник за производите ед ст. 1 до 

3 на овој тар. број се продавачите што тие произво-
ди им ги продаваат непосренб на кра јните потро-
шувачи. 

2. Даночни обврзници за производите од точ 1 
и 2 на став 2 и од. став 3 на овој тар. број се произ-
водителите, увозниците и продавачите 'што тие про-
изводи 'им ги продаваат на угостителски организа-
ции на здружен труд и на угостителски единици на 
неугостителски организации или им ,ги продаваат 
непосредно на кра јните потрошувачи (на други ор-
ганизации, граѓани и граѓански правни лица). 

3. Даночни обврзници за производите од точ. 3 
и 4 на став 2 од овој тар. број се угостителските 
организации на здружен труд и угостителските еди-
ници на неу гостите л ски организации што к а ј над-
лежниот суд се регистрирани за вршење на угости-
телска дејност. 

4. Даночна основица за производите од точ. 3 
и 4 на став 2 од овој тар. број е: 

Л) — за угостителските организации на здру-
ж е н труд и за угостителските единици на ^ у г о с т и -
телски организации на здружен труд што к а ј над-
лежниот суд се регистрирани за вршење на угости-
телска дејност — набавната цена со сите трошоци 
што ја товарат таа цена; 

2) — за производителите, увозниците и продава-
чите што тие производи самите ги трошат или им ги 
продаваат непосредно на кра јните потрошувачи — 
продажната цена во која не е засметан данокот на 
промет на производи. 

5. Со прописот донесен врз основа на член 58 од 
,овој зак-он се определуваат производите на кои се 
однесуваат одредбите од овој тар/ број."; 

(2) во тар. број 2 став 1 точка 7 се менува и 
гласи: 

„7) течен нафтен гас во боци и контејнери - по 
стапка од 15%, 4а кога течен нафтен гас со помош на 
специјални уреди се користи за погон на моторни 
возила и моторни пловни објекти — по стапка од 
60%"; 
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во точка 3 од забелешката се Ершат следните 
измени и дополненија: 

— во одредбата под 8) по зборот: „загревање" се 
додаваат зборовите: „штали, живинарници,"; 

— одредбата под 10) се менува и гласи: 
,ДО) природен гас и течен нафтен гас кога ко-

v рисници на општествени средства ги набавуваат на 
начинот и под условитеи од чл. С и 37 точка 5 став' 
1 на овој закон, освои за погон на моторни возила 
и моторни пловни објекти со помош на специјални 
уреди;"; 

(3) во тар. број 3 во точка 3, алинеите1 трета и че-
тврта се заменуваат со нова алинеја, трета, која 
гласи: 

,,— III квалитетна група — — — 51,72%.". 
Досегашната алинеја петта станува алинеја че-

тврта; 
(4) во тар. број 4 став 1 тон. 1 и 2 се менуваат 

и гласат: 
,Д) на прометот па алкохолни пијачки произ-

ведени од 50ft/o и повеќе домашни суровини по вред-
ност : 

— на пиво 503/о 
— на природна ракија и вињак 25% 
— на други алкохолни пијачки 56% 
— на природни вина, медицински 

вина, медовина и ракија од јаболка 5'% 
2) на прометот на алкохолни 

пијачки, освен природните вина, 
медицинските вина, медо вината 
и ракијата од Јаболка што се 
проАведени со помалку од " ' 
50% домашни суровини по 

t вредност 180%." 
Во забелешката кон ов,ој тар. број во точка 1 

алинеја прва се менува и гласи: 
,,— за угостителските организации на здружен 

труд и за угостителските единици на ^угостител-
ски организации што се регистрирани ка ј надлеж-
ниот суд' за вршење на угостителска дејност — на-
бавната цена со сите трошоци што ја товарат таа 
цена;". 

Точка 7 од забелешката кон овој тар. број се 
менува и гласи: 

,;7. Како пррфодно вино од алинеја 4 на точка 
1 став 1 на овој тар број се сметаат и пенливите 
вина, вклучувајќи ги и вината од типот „бисер" и 
природните десертни вина. 

Специјалните вина (десертни, лидерски и аро-
матизирани) спаѓаат во другите алкохолни пијачки 
од алинеја 3 точка 1 став. 1 на овој тар. број. 

Со прописот донесен врз основа на член 58 од 
ОВОЈ закон поблиску се определуваат производите 
што во смисла на овој тар. број се сметаат како 
природно вино."; 

(5) во тар. број 5 во точка 3, зборовите: ,.62 ди-
нари" се заменуваат со зборовите: „80 динари"; 

(6) во тар. број 9 точка 3 алинеја прва, по збо-
рот: „отчукување" запирката се брише и се додава 
зборот: „и"; 

(7) во тар. број 11 во забелешката по точка 1 
се додава нова точка 2, која гласи: 

„2. Корисникот на општествени средства кој 
врши промет на моторни возила од точка 13 на овој 
тар. 6poj е даночен обврзник кој е должен да зас-
?детува данок и да го уплатува на соодветна сметка 
според местото на деловната единица од која е про-
дадено возилото.". 

Досегашните точ. 2 и 3 од забелешката стану-
ваат точ. 3 и 4. 

, Член 11 
Се 'овластува Законодавно-правната комисиј,,а 

на Соборот на републик-ите и покраините нк Собра-
нието на СФРЈ /да го утврди пречистениот текст на 
Законот за оданочување на производи и услуги во, 
прометот и на Тарифата на основниот данок на про-
,мет, која претставува негов составен дел. 

Член 12 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

2155. - . 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕТВО-
РАЊЕ НА КРАТКОРОЧНИТЕ КРЕДИТИ НА НА-
РОДНИТЕ БАНКИ НА РЕПУБЛИКИТЕ И НА НА-
РОДНАТА БАНКА НА ВОЈВОДИНА ДАДЕНИ НА 
ЈУГОСЛОВЕНСКАТА БАНКА ЗА МЕЃУНАРОДНА 
ЕКОНОМСКА СОРАБОТКА ВО ДОЛГОРОЧНИ 
КРЕДИТИ ЗА НАМЕНИТЕ МА ДОПОЛНИТЕЛНО 
КРЕДИТИРАЊЕ НА ИЗВОЗОТ МА ОПРЕМА, БРО-
ДОВИ И ИЗВЕДУВАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИОНИ РА-

БОТИ ВО СТРАНСТВО НА КРЕДИТ 

Се прогласува Законот за претворање на кра-
ткорочните кредити на народните банки на репуб-
ликите и на народната банка на Војводина дадени 
на Југословенската банка за меѓународната економ-
ска соработка во долгорочни кредити за намените на 
дополнително кредитирање на извозот на опрема, 
бродови и изведување -на инвестициони работи во 
странство на кредит, што го усвои Собранието на 
СФРЈ. на седницата на Соборот на републиките и 
покраин,ите од 31 март 1983 година. 

П бр. 268 
31 март 1983 година 

Белград 
Претседател 

, на Претседателството 
на СФРЈ, ^ 

Петар Стамболиќ, с. р. 
Претседател 

на Собранието на СФРЈ, 
Р а и ф Диздаревиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРЕТВОРАЊЕ НА КРАТКОРОЧНИТЕ КРЕДИ-
ТИ НА НАРОДНИТЕ БАНКИ НА.ЈРЕНУБЛИКИТЕ 
И МА НАРОДНАТА БАНКА НА 'ВОЈВОДИНА ДА-
ДЕНИ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА БАНКА ЗА МЕ-
ЃУНАРОДНА ЕКОНОМСКА СОРАБОТКА ВО ДОЛ-
ГОРОЧНА КРЕДИТИ ЗА НАМЕНИТЕ НА ДОПОЛ-
НИТЕЛНО КРЕДИТИРАЊЕ НА ИЗВОЗОТ НА ОП-
РЕМА, БРОДОВИ Ш ИЗВЕДУВАЊЕ МА ИНВЕС-
ТИЦИОНИ РАБОТИ ВО СТРАНСТВО НА КРЕДИТ 

Член 1 
Народната банка на Југославија, преку народ-

ните банки на републиките и Народната банка .на 
Војводина, краткорочните кредити од примарната 
емисија со состојба на 31 декември 1982 година, ќе и 
ги претвори на Југословенската банка за меѓународ-
на економска соработка во долгорочни кредити за 
намените на до-полнително кред,итирање на извозот 
на опрема, бродови и изведување на инвест-ициони 
работи во странство на-кредит. 
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Член 2 , 
Долгорчоните кредити од член 1 на овој закон и 

се даваат на Југословенската банка за меѓународна 
економска соработка со рок за враќање од 15 годи-
ни и со камата по стапка од 40/о годишно. 

Долгорочните кредити Југословенската банка за 
меѓународна економска соработка ќе ги отплатува 
во еднакви годишни рати што втасуваат за плаќање 
на 15 декември секоја година, со тоа што првата ра-
та втасува за плаќање на 15 декември 1986 година. 

Член, 3 
Каматата по долгорочните кредити од член 1 на ' 

овој закон тече од денот на склучувањето на дого-
ворите за кредит и се наплатува во роковите-, пред-
видени со тие договори. 

Член 4 
Народните банки на републиките и Народната 

банка на Војводина 'ќе склучат договори за долгот 
рочиште кредити од член 1 на овој закон со Југо-
словенската банка за меѓународна економска сора-
ботка во рок од 60 дена од денот на влегувањето во 
сила на овој за,кон. 

Член 5 
Упатство за спро-ведувањето на - овој закон до-

несува функционерот кој раководи со сојузниот ор-
ган на-управата надлежен ,за работи на финансиите. 

Член 6 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".-

206. 

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

У К А З ' 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ ПА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА МА ЗАКОНОТ ЗА НАЧИНОТ 
НА РАСПОЛАГАЊЕ СО ВИШОЦИТЕ ОД ПРИХО-
ДИТЕ НА БУЏЕТИТЕ МА ОПШТЕСТВЕНО ПОЛИ-
ТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И СО ВИШОЦИТЕ МА 
ПРИХОДИТЕ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕС-
НИ ЗАЕДНИЦИ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОС-

ТИ ВО 19ЅЗ ГОДИНА 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за начинот на располагање со вишоци-
те од приходите на буџетите на општествено-поли-
тичките заедници и со вишоците на приходите на 
самоуправните интересни заедници од општествени-
те дејности во 1983 година, што го усвои Собрани-
ето на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 
30 март 1983 година. 

П бр. 263 
ЗР март 1983 година 

. Белград - , 
Претседател 

на Претседателството 
на СФРЈ, ^ 

Метар Стамболиќ, с. р. 

Претседател , 
на Собранието на СФРЈ, 
Р а и ф Диздаревнќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА, 
НАЧИНОТ НА РАСПОЛАГАЊЕ СО ВИШОЦИТЕ' 
ОД ПРИХОДИТЕ МА БУЏЕТИТЕ НА ОПШТЕСТ-
ВЕНО ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И СО ВИШО-
ЦИТЕ НА ПРИХОДИТЕ НА САМОУПРАВНИТЕ 
ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ 

ДЕЈНОСТИ ВО 1983 ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за начинот на располагањето, со ви-

шоците на приходите на буџетите на општествено -
-политичките заедници и со вишоците на приходите 
на самоуправните интересни заедници од општест-
вените дејности во 1983 - година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 76/82), во член 1 се додава нов став 2 ' 
кој гласи: . 

; „По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, до шестмесечната периодична пресметка ќе се 
намалуваат стапките на даноците и придонесите од 
доходот на организациите на здружен труд и од ли-
чните доходи на работниците за износот на вишоци-
те на приходите над стапка на растеж од П0/о во оп-
штествено-политичките заедници и од ISVo во са-
моуправните интересни заедници, во републиките, ч 
односно во автономните покраини во однос на сред-
ствата остварени од изворните приходи во буџетот 
на општествено-политичката заедница, односно во 
планот на приходите на самоуправната интересна 
заедница во претходната година, намалена за вишо-
ците на приходите и придонесите на републиките 
и автономните покраини на буџетот на федераци-
јата, а средствата што ќе ги остварат за потребите 
што имаат карактер на лични примања — над рам-
ките утврдени со прописите со кои сФ регулирани 
тие примања.". 

Досегашниот став 2 станува став 3. в 
По досегашниот став 3 кој станува став 4 се до-

дава нов став 5, кој гласи: 
„По исклучок од одредбите на ст. 3 и 4 од овој 

член, под вишоци на приходите за првото триме-
сечје на 1983 година се подразбираат средствата 
остварени над тримесечниот просек на тие средства 
во 1982 година, освен за средствата што се остваре- ' 
ни за потребите што имаат карактер на лични при-
мања и за придонесите на републиките и автоном-
ните покраини и на буџетот на федерацијата.". 

Досегашните ст. 4 и 5 стануваат ст. 6 и 7. 

Член 2 
По шестмесечната периодична пресметка, под 

вишоци на приходите во смисла на член 1 од Зако-
нот за начинот на располагање со вишоците од при-
ходите на буџетите на општествено-политичките за-
едници и со вишоците на приходите на самоуправ-
ните интересни заедници од општествените дејнос-
ти во 1983 година, се подразбираат средствата на 
општествсно-политичќите заедници и н^ самоуп-
равните интересни заедници остварени над рамките 
утврдени во трчка 25 став 1 од Резолуцијата за 1983 
година, кумулативно за периодот јануари — декем-
ври 1983 година. 

До утврдувањето на вишоците на приходите 
според ,одредбата на став 1 од овој член вишоците 
ќе се утврдуваат согласно со член 1 став 1 од овој 
закон. 

Член 3 ' 4 
Општествено-политичките заедници и самоуп-

равните'интересни заедници планираните износи на 
средствата што до дено.т на влегувањето во сила на 
овој закон и ги доставиле на Службата на општест-
веното книговодство согласно со член 2 од Законот 
за начинот на располагање со вишоците од прихо-
дите на буџетите на општествено-политичките заед-
ници и со вишоците на самоуправните интересни 
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заедници од-општесвените дејности во 1983 година, 
ќе се усогласат со одредбите од овој закон и ќе и 
се достават во два примероци на Службата на оп-
штественото книговодство во рок од 15 дена од де-
нот на влегувањето во сила на овој закон, односно 
во рок од 30 дена по истекот на рокот пропишан 
за доставување на периодичните пресметки за шест 
и девет месеци. 

Службата на општественото книговодство ќе ут-
врди во рок од 15 дена од денот кога и се доставени 
планираните износи, дали тие износи се усогласени 
со одредбите од овој закон. 

Ако Службата на општественото книговодство 
утврди дека планираните износи на средствата од ст. 
1 и 2 на овој член не се усогласени со овој закон, 
до усогласувањето на тие средства со одредбите од 
овој закон, средствата од остварените приходи ќе 
ги пренесува на жиро-сметките на општествено-по-
литичките заедници, односно на самоуправните ин-
тересни заедници во височина на месечните просеци 
на тие средства од претходната година. 

Член 6 
Со парична казна' од 10.000 до 100.000 динари 

ќе се казни за прекршок самоуправната интересна 
заедница" ако не и достави податоци на Службата 
на општественото книговодство, на начинот и во ро-
кот предвидени со овој закон (член 3 став 1). 

Со парична казна од 2.000 до 20.000 динари ќе 
се казни за прекршокот од став 1 на овој член и од-
говорното лице во / самоуправата интересна заед-
ница. 

Со парична, казна од 2.000 до 20.000 динари ќе се 
казни за прекршок,' за дејствието од став 1 од овој 
член, и одговорното лице во органот на општестве-
но-политичката заедница. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

207. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на 

' Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југослав^ а издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАЧИНОТ НА РАСПО-
ЛАГАЊЕ СО ВИШОЦИТЕ НА ПРИХОДИТЕ НА 
ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И 

'НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
ОСТВАРЕНИ ВО 1982 ГОДИНА 

Се прогласува-Законот за дополнение на Зако-
нот за начинот на располагање со вишоците на 
приходите на општествено-политичките заедни-
ци-и на самоуправните интересни заедници остваре-
ни во 1982 година, што ги усвои Собранието на 
СФРЈ, ,на седницата на Сојузниот собор од 30 март 
1983 година., 

П бр. 273 
30 март 1983 година 

Белград 
^ Претседател 

на Претседателството 
на СФРЈ, 

Петар Стамко лиЕ, с. р. 

Претседател -
на Собранието на СФРЈ, 
Раиф Диздаревиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ,ЗА НАЧИНОТ 
НА РАСПОЛАГАЊЕ СО ВИШОЦИТЕ НА ПРИ-
ХОДИТЕ МА ОПШТЕСТВЕНО -ПОЛИТИЧКИТЕ 
ЗАЕДНИЦИ И НА САМОУПРАНИТЕ ИНТЕРЕСНИ 

ЗАЕДНИЦИ ОСТВАРЕНИ ВО 1982 ГОДИНА 

, Член 1 
Во Законот за начинот на располагање со ви-

шоците на приходите на општествено-политичките 
заедници и на самоуправните интересни заедници 
остварени во 1982 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 8/83) во член 1 по став 1 се додава нов став 2-
кој гласи.-

, , ш исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, повеќе остварените средства на буџетот на 
градот и општините од територијата на градот до 
износот од 100,0 мил. динари можат да се користат за 
учество на град Белград во финансирањето на тро- .. 
шоците за подготовка и одржување на VI заседание 
на Конференцијата на Обединетите нации за трго-
вија и развој (UNCTAD) 

Досегашниот ,став 2 станува став 3. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила наредн,иот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

208. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОИОЛ-' 
НЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРА-
НА НА КОРИСТЕЊЕТО НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕ-
ДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА НЕСТОПАНСКА 
И ^ П Р О И З В О Д С Т В Е Н И ИНВЕСТИЦИИ ВО 1983 

1 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за дополнение на Зако-
нот за привремена забрана н а користењето на оп-
штествени средства за финансирање на нестопански 
и ^производствени инвестиции во 1983 година што 
го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на' Со-
јузниот собор од 30 март 1983 година. 

П бр. 274 
30 март 1983 година 

Белград 
k Претседател 

' на Претседателството 
на СФРЈ, 

Петар Стамболиќ, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Р а и ф Диздаревиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕ-
НА ЗАБРАНА НА КОРИСТЕЊЕТО ,НА ОНШТЕ-

' СТВВДШ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА НЕ-
СТОПАНСКА И ^ П Р О И З В О Д С Т В Е Н И ИНВЕС-

ТИЦИИ ВО 1983 ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за привремена забрана на користе-

њето на општествени средства за финансирање нд 
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нестопанска и ^производствени инвестиции во 1983 
година („Службен лист на СФРЈ", бр. 76/82) во член 
2 се додава нова точка 17 која гласат 

„17) за завршување на изградбата и опремање-
то на објектите во Белград што ќе се користат за 
потребите на сместување на службите и за работа 
на VI заседание на UNCTAD". -

Член 2 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист 'на СФРЈ". 

209. 
Врз основа на член 281 став 1 точка 5 од Уста-

вот на Социјалистичка Федеративна Република Ј у -
гославија, а во врска со член 19 став 2 и член 78 
став 2 од Законот за девизното работење и кредит-
ните односи со странство („Службен лист на СФРЈ", 

' бр . 15/77, 61/82 и 77/82), Собранието на СФРЈ, на 
седн-ицата на Соборот на републ,иките и покраините 
од 31 март 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАЕДНИЧ-
КАТА ДЕВИЗНА 'ПОЛИТИКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 

ЗА 1983 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за заедничката девизна полити-
ка на Југославија за 1983 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 77/82), во точка 6. Политика на девиз-
н,ите резерви и на надворешната ликвидност на кра-
јот се додава нов став кој гласи: 

„Странските средства за плаќање остварени во 
текот на 1983 година, со откуп на менувачниците 
за ефективни динари (со исклучок на чековите што 
ги издала Народната банка на Југославија и на ту-
ристичките бонови продадени во земјата за бензин и 
продадените комерцијални бонови за бензин и де-
ривати на нафта) се распоредуваат: 

1) во согласност со Општествениот договор' за 
обезбедување и користење на девизи за плаќање на 
приоритетни увози на определени производи, одно-
сно суровини за нивно производство во 1983 година 
на единствениот југословенски пазар („Службен 
лист-на СФРЈ", бр. 10/83) и тоа: 

— во мил. 
САД долари 

а) за плаќање на увозот на суровини 
за производство на лекови за хума-
ни и ветеринарски потреби, меди-
цински материјал, детска храна и 
готови лекови што се произведуваат , 

- во, недоволни , количини — — — 95 
б) за плаќање за увозот на суровини 

за производство на детергенти — 70 
' в) за плаќање на увозот за суровини за 

производство на вештачки ѓубрива, 
ка ј неопходни кол.ичини готови ѓуб- ^ 
рика, средства за заштита на расте-
нијата и протеинска храна — ' — 90 

г)' за плаќање на увозот на шеќер , — 20 
д) за плаќана на увозот на сурово 

кафе — — '— — — — — — 55 
2) за плаќање на увозот на странски печат 8 
3) за плаќање на увозот на најнеопходните 

стоки заради отстранување на растроју-
- v раната во редовното снабдување и за 

квалитетно подобрување" на структурата -
на туристичката - потрошувачка — — 114 
Начинот на користењето и , употребата на сред-

ствата од потточката 3) на оваа точка ги утврдува 
Сојузниот извршен совет, на предлог од Сојузниот 

секретаријат за пазар и општи сто-пански работи во 
соработка со Оџштото здружение' на туристичкото 
стопанство на Југославија. 

,Средствата за каменита од потточ. 1), 2) и 3) ќе 
се користат сразмерно' со динамиката на приливот 
по основ на откупот на странски средства за пла-
ќање остварени ка ј менувачниците: 

4) странските средства за ^плаќање од потточ. 
1), 2) к 3) од оваа точка што ќе се остварат над на-
ведените износи се користат за отплата на кредити-
те што Народната банка на Југосавија ги зела во 
странство од свое име и за своја сметка.". 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен лист, на СФРЈ". 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 165 
31 март 1983 година 

Белград 

Претседател \ 
на Собранието на СФРЈ, 

Раиф ДиздаревиЌ, с. р. 

Претседател 
на Соборот на репуб-
ликите и покраините, , 
Никола Кмезиќ, с. р. 

210. 
Врз основа еа член 287 од Уставот на Соција-

л и с т и ч к а Федеративна Република Југославија, а во 
ирска со точка 4 о д Одлуката за бројот на членови-
те на Советот на општествениот систем за информи-
рање на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Собранието на СФРЈ на предлог од 
Комисијата за избор и именување, на седницата на 
Сојузниот собор од 23 март 1983 година и на седни-
цата на Соборот на републиките и покраините од 
31 март 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕН 
НА СОВЕТОТ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ СИ-СТЕМ ЗА 
ИНФОРМИРАЊЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕ-
РАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ОД РЕ-
ДОТ НА НАУЧНИТЕ, СТРУЧНИТЕ И ЈАВНИТЕ 

РАБОТНИЦИ 

Се разрешува од должноста член на Советот на 
општествениот систем за информирање на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија од 
редот на научните, стручните и јавните работници 
Богдан Осо л ник, судија на Уставниот суд на Соци-
јалистичка Република Словенија, а за член на тој 
совет се именува д-р Бојан Конвалинка, републички 
советник во Извршниот совет на Собранието на СР 
Словенија. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 179 
31 март 1983 год,ина 

Белград 

Претседател 
на Собранието ,на СФРЈ, 

Раиф Диздаревиќ, с. р. 

Претседател 
на Соборот на репуб- Претседател 
ликите и покраините, на Сојузниот собор, 
Никола Кмсзиќ, с. р. д-р Антон Вратуша, с. р. 
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211. 
Врз основа на член 3 од Законот за измени и 

дополненија на Законот за личните доходи на фун-
кционерите што ги избира или именував Собранието 
на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на де-
легатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 13/83), Административната комисија 
на Собранието на , СФРЈ на седницата од 23 март 
1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ФУНКЦИИТЕ ВО СО-
БРАНИЕТО НА СФРЈ ,ЗА КОИ СЕ УТВРДУВА 
ДЕКА НА НИВНИТЕ НОСИТЕЛИ ММ СЕ ЗГОЛЕ-
МУВА НАДОМЕСТОТ НА ЛИЧНИОТ ДОХОД ВО 

ОПРЕДЕЛЕН ИЗНОС 

1. Надоместот на личниот доход што го оства-
рува делегатот во Собранието на СФРЈ се зголемува 
во определен износ за време на вршењето на посто-
јаните функции и тоа: 

а) претседател на Собранието на СФРЈ: 
—^ потпретседател на Собранието на СФРЈ 
— претседател на Сојузниот собор 
— претседател на Соборот на републиките и 

покраините 
— потпретседател на, Сојузниот собор 
— потпретседател на Соборот на републиките и 

покраините 
б) претседатели на заедничките работни тела 

на соборите на Собранието на СФРЈ: 
— претседател на Комисијата за избор и име-

нувања 
— претседател на Административната комисија 
— претседател на Комисијата за утврдување на 

идентичноста на текстовите на јазиците на народите 
на Југославија 

— претседател на Комисијата за претставки и 
поплаки 

— претседател на Комисијата за информирање 
в) претседатели на одборите и комисиите на Со-

јузниот собор на Собранието на СФРЈ: 
— претседател на Одборот за општествено-еко-

номски односи 
— претседател на Одборот за општествено-прли-

тички односи , 
— претседател на Одборот за внатрешна поли-

тика 
— претседател на Одборот за надворешна поли-

тика 
— претседател на Одборот за народна одбрана 
— претседател на Одборот за буџет на федера-

цијата 
— претседател на Одборот за правосудство 
— претседател на Одборот за труд, здравје и со-

цијална политика 
— претседател на Одборот за прашања на бо-

I рците и воените инвалиди 
— претседател на Законодавно-правната коми-

сија 
г) претседател на одборите и комисиите на Со-

борот на републиките и покраините на Собранието 
на СФРЈ: 

— претседател на Одборот за општествен план 
и развојна политика 

— претседател на Одборот за пазар и цени 
— претседател на Одборот за финансии 
— предсе^ател на Одборот за кредитно-монета-

рен систем 

— претседател на Одборот за прашања на раз-
војот на стопански недоволно развиените републики 
и автономни покраини 

— претседател на Одборот за економски оДно-си 
со странство 

— претседател на Законодавно-правната коми-
сија. , . . 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престанува да важи Одлуката за постојаните 
заеднички работни тела на Собранието на СФРЈ и 
постојаните работни тела на соборите на Собранието 
на СФРЈ, чиишто претседатели има^т право на 
личен доход („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/75 и 
9/76). 

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

Бр. 020-17/83-013 
23 март 1983 година 

Белград 

Административна комисија на Собранието на СФРЈ 

Претседател, 
Шандор Добо, с.' р. 

212. ,У 

Врз основа на член 5 од Законот за измени и 
дополненија на Законот за личните доходи на фун-
кционерите штс) ги избира или именува Собрани-
ето на СФРЈ и за надоместите на лич,ните доходи 
на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 13/83), Административната ко-
мисија на Собранието на СФРЈ на седницата од 
23 март 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗНОСОТ НА МЕСЕЧНИОТ НАДОМЕСТ НА 
ТРОШОЦИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА 

1. На делегатите во Собранието на СФРЈ им 
припаѓа месечен надомест на трошоците за вршење 
на функцијата во износ од 3.500— динари. 

2. Надоместот од точка 1 на оваа одлука се 
исплатува месечно однапред. , 

3. Правата од оваа одлука течат од 1 април 1983 
година. 

4. Исплатата на надоместот по оваа одлука паѓа 
врз товар на наменските средства на Собранието на 
СФРЈ. 

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за износот на 
месечниот надомест на трошоците за вршење на 
функцијата („Службен ,ЛРТСТ на СФРЈ", бр. 17/78). 

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

Бр. 114-21/83-013 
23 март 1983 година 

Белград 

Административна комисија на Собранието на СФРЈ 

Претседател, 
Шандор ДоСк), С Р, 
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213. 

Врз основа на член 2 од Законот за измени и 
дополненија на Законот за личните доходи на фун-
к ц и о н е р о в што ги избира или именува Собрани-
ето на СФРЈ и за надоместите на л,ичните доходи 
на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен 
л^ист на СФРЈ", бр. 13/83), Административната ко-
мисија на Собранието на СФРЈ на седницата од 23 
март 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗНОСОТ ПА ЗГОЛЕМУВАЊЕТО ,НА НАДО-
МЕСТОТ НА ЛИЧНИОТ ДОХОД ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ОПРЕДЕЛЕНИ ФУНКЦИИ ВО СОБРАНИЕТО НА 

СФРЈ ^ 

1. Надоместот на личниот доход што делегатот 
го остварува се зголемува за 8.000 динари месечно 
за време на вршењето на функцијата: 

— претседател на Собранието на СФРЈ. 
2. Надоместот на личниот доход што делегатот 

го остварува се зголемува за 6.000 динари, месечно за 
време на вршењето на .функцијата : 

— потпретседател на Собранието на СФРЈ 
— претседател на Сојузниот собор 
— претседател на Соборот на републиките и по-

краините. 
3. Надоместот на личниот доход што делегатот 

го остварува се зголемува за 5.000 динари месечно 
за време на вршењето на функцијата ' 

— потпретседател на Сојузниот собор 
'— потпретседател на Соборот на републиките и 

покраините 
— претседател на заедничко работно тело на со-

борите на Собранието на СФРЈ 
— претседател на работно т^ло на "Сојузниот 

собор 
— претседател на работно на Соборот на 

републиките и покраините. 
4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

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

Бр. 120-40/83-013 
23 март 1983 година 

Белград 

Административна комисија на Собранието на СФРЈ 

Претседател, 
Шандор Добо, с. р. 

214. 

Врз основа на член 24 став 2 од Законот за 
извршување на Буџетот на федерацијата за 1983 
година („Службен лист на СФРЈ", бр. 78/82), Адми-

нистративната комисија на Собранието на СФРЈ, 'на 
седницата од 2 март 1983 година, донесе 

о Д Л У К А 
'ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА 
НА ПРИДОНЕСОТ ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА 
ИЗДВОЕНИ НА ПОСЕБНА СМЕТКА НА 'СОБРА-

НИЕТО НА СФРЈ 

1. Средствата на придонесот за станбена изград-
ба, пресметани и уплатени од личните доходи и од 
доходите на делегатите и на функционерите, одно-
сно на' раководните работници, избирани или име-
нувани, односно поставени во Собранието на СФРЈ, 
издвоени на посебна сметка на Собранието на СФРЈ 
(во натамошниот текст: средства на придонесот), мо-

жат да, се користат за изградба на станови, кре-
дитирање. на ' станбената изградба и за адаптација 
и реконструкција на становите заради решавање 
на станбените потреби на делегатите и функцио-
нерите, односно на раководните работници во' Со-
бранието на СФРЈ. 

2. Одлука за одобрување на средствата на при-
донесот за намените од точка 1 на оваа одлука 
донесува Административната комисија на Собрани-
ето на СФРЈ (во натамошниот текст: Комисијата), 
врз основа на барање- од корисникот, во согласност 
со ,критериумите утврдени со Одлуката за условите 
и начинот на доделување станови за потребите на 
функционерите во СобраниетО'на СФРЈ, на раковог 
дните работници и работниците во Службите на Со-
бранието на СФРЈ и за потребите на функционерите 
во определени сојузни органи и организации. 

3. Средствата на придонесот за изградба на 
станови ќе се користат во согласност со програмата 
за прибавување на станбени згради и станови за 
потребите на Собранието на СФРЈ. 

Станбени згради и станови за потребите на 
Собранието на СФРЈ се прибавуваат врз основа на 
договорот кој, во согласност со оваа одлука, го склу-
чува Интересната заедница за станбена изградба и 
управување со становите за потребите на работни-
ците и функционерите на сојузните органи. 

4. Средствата на придонесот за кредитирање на 
станбената изградба можат да се одобруваат за ку-
пување, изградба, доградба или адаптација на се-
мејна станбена зграда или стан во сопственост. 

Средствата на придонесот за намените од став 
1 на оваа точка можат да се одобруваат само за за-
доволување на станбените потреби на корисниците, 
со задолжително учество на лични средства на ко-
рисниците од најмалку 25% од вредноста на 
кредитот, со рок на отплата што не може да биде 
под л го од 20 години и со каматна стапка од најмалку 
3%. 

Договар за кредитот склучуваат, врз основа на 
одлуката на Комисијата, генералниот секретар' на 
Собранието на СФРЈ и корисникот на кредитот. 

5. Средствата на придонесот за адаптација и ре-
конструкција на станови во општествена сопстве-
ност можат да се одобруваат особено: 

— за преградување на стан заради добивање на 
поголем број станбени простории во станот; 

— за измена на намената на станбените просто-
рии во станот заради подобрување на функционал-
носта и квалитетот на домувањето; 

— за замена на дотраените инсталации и опре-
мата вградени во станот заради подобрување на 
условите за домување. 

Одлука за одобрување средства на придоне-
сот за намените од став 1 на оваа точка донесува 
Комисијата врз основа на барање од корисникот, по 
претходно прибавено мислење од стручната служба 
на соодветната интересна заедница за станбена из-
градба. 

6. Корисникот на кредитот, - односно на сред-
ствата на придонесот за адаптација и реконстру-
кција на станот е должен, кон барањето што го под-
несува до Комисијата, да ја приложи потребната 
техничка и друга документација. 

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

Бр. 36-14/83-013 . 
2 март 1983 година 

, Белград 

Административна комисија на Собранието на СФРЈ 

Претседател, 
Шандор Добо, с. р. 
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215. 
Врз основа на член 5а став 2 од Законот за прив-

ремена забрана на располагањето со дел- од опш-
тествените средства за купување на дизел-ториво и 
моторен' бензин („Службен лист на СФРЈ", бр. 61/82 
и 77/82), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПОДАТОЦИТЕ К О И ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД. И ДРУГИТЕ КОРИСНИЦИ НА 
ОПШТЕСТВЕНИ'^СРЕДСТВА СЕ ДОЛЖНИ ДА ГИ 
ОБЕЗБЕДАТ ВО СВОЕТО КНИГОВОДСТВО ЗА 
КОРИСТЕЊЕТО ' НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА 
ЗА КУПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ-ГОРИВО И МОТОРЕН 
БЕНЗИН И ЗА НАЧИНОТ НА НИВНОТО ДОСТА-
ВУВАЊЕ НА СЛУЖБАТА ЗА ОПШТЕСТВЕНО 

КНИГОВОДСТВО 
1. Организациите, на здружен труд и другите ко-т 

риснмци на општествени средства (во 'натамошниот 
текст: корисниците на општествени средства) се 
должни во своето книговодство да обезбедат подато-
ци за користењето на општествени средства за ку-
пување на дизел-гориво и моторен бензин и да 6 
ги доставуваат на Службата за општествено книго-
водство на начинот пропишан со оваа одлука. 

2. Корисниците на општествени средства ре дол-
жни да обезбедат вб своето книговодство податоци 
за користените средства за купување на дизел-го-
риво и моторен бензин на посебни аналитички смет-
ки во ра-мките на синтетичките конта на кои се кни-
жат таквите издатоци, односно во посебна книговод-
ствена евиденција, и тоа по количина и вредност 
на' наведените торива. 

Под купени количини на дизел-гориво и мото-
рен бензин од став 1 на овој член се подразбираат 
количините што корисниците на општествени сред-
ства ги купиле и ги презеле во пресметковниот пе-
риод од организациите на здружен труд што се за -
кСимаваат со промет на нафтени деривати. 

3. Корисниците на општествени средства обез-
бедуваат податоци за количината на дизел-гориво 
и моторен бензин што можат да ја купат во 1983 го-
дина врз основа на книговодствената евиденција за 
купеното дизел-гориво и моторен бензин во 1982 
година, а во согласност со чл. 1 до 3 од Законот за 
прив-ремена забрана на располагањето со дел од 
општествените средства за купување на дизел-го-
риво и моторен бензин (во натамошниот текст: З а -
конот). 

Податоците од став 1 на оваа точка за корисни-
ците на општествени средства кои својата дејност 
ја вршеле во 1982 година, а не го зголемувале бро-
јот на возилата во таа година, се утврдуваат врз 
основа на податоците за купените количини на ди-
зел-гориво и моторен бензин во првите три троме-
сечја на 1982 ,година и за купените количини во чет-
вртото тримесечје на 1982 година во согласност со 
Законот. 

Податоците од став 1 на оваа точка за корис-
ниците на општествени средства кои во текот на 1982 
година го зголемиле број,от на возилата, се утврду-
ваат на тој начин што просечната едномесечна по-
трошувачка на гориво во месеците кога таквото, во-
зило е користено се множи со бројот 12 и така доби-
ената коли,чина ќе и се додаде на утврдената коли-
чина од став 2 на оваа точка. 

4. Новооснованите односно новоорганизираните 
корисници на општествени средства што почцале 
со работа во периодот ј ануари .— септември 1982 
година ги утврдуваат податоците од став 1 точка 3 
на оваа одлука така што вкупно купените коли-
чини на дизел-гориво и моторен бензин ќе се поде-
лат со бројот на месеци на работењето на корис-
ниците на општествени ,средства и просечниот ме-

сечен износ се множи' со бројот 9, па на така утвр-
дената количина ќе и се додаде количината за пе-
риодот октомври — ,декември на која имале право 
според 'Законот. 

5. Ако Корисниците на општествени средства во 
,своето книговодство немаат обезбедени податоци за 
купените количини на дизел-гориво и моторен бен-
зин за четвртото тримесечје на 1981 година, односно 
за 1982. година, ,тие податоци ги обезбедуваат така 
штовредноста искажана во книговдството во динари 
за купеното дизел-гориво и моторен бензин ја де-
лат со цената на дизел-горивото и на моторниот 
бензин што важела во моментот на купувањето. 

6. Податоците за купувањето на дизел-гориво и 
моторен бензин за 1983 година, корисниците на оп-
штествени средства ги искажуваат на образецот 

'ОПГ -т- Податоци за купеното Дизел-гориво и мото-
рен бензин, како и за правото на купување на тие 
горива, што е отпечатен кон оваа одлука и претста-
вува нејзин составен дел. 

Податоците во образецот ОПГ се искажуваат во 
динари без пари и во литри без децилитри, со зао-
кружување на износот од 50 и повеќе пари, односно 
од 5 и повеќе децилитри — нагоре, а под 50 пари, 
односно 5 децилитри— надолу. . 

Податоците за начинот на утврдување на пра-
вото на, купување гориво од став 1 на ,оваа точка 
во 1983 година корисниците на општествени средства 
ги задржуваат во документацијата з а утврдената' 
пресметка. 

Корисниците на општествени средства се дол-
ж н и податоците на образецот ОПГ да ги доставуваат 
тримесечно^ со податоците за периодичната прес-
метка ^ з а в р ш н а т а сметка, до Службата на општес-
твеното книговодство к а ј ко ја имаат жиро-сметка, во 
два4 примерока, без оглед на тоа дали се составува 
и поднесува периодична пресметка, и тоа во рок од 
30 дена од денот на истекот на пресметковниот перит-
од, односно во пропишаниот рок за поднесување на 
завршната сметка. 

Ако корисниците на општествени средства со 
сомуправна спогодба предвидат ограничување ' на 
купувањето' на дизел-гориво и моторен бензин (члеч 
1 став 5 од Законот) да се врши, за работната орга-
низација, односно за сложената организација на зд-
ружен труд како целина, работната организација од-
носно сложената организација на здружен труд, до 
Службата на општественото книговодство ка ј која 
има своја жиро-сметка поднесува сводни податоци на 
образецот ОПГ, во два примерока, и прилага список 
на називите и број на жиро-сметката за секоја ос-

' новна организација на здружен труд чии податоци 
се внесени во своднмот образец. На сводниот обра-
зец ОПГ се става клаузула: 
„Сводни податоци за РО (СОЗТ) , 
жиро-сметка број - ка ј филијалата на СОК 
во ; 

Работната, односно сложената организација на 
здружен труд доставува и по еден примерок на об-
разецот ОПГ составен за секоја одделна основна 
организација на здружен' труд за која се внесени 
податоци во сводниот образец ОПГ. 

Корисниците на општествени средства на кои 
не се однесува забраната на располагањето со дел 
од општествените средства според чл. 2 и 3 од За -
конот, доставуваат податоци на образецот ОПГ како 
и корисниците на општествени средства на кои се 
однесува забраната. Корисниците на општествени 
средства на кои не се однесува забраната на распо-
лагањето, со дел од општествените средства според 
чл. 2 и 3 од Законот, во образецот ОПГ внесуваат по-
датоци за фактички купените количини на тие го- ' 
рива во сите колони, а во поглед на делот, од опш-
,тествените средства за купување на дизел-гориво и 
моторен бензин на кои се однесува забраната на рас-
полагањето ќе пополнат соодветни податоци под ре-
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дните броеви каде што се искажува ограничување-
то на образецот ОПГ, со тоа што таму каде што не-
ма ограничување податоците во колоните 5 и 6 ќе 
бидат идентични со соодветните податоци во коло-
ните 7 и 8 за купените количини во пресметковниот 
период. 

7. Корисниците на општествени средства, рри 
поднесувањето на образецот ОПГ за првото триме-
сечје на 1983 година, ќе поднесат и посебен образец 
за четвртото тримесечје на 1982 година, со тоа што 
во колоните 3 и 4 на овој образец-ќе внесат пода-
тоци за четвртото тримесечје на 1981 година, односно 
за третото тримесечје на 1982 година, а во колони-
те 5, 6, 7 и' 8 податоци за четвртото тримесечје на 
1982 година. 

8. Службата на општественото книговодство на 
Југославија ќе го приспособи образецот ОПГ кон по-
требите на механографската обработка. 

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

Е. п. бр. 117 
17 март 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с. р. 

Образец ОПГ 

Орг,анизација на здружен труд, односно корисник — вредност во динари 
на општествени средства — количина во литри 

ПОДАТОЦИ ЗА КУПЕНОТО ДИЗЕЛ-ГОРИВО И МОТОРЕН БЕНЗИН, КАКО И ЗА ПРАВОТО НА 
КУПУВАЊЕ НА ТИЕ ГОРИВА 

Ј од 1 јануари 198— до 198— година 

Купено во прес-
Реден Употреба на дизел-гориво и Купено во Право на купу- метковниот пе-
број v моторен бензин базниот период вање во 1983 риод 

' динари литри динари литри динари литри 

1 . 2 3 4 , 5 6 7 8 

1 Употреба согласно со одредбата на член 1 од 
Законот 
а) ограничена потрошувачка: 

1.1. Прево,з на патници во јавниот патен сообраќа; 
1.2. Превоз на патници во меѓународниот патеч 

сообраќај ^ ^ . 
1.3. П р е в о з н а стоки во јавниот патен сообраќај 
1.4. Превоз на стоки за сопствени потреби во пат-

ниот сообраќај 
1.5. Користење на стационарна мотори со внат-

решно согорување 1 

"1.6. Користење на чамци, јахти и друти пловни 
' ' средства 

Вкупно под 1—а 

б) Намена за која потрошувачката не е огра-
ничена: ' . 

'1.7. Стационарни мотори со внатрешно4 согорување 
шт;о се користат при производството на енерги-
ја, за напојување на уредите за контрола на 
летањето во воздушниот сообраќај и при испи-
тување на производство на нафта и гас и дру-
ги јагленоводороди, како и при цевоводен 
транспорт на нафта и гас и други јагленово-

- доводи 
Вкупно под 1—б 

'2. Употреба за целите од член 2 наѓ Законот 
По сите основи — в к у п н о 

3. Употреба според одредбите на член 3 од Зако- , 
пот 

а) ограничена потрошувачка: 
3.1. Патнички автомобили 
3.2. Rent-a-car автомобили 
3.3. Патнички такси-автомобили 
3.4. Патнички автомобили со кои се' врши обука 

на возачи 
Вкупно под 3—а 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

б) намена за која потрошувачката не е огра-
ничена': - ј 

3 5. По сите основи — в к у п н о ' ј ' 
4. - Вкупно купено (4.1. плус 4.2.) 
4.1. Според намените каде што е пропишано огра^ 

ничување на потрошувачката (1а плус За) 
4.2. Според најмените каде што со прописите не е 

ограничена потрошувачката (1б плус 2 плус 36/ 

Во , 19— година ' 4 I Раководител на. Овластено лице на ООЗТ или 
книговодството, на други КОС, 

М. IL 

216. 

Врз основа на то-чка 7 од Одлуката за условите 
и начинот на пренос на девизи на давателите на ус-
луги во меѓународниот стоковен сообраќај во 1983 
година („Службен лист на СФРЈ", бр. 8/83), сојузни-
от секретар за финансии пр-опишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ОДРЕДБИТЕ ОД ОДЛУКА-
ТА ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ПРЕНОС НА 
ДЕВИЗИ НА ДАВАТЕЛИТЕ НА'УСЛУГИ ВО МЕ-

,ЃУНАРОДНИОТ СТОКОВЕН СООБРАЌАЈ ВО 1983 
ГОДИНА 

1. брганизацшгге на здружен труд кои даваат 
услуги на превоз во меѓународниот стоковен помор-
ски, речен, друмски и воздушен сообраќај (во ната-
мошниот текст: давателите на услуги), на кои пре-
носот на девизи се врши согласно со Одлуката за 
условите и начинот на пренос на девизи на давате- . 
лите на услуги во меѓународниот стоковен сообраќај 
во' 1983 година (во натамошниот текст: Одлуката), 
при извозот на стоки се должни, црн наплатата на 
превозот на стоки на меѓународни релации, да им 
испостават на корисниците на услуги најмалку два 
примерока од фактурата за извршената услуга на 
превоз. Таа фактура с о д а м особено податоци за: д и-
нарскиот и девизниот износ на возарината, назив 
на овластената банка к а ј која давателот на услуги 
има девизна сметка, како и број на девизната' смет-
ка на давателот на услуги. 

Корисникот на услугата го плаќа износот од 
фактурата во динари. 

Корисникот на услуги на превоз е должен, при 
распоредот на девизниот " прилив што се води на 
сметката 25730, да го приложи и следното: 

— образецот 745 во корист на сметка 7100 на да-
вателот на услугата; или 

— изјава дека не користел услуга на домашен 
превозник на странски релации. 

Овластената банка не може д а изврцш распоред 
к"а девизниот прилив на крајните корисници ако 

не е исполнет еден од условите од став 3 на оваа 
точка. 

Овластената банка на корисникот на услуги е 
должна, истиот ден по приемот на образецот 745 од 
став 3 на оваа точка, да изврши пренос на девизи 
за извршените услуги на превоз на странска рела-
ција, и тоа на девизната сметка 7100 на давателот 
на услуги к а ј неговата овластена банка. 

Давателите на услуги се должни, по приемот на 
првиот примерок од образецот 745, истиот ден да 
издадат налог за пренос на динари во височина на 
противвредноста на девизниот ,износ на возарината 
од образецот 745, пресметано по курсот што важи 
на денот на преносот на девизите, на корисникот на 
услугата, што н^ својата Овластена банка ќе и го 
докажат со заверен примерок на образецот 41 на 

Службата на општественото книговодство за извр-
шеното враќање на динари. Како датум на прено-
сот на девизите се -смета датумот од рубриката 16 
на образецот 745: 

2. Давателите на услуги при увозот се должни, 
при наплатата на превозот на стоки на меѓународни 
релации, да им испоставт на корисниците на услуги 
најмалку два примерока од фактурата за изврше-
ната услуга на превоз. Таа фактура особено содр-
ж и податоци: за денарскиот износ на возарината; 
за припаѓачкиот девизен дел на возарината во сми-
сла на точка 4 од Одлуката; назив на овластената 
банка ка ј која давателот на услуги има девизна 
сметка, како и број на девизната сметка на дава-
телот на услуги'. 

Корисникот на услугата го плаќа износот од 
фактурата во динари. 

Корисникот на услугата е должен, во моментот 
на плаќањ-ето на увозот на стоки што се предмет на 
превозот, истовремено со изоставувањето на нало-
гот со кој се плаќаат увезените стоки, да ' го испо-
стави и образецот 1450 со кој му го пренесува (пла-
ќа) на давателот на услуги девизниот дел на воза-
рината искажан во фактурата од став 1 на оваа 
точка. ' ч 

Давателите на услуги се должни, по приемот на 
првиот примерок (оригинал) на образецот 1450 исти-
от ден да издадат налог за пренос на динарите го 
височина на противвредноста на девизниот дел на 
возарината од образецот 745, пресметано по курсот 
што важи на денот на преносот ,на девизите, на ко-
рисникот на услуги, што на својата овластена банка 
ќе и го докажат со заверен примерок 'на образецот 
41 на Службата^ на општественото книговодство за 
извршеното враќање на динароката противвредност: 
Како датум на преносот на девизите се подразбира 
датумот од образецот 1450. 

3. Ако при извозот, односно . увозот на стоки 
што се предмет на превозот во смисла на Одлуката 
не се изврши плаќање, односно наплата во рок од 
90 дена согласно со член 113 од Законот за девизно-
то работење и кредитните односи со странство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77, 61/82 и 77/82) 
од која и да било причина (купување, односно про-
дажба на стоки на кредит; пребивање на долговите 
и побарувањата' со странство; плаќање преку конт-
нокорентни сметки; одложување на роковите за 
внесување на девизи и др.), корисниците на услуги 
се должни во тој случај да постапат во смисла со 
точ. 3 и 4 од Одлуката. 

4. Ова упатство влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Слз^жбен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 3-2810/1 
29 март 1983 година^ 

Белград 
4 Сојузен секретар за 

финансии. 
Јоже Флорјанчич, с. р. 
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2t7. 
Врз основа на член 49 ста? 4 од Законот за ос-

новните права-на воените инвалиди и на ^ с т в а - . 
та на паднатите борци („Службен лист на СФРЈ , 
% ' 68/81) претседателот на Сојузниот комитет за 
прашања на борците и на воените инвалиди издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИТЕ ИЗНОСИ НА 
ЛИЧНАТА И СЕМЕЈНАТА ИНВАЛИДНИНА. НА 

ДОДАТОКОТЗА НЕГА И ПОМОШ ОД СТРАНА 
НА ДРУГО ЛИЦЕ И НА ОРТОПЕДСКИОТ ДОДА-

ТОК ВО 1983 ГОДИНА 

215. . 
Врз основа на член 24 став 4' од Законот за ос-

новните права на носителите на' „Партизанска спо-
меница 1941" („Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72, 
40/73, 33/76, 32/81 и 68/81), и член 25 став 4 од Законот 
за основните права на борците од Шпанската наци-
он а л но ос л io бодрите л на и револуционерна војна од 
1936 до 1939 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
67/72, 40/73, 33/76, 32/81 и 68/81), претседателот на 
Сојузниот комитет за прашања на борцит.е и на во-
ените (инвалиди издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ' НА ВИСОЧИНАТА НА "ГОДИ-
ШНОТО ПАРИЧНО' ПРИМАЊЕ ЗА ЗАКРЕПНУ-
ВАЊЕ НА НОСИТЕЛИТЕ НА „ПАРТИЗАНСКА 
СПОМЕНИЦА 1941" И НА БОРЦИТЕ ОД ШПАН-
СКАТА НАЦИОНАЛНООСДОБОДИТЕЛНА И РЕ-
ВОЛУЦИОНЕРНА ВОЈНА ОД 1936 ДО 1939 ГОДИ-

НА ЗА 1983 ГОДИНА 

1. Годишното парично примање за закрепнува-
ње на носителите на „Партизанска споменица 1941" 
и на борците од Шпанската националноослободи-
телна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година 
за 1983 година изнесува 14.172 динара. 

, 2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 300/83 
23 март 1983 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот комитет за 
прашања на борците и на 

воените инвалиди, 
Драгомир Николиќ/ с. р. 

219. 
Врз основа на член 24 став 4 од Законот за ос-

новните права на носителите на „Партизанска спо-
меница 1941" („Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72, 
40/73, 33/76 32/81 и 68/81)" и член 25 став 4 од Законот 
за основните права на борците од Шпанската наци-
оналноослободителна и револуционерна војна од 
1936 до 1939 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
67/72, 40/73, 33/76, 32/81 и 68/81), претседателот на -
Сојузниот комитет за прашања на борците и на во-
ените инвалиди издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ОСНО-
ВОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДОДАТОКОТ КОН 
ПЕНЗИЈАТА И НА ПОСТОЈАНОТО МЕСЕЧНО 

ПАРИЧНО ПРИМАЊЕ ВО 1983 ГОДИНА 
Ј 

1. Основот за определување на додатокот кон 
пензијата и на постојаното месечно парично прима-
ње според Законот за основните права на носители-
те на4 „Партизанска споменица 1941", и според За-
конот за основните права на борците од Шпанската 
национал ̂ ослободителна и револуционерна војна 
од 1936 до 1939 година во 1983 година изнесува 13.295 
д,инари. 

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

Бр, 301/83 
23 март 1983 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот комитет за 
. прашања на борците и на 

воените инвалиди, 
Драгомир Николиќ, с. р. 

Бр. 299/83 
23 март 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
прашања на борците и на 

воените инвалиди, 
Драгомир Николиќ, с. р. 
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220. 

Врз основа на член 18 став 4 од Законот за ос-
новните права на лицата одликз^вани со Орден на 
народен херој („Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72, 
21/74, 33/76, 32/81 и 68/81), претседателот на Сојуз-
ниот комитет за прашања на борците и на воените 
инвалиди издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ МА ВИСОЧИНАТА НА ОСНО-
ВОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДОДАТОКОТ КОП 
ПЕНЗИЈАТА И НА ВИСОЧИНАТА МА ПОСТОЈА-
НОТО МЕСЕЧНО ПАРИЧНО ПРИМАЊЕ ВО 1983 

ГОДИНА 

1. Основот за определување на додатокот кон 
пензијата и на височината на постојаното месечно 
парично примање според Законот за основните пра-
ва на лицата одликувани Со Орден на народен хе-
рој во 1983 година изнесува 13.295 динари. 

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

Бр. 302/83 
23 март 1983 година 

Белград 
' Претседател 

на Сојузниот комитет за 
1 ' прашања на борците и на 

вбените инвалиди, 
Драгомир Николиќ, с. р. 

Врз основа на член За став '3 од Законот за бо-
речкиот додаток („Службен лист на СФРЈ", бр. ' 
67/72, 33/76, 32/81 и 68/81), претседателот на Сојуз-
ниот'комитет за прашања на борците и воените ин- . 
валиден издава ' 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВОТ ЗА ОПРЕДЕЛУ-
ВАЊЕ НА БОРЕЧКИОТ' ДОДАТОК 'ВО 1983 БО-

ДИНА 

1. Основот за определување на боречкиот дода-
ток во 1983 година изнесува 13.295 динари. 

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

,Бр. 303/83 
23 март 1983 година , 

Белград ' 
. ^ Претседател 

на Сојузниот комитет за 
прашања на борците и на 

воените инвалиди, 
Драгомир Николиќ, с. р. 

222. 
Врз основа на член 24 став 4 од Законот за ос-

новните права на носителите' на „Партизанска спо-
меница 1941" („Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72, 
40/73, 33/76, 32/81 и 68/81), член 25 став 4 од Законот 
за основните права на борците од Шпанската наци-
оналноослободителна и револуционерна војна од 
1936 до 1939 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
67/72. 40/73, 33/76,' 32/81 и 68/81) и член 11 став 3 
од Законот за основните права на лицата одликува-
ни со орден Караѓорѓева ѕвезда со мечеви, со орден 
Бел" орел со мечеви и со Златен медал на Обилиќ 
(„Службен Лист на СФРЈ", бр. 67/72, 22/73, 33/76 и 
68/81), претседателот на Сојузниот комитет за пра-
шања на борците и на воените инвалиди издава 

Н А Р Е Д Е А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА НАДО-
МЕСТОТ НА ТРОШ ОДИТЕ ЗА ПОГРЕБ НА НО-
СИТЕЛИ НА „ПАРТИЗАНСКА СПОМЕНИЦА 1941", 
НА БОРЦИ ОД ШПАНСКАТА НАЦИОДАЛНООС-
ЛОБОДИТЕЛНА И РЕВОЛУЦИОНЕРНА ВОЈНА 
ОД 1936 ДО 1939 ГОДИНА И НА ЛИЦА ОДЛИКУ-
ВАНИ СО ОРДЕН KAPAЃOPЃEBA ЅВЕЗДА СО МЕ-

ЧЕВИ ВО 1983 ГОДИНА -

1. Надоместот на трошоците за погреб на носи-
тели на „Партизанска споменица 1941", на борци од 

'Шпанската националноослободителна и револуцио-
нерна војна од 1936 до 1939 година и на лица одли-
кувани со' орден Караѓорѓева ѕвезда со мечеви во 
1983 бодина изнесува 37.626 динари. 

2. Оваа наредба влегува до сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 304/83 
23 март 1983 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот комитет за 
прашања на борците и на 

воените инвалиди, 
Драгомир Николиќ, с. р. 

223: 

Врз основа на член 19 став 4 од Законот за ос-
новните права на лицата одликувани со Орден на 
народен херој („Службен лист на СФРЈ", бр. 67 72, 
21/74, 33/76, 32/81 и 68/81), претседателот на Сојуз-
ниот комитет за прашања на борците и на воените 
инвалиди издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈГОЛЕМИОТ ИЗНОС НА 
НАДОМЕСТОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПОГРЕБ НА 
ЛИЦА" ОДЛИКУВАНИ СО ОРДЕН НА НАРОДЕН 

ХЕРОЈ ,ЗА 1983 ГОДИНА 

1. Најголемиот износ на надоместот на трошоци-
те за погреб на лица одликувани со Орден на на-
роден херој во 1983 година се утврдува во височина 
од 62.710 динари. 

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

Бр. 305/83 
23 март 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
прашања на борците и на 

воените инвалиди, " 
Драгомир Николиќ, с. р. 

224. 

Врз основа на член 14 став 2 од Законот за ца-
ринската служба („Службен лист на СФРЈ", бр. 
56/80), директорот на Сојузната управа за царини 
донесува 1 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОЧЕТОКОТ НА РАБО-
ТАТА НА ЦАРИНСКИОТ РЕФЕРАТ ПИРОТ НА ' 

ЦАРИНАРНИЦАТА ДИМИТРОВГРАД 
1. Царинскиот реферат Пирот на Царинарница-

та Димитровград почнува да работи на 1 април 1983 
година. 
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2. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 4 

' " 05/1 Бр. Д-2106 
22 март 1983 година 

" Белград Директор 
на Сојузната управа за царини, 

Звонко Пошчиќ, с. р. 

' - УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 
О Д Л У К А 

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА' ОДРЕД-
БИТЕ НА ЧЛЕН 63 ОД ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИ-
ТЕ ПРАВА ОД ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКО-

ТО ОСИГУРУВАЊЕ 
1. Со предлогот на овластените предлагачи: Со-

бранието на Самоуправната интересна заедница 
на пензиското и инвалидското осигурување на Бос-
на и Херцеговина, Самоуправната интересна за-
едница на пензиското и ИКЕ ал,ид окото осигурување 
на Македонија и Самоуправната интересна заед-
ница на пензиското и инвалидското осигурување на 
Косово, пред Уставниот суд на Југославија е пове-
дена4 постапка за оценувана на уставноста на од-
редбите на член 63 од Законот за основните права 
од пензиското и инвалидското осигурување („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 35/72, 18/76 и 58,/70). 

Според мислењето на предлагачите, "со одред-
бите на член СЗ од наведениот закон федерацијата 
ги повредила нивните со Уставот на СФРЈ загаран-
тирани самоуправни права и ги пречекорила свои-
те уставни овластувања и надлежности предвидени 
со чл. 58, 59 и 281 став 1 точка 3 од Уставот на 
СФРЈ,во поглед на уредувањето на општествено-
економските односи меѓу самоуправните заедници 
на пензиското и инвалидското осигурување. Според : 
нивното мислење, односите меѓу самоуправните ин-
тересни заедници на пензиското и инвалидското 
осигурување во поглед на обврските за надоместу-
вање на дел од пензијата се од облигоционо-правен 
карактер, па нивното уредување е работа на самите 
учесници во облигациониот однос, т.е. да овие за-
едници. 

Предлагачите сметаат дека член 63 на оспоре-
ниот закон во целост, а посебно неговиот став 5, има . 
ретроактивно дејство во материјален поглед, па по-
дади тоа не е во согласност со член 211 ст. 1 и 2 од 
Уставот на СФРЈ. Според нивното мислење одред-
бата на "став 1 член 63 од Законот не се ограничува 
на стажот остварен по влегувањето во сила на овој 
Дакон, т. е. на периодот по 1 јануари 1973 година, ту-
ку нејзиното дејствување се протега ретроактивно 
на целиот пензиски стаж, остварен кога и да било. 
За повратното дејствување на член 63 од овој закон 

" не постои ниедна од причините од член 211 на Ус-
. тавот на СФРЈ. 

2. Во член 63 став 1 од наведениот закон е про-
пишано дека. кога пензискиот стаж е н а в р т е н на 
подрачјето на две или повеќе заедници на пензис-
кото и инвалидското осигурување на работн,ик, се-
која од тие заедници е должна на заедницата што 
го признала правото на пензија да и надомести дел 
од пензијата определена според вкупниот пензиски 
стаж кој му одговара на сразмерот меѓу стажот што 
осигуреникот го н а в р т и л , на нејзиното подрачје, од-
носно што му е утврден од страна на таа заедница, 
и на вкупниот -пензиски стаж. 

Надоместот на дел од пензијата од став 1 на 
овој член опфаќа, покрај ,сразмерниот дел од пен-
зијата, и соодветен дел од другите давања кон пзн-

' зијата, кои на уживателот на пензијата му- припа-
ѓаат по основ на пензиското и инвалидското осигу-

- рување, како и соодветен дел од задолжителните 
придонеси што се плаќаат на пензиските примања, 
ако со самоуправна спогодба не е определено пои-

' наку (став- 3). 

Според став 2 од овој член, од вкупниот стаж од 
став 1 на овој член се одбиваат периодите што спо-
ред прописите важеле до 31 декември 1972 година, 
утврдени како учество во револуционерната работа, 
учество ЕО Народноослободителната војна, учество 
во антифашистичката борба во други земји и 'со јуз -
нички војски, и периодите поминати надвор од ра -
бота поради околности предизвикани од војни. 

Врз основа на став 4 од овој член, надоместот 
на дел од пензијата се пресметува и се плаќа три-
месечно, ако со самоуправна спогодба не е опреде-
лено поинаку. Одредбите на ст. 1 до 3 од овој член 
се применуваат и врз пензиите остварени до 31' де-
кември 1972 година, ако со самоуправна спогодба 
не е определено поинаку (став 5). 

3. На јавната расправа, одржана на 13 април 
1982 година, предлагачите останаа при своите бара-
ња, но предложија Уставниот суд на Југославија да 
го одложи донесувањето на својата одлука до доне-
сувањето на новиот закон за основните права од 
пензиското и инвалидсково осигурување. 

Новиот Закон за основните права од пензиско-
то и инвалидското осигурување е донесен на 22 ап-
рил 1982 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/82) 
и влезе во сила осмиот (ден од денот на објавување-
то, и врз основа на член 108, ќе се применува од 1 
јануари 1983 година. 

Собранието на СФРЈ на 30 декември'1982 година 
донесе Закон за измени на Законот за основните 
права од пензиското и инвалидското осигурување 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 77/82) со кој ја одло-
ж и примената на Законот за основните права од 
пензиското и инвал,идското осигурување до 1 јули 
1983 година. 

Прашањето за надоместување на дел од пензи-
јата од оспорениот член 63 на Законот, во новиот 
закон е уредено таќо што, ако пензискиот стаж е 
н а в р т е н односно ,утврден на подрачјето на две или 
повеќе1 заедници, заедниците меѓусебно со самоуп-
равна спогодба ги уредуваат прашањата за надоме-
стување на дел од пензијата на' задницата што го 
признала правото на пензија, кој му одговара на 
сразмерот меѓу стажот што го наполнил осигурени-
кот на подрачјето на заедницата, односно што му 
го утврдила таа, и па вкупниот ,пензиски стаж (член 
87 став 1).- Овој начин на регулирање на надоместот 
на дел од пензијата ќе се применува и врз пензиите 
остварени ф 1 јануари 1983 година. Додека заедни-
ците со самоуправн,а спогодба не ги уредат праша-
њата за надоместување на сразмерниот дел од пен-
зијата во с а:сла на член 87. став 1 од овој закон, 
обврската за надоместување на сразмерниот дел од 
пензијата ќе се утврди само за стажот наполнет по 
31 декември 1962 година. 

. Обврските на заедниците што настанале по ос-
нов на ст. 1 до 3 од член 63 на Законот за основните 
права од пензиското и инвалидското осигурување, 
а што се однесуваат на пензискиот стаж наполнет до 
31 декември 1962 година, ги преземаат заед,ниците 
ка ј кои е остварено правото Hia пензија, ако со. са-
моуправна спогодба не е'определено поинаку (член 
108). 

4. По донесувањето на „новиот Закон за основните 
права од пензиското и инвалидското осигурување, 
Самоуправната инт,ересна заедница на пензиското 
и инвалидското1 осигурување на Босна и Херцегови-
на" и Самоуправната интересна заедница на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македони-
ја се откажаа од поднесениот предлог, додека Са-
моуправната интересна заедница на пензиското и 
инвалидското осигрување рѓа Косово остана при под-
несениот предлог да се оцени уставноста на наве-
дената одредба на член 63 од За,конот. 

5.' Сообразно со одредбата на член 281 став 1 точка 
3 од Уставот на СФРЈ, федерацијата е надлежна, 
преку сојузните органи, да ги уредува основните 

-права на работниците во здружениот труд на кои 
им се обезебедува нивната со уставот утврдена по-
ложба во општествено-економските односи и основ-
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ките права и обврските на организациите на здру-
жен труд, на самоуправните интересни заедници и 
на другите самоуправни организации и заедници и 
на општественово л итичките заедници во поглед' на 
средствата во општествена сопственост. Федерација-
та. исто така, е надлежна да ги уредува основните 
права па работните луѓе заради обезбедување на 
нивната социјална Сигурност и солидарност. л 

Во член 163 од Уставот на СФРЈ е пропишано 
дека правото на работниците на социјално осигуру-
вање им се обезбедува со задолжително осигурува-
ње, врз начелата на заемност и солидарност л ми-
натиот труд, во самоуправните интересни заедници, 
а врз основа на придонесот од личниот доход и 
придонесот од доходот на организациите на здружен 
труд, односно придонесот од средствата на другите 
организации или заедници во кои работат. 

Тргнувајќи од наведените уставни^одредби, ф е -
дерацијата во Законот за основните права од пен-
зиското и инвалидското осигурување пропиша дека 
правата од пензиското и инвалидското осигурување 
им се обезбедуваат на осигурениците, врз наче-
лата на заемност и солидарност, во самоуправните 
и интересни заедници на пензиското и инвалид-
ското осигурување, и дека правата од ова осигуру-
вање се остваруваат во заедниците на чие подрачје 
осигуреникот бил последен пат осигуран (член 60 
став 1 од, Законот). 

Имајќи го предвид уставно-правниот карактер на 
самоуправните интересни за.е-дници во кои осигу-
рениците, врз начелата на заемност и солидарност 
и минатиот труд, ги здружуваат средствата потреб-
ни за остварување на утврдените права од пензи-
ското и инвалидското осигурување, произлегува де-
ка тие заедници, кадео носители на обезбед,ување на 
правата од пензиското и инвалидското осигурување 
во однос на осигурениците што во нив определено 
време биле осигурени, се должни за тие периоди 
на осигурување да им обезбедат соодветни права 
од пензиското и инвалидското осигурување. Бидеј-
ќи во нашиот систем е прифатено решението, пен-
зијата да не се остварува истовремено во повеќе 
самоуправни интересни заедници на пензиското и 
инвалидското осигурување, туку таа во целост да 
се остварува во една самоуправна заедница, и тоа 
според местото каде што осигуреникот последен пат 
бил осигурен, произлегува обврската за заедницата 
ка ј која осигуреникот во определено време бил оси-
гурен, да и надомести на заедницата, ка ј која оси-
гуреникот го остварува. правото на пензија, дел од 
пензијата што му одговара на времето на осигурува-
њето на подрачјето на таа заедница. Меѓутоа, одно-
сите на заедниците на пензиското, и инвалидското 
осигурање, како што се уредени со член 63 од За-
конот, само се последица од уставната позиција на 
работниците во стекнувањето и остварувањето на 
основните права од пензиското и инвалидското оси-
гурување, по основ на својот придонес со текуштиот 
и минатиот труд. Со оглед на таквите обврски на 
заедницата, кои произлегуваат од законот и Уста-
вот на СФРЈ, не може да се прифати мислењето де-
ка се работи за облигациони односи меѓу самоуп-
равните интересни заедници на пензиското и ин-
валидското осигурување, зашто самоуправните ин-
тересни заедници на пензиското и инвалидското 
осигурување влегуваат во меѓусебни односи на по-
барување и долгуван^, независно од својата волја 
бидејќи обврските на заедницата ги создава осигу-
реникот, работејќи и уплатувајќи придонеси на те-
риторијата на една или повеќе самоуправни инте-
ресни заедници на пензиското и инвалидското 
осигурување. Тргнувајќи од таквото значење и од 
таквите односи меѓу самоуправните интересни за-
едници и осигурениците, т.е. корисници на, пензија, 
самоуправните интересни заедници не можат овие 
прашања да ги утврдуваат со меѓусебен договор. Уре-
дувајќи ги овие односи, федерацијата, сообразно со 
член 281 став 1 точка 3 од Уставот на СФРЈ, ги 
уредува основните права и обврски на сам6управ-
нџте интересни заедници нц пензиското и инва-

лидското осигурување во поглед на средствата во 
општествена сопственост, настанати од со уставот 
определеното задолжително социјално осигурување 
на работниците во случај на старост. 

Што се однесува до приговорот на предлагачите 
дека оспорените одредби на член, G3 од Законот 
имаат ретроактивно дејство, и дека поради тоа се 
несогласици со член 211 од Уставот на СФРЈ, во кој 
е утврдено дека законите и другите прописи и оп-
штите акти на органите на општествено-политички-
те заедници не можат да имаат повратно дејство, 
а дека по исклучок може со закон да се определи 
одделни негови одредби, ако тоа го бара општиот 
интерес, да можат да имаат повратно дејство, според 
оцена на Судот, не може да се прифати. Одредбите 
на член 63 ст. 1 до 4 од Законот немаат повратно 
дејство бидејќи се однесуваат само на пензии о-пре-
делени по 1 јануари 1973 година, т.е. по влегување-
то во сила на Законот за основните права од пензи-
кото и инвалидското осигурување. Обврската на 
самоуправните интересни заедници на пензиското и 
инвалидското осигурување да вршат надоместување 
на дел од пензијата, сразмерно со должината на пен-
зискиот стаж стекнат на нивното подрачј е, е воспоста-
вена со дејство од 1 јануари 1973 година, т.е. од де-
,нот на' влегувањето во сила на Законот за основните 
права од пензиското и инвалидското осигурување. 
Фактот дека самоуправните интересни заедници 
се должни на заед,ницата, која го признал правото 
на пензија и ка ј која осигуреникот го остварува ова 
свое право, да и надоместат дел од пензијата за 
стажот што осигуреникот го н а в р т и л на нивното по-
драчје пред 1 јануари 1973 година, не значи дека 
овие одредби имаат повратно дејство. Со Законот 
е создадена обврска за заедниците само од денот на 
неговото влегување во сила, а стажот на осигурува-
њето мора да се посматра во неговата вкупност, ка-? 
ко едно од мерилата за утврдување на минатиот 
труд на работникот, кој се оживотворува низ оства-
рувањето на правото на пензија. 

Исто таќо ни одредбата од став 5 на член 63 о,п; 
Законот, со која е определено дека одредбите на ст. 
1 до 3 од овој член ќе се применуваат и врз 'пен-
зиите остварени до 31 декември 1972 година, ако со 
самоуправна спогодба не е определено поинаку, не-
ма ретроактивно дејство. Оваа одредба им овозмо-
жува на самоуправните интересни заедници, со 
своја самоуправна спогодба, ова прашање по,инаку да 
го уредат. Во согласност со" тие овластувања, со са-
моуправната спогодба од 1974 година, самоуправни-
те интересни заедници го решија ' о в а прашање 
на истиот начин како што е тоа пропишано во член 
63 став 5 од Законот т.е. секоја заедница, за пеизии?-
те остварени до 31 декември 1972 година, да и ги на-
домести средствата на заедницата што го признала 
правото на пензија за стажот остварен на своето 
подрачје. 

Според оцена на Судот, федерациј,ата не ги пре-
чекорила своите овластувања од чл. 58, 59 и 281 став 
1 точка 3 од Уставот на СФРЈ, па оспорената одред-
ба на член 63 од Законот за основните права од 
пензиското и инвалидското осигурување не е несо-
гласна со Уставот на СФРЈ. 

Уставниот суд на Југославија, врз основа на 
член 375 од Уставот на СФРЈ и член 29 од Делов-
никот на Уставниот суд на Југославија, по одржа-
ната јавна расправа на 13 април 1982 година, доне-
се едногласно. 

О д л у к а 
Се одбива предлогот на Самоуправната интере-

сна заедница на пензиското4 џ инвалидското оси-
гурување на Косово да се утврди дека одредбите на 
член 63 од Законот за основните права од пензи-
ското и инвалидското осигурување се несогласни со 
Уставот на СФРЈ. 

Оваа одлука Судот је донесе во состав: претсе-
дател на Судот д-р Александар Фира и членови на 
Судот: д-р Васили Гривчев, д-р Стана Гукиќ-Деле-
виќ, Славко Кухар, Иван Франко. Владимир Кри-
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виц, Мустафа Сефо, Јаким Спировски, д-р Јосиф 
Тра,ј ковиќ, Митушко Шибалиќ и Душан Штрбац. 

У бр. 119/81, 156/81 и 229/81 
13 јануари 1983 година 

Белград Претседател ,на 
Уставниот суд на Југо-

- славија, 
д-р Александар Фира, с. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Одлуката за услови-
те под кои физички лица можат, да увезуваат, вне-
суваат и примаат определени предмети од стран-
ств,о, објавена во „Службен лист на СФРЈ", бр. 11/83, 
се попарила долунаведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ПОД-КОИ ФИЗИ-
ЧКИ ЛИЦА МОЖАТ ДА УВЕЗУВААТ, ВНЕСУВА-
АТ И ПРИМААТ ОПРЕДЕЛЕНИ ПРЕДМЕТИ ОД 

СТРАНСТВО 

Во точка 19 наместо зборовите: „во точка 2", 
треба да стои: „во точка 1". 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, ,23 март 
1983 година. 

206. 

С О Д Р Ж - И Н А : 
Страна 

204. Закон за измени и дополненија.на Зако-
нот за оданочување на производи и услу-
ги во прометот — — — — - — — 329 

205. Закон За претворање на, краткорочните 
кредити на народните банки на републи-
ките и на Народната банка на Војводина 

' дадени на Југословенската банка за ме-
ѓународна економска соработка во долго-
рочни кредити за намените на дополни-
телно кредитирање на извозот на опрема, 
бродови и изведување на инвестициони ра-
боти во странство н^ кредит — — — — 
Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за начинот на располагање со ви-

, шоците од приходите на буџетите на оп-
штествено-политичките заедници и со ви-

. шоците на приходите на самоуправните 
интересни заедници 1 од општествените 
дејности во 1983 година -

207. Закон за дополнение на Законот За на-
чинот на располагање со вишоците на 
приходите на општествено-политичките 
заедници и самоуправните интересни заед-
ници остварени во 1982 година — — — 

208. Закон за дополнение на Законот за при-
времена забрана на користењето на оп-
штествени средства за . финансирање на 
нестопански и непроизводствени инвести-
ции во 1983 година — — — 1— — — 

209. Одлука за дополнение на Одлуката за 
заедничката девизна политика на Југо-
славија за 1983 година — — — — 

210. ' Одлука за разрешување и именување на 
член па Советот на општествениот ,систем 
за информирање на Социјалистичка Фе-
деративна Репуб-лика Југославија од ре-
дот на научните, стручните и јавните ра-
ботници — — — " — — — — — — 

211. Одлука за определување на функциите 
во Собранието на СФРЈ за кои се утвр- -
дува дека на нивните носители им се зго- -

333 

334 

334 

216. 

217. 

218. 

338 

- . 340 

331 220. 

221.. 

- . - - : - 332 222. 

333 

Страна 
лемува надоместот на личниот доход во 
определен износ — — — — — — 335 

212. Одлука за износот на месечниот надомест 
на трошоците за вршење на функцијата '335 

213. Одлука за износот на зголемувањето на , 
надоместот на личниот доход за вршење 
на определени функции во Собранието 
на СФРЈ - 1—- - - - - - - 336 . 

214. Одлука за условите за користење на 
средствата на придонесот за станбена из-
градба издвоени на посебна сметка на Со-

бранието на СФРЈ — — — — — - — 336 
215./ Одлука, за податоците кои организациите 

на здружен труд и другите корисници на ' 
општествени средства се должни да ги 
обезбедат во своето книговодство за ко-
ристењето на општествени' средства за 
купување на дизел-гориво и моторен бен-
зин и за начинот на нивното доставува-
ње на Службата за општествено книго-
водство — — — — — — Т— — — 337 
Упатство за извршување на одредбите од 
Одлуката за условите и начинот на пре-
нос на девизи на давателите на услуги во 
меѓународниот стоковен сообраќај во 1983 
година — — — — — — — - — 
Наредба за утврдување на месечните из-
носи на личната и семејната инвалидни-
на, на додатокот за нега и помош од стра-
на на друго лице и на ортопедскиот дода-
ток во 1983 година - — — — 
Наредба за утврдување на височината на 
годишното парично примање за закреп-
нување на носителите на „Партизанска 
споменица 1941" -и на борците од Шпан-
ската националноослободителна и рево-
луционерна војна од 1936 до 1939 година 
за 1983 година — — - — — — — 
Наредба за утврдување на височината на 
основот за определување на додатокот 
кон пензијата и на постојаното месечно 
парично примање во 1983 година 

,Наредба за утврдување на височината на 
основот за определување на додатокот кон 
пензијата и на височината на постојано-
то месено парично примање ро 1983 година 341' 
Наредба за утврдување на основот за оп-
ределување на боречкиот додаток во 1983 
година — — — — — — '— — — 341 
Наредба за утврдување на височината на 
надоместот на трошоците за-погреб на но-
сители на „Партизанска споменица 1941" 
на борци од Ш,панската националноосло-
бодителна и револуционерна војна од 1936 
до 1939 година и- на лица одликувани со 
орден Караѓос ѓена ѕвезда со мечеви во 
1983 година - - - - - - - - ,341 

223. Наредба за утврдување на најголемиот 
износ на надоместот на трошоците за по-
греб на лица одликувани " со Орден на 
народен херој во 1983 година — — — 341 

224. Решение за определување на почетокот 
на^ работата на царинскиот реферат Пи-
рот. на Царинарницата Димитровград — 341 

Одлука за оценување на уставноста на одред-
бите на член 63 од Законот за основните 
права од пензиското и инвалидското оси-
гурување — — — — — — — — 342 

Исправка на Одлуката за условите под кои 
физички лица можат да увезуваат, - вне-
суваат и примаат определени предмети од 

- странство — — — — — — — - 344 

219. 
340 

- 343 

Шздавач: Швншжо-шдгтачѕса установа Службен лист? па Севдијажетичка Федеративна Република 
Југославија, Белград Јована Ристана бр, 1. Мошт. фах - Директор и главен ѕѕ одговорен уредник 

Вељко ТадаЕ. Печати Белградски1 издавачко-графики завод, Ѕ^лсрад,ЈђуфеваЈр војвода 
МшииЕа бр. ТТт 


