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Брз основ-а на член 315 точка 3 од Уста,вот на 
Социјалистичка Федерат,ивна Република Југослави-
ја, Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија издава 

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

Се прогласува Законот з,а измени и дополнени-
ја на Законот за оданочување на производи и ус-
луги во прометот, што го усвои Собранието на СФРЈ, 
на седницата на Соборот на републиките и покраи-
ните од 16 декември 1983 година. 

П бр. 323 
16 декември 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Мика Шпиљак, с. р. 

Претседател 
, на Собранието на СФРЈ, 

Војо Срзентиќ, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ОДАНОЧУВАЊЕ НА 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, 58/75, 7/77,' 61/78, 26/79, 
5/80, 63/80, 3/81, 23/82 и 15/83), во член 6 став 
1 точка 5 во четвртиот ред зборот: ,уи"се 'заменува со 
зборот: „односно". 

Член 2 
Во член 23 ставот 6 се менува и гласи: 
„Формата, содржината и начинот на водење на 

книгата на прометот се пропишуваат со републички 
односно со покраински пропис.". 

По став 8, се додава нов став 9, кој гласи: 
„Ако поединецот, даночен обврзник не ја води 

книгата на прометот врз основа на сметките или врз 
основа на дневниот промет евидентиран во регистар 
-касата или ако на купувачот или на корисникот 
на услугата не му дава отсечок од касарската лента, 
ќе се смета дека не води книга на прометот.". 

Досегашните ст. ,9 и 10 стануваат ст. 10 и 11. 

Член 3 
Во член 36 став 1 точката 7 се менува и гласи: 
„7) книги, брошури и други публикации — од 

областа на науката, уметноста, културата, образова-
нието и воспитувањето; стручни публикации; ин-
формативен ценат (дневен, неделен и периодичен); 
филмови за настава; каталози на: книги, музеи, ли-
ковни галери-и и изложби; грамофонски плочи и сни-
мени видеокасети, магнетофонски и магнетски лен-
ти од областа на науката, културата, образованието, 
воспитувањето, уметноста и класичната и сериозна-
та музика (говорни дела, дела наменети за учење на 
странски јазици, како и драмски, оперски, симфо-
ниски, камерни, хорски, оркестарски дела и сл.) ос-
вен грамофонските плочи, видеокасетите, магнето-
фонските и магнетните ленти на кои е снимена за-
бавна или народна музика, односно на кои претеж-
но е застапена забавна или народна музика. Мисле-
ње за тоа дали се во прашање производи од оваа 
точка за кои не се плаќа основен данок на промет е 
должен да прибави издавачот односно увозникот од 
надлежниот републички односно покраински орган 
пред пуштањето на тие производи во промет;". 

Точка 8 се менува и гласи: 
„8) школски прибор за пишување м цртање". 
Со прописот донесен в-рз основа на член 58 од 

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

Точка 9 се менува и гласи: 
„9) спортски и фискултурни реквизити и опре-

ма кота ги набавуваат на начинот определен BIO член 
37 точка 5 став 1 од овој закон корисници на опште-
ствени сред,ства за вршење на своите дејности. 

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

Во точка 39 став 2 втората реченица се менува 
и гласи: „Наодот и мислењето од оваа точка ги из-
дава надлежната инвалидска комисија на Зедница-
та за пензиско и инвалидско осигурување во репу-
бликата односно во автоном,ната покраина", а во 
претпоследната реченица зборовите: ,,на кого според 
член 60 од Законот за воените инвалиди му се дава 
бесплатно на употреба" се заменуваат со зборовите: 
„кој врз основа на член 69 од Законот за основните 
права на воените инвалиди и на семејствата на пад-
натите борци остварил право на;". 

Во точка 43 точката се менува со точка и запир-
ка и потоа се додава нов,а точка 44, која гласи: 

„44) јонизирачки стимулатори со потсилена енер-
гија на високонапонските импулси со свеќички од 
бензински мотори, како и други слични системи што 
штедат енергија, а врз основа на добиен атест од 
страна на надлежните институции.". 

Став 2 се брише. 
Досегашниот став 3 станува став 2. 
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Член 4 
Во Тарифата на основниот данок на промет се 

вршат следните измени и допол,ненија, и тоа: 
(1) во тар. број 2 точка 8 став 2, по зборот „пе-

чки" се додатна ат зборовите: „и за загревање на хо-
тели и други угостителски објекти"; 

(2) во тар. број 3 тон. 2 и 3 се менуваат и гласат: 
„2) на сите видови екстра цигари на чие произ-

водство не се применуваат прописите за југословен-
ските стандарди — пакувања од 20 парчиња, се пла-
ќа основен данок на прометот на производите, и тоа 
за цигарите: 

— чија цена е др 32,00 динари 62г68% 
— чија цена е над 32,00 до 34,00 динари 63,76% 
— чија цена е над 34,00 до 40,00 динари . 66,10% 
— чија цена е над 40,00 динари 71,10% 
3) на сите видови цигари — пакување од 20 пар-

чињ-а, на чие производство се применуваат прописи-
те за југословенските стандарди, се плаќа основен 
данок на промет, и тоа за цигарите што спаѓаат во: 

— I квалитетна група 56,08% 
— II квалитетна група 53,57% 
— III квалитетна група 51.72% 
— IV квалитетна група СО,70% 
(3) тар. број 9 се менува и гласи: 

„Tap. број 9 
На прометот на следните производи се плаќа 

основен данок на промет, и тоа: 
1) по стапка од 37% на прометот: 
— на производите од сите видови и форми из-

работени со повеќе од 2% злато и други благородни 
метали (платина и др.), како и на производите изра-
ботени со повеќе од 50% сребро, освен производите 
изработени од сребро во филигран, на чиј промет се 
плаќа данок според тар. број 1 од оваа тарифа; 

2) по стапка од 56% на прометот: 
— на предметите изработени од небрусено кри-

стално (оловно) стакло; 
3) по стапка од 75'/о на прометот: 
— на ѕидни часов.ници и на часовници за маса 

се механизам за отчукување, како и на рачни и 
џепни часовници, чија продажна цена во која не е 
засметан данокот на прометот, е поголема од 4.500 
динари по парче: 

— на мотори за бродови и чамци со јачина по-
голема од 13 kW; 

— на украсни стоки; 
4) по стапка од 74,83% на прометот на кибритчи-

ња и запалки на гас што се полнат само еднаш; 
5) по стапка од 93% на прометот на ' природен 

бесценет камен и природен бисер и на предмети из-
работени со тој камен и бисер; 

6) по стапка од 100% на прометот на сурово, пр-
жено и мелено кафе и екстракт од- кафе.". 

Во забелешката кон овој тар. број точката 4 се 
менува и гласи: 

,,4. на прометот на нови или употребувани про-
изводи од тон. 1 и 5 на овој тар. број, што ќе го из-
вршат граѓани непосредно или преку трговски орга-
низации на здружен труд како посредник или пре-
ку занаетчиски дуќани на самостојни занаетчии, се 
плаќа данок на прометот според овој тар. број и ко-
га е тој дано-к платен во поранешниот промет.": 

(5) во тар. број 11 во точка 6, точката и запир-
ката на крајот се бришат и се додаваат зборовите: 
„како и грамофонски плочи, видеокасети, магнето-
фонски и магнетски ленти на кои е снимена забавна 
или народна музика или на кои претежно е застапе-
на забавна или народна музика;". 

Член 5 
По исклучок од одредбите на Законот за оданочу-

вање на производи и услуги во прометот (,,Службен 
лист на СФРЈ", бр. 33/72 28/73, 36/75, 58/75, 7/77, 
61/78, 26/79, 5/80, 63/80, 3/81, 23/82 и 15/83) покрај 
производите од член 36 став 1 точка 35 на тој за-
кон, не се плаќа д,анок на прометот на производите 
ниту на прометот на производите од тар. број 1, тар. 
број 7 точка 1, тар. број 8 став 1 точка 1), тар. број 
9 став 1 тон. 2), 3) алинеја 1 и 3 и точка 4), тар. број 
10 став 1 точка 2), тар. број 11 став 1 точ. 2), 16) и 17) 
и тар. број 12 точка 1) на Тарифата на основниот 
данок на промет на кои е видно втисната ознаката 
XIV зимски олимписки игри. Сараево^ 84, а што ќе 
се произ-ведат врз основа на писмени договори со 
Олимпискиот комитет склучени до 2 април 1983 го-
дина. 

Одредбите од став 1 на овој член се однесуваат 
на овие производи од чија цена врз основа на пи-
смени договори со Олимпискиот комитет ќе се фи-
нансираат XIV зимски олимписки игри, Сараево 84, 
под услов тие производи да се пуштат во промет и 
да се реализираат до 31 декември 1984 година. 

Член 6 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

778. 

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за Ре-
валоризација на основните средства и на средства-
та за заедни-чка потрошувачка на корисниците на 
општествени средства („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 32/75, 60/75, 22/78 и 65/81), директорот на Со-
јузниот завод за статистика -издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИНДЕКС НА 
ЦЕНИТЕ ЗА ГРАДЕЖНИТЕ ОБЈЕКТИ И ЗА ПРЕ-
ДМЕТИТЕ НА ОПРЕМАТА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 
1 ОКТОМВРИ 1982 ГОДИНА ДО 30 СЕПТЕМВРИ 

1983 ГОДИНА 

1. Годишните индекси на цените за градежните 
објекти и за предметите на опремата по групите во 
кои градежните објекти и предметите на опремата 
се распоредени со Одлуката за определуваше на 
групите на градежните објекти и опрема за кои 
Сојузниот завод за статистика ги утврдува индек-
сот^ на цените за Ревалоризација („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 46/75), се утврдуваат за периодот од 
1 октомври 1982 година до 30 септември 1983 година. 

2. Годишните индекси на цените од точка 1 на 
оваа наредба се: 

1.01 Објекти на електростопанството, 
на водостопанството и на поштен-
скиот, телефонскиот и телеграф-
скиот сообраќај — — — — 125 
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1 

1.02 

1.03 

1.04 

1.05 

1.06 

1.07 

2.01 

2.02 

2.03 

2.04 

2.05 

2.0G 

2.07 

2.08 

2.09 

2.10 

2.11 

2.12 

2.13 

2.14 

2.15 

2.16 

Патишта, аеродроми и објекти на 
луки и пристаништа — — — 134 
Објекти за вршење на железнич-
киот сообраќај и на другиот сообра-
ќај на шини — — — — — — 132 
Објекти на рудниците за јаглен, 
на рудниците за метали и на руд-
ниците за неметали — — — — 130 
Објекти за истражување, експло-
атација, пренесување и сместува-
ње на нафта и гас — — — — 130 
Индустриски, градежнички, зана-
етчиски, земјоделски, шумарски, 
сообраќај ни, трговски, угостител-
ски, туристички, комунални, уп-
равни, станбени и други згради 
о.д тврд материј ал-армиран бетон, 
бетон, камен и тули 
Индустриски, занаетчиски, гра-
дежни, земјоделски, шумарски, 
угостителски, туристички, управ-
ни, станбени и други згради и 
други градежи од метални, дрве-
ни и пластични материјали — — 
Електроенергетски, водостопански 
и рударски машини, уреди и по-
стројки — — — — — — — 
Машини, уреди и постројки за 
експлоатација и преработка на 
нафта и гас — — — — — — 
Машини, уреди и постројки на цр-
ната и обоената металургија и за 
производство на кокс — — — 
Машини, уреди и постројки во ин-
дустријата на неметали — — — 
Машини, уреди и постројки во ме-
талната индустрија, во електро-
индустријата и БО бродоградбата 
Машини, уреди и постројки во хе-
миската индустрија, во индустри-
јата на гума и во индустријата на 
колеа и обувки 
Машини, уреди и постројки за 
производство на градежен матери-
јал, огноотпорен материјал и аз-
,бестни производи 
Машини, уреди и постројки во 
дрвната индустрија, во индустри-
јата на целулоза и во индустри-
јата на дрвесина и хартија — — 130 
Машини, уреди и постројки на 
текстилната индустрија и на ин-
дустријата на спортска опрема — 135 
Машини, уреди и постројки во 
прехранбената индустрија и во 
индустријата на тутун — — — 127 
Машини, уреди и постројки во 
графичката и во другата ненаве-
дена индустрија — — — — — 153 
Машини, уреди и постројки во об-
ласта на земјоделството, шумар-
ството и градежништвото — — 122 
Опрема што се користи за врше-
ње на железничкиот сообраќај и 
на другиот сообраќај на шини — 142 
Опрема што се користи за врше-
ње на друмскиот сообраќај — — 131 
Опрема што се користи за врше-
ње на поморскиот сообраќај и на 
сообраќајот на внатрешните води 133 
Опрема што се користи за врше-
ње на ПТТ сообраќај и на радио 
и ТВ сообраќај - - — — - 120 

- - 125 

125 

128 

114 

130 

127 

13G 

- - - - 131 

- - - 124 

2.17 Опрема што се користи за ^врше-
ње на воздушниот сообраќај — 140 

2.18 Мерни и контролни апарати, инс-
трументи и уреди и стандардни и 
специјални алати — — — — 121 

2.19 Лабораториска опрема, школски 
учила, медицински уреди, апарати 
и прибор и спортски реквизити — 123 

2.20 Електронски сметачи, пишувачки, 
сметачки и книговодствени маши-
ни, уреди и постројки — — — 128 

2.21 Мебел, како и машини, уреди и . 
апарати за општи и посебни на-
мени — — — — — — — 128 

3. Оваа наредба се применува на Ревалориза-
цијата на основните средства и на средствата за 
заедничка потрошувачка на корисниците на оп-
штествени средства, со состојбата на 31 декември 
1983 година. 

4. Оваа наредба влегува во сила на 31 декем-
ври 1983 година. 

Бр. 26-4032/1 
16 декемвр-и 1983 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

статистика, 
Фраита Кешел, с.р, 

779. 

Врз основа на член 54 став 4 од Законот за из-
бор и отповик на делегатите во Сојузниот собор на 
Собранието на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија („Службен лист на СФРЈ", бр. 
5/78 — Пречистен текст), Комисијата за избор и от-
повик на делегатите во Сојузниот собор на Собрани-
ето на СФРЈ објавува 

Л И С Т А 
НА КАНДИДАТИ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЕН ИЗБОР НА' 
ЕДЕН ДЕЛЕГАТ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБ-
РАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВ-
НА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ОД СОЦИЈАЛИС-

ТИЧКА АВТОНОМНА ПОКРАИНА КОСОВО 

Шабан Красниќи роден 1948 година, општестве-
-но-политички работник, Албанец член на делега-
цијата на општествено-политичките организации во 
Подуево. 

Кандидационата конференција на Социјалистич-
киот сојуз на работниот народ на Косово ја утврди 
листата на кандидатите во смисла на член 45 и член 
79 став 1 од Законот. 

Листата на кандидатите ја потврди Покраинска-
та изборна комисија на Социјалистичка автономна 
Покраина Косово. 

Бр. 103 
19 декември 1983 година 

Белград 

Комисија за избор и отповик на делегатите во 
Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ 

Секретар, 
Мирко Михајловиќ, с.р. 

Претседател, 
Таип Таипи, с.р, 

2 3 1. 2 3 



Ст,рана 1732 - број 66 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Среда, 21 декември 1983 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 
О Д Л У К А 

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ЧЛЕН 36 
ОД ПРАВИЛНИКОТ ЗА РЕШАВАЊЕ НА СТАН-
БЕНИТЕ ПОТРЕБИ НА РАБОТНИЦИТЕ НА РА-
БОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЕЛЕКТРОДИС-
ТРИБУЦИЈА „ПРИБОЈ" ВО ПРИБОЈ ОД 28 ЈА-

НУАРИ 1981 ГОДИНА 

1 Со оспорената одредба на Правилникот е ут-
врдено дека за секоја година работен стаж остварен 
во Работната организација на електродистрибуција 
Прибој" во Прибој се добиваат десет бода, а за се-

која година работен стаж остварен н,адвор од Работ-
ната организација, пет бода. 

2. Оценувајќи ја уставноста на оспорената од-
редба од Правилникот, Уставниот суд на Југослави-
ја на седмицата одржана на 2 ноември 1983 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 на 
гласови, донесе 

О д л у к а 
1. Се укинува член 36 од Правилникот за реша-

вање на станбен,ите потреби на работниците на Ра-
ботната организација на електродистрибуција „При-
бој" во Прибој, од 28 јануари 1981 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист 
на СФРЈ" и tea начинот на кој е објавен овој само-
управен општ акт. 

Причините за ваквата одлука се дадени во Од-
луката на Уставниот суд на Југославија У-број 
144/79 од 5 октомври 1983 година, објавена во „Слу-
жбен, лист на СФРЈ", бр. 59/83 од 18 ноември 1983 
година. 

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија за 
донесе во следниот состав: претседател на Судот 
Воислав Ракиќ и членови на Судот: д-р Васил Грив-
чев, Рамадан Враниќи, д-р Александар Фира, Иван 
Франко, д-р Стана Ѓукиќ-Делевиќ, Славко Кухар, 
Радко Мочивник, Мустафа Сефо, Милосав Стијо-
виќ, Јаким Спировски, Душан Штрбац и д-р Јосиф 
Трајковиќ. 

У-бр. 212/81 
2 ноември 1983 година 

Белград 
Претседател 

на Уставниот суд на 
Југославија, 

Воислав Ракиќ, с. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ЧЛЕН 14 
ОД ПРАВИЛНИКОТ ЗА УСЛОВИТЕ И МЕРИЛАТА 
ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ СТАНОВИ М КРЕ-
ДИТИ ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА НА РАБОТНИ-
ЦИТЕ НА ОСНОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗД-
РУЖЕН ТРУД СПЕЦИЈАЛНО ОСНОВНО УЧИЛИ-

ШТЕ „ЈЕЛЕНА ВАРЈАШКИ" ВО ВРШАЦ 

1. Со оспорената одредба на член 14 од Правил-
никот е утврдено дека работниот стаж остварен во 
таа организација и работниот стаж остварен во дру-
ги организации на здружен труд нееднакво се вред-
нува, така што за секоја навршена година работен 

'стаж остварен во Основното училиште се определе-

ни пет бода, а за секоја навршена година работен 
стаж кој се признава во стаж за пензија, односно за 
секоја навршена година работен стаж остварен 
надвор од ОСНОВРЈОТО училиште, се определени два 
бода. 

2. Оценувајќи ја уставноста на оспорената од-
редба од Правилникот, Уставниот суд на Југослави-
ја, на седницата одржана на 9 ноември 1983 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 на гла-
сови, донесе 

О д л у к а 
Се укинува член 14 од Правилникот за условите 

и мерилата за давање на користење станови и кре-
дити за станбена изградба на работниците на Ос-
новната организација на здружен труд Специјално 
основно училиште „Јелена Варјашки" во Вршац. 

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

3. Причините за ваквата одлука се дадени во 
Одлуката на Уставниот суд на Југославија У-бр. 
144/79 од 5 октомври 1983 година, што е објавена во 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 59/83 од 18 ноември 
1983 година. 

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја 
донесе во следниот состав: претседател на Судот 
Воислав Ракиќ и судии: Рамадан Враниќи, Милосав 
Стиовик, Радко Мочивник, Славко Кухар, Јаким 
Спировски, д-р Васил Гривчев, Иван Франко, Ду-
шан Штрбац, д-р Стана Ѓукиќ-Делевиќ, Мустафа 
Сефо, д-р Александар Фира и д-р Јосиф Трајковиќ. 

У-бр. 56/82 
9 ноември 1983 година 

Белград 
Претседател 

на Уставниот суд на 
Југославија, 

Воислав Ракиќ, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

777. За,кон за измени и дополненија на Зако-
нот за оданочување на производи и ус-
луги во прометот — — — — — ' 1729 

778. Наредба за утврдување на годишниот ин-
декс на цените за градежните објекти и 
за предметите на опремата за периодот 
од 1 октомври 1982 година до 30 септем-
ври 1983 година — — — — — -

779. Листа на кандидати за дополнителен из-
бор на еден делегат во Сојузниот собор 
на Собранието на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија од Соци-
јалистичка Автономна Покраина Косово — 1731 

Одлука за оценување на уставноста на член 
36 од Правилникот за решавање на стан-
бените потреби на работниците на Рабо-
тната организација на електродистри-
буција „Прибој" во Прибој од 28 јануа-
ри 1981 година — — — — — — — 1732 

Одлука за оценување на уставноста на член 
14 од Правилникот за условите и мерила-
та за давање на користење станови и кре-
дити за станбена изградба на работни-
ците на Основната организација на здру-
жен труд Специјално основно училиште 
„Јелена Барбашки" во Вршац — — — 1732 

1730 

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

Вељко Тадиќ. - Печати Београдски издавачко-графичка завод, Белград ,Булевар во јводе 
Мишиќа бр. 17. 


