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Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, издавам 

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 за 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 
покраините од 27 јануари 1977 година. 

ПР бр. 570 
27 јануари 1977 година 

Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател -
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, 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, 38/75 и 58/75) во член 5 став 6 
зборовите: „што ќе ја изврши граѓанин" се замену-
ваат со зборовите: „што ќе се изврши помеѓу граѓа-
ните, помеѓу . граѓанските правни лица и помеѓу 
граѓаните и граѓанските правни лица". 

Член 2 
Во член 36 став 1 се вршат следните измени и 

дополненија: 
1) во точка 16 на крајот се додаваат зборовите: 

„ако ги набавуваат општествени правни лица непо-
средно од производителите или од прометот на голе-
мо или од увоз"; 

2) во точка 17 во првата реченица по зборовите: 
„во тие единици," се додаваат зборовите: „опрема 
на центрите за обука за општонародна одбрана, ра-
диоуреди и соодветна опрема за радиоаматерските 
организации,"; 

3) во точка 22 на крајот се додаваат зборовите: 
„и печки и шпорети на цврсти горива"; 

4) во точка 29 на крајот се додаваат зборовите: 
„и лен"; 

5) во точка 30 процентот „50%" се заменува со 
процентот: „20%" а на крајот на текстот се дода-
ваат зборовите: „и од вигоњ-предиво"; 

6) во точка 31 процентот: „50%" се заменува со 
процентот: „20%", по зборот в-о заграда: „Супрал", се 
додава зборот: „Тафтилон,", а на крајот се бришат 
точка и запирка и се додаваат зборовите: „и синте-
тички полиестерски влакна („Белира");"; 

7) во точка 33 на крајот се додаваат зборовите: 
„и обувки изработени со над 50% вештачка кожа, 
скај и пластични материјали"; 

8) во точка 37 зборовите: „реализирани преку 
сопствени продавници" се заменуваат со зборовите: 
„и производи на ученички работилници — реа-
лизирани непосредно или преку сопствени продав-
ници"; 

9) по точка 39 се додава нова точка 40, која 
гласи: „40 сапуни за перење.". 

Член 3 
Тарифата на основниот данок на промет се ме-

нува и гласи: 

„ТАРИФА НА ОСНОВНИОТ ДАНОК НА ПРО-
МЕТ 

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

крајна потрошувачка, освен на прометот на произ-
води што се посебно предвидени во озаа тарифа 
или за кои е предвидено даночно ослободување, се 
плаќа основен данок на промет на производи по оп-
шта стапка од 14%. 

По стапката од став 1 на овој тар. број се пла-
ќа основниот данок на промет на производи и на 
прометот: 

1) на кујнска сол (NaCl) 
2) на производи од шеќер (бонбони, екстракти 

од благо дрво, гуми за џвакање и други производи 
од шеќер од тар. бр. 17.04 и 17.05 cia Царинската 
тарифа). 

Основниот данок на промет на. производи спо-
ред овој тар. број се плаќа и на вештачки безалко-
холни пијачки. 

Не се плаќа основен данок на промет на произ-
води на сода-вода и на минерална вода. 

Забелешка: 
Даночен обврзник за производите од ст. 2 и 3 

на овој тарифен број е производителот, увозникот, 
продавачот на големо или продавачот на мало ЌОР 
тие производи им ги продаваат на угостителски ор-
ганизации на здружен труд или на други крајни 
потрошувачи (на други организации, на граѓани и на 
граѓански правни лица). 

Tap. број 2 
На прометот на деривати на нафта се плаќа 

основен данок на промет на производи, и тоа: 

1) на моторен бензин и на авионски бензин: 
- од 86 октани 60 92% -



-Страна 398 - ,Број 7 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 4 февруари 1977 

- од 98' октани и над 98 октани 62,96% 

2) на дизел-горива: 
- Д-1 33,36% 
- Д-2 33,02% 
- Д-3 32,65% 
На продажбата на дизел-гориво Д-2, која под 

условите и на начинот што се определени во член 
6 од овој закон им се врши на организациите на 
здружен труд во железничкиот сообраќај исклучи-
во за погон на дизел-локомотиви, не се плаќа ос-
новен данок на промет на производи. 

3) на петролеј за осветление и на 
млазно гориво 52% 

4) на петролеј за мотори 26% 
5) на авионски и моторни масла 24% 
6) на минерални масла и масти за 

мачкање, на хипоидни и регенери-
рани масла и на други минерални 
масла и масти, на масло за подма-
чкување и на примарен (суров) 
бензин 7% 

7) на природен гас, бутан-гас, пропан 
гас, бутан-пропан гас кога со по-, 

- мош на специјални уреди се корис-
тат за погон на моторни возила и 
на моторни пловни објекти 35% 

8) на масло за горење, екстра-лесно 
(ЕЛ) и на масло за горење лесно, 
специјално (ЛС) 33,02% 

На прометот на деривати на нафта што не спа-
ѓаат во производите од овој тар. број, основниот данок 
на промет на производи се плаќа според тар. број 1 
на оваа тарифа, освен ако производителот, увозни-
кот или трговската организација на здружен труд, 
врз основа на прибавена писмена изјава од произ-
водителската организација на здружен труд, на 
оваа и продаде таков производ, под условите од 
член 6 на овој закон, како материјал за репродук-
ција. 

Забелешка: 
1. Даночна основица за производите од овој 

тар. број е: 
1) продажната цена со вклучени трошоци на 

транспортот и со трошоците на трговијата (маржа 
и др.), ако производите се продаваат на пушиш 
станици или во продавници и во други деловни 
единици што продаваат стоки на Мало; 

2) продажната цена на стовариштето на прода-
вачот на деривати на нафта, ако производите им се 
продаваат на големи потрошувачи како на крајни 
потрошувачи; 

3) продажната цена на граница, односно во 
^товарната лука за увезените деривати на нафта, 
ако испораката се врши транзитно. 

2. Даночен обврзник е: 
1) продавачот кој дериватите на нафта им ги 

продава на купувачите на пумпни станици и на 
други продажни места на кои се продаваат стоки на 
мало; 

2) купувачот на деривати на нафта кој како 
голем потрошувач ги купил тие производи на сто-
вариштето на производителот, увозникот или тргов-
ската организација на здружен труд на големо на 
начинот предвиден за прометот на стоки на големо 
односно кој тие производи непосредно ги увезол за 
своја крајна потрошувачка. 

Како големи потрошувачи, во смисла на овој 
тар. број, се сметаат организациите на здружен 
труд од областа на сообраќајот и единиците и уста-
новите на Југословенската народна армија. 

3. Не се плаќа основен данок на промет на про-
изводи на следните производи од овој тар. број: 

1) деривати на нафта што организациите на 
здружен труд на хемиската индустрија исклучиво 
ги употребуваат како основен материјал за натамо-
шна преработка; 

2) авионски бензин и млазно гориво кога се 
набавуваат за погон на авиони кои се опрема на 
општествени правни лица; 

3) примарен бензин кога гасните електрана! го 
набавуваат за производство на електрична енергија; 

4) моторен бензин и дизел-гориво (гасно масло) 
кога им се продаваат на странски дипломатски и 
конзуларни претставници и на странски дипломат-
ски персонал и на конзуларни функционери врз ос-
нова на посебни потврди од Сојузниот секретаријат 
за надворешни работи, под услов на реципроцитет; 

5) регенерирани масла; 
6) масло за горење, екстра лесно (ЕЛ) и масло 

за горење лесно, специјално (ЛС), кога производи^ 
телските организации на здружен труд односно на 
трговските организации на здружен труд на големо 
им го продаваат на организациите на здружен труд 
на морското и слатководното рибарство за погон на 
рибарски бродови; 

7) масло за горење лесно, специјално (ЛC) кога 
се набавува. за погон на бродови на воената морна-
рица; 

8) масло на горење, екстра лесно (ЕЛ) и масло 
за горење лесно, специјално (ЛС), кога им се про-
даваат на граѓани за горење на печки во домаќин-
ства и кога се продаваат за загревање на станбени 
и други простории на куќни совети, ученички и 
студентски домови, детски, социјални и здравстве-
ни установи, освен на аптеки; 

9) масло за горење (лесно, средно и тешко) — 
мазут; 

10) природен гас, бутан и пропан-гас, освен ко-
га се набавуваат за целите од точка 7 на овој тари-
фен број; 

11) брајшток и базни масла кога производител-
ските организации на здружен труд ги набавуваат 
како материјал за репродукција во производството 
на специфични масла за мачкање на чиј промет се 
плаќа основен данок на промет на производи спо-
ред овој тар. број, или за производство на ка-
бли, трансформатори, амортизери и други слични 
делови што се вградуваат во финалниот производ. 

Tap. број В 
На промет на преработки од тутун се плаќа ос-

новен данок на промет на производи и тоа: 
1) на сите видови цигари што не се произведе-

ни по југословенскиот стандард, односно што не спа-
ѓаат во ниедна група од точ. 2 и 3 на овој тар. број, 
како и на колекции на цигари и на режан тутун од 
сите видови и квалитети, освен На тутунот за 
луле 90,00% 

2) на сите видови цигари на кои производите-
лот им определува малопродажна цена за 20 парчи-
ња, и тоа: 

- чија цена е над 7,00 до 8,00 динари 64,00% 
- чија цена е над 8,00 до 9,00 динари 66,00% 
— чија цена е над 9,00 динари 70,00% 

3) на сите видови цигари произведени по југо-
словенскиот стандард, кои спаѓаат ,во: 

. — I квалитетна група 61,76% 
— I I квалитетна група 69,66% 
— IIIа квалитетна група 56,60% 
— IIIб квалитетна група 50,47% 
— IV квалитетна група 44,28% 

4) на тутун за луле (тутун со среден рез, со 
широчина над 0,8 до 2,00 mm) пржен, сосиран и аро-
матизиран, на тутун со широк рез, со широчина над 
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2 до 8 mm, пржен, сосиран и ароматизиран; на ту-
тун кој не е пржен, сосиран и ароматизиран но кој 
на редовен начин е подготвен за употреба, со ши-
рочина на резот најмалку 1,5 mm 10,00% 

5) на пури, цигарилоси и бурмут 5,00% 

Забелешка: 
1. Даночна основица за производите од точ. 1, 

2 и 3 на овој тар. број, која служи за пресме-
тување на основниот данок на промет на произво-
ди, е продажната цена, во која е засметан данокот 
на промет на производи. 

Под продажна цена се подразбира цената по 
која цигарите им се продаваат на крајните потро-
шувачи. 

Даночна основица за производите од точ. 4 и 5 
на овој тар. број е продажната цена во која не е 
засметен данокот на промет на производи. 

2. Даночен обврзник е секоја организација на 
здружен труд од член 12 на овој закон која произ-
водите од овој тар. број им ги продава на крајните 
потрошувачи. 

Како крајни потрошувачи, во смисла на став 1 
од оваа точка, се сметаат и угостителските органи-
зации на здружен труд и угостителските единици 
на ^угостителските организации. 

3. Странските цигари во прометот без ознака на 
фирмата на домашниот увозник се сметаат како 
цигари што се илегално увезени и на кои не е за-
сметан и платен данок на промет на производи. 
Врз крајниот продавач на мало односно врз имате-
лот на такви цигари се применуваат одредбите од 
член 50 на овој закон. 

Одредбата на став 1 од оваа точка не се одне-
сува на цигарите произведени по странска лиценца 
во домашна фабрика за тутун. 

Tap. број 4 
На прометот на алкохолни пијачки се плаќа 

основен данок на промет на производи, и тоа: 
1) на прометот на алкохолни пијачки произве-

дени од 50% и повеќе домашни суровини по вред-
носта: 

— пиво 51% 
— природна ракија и вињак 20% 
— други алкохолни пијачки 45% 
2) на прометот на алкохолни пијачки од сите 

видови произведени со помалку од 50% домашни 
суровини сметано по вредноста - 120% 

Забелешка: 
1. Даночна основица за алкохолните пијачки од 

овој тар. број е: 
— за угостителските организации на здружен 

труд — набавната цена со сите трошоци што ја то-
варат таа цена; 

— за производителите, увозниците, продавачите 
на големо или продавачите на мало, кои тие пијач-
ки сами ги трошат или им ги продаваат на други 
крајни потрошувачи — продажната цена во која не 
е засметан данокот на промет на производи. 

2. Како крајни потрошувачи се сметаат и зана-
етчиските организации на здружен труд што тие 
пијачки ги набавиле заради натамошна продажба 
на крајните потрошувачи односно заради сопстве-
на конечна потрошувачка. Како крајни потрошу-
вачи се сметаат и единиците основани за давање 
угостителски услуги исклучиво на членовите на ра-
ботните заедници и на членовите на организациите 
(угостителски единици на неугостителски органи-
зации). 

3. Даночен обврзник за алкохолните пијачки од 
овој тар. број е организацијата на здружен труд од 
член 12 на овој закон. 

4. Под алкохолни пијачки, во смисла на ово; 
тар. број, се подразбираат пијачките што со-
држат повеќе од 2% алкохол, како и пивото. 

5. Ако увозникот на алкохолни пијачки е исто-
времено и голем потрошувач, во набавната цена 
која се утврдува при увозот и според која се пре-
сметува данокот, влегуваат, покрај фактурнатз 
цена на странскиот добавувач и други трошоци што 
влегуваат во царинската основица, уште и царината 
и другите давачки што се наплатуваат при увозот. 

6. При утврдувањето на видот и квалитетот на 
одделни алкохолни пијачки од овој тар. број, согла-
сно ќе се применуваат важечките прописи за нив-
ното производство и квалитет. 

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 жестоки алкохолни пијачки. 

7. Основен денок на промет на производи не се 
плаќа на прометот на природно вино, како ни на про-
метот на јаболкова ракија, на медицински вина и 
на медовина, ако тие производи се добиени со при-
родно алкохолно вриење без додаток на други ма-
теријали и примеси. 

Како природно вино од овој тар. број се 
сметаат и пенливите вина, вклучувајќи ги и вината 
од типот „бисер" и -природните десертни вина. 

Како природно вино од овој тар. број не се 
сметаат специјалните вина (десертни вина, освен 
оние од став 2 на оваа точка, ликерските и арома-
тизираните вина). 

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. 

Tap. број 5 
На прометот на алкохол (етанол) се плаќа - ос-

новен данок на промет на производи, и тоа: 
1) за производство на алкохолни пијачки за по-

трошувачка во болници и во други здравствени ор-
ганизации на здружен труд и до научни установи и 
лаборатории, за конзервирање на препарати и ча 
пулпирање 3 динари 

2) за производство на парфимериски и козме-
тички производи 7 динари 

3) за крајна потрошувачка и за употреба и про-
дажба во апотеки 50 динари 

4) за денатуриран алкохол за гориво 1 динар. 

Забелешка: 
' 1. Даночна основица за производите од овој тар. 

број е еден хектолитарски степен на чист алкохол. 
2. Даночен обврзник е производителот, односно 

продавачот на големо кој им продава алкохол на 
продавачите на мало или на крајните потрошувачи, 

3. Не се плаќа основен данок на промет на про-
изводи на алкохол кој производителската органи-
зација на здружен труд го набавува под условите 
и на начинот што се определени во член 6 став 4 
од овој закон односно ако го употреби за преработ-
ка во други производи, освен во производите од 
овој тар. број. 

4. Производителите на алкохол и продавачите 
на алкохол не големо се должни во своето книго-
водство да обезбедат податоци за произведените и 
за продадените количества на алкохол според на-
мената за која е продаден, а од која зависи даноч-
ната стапка односно ослободувањето од плаќање на 
основен данок на промет на производи. 

5. Купувачот е должен да води посебна евиден- . 
ција за трошењето на алкохолот набавен без пла-
ќање данок на промет односно на алкохолот наба-
вен за потребите од точ. 1, 2 и 4 од овој тар. број 



Страна 400 - ,Број 7 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 4 февруари 1977 

или набавен за натамошна продажба. Таа евиден-
ција се смета за веродостојна само под услов пред 
употребата да е завршена од страна на службата 
на општественото книговодство надлежна спрема 
седиштето на таквиот купувач. Ќе се смета дека 
купувачот води евиденција ако во своето книго-
водство ги има податоците предвидени во оваа 
точка. 

Ако се утврди дека купувачот неточно или не-
уредно ја водел евиденцијата од став 1 на оваа то-
чка, или дека таа евиденција не ја водел, ќе се 

- пресмета и до него ќе се наплати на набавеното ко-
личество на алкохол, данок по стапка од точка 3 
на овој тар. број. 

6. Право на пов,рат на платениот данок на про-
мет на алкохол содржан во алкохолната пијачка 
или во друг поизвод што се извезува, има органи-
зацијата на здружен труд која непосредно или пре-
ку друга организација на здружен" труд извезла та-
ква алкохолна пијачка, односно друг производ, ако 
за тоа поднесе соодветни докази. 

7. Другите видови на алкохол, освен етанол, 
спаѓаат во тар. број 1 на оваа тарифа. 

8. На винскиот дестилат што под условите од 
оваа забелешка го набавуваат производителските 
организации на здружен труд како полупроизвод 
односно како репродукционен матер-ијал, исклучиво 
за производство на алкохолни пијачки, не се плаќа 
основен данок на промет на производи. 

На винскиот дестилат со јачина над 55 вол% 
алкохол што се употребува за други цели, освен за 
целите од х;тав 1 на оваа точка, се плаќа основен 
данок на промет на производи по стапките опреде-
лени во точка 2 односно во точка 3 од овој тар. 
број. 

Винскиот дестилат со јачина под 55 вол% алко-
хол што се употребува за други цели, освен за це-
лите од став 1 на оваа точка, се смета како алко-
холна пијачка -врз која се применуваат одредбите 
од тар. број 4 на оваа тарифа. 

Tap. број 6 
На прометот на патнички автомобили ка ј кои 

деловите произведени во Југославија учеству-
ваат со 50% и повеќе од 50% во вредноста на тие 
автомобили, или ка ј кои вредноста на деловите што 
ги испорачува странскиот кооперант според догово-
рот за долгорочна производствена кооперација, што 
е регистриран ка ј надлежниот орган според важеч-
ките прописи, е покриена во целост со вредноста на 
домашните делови испорачани на тој кооперант, 
или кои производителот организација на здружен 
труд ги увезува од странскиот кооперант по основ 
на специјализација на производството според та-
квиот договор за долгорочна производствена коопе-
рација чија вредност е покриена во целост со вред-
носта на домашните патнички автомобили или де-
лови што по тој основ му се извезуваат на стран-
скиот кооперант — се плаќа основен данок на про-
мет на производи според нивната вредност, и тоа: 

1) до 52.000 динари 6% 
'2) над 52.000 динари се плаќа 3.120 динари плус 

100% на вредноста над 52.000 динари. 
На прометот на други патнички автомобили, 

освои на оние од став 1 на овој тар. број, се плаќа 
основен данок на промет на производи од 10.000 ди-
нари плус 100% на вредноста над 50.000 динари. 

Забелешка: 
1. Под патнички автомобили од овој тар. број 

се подразбираат автомобилите за превоз на патници 
со најмногу 9 седришта, вклучувајќи го и седиштето 

за возачот, што се предвидени со југословенскиот 
стандард JUS M.N0.010 под децимална ознака 
1-5; к 2. 

Под патнички автомобили од ОВОЈ тар. број се 
подразбираат и комбибусите што се предвидени со ју-
гословенскиот стандард JUS M.N0. 010 под деци-
мална ознака 1-6, ако ги набавуваат граѓани или 
граѓански правни лица. 

На прометот на теренски патнички автомобили 
основниот данок на промет на производи се плаќа 
според тар. број 1 од оваа тарифа и член 7 од овој 
закон. 

Во производите од овој тар. број не спаѓаат: 
специјалните санитетски возила со вградени потреб-
ни уреди за болни, специјалните противпожарни 
возила, погребните моторни возила, специјалните 
возила за потребите на милицијата и на патролните 
служби со вградени уреди. На прометот на тие во-
зила се применуваат тар. број 1 од оваа тарифа и 
член 7 од овој закон. 

2. Производителската или друга организација 
на здружен труд, коѓа продава патнички автомоби-
ли произведени според договор за долгорочна коо-
перација со странски партнери, но кои се однесува 
став 1 од овој тар. број, е должно фактурата за 
продажбата да потврди дека се прашање авто-
мобили од став 1 на овој тар. број што се произ-
ведени според таквиот договор и да го наведе бро-
јот и датумот под кој тој договор е регистриран 
ка ј надлежниот орган. 

3. Даночната основица ја сочинува продажната 
цена на увозникот со вклучените трошоци на трго-
вијата односно единствената продажна цена што ја 
определил домашниот производител, во која не е 
засметан данокот на промет. Ако домашниот произ-
водител не ја определил единствената продажна 
цена, даночната основица се утврдува според член 
16 на овој закон. 

4. На прометот на резервни делови и на вна-
трешни и надворешни гуми за патнички автомоби-
ли од овој тар. број се плаќа основен данок на про-
мет на производи по стапката од тар. број 1 на 
оваа тарифа. 

Tap. број 7 
1. На прометот на" запалки за цигари се плаќа 

основен данок на промет на производи по стапка од 
100%. 

2. На прометот на хартија за цигари се плаќа 
основен данок на промет на производи, и тоа: 

— на прометот на хартија за цигари во ливчи-
ња — 0,25 динари; 

— на прометот на хартија за цигари несечена 
или сечена — 500%. 

3. На прометот на карти за играње се плаќа 
основен данок на промет на производи по стапка 
од 500%. 

Забелешка: 
1. Даночен обврзник е организација на здружен 

труд од член 12 на овој закон, а за производите што 
граѓаните и другите крајни потрошувачи ги внесу-
ваат во Југославија даночни обврзници се тие гра-
ѓани односно други крајни потрошувачи. 

2. Даночна основица за производите од овој 
тар. број е продажната цена во која не е засметан 
данокот на промет, а за производите што граѓаните 
и другите крајни потрошувачи ги внесуваат во Ју-
гославија, даночна основица е вредноста на произ-
водите пресметана според царинските прописи, со 
вклучена царина и со други давачки наплатени ири 
увозот и сето зголемено за 40%„ 

Tap. број 8 
На прометот на следните производи се плаќа 

основен данок на промет на производи по стапка од 
60%: 

1) на парфимериски, козметички и тоалетни 
производи од тар. број 33.06 на Царинската тарифа 
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(освен на прометот на прашоци и пасти за заби, ло-
сиони за уста, пудра и кремови за деца, беби-масло, 
беби-млеко, пенливи течности за бањање на деца и 
шампони за коса — на чиј промет се плаќа данок 
според други тар. броеви на оваа тарифа); 

2) на кожи од рептилии (од змија, гуштер, кро-
кодил и др.), на природни крзна (освен овчо и јаг-
нешко на чиј промет се плаќа данок според друг 
тар. број на оваа тарифа) и на производи од тие 
кожи и крзна (облека, обувки и други производи); 

3) на теписи рачно јазлувани над 120.000 јазли по 
1 м2 и на волнени постилки ткаени рачно — еДно-
бојни или мелирани. 

Забелешка: 
1. Даночен обврзник е организацијата на здру-

жен труд од член 12 на овој закон, а за производи-
те што граѓаните и другите крајни потрошувачи 
ги внесуваат во Југославија — даночни обврзници 
се тие граѓани, односно други крајни потрошувачи. 

2, Даночна основица за производите од овој тар. 
број е продажната цена во која не е засметан дано-
кот на промет, а за производите што граѓаните и 
другите крајни потрошувачи ги внесуваат во Југо-
славија, даночна основица е вредноста на произво-
дот пресметана според царинските прописи, со 
вклучена царина и други давачки наплатени при 
увозот и сето зголемено за 40%. 

Tap. број 9 
На прометот на следните производи се плаќа 

основен данок на промет на производи, и тоа: 
1) по стапка од 30% на прометот: 
— на производи од сите видови изработени со 

повеќе од 2% злато и други благородни метали, ка-
ко и на производи изработени од сребро, освен на 
производи изработени од сребро во филигран, на 
чиј промет се плаќа данок по тар, број 1 од оваа 
тарифа; 

— на предмети изработени од небрусено кри-
стално (оловно) стакло кај кои вредноста на увоз-
ните суровини и материјали е 50% и повеќе од 50% во 
продажната цена во која не е засметан данокот на 
промет; 

2) по стапка од 40% на прометот: 
— на ѕидни и трпезни часовници со механизам 

за отчукување, на рачни и џебни часовници чија 
продажна цена, во која не е засметан данокот на 
промет, е поголема од 300 динари по часовник, освен 
на прометот на рачни електронски часовници од 
марката „СЕЛК"; 

— на мотори за бродови и чамци со јачина над 
18 КЅ; 

— на украсни стоки; 
— на сурово, печено и мелено кафе и на екстракт 

од кафе; 
3) по стапка од 50% на прометот: 
— на природни скапоцени камења и на приро-

ден бисер и на предмети изработени со тие камења 
и бисери; 

— на кибрит. 

Забелешка: 
1. Даночен обврзник е организацијата на здру-

жен труд од член 12 на овој закон, а за производи-
те што граѓаните и другите крајни потрошувачи ги 
внесуваат во Југославија — даночни обврзници се 
тие граѓани односно други крајни потрошувачи. 

2. Даночна основица за производите од овој та-
рифен број е продажната цена во која не е засме-
тан данокот на промет, а за производите што гра-
ѓаните и други крајни потрошувачи ги внесуваат во 
Југославија, даночна основица е вредноста на про-
изводот пресметана според царинските прописи,, со 
вклучена царина и други давачки наплатени при 
увозот и сето зголемено за 40%. 

3. Под украсни стоки се подразбираат произно-
ди од разен материјал (од метали, пластични мате-
ријали, морска пена, килибар, стакло и др.), што 
служат за личен украс: прстење, брошеви, гривни, 
обетки, ѓердани, копчиња за манжетни, игли и др-
жачи за вреќи, шноли и слично, како и фигури и 
други украсни предмети за стан или мебел, израбо-
тени од порцелан, мајолика, теракота, фајанс и друг 
керамички материјал. 

4. На прометот на нови или употребувани про-
изводи од овој тар. број, што ќе го извршат граѓа-
ни непосредно или преку трговски и други органи-
зации на здружен труд како посредници или преку 
занаетчиски дуќани на самостојни занаетчии, се 
плаќа данок според овој тар. број, па и кога тој 
данок е платен во поранешни прометни фази. 

Tap. број 10 
На прометот на следните производи се плаќа 

основен данок на промет на производи по стапка од 
20%, и тоа на: 

1) цемент; 
2) бетонски челик и валана жица; 
3) покривка лепенка; 
4) дрво и изработки од дрво од тар. бр. 44.03 

44.04, 44.05, 44.08, 44.13, 44.14 и 44.19 на Царинската 
тарифа; 

5) бои, пигменти, фирнајси, лакови, глазури, 
емајли, разредувачи и средства за премачкување; 

6) машини за миење садови; 
7) предмети изработени од брусено кристално 

(оловно) стакло ка ј кои вредноста на увозните су-
ровини и материјали учествува со помалку од 50% 
во продажната цена во која не е за сметан данокот 
на промет. 

Ако во производите ,од став 1 на оваа точка 
учиството на увозните суровини и материјал е 50% 
и поголемо од 50%, данокот се плаќа по стапка од 
45%. , 

Забелешка: 
1. Даночен обврзник е организацијата на здру-

жен труд од член 12 на овој закон, а за производите 
што граѓаните и другите крајни потрошувачи ги 
внесуваат во Југославија — даночни обврзници се 
тие граѓани односно други крајни потрошувачи. 

2. Даночна основица за производите од овој тар. 
број е продажната цена во која не е засметан да-
нокот на промет, а за производите што граѓаните и 
другите крајни потрошувачи ги внесуваат во Јуто-
славија, даночна основица е вредноста на ПРОИЗВО-
дите пресметана според царинските прописи, со 
вклучена царина и други давачки наплатени при 
увозот и сето зголемено за 40%. 

Tap број 11 
На прометот на следните производи се плаќа 

основен данок на промет на производи по стапка од 
8%, и тоа на: 

1) керамички производи од тар. бр. 69,04, 69.05, 
69.06, 69.07, 69.08 и 69.10 од Царинската тарифа, на 
силихатни тули и на тули изработени од електро-
филтерски панел; 

2) производи од тар. бр. 42.02 и 42.05 на Царин-
ската тарифа изработени од кожа, од вештачка ко-
жа или од скај; 

3) градежна столарија; 
4) мебел; 
5) телевизори во црно-бела техника; 
6) радиоприемници, освен прометот на сте-

рео радиоприемници; 
7) фрижидери; 
8) машини за перење алишта; 
9) бојлери; 
10) електрични пегли; 
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11) електрични шпорети, гасни шпорети и комби-
нирани шпорети на гас и електрична струја, 

12) правосмукалки; 
13) велосипеди, велосипеди и трицикли со мо-

тор, на моторни велосипеди ЧИЈ работен волумен на 
моторот не преминува 100 cm3 и на детски колич-
ки (колички за бебиња), 

14) машини за шиење; 
15) производи од гума, освен на производите од 

гума на чиј промет се, плаќа данок според други 
тарифни броеви од оваа тарифа; 

16) сработена кожа и дроизводи од кожа, веш-
тачка кожа и скај, освен на производи на ЧИЈ про-
мет се плаќа данок според друг тар броеви 
од оваа тарифа или за кои е воведено -даночно ос-
лободување, 

17) тоалетен сапун, сапун за бричење, медицин-
ски сапун, пасти и прашоци за заби, лосиони за ус-
та, пудра, кромови, беби-масло, беби-млеко и пен-
ливи течности за бањање на деца и шампони за 
коса, 

18) чоколада и на други преработки за храна 
што содржат како, од тар број 18 06 на Царинска-
та тарифа, 

' 19) лекови, 
20) украсен камен, мермер и гранит и произво-

ди од нив што се употребуваат како градежен ма-
теријал 

Забелешка 
1 Даночна основица за производите од точка 

18 на ОВОЈ тар 6poj е продажната цена во која не е 
засметан данокот на промет на производи. 

Како крајни потрошувачи на производите 
од овој тар број се сметаат и угостителските орга-

,низации на здружен труд и угостителските едини-
ци на неугостителски организации. 

Даночен обврзник за производите од точка 18 
на ОВОЈ тар бpoj е организацијата "на здружен труд 
која тие производи им ги продава на угостителски-
те организации на здружен труд, на угостителските 
единици на неугостителски организации и на дру-
ги крајни потрошувачи 

3 За производите од точка 19 на ОВОЈ тар број 
даночен обврзник е продавачот што тие производи 
им ги продава на домовите за здравје и на други 
организации на здружен труд, освен аптеки или на 
други крајни потрошувачи 

Даночна основица за производите од точка 19 
на ОВОЈ тар број е цената по која производителот 
односно продавачот на големо ги продава лековите. 

Како лекови во смисла на точка 19 на ОВОЈ тар. 
бpoj се сметаат лекови што се употребуваат по 

онаа форма во која производителот ги пушта во 
промет готови лекови, лековити супстанции од 
растително, животинско и хемиско потекло (дроги 
и фармацевтски хемикалии) од кои во аптека се 
изработуваат лекови според лекарски рецепт или 
според одредбите на Југословенската фармакопеја, 
односно според други СОЈУЗНИ прописи; завоен ма-
теријал и средства за шиење на рани; други сред- / 

ства што со посебни прописи се определени како ле-
кови, гумени чорапи,-пластични завои за вени и по-

јаси за реума од чиста рунска волна. 
Не се плаќа основен данок на промет на произ-

води и тоа на прометот на готови биолошки произво-
ди како што се' серуми, вакцини, бактериски произ-
води што служат за профилактички, дијагностички и 
тераписки цели, крв и нејзини производи, производи 
за замена на крвта и нивни деривати и сл., на про-
мет на редестилирана вода во ампули, лекови на-
правени по рецепт во аптеки и магистрални лекови, 
диететски препарати и ветеринарски лекови и на 
прометот на ортопедски прибор, помагала за слух, 
вештачки екстремитети и прибор за фрактури 

v
 / 

Tap бpoj 12 
џ 

1 На прометот на ткаенини и на други текстил-
ни производи, освен на оние на ЧИЈ промет е вове-
дено ослободување од плаќање на данок на п,ромет 
на производи, се плаќа основен данок на промет на 
производи по стапка од 30/о 

2. На прометот на обувки, освен на обувки чија 
цена е над 600 динари за едно рало и на чизми чија 
цена е над 800 динари за едно рало — во коза не е 
засметан данокот на промет на производи — на ЧИЈ 
промет се плаќа данок по тар 6poj 1 на оваа тари-
фа, и освен на обувки на ЧИЈ промет се плаќа да-
нок по други тар броеви на оваа тарифа или на 
ЧИЈ промет е воведено ослободување од плаќање на 
данокот промет на производи — се плаќа основен 
данок на промет на производи по стапка од 3% 

3. На прометот на детергенти, како и на проме-
тот на сите видови дрвни плочи (шпер-плочи, лесо-
нит-плочи, панел-плочи, плочи — иверици и др и 
облагородени дрвни плочи) — се плаќа основен да-
нок на промет на производот по стапка од 4% " 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на ОВОЈ закон 

престанува да важи Уредбата за зголемување, нама-
лување, односно укинување на стапките на основ-
ниот данок на промет на определени' производи 

(,Службен лист на СФРЈ", бр 34/72, 46/72,.32/73, 
34/73, 42/73, 49/73, 57/73, 61/73, 3/74, 18/74, 36/74, 38/74, 
7/75, 9/75, 24/75, 38/75, 48/75, 21/76 и 47/76). 

Член 5 
ОВОЈ закон влегува во сила со денот на објаву-

вањето во ,,Службен лист на СФРЈ". 

85. 
Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ И ПРЕСМЕТУ-
ВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ПРИХОД И ДОХОД ВО 
ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕНИОТ 

ТРУД 

Се прогласува Законот за измени на Законот за 
утврдување џ пресметување на вкупниот приход и 
доход во основните организации на здружениот труд, 
што го усвои Собраниево на С Ф Р Ј , на седницата на 
СОЈУЗНИОТ собор од 1 февруари 1977 година. 

ПР бр 567 
1 февруари 1977 година 

Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с р 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ И 
ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ПРИХОД И 
ДОХОД ВО ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА 

ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Член 1 
Во Законот за утврдување и пресметување на 

вкупниот приход и доход во основните организации 
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на здружениот труд (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 
71/72 и 22/75) во член 8 став 2 се брише. 

Член 2 
Член 12 се брише. 

Член 3 
Во член 13 став 1 зборовите: ,(член 7 став 3), 

и тоа во делот што се однесува на работењето од 
кое о остварен Доходот" се заменуваат со зборо-
вите' „од доходот", 

Ст, 2 и 8 се бришат. 
Во досегашниот став 4, кој станува став 2, збо-

ровите: „и 'даноците од личниот доход на работни-
ците" се бришат. 

Во досегашниот)став 5, кој станува став 3, збо-
ровите: „став 4 ' се Заменуваат со зборовите: „став 
2", а зборовите: „и на данокот од личниот доход на 
работниците" се бришат. 

Во досегашниот став 6, кој станува став 4, збо-
ровите: „ст. 1 до 5" се заменуваат со зборовите: „ст, 
1 до 3". 

Член 4 
Член 15 се брише. 

Член 5 
Со денот на влегувањето во сила на овој зако11 

престануваат да важат одредбите на чл. 5а, 6 и 6а 
од Законот за утврдување на вредноста на зали-
хите и на исправката на финансискиот резултат 
за делот на ненаплатеното побарување над одреде-
ното време („Службен лист на СФРЈ4', бр. 39/72, 40/73, 
16/74, 66/74 и 30/75). 

Член 6 
ОВОЈ закон ќе се применува врз завршните 

сметки за 1976 година. 

Член 7 
ОВОЈ закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

86. 

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија, 
издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕТВО-
РАЊЕ НА КРАТКОРОЧНИТЕ КРЕДИТИ ДАДЕНИ 
НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ЗЕМЈОДЕЛСКА БАНКА 

ВО ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ 

Се прогласува Законот за претворање на крат-
корочните кредити дадени на Југословенската зем-
јоделска банка во долгорочни кредити, што го усвои 
Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на 
републиките и покраините од 27 јануари 1977 го-
дина 

ПР бр 588 
27 јануари 1977 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРЕТВОРАЊЕ НА КРАТКОРОЧНИТЕ КРЕДИ-
ТИ ДАДЕНИ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ЗЕМЈОДЕЛ-

СКА БАНКА ВО ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ 

Член 1 
Народната банка на Југославија, Hapoдните бан-

ки на републиките и народните банки на автоном-
ните покраини на 31 јануари 1977 година ќе ги прет-
ворат во долгорочни кредити следните краткорочни 
кредити одобрени на Југословенската земјоделска 
банка (во натамошниот текст: ПолЈобанка) во пора-
нешните години, според состојбата на неотплатените 
кредити на 30 април 1975 година, и тоа: 

Динари 
1) кредитите за кредитирање на работи 

на извоз на стоки и услуги — во из-
нос од 33,549 000 

2) кредитите за кредитирање на сезон-
ски залихи на домашна пченица — 
во износ од 123,076 570 

3) кредитите за кредитирање на сезон-
ски залихи на сончоглед, односно на 
домашно сурово масло — во износ од 3,999 820 

4) кредитите за кредитирање на сезон-
ски залихи на шеќерна репа односно 
на шеќер — во износ од ' 50,164 000 

5) кредитите за кредитирање на сезон-
г ски залихи на тутун — во износ од 388 ООО 

6) кредитите за кредитирање на комер-
цијални залихи на пченка — во из-
нос од 26,500 000 

7) кредитите за кредитирање на произ-
водството на пченица — во износ од 99,891 ООО 

8)v кредитите за кредитирање на произ- ' 
водството на сончоглед — во износ од 4,007 ООО 

9) кредитите за кредитирање на произ-
водството на шеќерна репа — во из-
нос од 33,522 000 

10) кредитите за кредитирање на про-
изводството на тутун — во износ од 272 ООО 

11) кредитите за кредитирање на комер-
циЈалното производство на пченка — 
во износ од 32,662 000 

12) кредитите за кредитирање на гоењето 
на говеда — во износ од 74,562 060 

13) кредитите за кредитирање на гоење-
то на свињи — во износ од 80,897 ООО 

14) кредитите за кредитирање на увозот 
на опрема од определени валутни по-
ДРУЧЈа и од земјите во развој — во 
износ од ' 92,396 482 

15) кредитите за кредитирање на покри-
вањето на загубите на земјоделските 
организации од 1961 година и од по-
ранешни години — во цзнос од 8,451 930 

16) кредитите за кредитирање на трајни 
обртни средства — во износ од 213 767 

17) кредитите за кредитирање на увозот 
на опрема по посебни услови — во 
износ од 14,762 041 

Член 2 
Долгорочните кредити од член 1 на ОВОЈ закон 

во вкупен износ од 679,314 680 динари и се даваат 
на Полјобанка со рок на враќање од седум години, 
со камата по стапка од 7% годишно наназад 

Долгорочните кредити од член 1 на ОВОЈ закон 
Полјобанка ќе ги отплатува во еднакви полугодишни 
рати кои втасуваат за плаќање на 30 јуни и 31 де-
кември секоја година Првите рати втасуваат за 
плаќање на 30 јуни 1977 година 

Каматата по долгорочните кредити од член 1 
на ОВОЈ закон тече од 31 јануари 1977 година и се 
наплатува во роковите предвидени со договорите за 
тие долгорочни кредити 

I 



Страна 404 - Број 7 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 

Член 3 
Народната банка на Југославија, народните бан-

ки на републиките и народните банки на автоном-
ните покраини ќе склучат договори за долгорочните 
кредити од член 2 на овој закон во рок од 30 дена 
од денот на влегувањето во сила на овој закон, и 
тоа во следните износи: 

Динари 
— Народната банка на СР Босна 

и Херцеговина 15,154.086,60 
— Народната банка на СР Црна 

Гора 9,463.384 
- Народната банка на СР Хр-

ватска 222,848.716,64 
- Народната банка на СР Маке-

донија 13,068.973,43 
- Народната банка на СР Србија 182,084.000 
— Народната банка на САП Ко-

сово 219.500,30 
— Народната банка на САД Вој-

водина 221,713.977,28 
- Народната банка на Југославија 14,762.041,75 

Член 4 
Ако Полјобанка не за исплати втасаната рата 

во рокот од член 2 став 2 на овој закон, Извршниот 
одбор на Пол јованка е должен во рок од пет ра-
ботни дена од денот на истекот на рокот да преземе 
мерки за обезбедување средства за исплата на втаса-
ната рата и за тоа да ја извести Народната банка на 
Југославија, народната банка на републиката од-
носно народната банка на автономната покраина. 

Ако Полјобанка не ја исплати втасаната рата 
ни во рок од десет дена од денот на истекот на ро-
кот, Службата на општественото книговодство, по 
налог од Народната банка на Југославија, народната 
банка на републиката односно народната банка на 
автономната покраина, спрема која не е извршена 
обврската, ќе пренесе во корист на таа народна бан-
ка соодветен износ на средства од резервниот фонд 
на Полјобанка. 

Ако средствата на резервниот фонд не се доволни 
за исплатата на втасаната рата, Народната банка 
на Југославија ^намирениот дел од обврските ќе го 
наплати од задолжителната резерва на Полјобанка 
кај Народната банка на Југославија. Истовремено, 
Народната банка на Југославија, народната банка на 
републиката односно народната банка на автоном-
ната покраина ќе ги преземе спрема Полјобанка мер-
ките што ги презема спрема неликвидните банки и 
другите финансиски организации, во согласност со 
законот. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

87. 

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ИЗНОС НА СРЕДСТВАТА 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИН-
ВЕСТИЦИОНИ ВЛОЖУВАЊА ВО ИЗГРАДБАТА 
НА ЗГРАДА И ЦА ПОСТОЈАНА ПОСТАВКА НА 
МУЗЕЈОТ НА РЕВОЛУЦИЈАТА НА НАРОДИТЕ И 
НАРОДНОСТИТЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА ОД 1977 ДО 

1980 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за утврдување на вкуп-
ниот износ на средствата за финансирање на Про-

грамата за инвестициони вложувања во изградбата 
на зграда и на постојана поставка на Музејот на 
Револуцијата на народите и народностите на Југо-
славија од 1977 до 1980 година, што го усвои Собра-
нието на СФРЈ, на седницата на Соборот на репуб-
ликите и покраините од 27 јануари 1977 година. 

ПР бр. 571 
27 јануари 1977 година 

Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, с. р. 

З А К О Н 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ИЗНОС НА 
СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРА-
МАТА ЗА ИНВЕСТИЦИОНИ ВЛОЖУВАЊА ВО 
ИЗГРАДБАТА НА ЗГРАДА И НА ПОСТОЈАНА 
ПОСТАВКА НА МУЗЕЈОТ НА РЕВОЛУЦИЈАТА 
НА НАРОДИТЕ И НАРОДНОСТИТЕ НА ЈУГО-

СЛАВИЈА ОД 1977 ДО 1980 ГОДИНА 

Член 1 
Вкупниот износ на средствата за финансирање 

на Програмата за инвестициони вложувања во из-
градбата на зграда и на постојана постапка на Музе-
јот на Револуцијата на народите и народностите на 
Југославија од 1977 до 1980 година, се утврдува во 
височина од 222.385.577 динари, што го обезбедува 
федерацијата во буџетот. 

Член 2 
Средствата од член 1 на овој закон ќе се обезбе-

дат во буџетите на федерацијата за одделни години, 
и тоа: 

1) во Буџетот на федера-
цијата за 1977 година 

2) во Буџетот на федераци-
јата за 1978 година 

3) во Буџетот на федера-
цијата за 1979 година 
— од што во девизи 

4) во Буџетот на федера-
цијата за 1980 година 

Член 3 

53,187.492 динари; 

89,795.258 динари; 

69,402.827 динари; 
2,850.000 динари; 

10,000.000 динари. 

Средствата за реализација на Програмата од 
член на овој закон се предвидени врз база на це-
ните од 1975 година. 

Валоризацијата на износите предвидени за од-
делни години ќе се врши при буџетот на федераци-
јата за наредната година, а врз основа на податоци-
те на Сојузниот завод за статистика за движењето 
на цените на производите и услугите, односно на 
трошоците за градење, ако растежот на тие цени од-
носно донесувањето на трошоци е поголем од 5%. 

Член 4 
Средствата обезбедени во буџетот на федераци-

јата за извршување на Програмата од член 1 на 
овој закон што не ќе се потрошат во една година — 
— се пренесуваат за исти намени во наредбата 
година. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
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88. 

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ja, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕ-
ДУВАЊЕ СРЕДСТВА МА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 
ДОДАТЕН ВЛОГ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕ-
РАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО АФ-

РИКАНСКИОТ ФОНД ЗА РАЗВОЈ 
Се прогласува Законот за обезбедување сред-

ства на федерацијата за додатен влог на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија во 
Африканскиот фонд за развој, што FO усвои Собра-
нието на СФРЈ, на седницата на Соборот на ре-
публиките и покраините од 27 јануари 1977 година. 

ПР бр 587. 
27 јануари 1977 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с р 
Претседател 

на Собранието на СФРЈ, 
Киро Глигоров, с р. 

З А К О Н 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА НА ФЕДЕРАЦИ-
ЈАТА ЗА ДОДАТЕН ВЛОГ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

АФРИКАНСКИОТ ФОНД ЗА РАЗВОЈ 
Член 1 

За додатен влог на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија во Африканскиот фонд 
за развој по повод првото општо пополнување на 
неговите средства, во буџетот на федерацијата се 
обезбедуваат средства во вкупен износ од 60,594 000 
динари 

Средствата од став 1 на ОВОЈ член ќе се обезбе-
дат во буџетите на федерацијата за одделни го-
дини, и тоа 
1) во Буџетот на федерацијата за 1977 година — 
- 20,198 000 динари, 
2) во Буџетот на федерацијата за 1978 година — 
- 20,198 000 динари, -
3) во Буџетот на федерацијата за 1979 година — 
- 20,198 000 динари 

Член 2 
За износот на средствата од член 1 на овој закон 

во 1977, 1978 и 1979 година ќе се обезбедат девизи 
од значење за одржување на ликвидноста во ме-
ѓународните плаќања врз товар на тековните 
девизни резерви со кои ракува Народната банка 
на Југославија 

Член 3 
ОВОЈ закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

89. 
Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југо-сла-
вија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПРЕ-
ДЕЛУВАЊА НА НАДОМЕСТИТЕ ЗА ПОБАРУВА-
ЊАТА ПО ОСНОВ НА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ НАСТАНАТИ ВО СТРАНСТВО 
Се прогласува Законит за определување на на-

доместите за побарувањата по основ на социјално 

осигурување настанати во странство, што го ,усвои 
Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот 
собор од 1 февруари 1977 година 

ПР бр. 568 
1 февруари 1977 година . 

Белград 

Претседател на Републиката 
Јосип Броз Тито, c. Р 

Претседател 
на, Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАДОМЕСТИТЕ ЗА ПО-
БАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА -СОЦИЈАЛНО 
ОСИГУРУВАЊЕ НАСТАНАТИ ВО СТРАНСТВО 

Член 1 
Според одредбите на овој закон се утврдува 

правото на надомест и се определува височината на 
на.доместот за побарувањата по основ на социјално 
осигурување настанати во странство, што се ликви-
дирани со 

1) Спогодбата помеѓу Федеративна Народна Ре-
публика Југославија и Чехословачка Република за 
регулирање на отворени имотни прашања, од 11 
февруари 1956 година, 

2) Спогодбата помеѓу Федеративна Народна Ре-
публика Југославија и Народна Република Унгарија 
за, регулирање на нерешените финансиски и сто-
пански прашања, од 29 мај 1956 година и со Кон-
венцијата помеѓу Владата на Федеративна Народно 
Република Југославија и Владата на Народна Ре-
публика Унгарија за уредување на прашањата од 
социјалното осигурување на нивните државјани, 
од 7 октомври 1957 година, 

3) Договорот помеѓу Федеративна Народна Ре-
публика Југославија и. Сојузна Република Герма-
нија за регулирање на извесни побарувања од со-
цијалното" осигурување, од 10 март 1956 година, 

4) Конвенцијата за" социјалното осигурување 
помеѓу 'Федеративна Народна Република Југосла-
вија и Народна Република Бугарија, ед 18 декември 
1957 година, 

5) Конвенцијата помеѓу Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија и Република Австри-
ја за социјално обезбедување, од 19 ноември 1965 
година, 

6) Спогодбата помеѓу Владата на Coцијалисти-
чка Федеративна Република Југославија и Владата 
на Германската Демократска Република за решавање 
на досега нерешените прашања во однос на двете 
држави, од 22 мај 1963 година и со Спогодбата по-
меѓу Владата на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика'Југославија и Владата на Германската Де-
мократска Република за соработка во областа на 
социјалното осигурување, од 31 октомври 1974 го-
дина 

Член 2 
Право на надомест за побарувањата утврдени 

со ОВОЈ закон им припаѓа на државјаните на СФРЈ 
што на денот на преземањето на обврските ималех 

живеалиште на територијата на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија и биле држа-
вјани на СФРЈ. -

Како ден на преземање на обврските, во смисла 
на став 1 ,од ОВОЈ член, се зема 

1) 19 февруари 1955 година - за побарувањата 
настанати во Чехословачка Република; 

2) 29 мај 1956 година — за побарувањата наста-
нати во Народна Република Унгарија; 

3) 1 Јануари 1956 година — за побарувањата 
настанати во Сојузна Република Германија, 
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4) 31 декември 1957 година — за побарувањата 
настанати во Народна Република Бугарија; . 

5) 1 јануари 1956 година — за побарувањата 
настанати во Република Австрија; 

6) 19 септември 1975 година — за побарувањата 
настанати во Германската Демократска Република. 

Член 3 
Надомест за побарувањата од член 1 на овој 

Закон им припаѓа на државјаните на СФРЈ (член 2) 
на кои за кој и да е период до денот на превема-
Јвето на обврските им е признаено правото на пен-
зија односно на рента по основ на несреќа при 
работата, изнемоштеност, старост или смрт, и е 
утврдено со решение на странскиот носител на со-
цијалното осигурување. 

Член 4 
На државјаните на СФРЈ на кои според овој 

закон им припаѓа право на надомест за ликвиди-
рано побарување по основ на право признаено од 
странски носител на социјално осигурување, им при-
паѓа правото што се определува, зависно од перио-
дот на кој се однесува побарувањето, спрема стран-
скиот носител на социјалното осигурување, и тоа: 

1) за периодот до 15 мај 1945 година; 
2) за периодот по 15 мај 1945 година до денот 

на преземањето на обврските; 
3) за периодот по преземањето на обврските. 

Член 5 
За периодот до 15 мај 1945 година припаѓа само 

надомест за втасани а неисплатени рати на пензија 
односно на рента признаени од странскиот носител 
на социјално осигурување. Тој надомест се утврдува 
во височина на пензијата, односно на рентата, пре-
сметана според прописите во Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија (во натамошниот 
текст: југословенските прописи) донесени непосредно 
по заменувањето на окупационите банкноти на те-
риторијата на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија, според кои е вршено исплатување 
на заостанатите рати на пензијата односно на рента-
та, втасани до 15 мај 1945 година. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, 
надоместот за побарувањата настанати во Чехосло-
вачка Република се пресметува според курсот 
1 КЧ = 1 динар, со тоа што од побарувањата наста-
нати до 15 март 1939 година се одбива 20%, а од по-
барувањата настанати по 15 март 1933 година до 15 
мај 1945 година — 70%. Такво одбивање се врши и 
од побарувања што гласат на дпрани, а што 
настанале во исто време. 

Правото на надомест од став 1 на овој член се 
утврдува без испитување дали се исполнет услови-
те за стекнување на соодветно право според југос-
ловенските прописи. 

" Член 6 
За периодот по 15 мај 1945 година до денот на 

преземањето на обврските (член 4 точка 2), припаѓа 
надомест во височина што се определува според чл. 
8 и 9 на овој закон, ако се исполнети условите за 
стекнување на правото на пензија или на инвалид-
нина според југословенските прописи за пензиското 
и инвалидското осигурување. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, надомест за побарувањата настанати по 15 мај 
1945 година во Чехословачка Република се исплату-
ва во износот што корисникот би го примил во Ју-
гославија исплатат да му е извршена во времето 
на втасаноста на побарувањата. 

Побарувањата на воените инвалиди од војните 
настанати во Чехословачка Република се пресмету-
ваат на начин утврден во член 5 став 2 на овој 
закон и став 2 од овој член, со тоа што пресмету-
вање по инвалиднините врши Сојузниот комитет за 
прашања на борците и воените инвалиди. 

Дали се исполнети условите за стекнување на 
право на пензија односно на инвалиднина според 
југословенските прописи за пензиското и инвалид-
ското осигурување, се утврдува според прописите 
што биле во сила на денот од кој е признаено пра-
вото на пензија односно на рента според странските 
прописи. Височината на пензијата, односно на ин-
валиднината се определува според одредбите на За-
конот за социјалното осигурување на работниците и 
службениците и на нивните семејства („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 10/50) и на Уредбата за опреде-
лување и преведување на пензиите и инвалидиините 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 39/52, 2/53 и 1/56), 
со тоа што основот за пензија односно за инвалидни" 
на се утврдува според член 9 ст. 1 и 3 и член 10' 
став 1 на таа уредба. 

Член 7 
Условите за стекнување на соодветно право спо-

ред југословенските прописи што р-иле во сила на 
денот од кој е признаено правото на странска пен-
зија односно рента се исполнети: 

1) за старосна пензија — ако со денот на стек-
нувањето на правото биле исполнети условите во 
поглед на пензискиот стаж и годините на животот; 

2) за инвалидска пензија — ако со денот на 
стекнувањето на правото бил исполнет условот во 
поглед на минималниот стаж односно на минимал-
ниот стаж со оглед на годините на животот во мо-
ментот на настапувањето на инвалидноста, како и 
условот во поглед на соодветниот степен на намалу-
вање на способноста за работа, со тоа што — кога 
правото на странска рента е признаено по основ на 
изнемоштеност (инвалидитет) — се зема дека пос-
тои степенот на намалување на работната способ-
ност потребен за стекнување на правото на инва-
лидска пензија според југословенските прописи; 

3) за семејна пензија — ако лицето од кое семеј-
ството го изведува правото на пензија наполнило 
потребен пензиски стаж, а членовите ма семејството 
ги исполнувале условите во поглед на степенот на 
роднинство, годините на животот или неспособноста 
за работа, односно другите услови за стекнување на 
правото на семејна пензија; 

4) за постојана инвалиднина — ако странска 
рента за случај на несреќа при работата е признаена 
по основ на намалување на способноста на работа 
над 33 и 1/3% до 75%, со тоа што несреќниот случај 

'за кој е признаена рента од странскиот носител на 
социјално осигурување се смета како несреќа при 
работата во смисла на југословенските прописи за 
пензиското и инвалидското осигурување; 

5) за еднократна инвалиднина — ако странска 
рента за случај на несреќа при работата е признаена 
по основ на намалување на способноста за работа 
до 33 и 1/3%, земајќи го и процентот на намалува-
њето на работната способност до 20% како процент 
поголем од 20%. 

Член 8 
Ако се исполнети условите за стекнување на 

соодветни права според југословенските прописи 
(член 7), височината на надоместот се определува: 

1) во височина на пензијата или на постојаната 
инвалиднина, пресметана според југословенските 
прописи — ако месечниот износ на тие давања е по-
голем од месечниот износ на неисплатените рати на 
пензијата односно на рентата признаена од стран-
скиот н о с т е л на социјално осигурување. 

2) во височина на пензијата или на постојаната 
инвалиднина, пресметана според југословенските 
прописи и посебно во височина на разликата помеѓу 
вредноста на така пресметаната пензија односно, ин-
валиднина и пензија, односно рента утврдена спо-
ред странските прописи — ако пензијата односно 
рентата утврдена според странските прописи била 
поголема од пензијата, односно од постојаната ин-
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валиднана определена според југословенските про-
писи, 

3) во "височина на еднократна инвалиднина оп-
ределена според член 6 став 1 на Уредбата з-а опре-
делување и преведувања на пензиите и инвалид-
шшите - ако странска рента е признаена за нама-
лување на способноста за работа до 33 и 1/3% (члер 
7 точка 5). ТОЈ надомест се исплатува како едно-
кратен надомест наместо сите втасани а неисплате-
ни месечни рати на странската рента во периодот 
по 15 мај 1945 година до денот на преземањето на 
обврската 

Вредноста на пензијата односно на рентата, оп-
ределена според странските прописи, се утврдува со 
пресметување на износите на таа пензија, односно 
рента според 'курсевите што ги определува Сојуз-
ниот секретаријат за финансии врз основа на по-
датоците приббавени од Народната банка на Југос-
лавија 

Член 9 
На лицата што ги исполнуваат условите за стек-

нување на соодветно право според Југословенските 
прописи во смисла на член 7 од ОВОЈ закон, надо-
местот определен според член 8 на ОВОЈ закон им 
припаѓа во височина на пензијата односно на пос-
тојаната инвалиднина, пресметала за определени пе-
риоди според југословенските прописи што биле во 
сила по извршеното пребивање на меѓусебните 
обврски — како пензија, односно инвалиднина спо-
ред југословенските прописи, ако ги исполнуваат ус-
ловите според^ прописите што биле во сила на денот 
на преземањето на обврските. 

Во' поглед на натамошното уживање, односно 
користење и губење на така определените права, во 
поглед на стекнувањето, користењето и губењето на 
правото на семејна пензија по смртта на уживате-
лот на така. определените права по преземањето на 
обврските, како и во поглед на стекнувањето, од-
носно на исплатувањето на додатните примања на 
кои основ им е правото на пензија односно на ин-
валиднина, се применуваат. 

1) во поглед ,на правото на старосна и семејна 
пензија 

а) до 31 декември 1957 година — одредбите на 
Законот за социјалното осигурување на работниците 
и службениците и на нивните семејства и на Уред-
бата за определување и преведување на пензиите и 
инвалиднините, 

б) од 1 јануари 1958 година до 31 декември 1964 
година — одредбите на Законот за пензиското оси-
гурувале („Службен лист на ФНРЈ", бр 51/57, 44/58; 
27/59, 48/59, 10/61, 22/62 и 53/62); 

в) од 1 Јануари 1965 до 31 декември 1972 година 
— одредбите на Основниот закон за пензиското ,оси-
гурување („Службен лист на СФРЈ", бр 51/64, 
56/65, 14/66, 1/67, 18/67, 31/67, 54/67, 17/68, 32/68, 55/68, 
11/69, 56/69, 47/70, 60/70, 15/71, 16/71 и 60/71); 

г) од 1 јануари 1973 година - одредбите на За-
конот за основните права од пензиското и инвалид-
ското осигурување („Службен лист на СФРЈ", бр. 
35/72 и 18/76) и на републиките и покраинските за-
кони за пензиското и инвалидското осигурување, 
односно на статутите и другите самоуправни општи 
акти на заедниците на пензиското и инвалидското 
осигурување; 

2) во поглед на правото на инвалидска пензија 
и инвалиднина: 

а) до 31 декември 1958 година — одредбите на 
Законот за социјалното осигурување на работници-
те и службениците и на нивните семејства и на 
Уредбата за определување и преведување на пен-
зиите и инвалиднините, 

б) од 1 Јануари 1959 до 31 декември 1972 година 
— одредбите на Основниот закон за инвалидското 
осигурување („Службен лист на СФРЈ", бр 10/65; 
14/66, 1/67, 23/67 и 50/69); 

в) од 1 јануари 1973 година - одредбите на За-
конот за основните права од пензиското и инвалид-

ското осигурување и на републичките и покраински-
те закони за пензиското и инвалидското осигурување 
односно на статутите и другите самоуправни општ^ 
акти на заедниците на пензиското и инвалидското 
осигурување. 

Пензиите и инвалиднините што постоеле на де-
нот на почнувањето на применувањето на Основни-
от закон за пензиското осигурување односно на 
Основниот закон за инвалидското осигурување, се 
преведуваат на начин на кој се преведувани 
според одредбите на тие закони, и во поглед 
на сето друго се третираат како и другите 
преведени пензии. Ако според одредбите на Основ-
ниот закон за инвалидското осигурување наместо 
преведување на постојаното право на инвалидска 
пензија според тој закон се определувале соодвет-
ни други права, како OСНОВ за определување на ма-
теријалното обезбедување односно на привремен на-
домест и надомест поради помал личен доход на дру-
га работа, се зема износот што претставува определев 
процент од просечниот пензиски основ на соодвет-
ниот 'осигуренички разред. Тој износ се утврдува на 
ТОЈ начин што просечниот пензиски износ на осигу-
реничкиот разред што му одговара на пензискиот 
разред според КОЈ е определена инвалидската џензи-
ja или инвалиднината, ќе се помножи со 100 и ќе се 
подели со процентот со КОЈ се пресметува пензис-
киот основ на истиот осигуренички разред според 
табелата што е дадена во член 62 на Законот за пен-
зиското осигурување, при што како процент на 
основот на XX осигуренички разред се зема 78%. 

Одредбите на став 3 од ОВОЈ член во поглед на 
преведувањето согласно се применуваат и врз пен-
зиите затечени на денот на почнувањето на приме-
нувањето на прописите наведени во точка 1 под г) 
и точка 2 под в) став 2 на ОВОЈ член. 

Член 10 
Ако правото на пензија односно на рента е приз-

наено според странски прописи, а според југословен-
ските прописи не се исполнети условите за призна-
вање на тоа право, не припаѓа надоместот предвиден 
со член 8 на ОВОЈ закон, туку посебен надомест чи-
ја височина се определува во височина на пензија-
та што и одговара на пензијата определена според 
југословенските прописи, според минималниот 
пензиски стаж. 

Надоместот определен според став 1 на овој член 
се исплатува за времето за кое по странските про-
писи трае правото на пензија односно на рента приз-
наена од странски носител на социјалното осигуру-
вање Правото на ТОЈ надомест престанува ако неј-
зиниот уживател според југословенските прописи 
стекне право на пензија (старосна, инвалидска или 
семејна) или право на постојана инвалиднина спо-
ред прописите што важеле до 31 декември 1958 го-
дина, или право на професионална рехабилитација, 
односно право на вработување според Основниот за-
кон за инвалидското осигурување, односно според 
прописите за инвалидското осигурување што се при-
менуваат од 1 Јануари 1973 година ТОЈ надомест се 
исплатува и по денот на преземањето на обврските, 
ако правото на надомест не престанало до ТОЈ ден 

Член 11 
Постапката за признавање на правото на на-

домест и за'определување на надомест според овој 
закон ја поведува, на барање од странката, репуб-
личката односно покраинската заедница на пензис-
кото и инвалидското осигурување од член 60 став 1 
од Законот за основните права ,од пензиското и ин-
валидското осигурување. 

Член 12 
Републичката односно покраинската заедница на 

пензиското и инвалидското, осигурување од член 11 
на ОВОЈ закон донесува решение со кое се утврдува 
дали се испослнети условите за стекнување на 
пракото на пензија односно инвалиднина спо-
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ред југословенските прописи и се определу-
ва надомест во височина на пензи1ата, однос-
но на инвалиднината (член 8) — ако се исполнети 
тие услови, како и за утврдување на правата што 
припаѓаат по преземањето на обврските Исплатите 
по овие решенија ги врши републичката, односно 
покраинската заедница на пензиското и инвалидско-
то осигурување, / 

Републичката, односно покраинската заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување ги решава 
и барањата од член 11 на ОВОЈ закон во поглед на 
определувањето на надоместот за периодот до 15 мај 
1945 година, надоместот на разликата помеѓу стран-
ската пензија, односно рентата и соодветното право 
според југословенскиве прописи и надоместот ако не 
се исполнети условите за стекнување на соодветно 
право' според југословенските прописи Со тоа ре-
шение се утврдува и височината на надоместот Ис-
платувањето на ТОЈ надомест се врши врз товар на 
буџетот на федерацијата 

Против конечно решение на републичката од-
носно на покраинската заедница на пензиското и ин-
валидското осигурување се обезбедува судска заш-
тита на правото, под условите и на начинот што се 
утврдени со републичките, односно со покраинските 
закони за пензиското и инвалидското осигурување. 

Член 13 
За признавањето на правото на надомест и за 

определување на надоместот решаваат заедниците 
од член 12 на ОВОЈ закон врз основа на доказите за 
признавање на правото на пензија односно на рен-
та од странскиот носител на социјалното осигурува-
ње и врз податоците за тоа за кое време на ужива-
телот на правото не му биле исплатени ратите на 
странската пензија односно на рентата што втасале 
до денот на преземањето на обврските " 

Член 14 
Надоместот што припаѓа за периодот од денот 

на преземањето на обврските (-член 8) се определува 
во височина на пензијата пресметана според зако-
нот, а на инвалиднината — во височина на соодвет-
ниот дел на пензијата пресметана според законот, 
без дополнителни примања што под определени ус-
лови се исплатувани' со законската пензија (разли-
ката до минималната пензија, заштитниот додатак, 
привремениот додаток), како и без еднократните 
додатоци исплатени покрај месечните износи на 
пензијата односно на инвалидноста, со тоа шт,о 
зголемувањето според Уредбата за зголемување на 
платете, наградите на учениците во стопанството, ин-
валидските принадлежности, пензиите, инвалиднини-
те и на додатокот на деца („Службен лист на ФНРЈ", 
бр 31/55) се смета за составен дел на пензијата пре-
сметана според законот 

Член 15 
Времето поминато во пензиско" осигурување, во 

земјите наведени во член 1 од ОВОЈ закон до денот 
на преземањето на обврските, се смета во пензиски-
от стаж за стекнување и определување на правото 

,според југословенските 'прописи, и тоа во целост 
како што тоа време го признал странскиот носител 
на социјалното осигурување што го признал право-
то на пензија или на рента 

При утврдувањето дали се исполнети условите 
за стекнување на правото на пензија или на инва-
лиднина според соодветните југословенски прописи 
за пензиското и инвалидското осигурување, заради 
определување на правата што припаѓаат според овој 
закон, во потребниот пензиски стаж се смета вре-
мето поминато во пензиското (осигурување од став 1 
па ОВИЈ член, како и времето поминато во Соција-
листичка Федеративна "Република Југославија пред 
тие периоди што се смета во пензиски стаж според 
соодветниот југословенски пропис што важел до де-
нот од кој странскиот носител на социјалното оси-
гурување го признал правото на пензија односно на 
рента 

Ако правото на странска пензија или на сента 
не е стечено односно остварено, времето поминато во 
пензиското осигурување во земјите наведени во член 
1 од овој закон се смета како време поминато во 
Социјалистичка Федеративна Република Југос-
лавија за стекнување и определување на пра-
вата од пензиското и од инвалидското осигурување 
според Основниот ѕакон за пензиското осигурување 
односно според Основниот закон за инвалидското 
осигурување односно според прописите од член 9 
став 2 точка 1 под г) од овој закон и тоа во траењето 
што е евидентирано ка ј странскиот носител на, со-
цијалното осигурување 

Член1 16 
При утврдувањето дали се исполнети условите 

за стекнување на правото на пензија односно на 
рента4 според југословенските прописи што важеле 
пред влегувањето во сила на Законот за социјално-
то осигурување на работниците и службениците и 
на нивните семејства времето поминато во пензиско 
осигурување во странство од член 15 НА, овој. закон 
се смета во пензиски стаж како периоди на стаж на 
осигурувањето и ако се наполнети пред 1 септември 
1937 година како ден определен за почнувате на 
спроведувањето на осигурувањето на работниците 
во случај на изнемоштеност, старост и смрт според 
Југословенските прописи 

Член 17 
СОЈУЗНИОТ комитет за труд и вработување, во 

спогодба со сојузниот секретар за финансии, ќе го 
пропише начинот на исплатување на надоместите 
односно на пензиите или на инвалиднините според 
одредбите на ОВОЈ закон 

Член 18 
Постапката поведена врз основа на Законот -за 

уредување на имотните односи настанати поради 
ликвидација на правата и на обврските на југосло-
венските државјани врз основа на меѓународни до-
говори и прописи донесени врз основа на тој закон, 
по барањата за надомест за побарувања по основ 
на социјалното осигурување настанати во странство 
што се ликвидирани со меѓународни договори, ќе се 
продолжат според одредбите на овој закон 

Член 19 ^ 
Со денот на влегувањето во сила на ОВОЈ закон 

престанува да важи Законот за определување надо-
местоците за побарувањата по основ на социјално 
осигурување настанати во странство („Служба 
лист на СФРЈ ' , бр 55/09) 

Член 20 
ОВОЈ закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

90. 
^ \ 

Поаѓајќи од 
— правата, должностите и одговорностите на 

работните луѓе и граѓаните, на организациите на 
здружен труд, општествено-политичкттте заедници, 
месните заедници и на другите самоуправни органи-
зации и заедници во обезбедувањето услови за за-
чувување и развеј на природните и со труд созда-
дените вредности на" човековата средина, утврдени 
со Уставот па Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија, 

— општествените цели и задачи што произле-
гуваат од1 одлуките на Десеттиот конгрес на Соју-
зот на комунистите на Југославија и Програмските 
цели и Статутот на Социјалистичкиот сојуз tna ра-
ботниот народ на Југославија, 

— задачите утврдени со Основите на заедни-
чката политика на долгорочниот развој на Соци-
јалистичка федеративна Република Југославија до 
1985 година и со Општествениот план на Југославија -
за периодот од 1976 до 1980 година во врска со 
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заштитата и унапредувањето на човековата животна 
и работна средина; 

— степенот на разводот на самоуправните од-
носи, влијанието на работничката класа врз опште-
ствените текови, и степенот на општествената свест; 

— неопходноста за забрзан општествено-екоиом-
ски и социјален развод на СОЦИЈ а листичка Федера-
тивна Република Југославија, јакнењето на нејзи-
ните одорапбени потенцијали и нејзиното вклу-
чување во динамичкиот технолошки развод и ме-
ѓународната поделба на трудот, 

— предлогот од Претседателетвото на Сојузнава 
конференција на ,Социјалистичкиот сојуз на рабо-
тниот народ на Југославија 1977 година да се про-
гласи за Година на заштита и унапредување на 
човековата животна и работна средина, 

а заради 
поуспешна заштита и унапредување на чове-

ковата животна и работна средина и ангажирање 
на сите сили во здружениот труд и општеството во 
целост зазачувување на природните и cio труд со-
здадените вредности како суштествен елемент за 
здрав, сигурен и творечки живот на човекот и за 
вкупен развој на нашата социјалистичка самоуп-
равна заедница, 

Собранието на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, на седницата на Сојузниот 
собор од 1 февруари 1977 година, врз основа на член 
281 став 1 точка 18 и член 285 точка 17 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југос дави-
ја, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА 1977 ГОДИНА ЗА ГОДИ-
НА НА ЗАШТИТА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЧОВЕ-

КОВАТА ЖИВОТНА И РАБОТНА СРЕДИНА 

/ 1 Се прогласува 1977 година за Година на за-
штита и унапредување на човековата животна и -
работна средина. 

2 Се формира Совет на Годината на заштита^ 
и унапредување на човековата животна и работна 
средина (во натамошниот текст. Совет) како опште-
ствено тело за остварување на соработка на органи^ 
зациите на здружен труд, на работните заедници, 
општествено-политичките заедници, месните заедни-
ци, општествено-политичките и општествените ор-
ганизации и на други здруженија на граѓани, на 
самоуправите организации и заедници, како и на 
работните луѓе и граѓаните во областа на заштита-
та и унапредувањето'на'човековата животна и ра-
ботна средина 

3 Советот 
1) ќе изработи програма за активноста во Го-

дината на заштита и унапредување на човековата 
животна и работна средина Со Програмата ќе-се 
3-тврдат конкретните задачи што треба да се из-
вршат во 1977 година заради забрзување на трајна-
та акција врз остварување на целите утврдени со 
општествените документи, 

2) ќе ги поттикнува на cитe институции анга-
жирани во Годината на заштита и унапредување 
на човековата животна и работна средина во извр-
шувањето на нивните програми и ќе им дава помош; 

3) со својата активност ќе придонесе за цело-
купната општествена акција врз заштита и уна-
предување на човековата животна и работна сре-
дина и ќе настојува да ги поттикне сите фактори 
што МОЖат да придонесат за подобрувањето на 
основните елементи на човековата животна и ра-
ботна средина, 

4) ќе го поттикнува печатот, радиото, телевизи-
јата и другите облици на информирање, во согла- -
сност со свотата општествена функција, да придо-
несе за развивање на најшироката општествена 
акција за заштита и унапредување на човековата 
животна и работна средина' 

в 5) ќе установи и ќе доделува повелби и други 
признанија за резултатите постигнати во областа на 
заштитата и унапредувањето на човековата животна 
и работна средина, 

6) ќе врши и други работи во врска со Годината 
на заштита и унапредување на човековата животна 
^ работна средина , 

4 Советот има претседател и тројца потпретсе-
датели и членови / 

Во Советот делегираат по еден член' 
— СОЈУЗНИОТ собор на Собранието на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, 
— Соборот на 'републиките и покраините на 

Собранието на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија, 

— Сојузниот извршен совет, 4 

— Сојузниот секретаријат за народна одбрана, 
— претставници на републиките и автономните 

покраини, 
— Претседателството на Сојузната конференци-

ја на Социјалистичкиот СОЈУЗ на работниот народ 
на Југославија; 

— Претседателството на Централниот комитет 
на Сој-узот на комунистите на Југославија, 

— Претседателството на Советот на Сојузот на 
синдикатите на Југославија, 

— Претседателството на Конференцијата на 
Сојузот на социталистичка младина на Југославија, 

— Сојузниот одбор на Со1узот на здруженијата 
на борците од Народноослободителната војна на Ју-
гославита, 

— 'Југословенскиот сојуз за заштита и унапре-
дување на човековата средина, 

— Црвениот крст на Југославија, 
— Претседателството на Советот за воспитување 

и заштита на децата на Југославија, 
— Сојузниот завод за општествено планирање; 
— Сојузниот завод за здравствена заштита, 
— Сојузниот завод за меѓународна1 научна, про-

светно-културна и техничка соработка, 
— Постојаната конференција на градовите на 

Југославија; 
— Стопанската комора на Југославија; 
— СОЈУЗОТ на самоуправните интересни заедници 

за здравства и здравствено осигурување на Југо-
славија; 

^ — СОЈУЗОТ на самоуправните интересни заедници 
за^научни истражувања, 

— Советот на академиите на науките и умет-
ностите на Југославија; , 

— Заедни,цата на југословенските универзитети 
и високошколски установи; 

— СОЈУЗОТ на лекарските друштва ,на Југо-
славија; 

— Сојузот на инженерите и техничарите на Ју -
гославија, ^ 

— Сојузот на урбанистите на Југославија; 
— СОЈУЗОТ на инженерите и техничарите на 

шумарството и индустријата за преработка на дрво 
на Југославија; 

— Планинарскиот сојуз на Југославија; 
— Сојузот на извидници на Југославија, 
— Ловечкиот СОЈУЗ на Југославија; 
— Спортско-риболовниот СОЈУЗ на Југославија; 
— Југословенското друштво за заштита на во-

дите, 
— Југословенското друштво за чистота на во-

здухотѕ 
— Југословенското здружение за заштита од 

бука и вибрации, 
Југословенското друштво! за заштита од 

зрачења; 
— Лучките капетании на Југославија, 
— Сојузот на новинарите на Југославија, 
— Сојузот на економистите на Југославија; 
— Сет утот на здруженија на правницит на Ју-

гославија 
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Претседателот и тројцата потпретседатели на 
Советот ги именува СОЈУЗНИОТ собор на Собранието 
на Социјалистичка Федеративна Република Југослав 
ВИЈа од редот на членовите на Советот, на предлог 
од Комисијата за избор и именувања на Собранието 
на СФРЈ 

5. Советот донесува деловник за својата работа. 
6. Средствата за работа на Советот ги обезбе-

дуваат договорно органите и организациите што 
делегираат членови на Советот. 

7. Работата на Советот се завршува со подне-
сување на извештај до Собранието на СФРЈ за 
резултатите постигнати во Годината на заштита и 
Унапредување на човековата животна и работна 
средина, а најдоцна до 31 март 1978 година. 

8. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
објавувањето во ,Службен лист на СФРЈ" 

Собрание на СФРЈ 
АС бр 472 

1 февруари 1977 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, с р 
" Претседател 

на СОЈУЗНИОТ собор, 
Данило Кекиќ, с . р. 

91. 
Врз основа на член 288 точка 4, а во врска со 

член 315 точка '7 од Уставот на Социјалистичка 
федеративна Република Југославија и со член 3 од 
Законот за Советот на федерацијата, Собранието 
на СФРЈ, на предлог од Претседателството на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија на 
Седницава на СОЈУЗНИОТ собор од"1 февруари 1977 
година и на седницата на Соборот на републиките 
и покраините од 27 таку ари 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ФЕДЕРА-

ЦИЈАТА 

За член на Советот на федерацијата се избира 
Богдан Орешчанин, досегашен извонреден и опол-
номоштен амбасадор на Социјалистичка Федер 
тивна Република Југославија во Велика Британија 

Собрание на СФРЈ 
АС бр 471 

1 февруари 1977 година 
Белград 

Претседател 
нат Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, с. р 
Претседател 

на Соборот на републиките Претседател 
и покраините, на СОЈУЗНИОТ собор, 

Зоран Полич, с. р. Данило Кекиќ, с р. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337" точка 4 ,од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 

и член 4 од Законот за одликувањата на Социјали-
стичка федеративна Република Југославија одлу-
чува да се одликуваат. 

О д С Р Х р в а т с к а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Byjac Рока Никица, Дујан Јаге Јосип, Дворник 
АНДРИЈ е др Игор, Гашпаревић Павла Антун, Јушић 
Павла Антун, Корица-Радмановић Исе Љуба, К о о 
тањЧар Винка Јанко, Маћукзтин Петра Анте, Маро-
хић Ивана Данаел , МоркарчВишга Звоне, Петровић-
-Дмитровић Николе Драгица, Свибен МИЈ е Иван, 
Златић Јурага Јосип, Зорић-Покрајац Николе 
Милка 

- за особени заслуги Bio создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите на-
рода и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Барић Боже Славко, Бонети Бартула Иво, Биш-
куп Драгутина Славко, Цолић Шиме Миле, Цолић 
Шиме Мирко Црнчевић Ивана Томо, Деканчић 
Адама Јосип, Јакшић Стеве Ђуро, Јакшић-Хећимо-
вчћ Марка Марица, Јовичић Луке Јован, Каповић 
Ширте Анђедко Каришик Мирка Симо, Лукачевић 
Ћуое Никола Меић Јакова ВЈекослав, Младеновић-
-Рацивочша Ђорђа Нада, Оштрић-Медић Марка Ми-
лева Штрк Николе Шиме, Павелић Карла Милан, 
Пснђер Слепана Анте, Симић-Матић Дмитра Ми-
лица, Шимпрага Голуба Павао, Шкарјан-Грошинић 
Николе Евица, Вукић Максима Тодор, 

— за покажана лична храброст во борбата против 
непритателот за ослободување на земјата 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

' Сантини-Марача Иве Анка,, 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокдт на зем-јата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Аћимовић Трифка Михајло, Барлек Ивана 

Иван, Бунтак Мартина Славко, Чоп Ивана М И Л И -
ВОЈ, Деспотовиќ Шиме др Радослав Димитри јевић 
Мирка Мирко, Доган Луке Младен, Глиншек-Byjac 
Ивана PajHa, Грегов Врне Валентин, Иванковић 
Андриќ Ана, Јироушек Анутуна др Младен, Лукин 
Анте М а р ј а н , Марушић Слепана Раде, Митровић 
Павла Михајло, Опцитз Тосипа др Ото, Першин 
Николе др Антон, Полић Изидора Јосип, Роглић 
Јуре Марко, Сомођи Мирка Виктор, Сонтор Јосипа 
Јосип, Станковиќ Боже до Вељко, Шкарић Вјеко-
слава др Винко, Шлаус Јураја ДР Иво, Шубашић 
Ђуре Марко, Шуле Јосе Јере, 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Бабић Ивана Јакоб Баљак Јуре Божо Бобић 
Анте Радослав, Демјан Слепана Маријан, Доморе-
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дски Паве Адам, Илић Александра Ђорђе, Kанцер  
Јосипа Јосипа, Копић Стјепана Ђуро, Лаппћ Боже 
Иван, Митак Томе Стенли, Орешиозпћ Агла С'лан-
ка, Пармач Марка Иван, Подгорник Доминика До-
миник, Ратешић Јуре Томо, Шимунов-Бласић Крсте 
Марија, Шкарјан Антуна Милан, ,Варзић Слепана 
Антун; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Бабић Јосипа Јосип, Боранић Вилима др Мили-
вој, Цер јан Андриј е Јурај, Чехко Петра Стјепан, 
Чурчић-Чепинац Дане Мира, Добрета Трифуна Ни-
кола, Драгичевић Марка Иво, Ђуровић-Грбић Мак-
сима Јелена, Ерготић-Стиплошек Рудолфа Емилија, 
Фаркаш Владимира Бранимир, Фучкар-Комненовић 
Петра Наталија, Хам Петра Јосип, Кодрња Стјепана 
Нада, Конрад Миливоја др^Максимилијан, Малени-
чпћ Мате Јосип, Маринховић-Ћовић Кузмана Бо-
жица, Маркеспна Николе Милко, Марковић Николе 
Стјепан, Мершињак-Краљ Ђуре Драгица, Новак 
Ивана Фрањо, Оршолић Мате Илија, Павловић 
Андриј е Олга, Петриновић Ивана Стјепан, Пирин 
Винка Стјепан, Подгорени Фрање Звонко, Ранко-
вић Јове Боривоје, Ромчевић Адама Љубан, Руши-
нић Петра Винко, Симић Бранка Војислав, Стјепић 
Катице Вукица, Столфа-Хорват Балтазара Борис-
лава, Штимац Милана Игор, Томаш Ивана др Петар, 
Бањек Фрање Фрањо, Витале-Плављенић Илије др 
Љубинка, Влакић Анте Јошко, Воделшек Винка 
Владо, Војновић Душана др Божидар; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Андриј ић-Боснић Јурај а Иванка, Антолковић 
Бранка др Бранка, Бабић Јосипа Драгутин Бачак Ма-
те Иван, Ваљак Крсте Лука, Баждарић Јосе Иве, Бе-
нусси Андреа Луциано, Бертовић Мате Станко, Би-
хар-Корен Ивана Марија, Бошковић Стјепана Анте, 
Божинев Николе Сенка, Божић Ћирила Иван, Бра-
дарић Анте Мате, Браница Марка др Марко, Бризић 
Ивана Силвано, Брижан Антона Маријан, Бркић 
Луке Данило, Буцко Мартина Матија, Бучић Мати-
је Иван, Бушљета Томе 'Антун, Церовић Луке Иви-
ца, ЦигЛер Валента. Драго, Colombo Крсте др Ли-
дија, Давидовић-Учкар Јосипа Марија, Дорчић Ива-
на Невенка, Дујмешић Фрање Драгутин, Дувло в 
Блаже Славица, Дуплић Стјепана Велимир, Феу 
Јосипа Мирослав, Фердеља-Тепеш Стјепана Вилма, 

^ Филиповић Марка Адам, Фуреди-Милхофер Л а ди-
в л е в а др Хелга, Глушић Мартина Милан, Го-

лијанин Букана Анђелко, Грковић Васе Ми-
лош, Хал звања Николе Никола, Харалшја-Кал-
шан Стјепана Марија, Херега Ивана Иван, Хор-
ват Јована Димитрије. Хотко Стјепана Вилим, ^Ис-
крић Јована др Соња, Ивчевић Николе Мијат, Ја -
ношевић Михајло Мирослав, Јефтић Миле др Љу-
бомир, Јурлина Шиме Љубомир, Конатић Ловре Ни-
кола, Ковач-Матјашић Фрање Фанија , Ковачевић 
Раде Никола, Краљ Томе Звонко, Крамарић Мирка 
Стјепан, Крањц Јосипа Славко, Крањчеврхћ Јосипа 
Отепан, Крушвар Антона Владимир, Лепоглавац 
Марка Божидар, Лепоглавац Ивана Јосип, Лучић 
Јосипа Јосип; 

Марион Катице Станко, МатовиновиК Мирка 
Јосип, Мељњак Стјепана Антун, Миљановић Ду-
шана Стево, Миран ЗЕОнка Александар, Моћан То-

ме Томо, Модрић-Лазаревић Луке Миланка, Новак-
-Кривокапић Васе Госпава, Олујић Стеве Мирко, 
Палановић Фрање мр. Елизабета, Палиска Јосипа 
Бруно, Пернат-Батарело Стјепана Тонка, Петри 
Еторе Роберто, Петровић Илије Станко, Пргин Јо-
сипа Иво, Продан Јосипа Маријан, Пушетпп Кре;пи-
мира Крептпмир, Рајнић Максима Милован, Рибмћ 
Рајмонда Бранимир, Ровтар-Кречић А лој за Марија, 
Саболић Мате Иван, Силађи Антупа Стрелам, Сит-
вук Мане Петар, Спасић Вошка Спасоје, Станар Ан-
дриј е Секула, Старац Виктора Иван, Шаша Милана 
Бранко, Шимпрага Петра Славко, Шкорић Марка 
Марко, Шпањол Шиме Љубомир, Штерле Јосипа 
Бранко, Штернберг Јулиа инж. Зденко, Швенда Ми-
је Фрањо, Тић Петра Јосип, Топић Гргура др Мла-
ден, Тринајстић Цвијетка др Ненад, Варашанец 
Људмила Ловро, Вебер Ивана Иван, Вучевић Сла-
вомира Зденка, Витез Мартина Иван, Влатковић 
Матије др Миленко, Врабец Јаше Мара, Вучковић 
Пере Даница, Вукманић Мије Звонко, Вукобрадић 
Бранка Бранко, Вуковић-Иванишић Стјепана Ма-
рија, Вунак Мате Иван, Заводник Владимира Душан, 
Зечевић Марка Илија, Земљић Франциска Винко, 
Жефран Ивана Алдо, Живковић Марка Милан, Ж у -
панић Фрање Јосип; 

— за заслуги во развивањето и реализирањето 
на концепцијата на општонародната одбрана и за 
успеси во издигањето на воено-стручното знаење и 
борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Братковић Јосипа Јосип, Дудуковић Васе Ми-
лош, Дудуковић Васе Стево, Грегов Вице Томе, Кре-
бер Јанка Владимир, Мандић Ђуре Ђуро, Николић 
Крсте Војин, Пињагић Даута Хасан, Вујчић Боже 
Миле, Жигровић Стјепана Фрањо; 

— за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

. Бабић Паве Јосип, Божичевић Ивана Јосип, 
Братко Антула Даница, Брикњач-Премуж Марије 
Антонија, Цветковић Ивана Јосип, Ђаковић Томе 
Јосип, Голуб Људевита Мирко, Грдић Ивана Петар, 
Хорват-Малнар Ивана Марија, Марќовић Николе 
Валент, Намјесник-Кробот Јокоба Ката, Остојић-
-Јока Душана Савка, Острман Ивана Марија, Па-
пић Саве Илија, Петровић Радована Трајко, Сак-
марди Винка Ђуро, Сладовић Мирослава Младен, 
Шканић Стјепана Томо, Трстењачки Валента Изи-
дор, Вулетић Миде Владо; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Аркулин Карла Неда, Бајчић Јосипа Кузма, Ба -
рабаш-Кинкела Адама Јелка, Бауер Михај л а Фра-
њо, Бенц Миј е Бранко, Бенчић Алексе Драга, Бен-
чић Миј е. Стјепан, Бесак Вида Јосипа, Бијелић 
Миле Ђуро,Бејничић-Робић Ђуре Катица, Бокор 
Флоријана Флоријан, Бранчела-Кинкела Ернеста 
Богдана, Ертан Јосе Шиме, Брукета Мате Филип, 
Букша Врне Брна, Бурек Мате Јосип, Цветанић 
Николе Паво, Чурковић Симе Јово, Дасовић Ђуре 
Михај ило, Деспотовиќ Шиме инж Златко, Нидек Зо-
рана Зоран, Димитријевић-Матић Слепана Зорка, 
Домитровић Јосипа Стјепан, Дондур Јо-ачл ^ ^ о л а , 
Драгија-Малек Ђуре Љубица, Драгобратовић Луке 
Звонко, Друшко Ивана Иван, Ђула Алојзије Иван, Ђу-
ринец ПавлаИгнац, Фришчић Јосипа Фрањо, Гњидић 
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Ивана Ђуро, Гранђа Стјепана Иван, Грковић-Цви-
јановић Бранка Љубица, Херцег Јураја Јурај, Не-
чевић Драшковић Флоријана Анкица, Јембрек Ива-
на Славко, Јовановић Владимира Слободан, Јури-
чић Ћирила Златко, Јурков Матије Мартин, Јурош 
Богомира Шиме, Казија Звонка Филип, Кецман Но-
је Владо, Кезеле Јосипа Драгутин, Кинкела Вјеко-
слаЕа Срећко. Кобер Андрије Стјепан, Ј^онтек С л е -
пана Иван, Корда Ђуре Милан, Корен Мије Антун, 
Кошковић Ђуре Стјепан, Кошутић Стјепана Иван, 
Ковачевић Илије Томо, Краш Мирка Иван, Крнић 
Јуре Јосип, Кучић Марија Марио, Кухта Јанка 
Стјелан, Кукуљан Маријана Иван, Куштер Илије 
Иван; 

Lechpommer-Куна Виктора Адела, Лезаић Вида 
Вид, Локин Шиме Лука, Лончарић Александра Мла-
ден, Лукец Фрање Мато, Мајсторовић Милутина 
Веселин, Маран Марчела Леонард, Марган-Фелићи-
новић Ивана Анамарија, Матијевац Стјепана Фра-
њо, Месец Мартина Томо, Межнарек-Скукан Ивана 
Мара, Микић-Завалић "Суре Ружа, Миклић Андрије 
Стјелан, Милин-Смојвер Радослава Славица, Миш-
ковић Рајка Мирослав, Млинариќ Драгутина Иван, 
Мохач Милка Антун, Мраовић-Михељ Ђуре Ка-
тица, Новосел Антуна Данијел, Пајц Антуна Бери-
слав, Паветић Ивана Људевит, Павлић-Боснић Ју-
раја Неда, Пехар Ивана Иван, Петриц Стјепана 
Стјепан, ГГетрушаиец-Горупец Андрије Марија, По-
дравчић Драгутина Фрањо, Посавец Мирка Антун, 
Преволчић-Шимхновић Матије Антонија, Приселап 
Андрије Стјепан, Рашек-Тишљарић Еугена Марија, 
Рибић Максе Максо, Рихтарић-Микулан Јосипа Ве-
ра, Романић Димитрија Александар, Сировец Ши-
муна Стјепан, Смлатић Ахмета Ахмет, Спасој евић 
Богосава Милован, Срага Мије Славко, Станисав-
љевић Аиђелка Велимир, Стипан Шимуна Маријан, 
Сто јаковиќ Алексе Жарко, Сушиловић Јосипа Па-
вао, Шебеља Антена Антон, Шимпрага Петра Ни-
кола. Шимунец Вида Ана, Шкарпа Петра Иван. 
Шкомрљ Јакова Анте, Шкребента-Јагец Јосипа 
Ирена, Шкг-орц Стјепана Јосип, Шоић Фрање Јура, 
Шпелић-Матешић Фрање ЈБерка, Штебих Ловре 

Јосип, Шуњић Томе Славица, Трупец Јосипа Стјепаи 
Тудић-Еркић Фабијана Иванка, Тута Јосипа Јосип, 
Виђак Вицка Божидар, Витез Јосипа Алекса, Витез 
Мартина Славко, Здравец Ивана инг Иван, Зоретић 
Мате Живко, Зорко Стјепана Станислав, Зрна С л е -
пана Валеит, Зубчић-Кузмановић Саве Милица, 
Жупанић Изидора Иван; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
на општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Валашко Томе Маријан, Иванчан Андрије С т е -
пан, Јамбрак Ђуре Стјепан. Квргић Лазе Гојко, Маг-
дић Николе Мирко, Мехиновић Мехе Ирфан, Пе-
кеч Милутина Лазо, Пекеч Милутина Владимир, 
Перовић Мартина Иван, Шоштар Блажа Мирко, Ву-
коЕић Богомира Јурај, Зјалић Петра Петар. 

Бр. 55 
15 јуни 1976 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и член 4 од Законот за одликувањата на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија 
одлучува да се одликува 

— за особени заслуги врз успешно остварување 
акциите во врска со вработувањето на југословен-
ските работници во Франција, со што е сторен зна-
чаен придонес во развивањето на соработката и 
пријателските односи помеѓу Социјалистичк-а Феде-
ративна Република Југославија и Република Фран-
ција 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Jean Gomez, шеф на Францускиот дел на Посто-
јаната југословеиско-француска комисија за при-
мена на Спогодбата за регулирање на вработува-
њето на југословенските работници во Франција. 

Бр. 96 
30 септември 1976 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

84. Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за оданочување на производи и услу-
ги во прометот — — — - — — — 397 

85. З^кон за измени на Законот за утврдување 
и пресметување на вкупниот приход и до-
ход во осно/зните организации на здруже-
ниот труд — - — - — — — - — 402 

86. Закон за претворање на краткорочните 
кредити Д а д е н и н а Југословенската земјо-
делска банка во долгорочни кредити - — 403 

87. Закон за утврдување на вкупниот износ па 
средствата за финансирање на Програмата 
за инвестициони вложувања во изградбата 
на зграда и на постојана постапка на Му-
зејот на Револуцијата на народите и народ-
ностите на Југославија од 1977 до 1230 го-
дина — - — - - - — - - — 404 

88. Закон за обезбедување средства на феде-
рацијата за додатен влог на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија во 
Африканскиот фонд за развој — — — 405 

89. Закон за определување на надоместите за 
побарувањата по основ на социјално оси-
гурување настанати во странство — — - 405 

90. Одлука за прогласување на 1977 година за 
година на заштита и унапредување на чо-
вековата животна и работна средина — — 409 

91. Одлука за7 избор на член на Советот на 
федерацијата — — — — — — — — 410 

Одликувања — — — — — — — — — 410 


