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Врз основа на член 5 од Законот за измени и 
дополненија на Законот за применување на пропи-
сите и за решавање на судирите на републичките, 
односно покраинските закони во областа на даноци-
те, придонесите и таксите („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 43/83), Законодавно-правната комисија на Сојуз-
ниот собор на Собранието на СФРЈ, на својата 
седница од 26 мај 1983 година, го утврди подолу из-
ложениот пречистен текст на Законот за применува-
ње на прописите и за решавање на судирите на 
републичките, односно покраинските закони во об-
ласта на даноците, придонесите и таксите. 

Пречистениот текст на Законот за применување 
на прописите и за решавање на судирите на репуб-
личките, односно покраинските закони во областа 
на даноците, придонесите и таксите ги опфаќа: 
Законот за применување на прописите и за решава-
ње на судирите на републичките, односно покраин-
ските закони во обла-ста на даноците, придонесите и 
таксите („Службен лист на СФРЈ", бр. 36/75), Зако-
нот за измени и дополненија на Законот за приме-
нување на прописите и за решавање на судирите на 
републичките, односно покраинските закони во 
областа на даноците, придонесите и таксите („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 33/76) и Законот за измени 
и дополненија на Законот за применување на про-
писите и за решавање на судирите на републичките, 
односно покраинските закони ЕО областа на дано-
ците, придонесите и таксите („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 43/82), во кои е означен денот на влегу-
вањето во сила на тие закони. 

АС бр. 484 
26 мај 1983 година 

Белград 
Претседател 

на Законодавно-правната 
комисија на Сојузниот 
собор на Собранието на 

СФРЈ, 
д-р Борис Петковски, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ П \ ПРОПИСИТЕ И ЗА РЕ-
ШАВАЊЕ НА СУДИРИТЕ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ, 
ОДНОСНО ПОКРАИНСКИТЕ ЗАКОНИ ВО ОБ-
ЛАСТА НА ДАНОЦИТЕ, ПРИДОНЕСИТЕ И ТАК-

СИТЕ 

(Пречистен текст) 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се определуваат општествено-по-

литичките заедници и самоуправните интересни 
заедници, според чии прописи односно одлуки и во 
чија корист се плаќаат даноците и придонесите од 
личните доходи, односно од приходите на работни-
ците и граѓаните, и се уредува решавањето на суди-

рите на републички, односно покраински закони со 
законите на другите републички, односно автоном-
ните покраини во областа на даноците, придонесите 
и таксите. 

Член 2 
Одредбите на овој закон се применуваат и врз 

даноците, придонесите и таксите што ги плаќаат 
граѓански правни лица, како и врз даноците, придо-
несите и таксите што се плаќаат од приходите што 
ќе ги остварат странски лица во Југославија, ако со 
важечките прописи или со меѓудржавните, односно 
меѓународните договори не е определено поинаку. 

Член 3 
Како личен доход на работник, во смисла на 

овој закон, се подразбира дел од доходот што му 
припаѓа на работникот за задоволување на неговите 
лични, заеднички и општи општествени потреби. 

Како личен доход, во смисла на овој закон, се 
подразбира и личниот доход што работниот човек ќе 
го оствари со личен труд самостојно во вид на 
занимање или со самостоен личен труд со сред-
ства во сопственост на граѓани. 

Како приходи на граѓани се подразбираат, во 
смисла на овој закон, приходот остварен по основ 
на имот и имотни права, вкупниот годишен приход 
на граѓаните, приходот што странско лице го оства-
рува во Југославија, како и поединечно остварениот 
приход на граѓаните и на граѓанските правни лица 
кај корисниците на општествени средства. 

Член 4 
Како даноци и придонеси од личните доходи, 

односно од приходите на работниците и граѓаните 
се подразбираат сите даноци и придонеси, односно 
издвојувана што имаат карактер на придонеси што 
според прописите за нивното воведување се плаќаат 
од личните доходи, односно од приходите на работ-
ниците и граѓаните. 

Ка,ко издвојување што има карактер на придо-
нес во смисла на став 1 од овој член, се подразбира 
секое издвојување од личниот доход на работникот, 
односно од приходот на работникот и граѓанинот 
што според прописот односно одлуката за неговото 
воведување, без оглед на називот, се плаќа во ко-
рист на самоуправната интересна заедница која на 
работникот и на граѓанинот или на членовите на 
нивното семејство им обезбедува задоволување на 
потребите и интересите, односно користење, за кои 
тоа издвојување се плаќа. 

II. ДАНОЦИ ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ, ОДНОСНО 
ОД ПРИХОДИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И ГРА-

ЃАНИТЕ 

Член 5 
Даноците од личните доходи, односно од прихо-

дите на работниците и граѓаните се плаќаат според 
прописите и во корист на општествено-политичката 
заедница на чија територија живее работн,икот или 
граѓанинот. 
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Член 6 
За плаќање на даноците од личните доходи, од-

носно од приходите на работниците и граѓаните, 
како територија на општествеко-политичката заед-
ница на која живее работникот или граѓанинот се 
смета, во смисла на овој закон, територијата на оп-
штествено-политичката заедница на која е живеа-
лиштето на работникот или граѓанинот, ако со овој 
закон не е определено поинаку. 

Ако живеалиштето на работникот, односно на 
граѓанинот и живеалиштето на членовите на него-
вото семејство не се на територијата на иста опште-
ствено-политичка заедница, како територија на оп-
штествено-политичката заедница на која живее ра-
ботникот или граѓанинот се смета, во смисла на овој 
закон, териториј ата на општествено-политичката за-
едница на која е живеалиштето на членовите на се-
мејството на работникот или граѓанинот. 

Како членови на семејството, во смисла на овој 
закон, се сметаат брачниот другар, децата, родите-
лите, усвоеникот и усвоителот што работникот, од-
носно граѓанинот е должен да ги издржува според 
законот и ги издржува. 

По исклучок од одредбите на ст. 1 и 2 од овој 
член, за плаќање даноци од личните доходи што 
работниот човек ќе ги оствари самостојно со ли-
чен труд со средства на трудот во сопственост на 
граѓани, како територија на општествено-политичка-
та заедница на која живее работниот човек се 
смета, во смисла на овој закон, територијата на 
општествено-политичката заедница на која се на-
оѓа деловната просторија во која работниот човек 
ја врши својата дејност. 

Член 7 
Даноците на поединечно остварени приход,и на 

граѓани, што му се пресметуваат при исплата на 
тие приходи на граѓанинот, се плаќаат според про-
писите и во корист на општествеио-политичката 
заедница на чија територија е живеалиштето на 
граѓанинот. 

Член 8 
Даноците на приходите што ги плаќаат стран-

ски лица и граѓански правни лица се плаќаат спо-
ред прописите и во корист на олштествено-полити-
чката задница на чија територија е остварен при-
ходот. 

Како територија на општествено-политичката 
заедница на која е остварен приходот, во смисла на 
став 1 на овој член, се подразбира територијата на 
општествено-политичката заедница на која се наоѓа 
седиштето на основната организација на здружен 
труд, седиштето на деловната единица, на друг ко-
рисник на општествени 'средства, на граѓанско прав-
но лице, односно на граѓанин што врши исплата на 
приходите (во понатамошниот текст: исплатувач) 

Член 9 
За плаќање на данокот од вкупниот приход на 

граѓани, како територија на која живее граѓанинот 
се смета територијата на општествено-политичката 
заедница на која граѓанинот има живеалиште. 

Ако обврзникот на данокот од вкупниот приход 
на граѓани го смени живеалиштето, се смета дека 
живеел на територијата на онаа општествено-поли-
тичка заедница на која во текот на годината најдол-
го време имал живеалиште. 

За плаќање на данокот од вкупниот приход на 
граѓани, како триториј а на која странско физичко 
лице живее се смета територијата на општествено-
-политичката заедница на која тоа лице има живеа-
лиште или привремен престоЈ, според прописите за 
движењето и престојот на странци во Југославија. 

Член 10 
Обврзникот на данок од личниот доход од зем-

јоделска дејност што има земјиште на територијата 
на општествено-политичката заедница на која е не-
говото живеалиште, како и земјиште на територи-
јата^ на друга општествено-политичка заедница, 
плаќа данок од личниот доход од земјоделска деј-
ност според прописите и во корист на онаа опште-
ствено-политичка заедница на чија територија е 
неговато живеалиште. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, ако обврзникот на. данок од личниот доход од 
земјоделска дејност нема земјиште на територијата 
на општествено-политичката заедница на која му е 
живеалиштето, плаќа данок од личниот доход од 
земјоделска дејност според прописите и во корист 
на општествено-политичката заедница на чија тери-
торија се наоѓа земјиштето. 

III. ПРИДОНЕСИ ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ОДНОС-
НО ОД ПРИХОДИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И ГРА-

ЃАНИТЕ 

Член 11 
Придонесите од личните доходи, односно од при-

ходите на работниците и граѓаните се плаќаат спо-
ред одлуката и во корист на самоуправната интере-
сна заедница која на работникот и граѓа,нинот или 
на членовите на нивното семејство им обезбедува 
задоволување на потребите и интересите, односно 
користење на услугите за кои се плаќаат тие при-
донеси. 

Како самоуправна интересна заедница од став 
1 на овој член за задоволување на потребите и ин-
тересите од областа на основното образование, кул-
турата, физичката култура, непосредната детска за-
штита и социјалната заштита се подразбира самоуп-
равната интересна заедница што се наоѓа на тери-
торијата на онаа општествено-политичка заедница 
на која работникот, односно работниот човек има 
живеалиште. Ако живеалиштето на работникот од-
носно работниот човек и живеалиштето на членови-
те на нивното семејство не се на територијата на 
иста о-пштествено-политичка заедница, како само-
управна интересна заедница која обезбедува за до-
селување на потребите и интересите, односно кори-
стење услуги на работникот, работниот човек или на 
членовите на нивното семејство, се подразбира са-
моуправната интересна заедница што се наоѓа на 
територијата на онаа општествено-политичка заед-
ница на чија територија е живеалиштето на члено-
вите на семејството на работникот, односно на ра-
ботниот човек. 

Како самоуправна интересна заедница од став 1 
на овој член за задоволување на потребите и инте-
ресите во областите на општествените дејности што 
не се опфатени со став 2 од овој член. како и за за-
доволување на потребите и интересите од областа 
на здравственото осигурување, пензиското и инва-
лидското осигурување, додатокот на деца и вработу-
вањето и од областа на материјалното производство 
се подразбира онаа самоуправна интересна заедница 
што се наоѓа на територијата на општествено-поли-
тичката заедница на која е седиштето на основната 
организација на здружен труд или седиштето на де-
ловната единица во која работникот работи, односно 
на територијата на која се наоѓа деловната просто-
рија во која работниот човек ја врши својата деј-
ност. 

Ако основната организација на здружен труд, 
односно нејзина деловна единица привремено упати 
работник на работа надвор од територијата на оп-
штествен0-п0'литичката заедница на која е нејзино-
то седиште, придонесите за задоволување на потре-
бите и интересите од став 2 на овој член и поната-
му се плаќаат според одлука, односно според само-
управна спогодба и во корист на самоуправната ин-
тересна заедница што се наоѓа на територијата на 
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општествено-пол,итичката заедница на која е седи-
штето на основната организација на здр-ужен труд, 
односно седиштето на нејзината деловна един,ица. . 

Како деловна единица, во смисла на ства 3 од 
овој член, се подразбираат погони, продавници, сто-
варишта, претставништва и други работни единици 
што не се организирани како основни организации 
на здружен труд. 

Придонесите од личниот доход од земјоделска 
дејност и од други приходи на земјоделците се уп-
латуваат според одлука и (во корист на самоуправ-
на интересна заедница во која обврзникот на при-
донесот плаќа данок од личниот доход од земјодел-
ска дејност. 

IV. РЕШАВАЊЕ НА СУДИРИТЕ НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ, ОДНОСНО , ПОКРАИНСКИОТ ЗАКОН СО 
ЗАКОНИТЕ НА ДРУГИТЕ РЕПУБЛИКИ, ОДНОС-
НО АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ВО ОБЛАСТА НА 

ДАНОЦИТЕ, ПРИДОНЕСИТЕ И ТАКСИТЕ 

Член 12 
Во поглед на данокот на недвижен имот и 

имотни права на недвижности, данокот на приходи-
те од недвижен имот и имотни права на недвиж- , 
ности, и данокот на промет на недвижности и права 
на недвижности, важат прописите на републиката, 
односно автономната покраина на "чија територија 
се наоѓа недвижниот имот. 

Во поглед на данокот на подвижен имот и дано-
кот на приходи од подвижен имот, имотните и дру-
гите права на подвижен имот, важат прописите на 
републиката, односно на автономната покраина на 
чија територија граѓанинот — обврзник на тие да-
ноци има живеалиште. 

Член 13 
Основна организација на здружен труд што 

трајно врши дејност на територијата на повеќе ре-
публики, односно автономни покраини, во поглед на 
даноците и придонесите од доходот на основната ор-
ганизација на здружен труд е должна да ги приме-
нува прописите што важат на територијата на секо-
ја република, односно автономна, покраина на чија 
територија основната организација на здружен труд 
трајно врши дејност, односно да ги применува одлу-
ките на самоуправната интересна заеднин,а која на 
таа организација или на работниците па таа органи-
зација им обезбедува задоволување на потребите и 
интересите, односно користење на услугите за кои PI 
се плаќаат придонесите на таа самоуправна интерес-
на заедница. 

Член 14 
Како трајно вршење дејност на основна органи-

зација на здружен труд, во смисла па член 13 од 
овој закон, се подразбира вршењето дејност на тери-
торија на една република, односно автономна покра-
ина во траење од најмалку шест месеци непрекина-
то, како и вршењето сезонска дејност во траење од 
најмалку три месеци непрекинато, односно и до три 
месеци — ако истата сезонска дејност се врши секо-
ја година во исто место и на територија на иста ре-
публика, односно автономна покраина. 

Член 15 
Како самоуправна интересна заедница што на 

основната организација на здружен труд од член 13 
на овој закон или на работниците на таа организа-
ција им обезбедува задоволување на потребите и ин-
тересите, односно користење на услугите, за кои се 
плаќаат придонеси од доходот на основната органи-
зација на здружен труд, се подразбира онаа самоуп-
равна интересна заедница што се наоѓа на терито-
ријата на републиката, односно автономната покраи-
на на која основната организација на здружен труд 
трајно врши дејност." 

Како самоуправна интересна заедница што на 
основните организации на здружен труд на терито-
риите па повеќе републики, односно автономни по-
краини, или на работниците на тие организации им 
обезбедува задоволување на потребите и интересите, 
односно користење на услугите за кои се плаќаат 
придонеси од доходот, се подразбира онаа самоуп-
равна интересна заедница што врши дејност на те-
ритории или на делови од територии на повеќе ре-
публики,'односно автономни покраини на кои основ-
ните организации на здружен труд трајно вршат 
дејност. 

По исклучок од одредбите на ст. 1 и 2 од овој 
член, како самоуправна интересна заедница што на 
основната организација на здружен труд или на ра-
ботниците на таа организација им обезбедува задо-
волување на потребите и интересите, односно кори-
стење на услугите во областа на здравственото оси-
гурување, пензиското и инвалидското осигурување, 
додатокот на деца и вработувањето, се подразбира 
онаа самоуправна интересна заедница што се наоѓа 
на територијата на републиката, односно автономна-
та покраина на чија територија се наоѓа седиштето 
на основната организација на здружен труд односно 
седиштето на нејзината деловна единица. 

,Член 16 
Во поглед на таксите важат прописите на репуб-

ликата, односно на автономната покраина на чија 
територија се наоѓа седиштето на органот, односно 
организацијата на општествено-политичката заедни-
ца за чија работа се плаќа таксата или на чија тери-
торија се користи услугата. 

Член 17 
Ако основната организација на здружен труд во 

своето книговодство располага со податоци за прес-
метување на доходот за дел од дејноста што трајно 
ја врши на територијата на одделна република, од-
носно автономна покраина, податоците за пресмету-
вање на даноците и придонесите од доходот според 
член 13 на овој закон може да ги утврди врз основа 
на пресметката на доходот остварен на територијата 
на таа република, односно автономна покраина. 

Основната организација на здружен труд што 
не располага со податоците од став 1 на овој член, 
ги пресметува даноците и придонесите од доходот 
на основната организација на здружен труд врз 
основа на дел од доходот што е сразмерен на учес-
твото на исплатените лични доходи на работниците 
што вршат дејност на територијата на таа републи-
ка. односно автономна покраина во вкупен износ на 
исплатените лични доходи во основната организа-
ција на здружен труд во периодот за кој се утврду-
ва доходот. 

По исклучок од одредбите на ст. 1 и 2 на овој 
член, ако основната организација на здружен труд 
располага со книговодствени податоци за пресмету-
вање на дел од доходот што се однесува на делов-
ните единици, податоците за пресметување на при-
донесите од доходот за здравствено осигурување, 
за̂  пензиско и инвалидско осигурување, за додаток 
на деца и за вработување, ќе ги утврдува врз осно-
ва на тие податоци. 

Ако основната организација на здружен труд 
не располага со книговодствени податоци за прес-
метување на дел од доходот што се однесува на 
деловните единици, придонесите од став 3 на овој 
член се пресметуваат врз основа на делот од дохо-
дот на основната организација на здружен труд што 
е сразмеран на учеството на исплатените лични до-
ходи на работниците во деловната единица на основ-
ната организација на здружен труд во вкупниот 
износ на исплатените лични доходи во основната 
организација на здружен труд во периодот за кој се 
утврдува доходот. 
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Како даноци и придонеси од доходот на основ-
ната организација на здружен труд на кои се одне-
суваат одредбите на ст. 1 до 4 на овој член се под-
разбираат даноците и придонесите чијашто основи-
ца се утврдува врз основа на остварениот доход на 
основната организација на здружен труд. 

V. ДРУГИ ОДРЕДБИ 

Член 18 
, Даноците и придонесите од чл. 6 и 11 на овој 

закон, што работниците ги плаќаат од личните до-
ходи и даноците на приходите на граѓаните од чл. 
7 и 8 на овој закон, што се плаќаат при исплата на 
личните доходи, односно приходите, ги пресметува 
запира и уплатува исплатувачот. 

Даноците и придонесите од личните доходи и 
. приходите на граѓаните, о-свен даноците од став 1 
на овој член ги плаќа граѓанинот — обврзник на 
даноци. 

Член 19 
Работникот, односно граѓанинот е должен на 

исплатувачот, што од негово име ги пресметува, за-
пира и уплатува даноците и придонесите од личните 
доходи односно приходите да му даде податоци за 
своето живеалиште, односно за живеалиштето на 
членовите на своето сем еј ство. 

Член 20 
Даноците и придонесите, односно издвојувањата 

што имаат карактер на придонеси за основно обра-
зование, култура, физичка култура, непосредна 
детска заштита и социјална заштита кои според 
одредбите на овој закон се плаќаат спрема живеа-
лиштето на работникот и граѓанинот, односно живе-
алиштето на членовите на нив-ните семејства, се пре-
сметуваат во тековната година според стапките об-
јавени во службеното гласило на републиката, од-
носно на автономната покраина. ^ 

. Член 21 
Одредбите на овој закон согласно се примену-

ваат и врз работните заедници што вршат работи 
за организациите на здружен труд, врз земјодел-
ските и други задруги, деловните здруженија бан-
ките, заедниците, на осигурувањето, самоуправните 
интересни заедници и други самоуправни органи-
зации и заедници и нивни здруженија, општоетве-
но-политичките организации, и други општествени 
организации, здруженијата на граѓаните органите 
на општествено-политичките заедници и врз други 
организации и заедници. 

VI. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 22 
Со парична казна од 5.000 до 50.000 динари ќе 

се казни за прекршок основна организација на 
здружен труд или друго општествено правно лице, 
освен орган на општествено-политичка заедница: 

— ако не ги примени прописите што важат на 
територијата на општествено-политичката заедница 
на која таа трајно врши дејност, односно не ја при-
мени одлуката на самоуправната интересна заедни-
ца што на организацијата цли на работниците на 
таа организација им обезбедува задоволување на 
потребите и интересите, односно користење на ус-
лугите (член 13); 

— ако податоците за пресметување на даноци-
те и придонесите од доходот не ги утврди врз осно-
ва на пресметката на доходот остварен на територи-
јата на републиката односно автономната покраина 
за делот на дејноста што ја врши трајно на тери-

торијата на таа република, односно автономна пок-
раина или ако не изврши пресметка на даноците и 
придонесите од доходот врз основа на делот од до-
ходот што е сразмерен на учеството на исплатените 
лични доходи на работниците што вршат дејност 
на територијата на таа република, односно автоном-
на покраина во вкупен износ на исплатените лични 
доходи во основната организација на здружен труд 
во периодот за кој се утврдува доходот (член 17). 

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се 
казни со парична казна од 500 до 5.000 динари и од-
говорното лице во основната организација на здру-
жен труд или во друго општествено правно лице. 

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се 
казни со парична казна од 500 до 5.000 динари и 
одговорното лице во органот на општествено-поли-
тичката заедница. 

Член 23 
Со парична казна од 5.000 до 50.000 динари ќе 

се казни за прекршок правно лице — исплатувач 
ако ненавремено или неточно ги пресмета запре или 
уплати даноците и придонесите од личните доходи 
и приходите на работниците и граѓаните (член 18). 

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се 
казни со парична казна од 500 до 5.000 динари и 
одговорното лице кај исплатувачот. 

Со парична казна од' 500 до 5.000 динари ќе се 
казни за прекршок граѓанинот —, исплатувач ако 
ненавремено или неточно ги пресмета, запре или 
уплати даноците и придонесите од личните доходи 
и приходите на работниците и граѓаните (член 18 
став 1). 

Со парична казна од 500 до 5.000 динари ќе се 
казни за прекршок одговорното лице во органот на 
општсствено-политичката заедница, односно на са-
моуправната интересна заедница кое ЕО пропиша-
ниот рок нема да ги достави на објавување пропи-
сите, односно одлуките или нивните изводи (член 
20). 

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 24 
Одредбите на чл. 13, 14, 15 и 17 од овој закон 

се, применуваат од 1 јануари 1975 година. 

Член 25 
Одредбите на член 17 ст. 3 до 5 од Законот за 

применување на прописите и за решавање на суди-
рите на републичките, односно покраинските за-
кони во областа на даноците, придонесите у такси-
те. како и на чл. 3 и 7 од Законот за измени и до-
полненија на Законот за применување на прописи-
т е и за решавање на судири на републичките, од-
носно покраинските закони во областа на даноците, 
придонесите и таксите („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 33/76) се применуваат од i октомври 1976 година. 

Член 26 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Законот за регулирање на су-
дирите на републичките, односно покраинските за-
кони во областа на даноците, придонесите и такси-
те („Службен лист на СФРЈ", бр. 5/72), освен одред-
бите на чл. 5, 6 и 8 од тој закон штоk се однесуваат 
на даноците и придонесите од личните доходи од 
земјоделска дејност и од самостојно вршење на сто-
пански и нестопанска дејности, коишто остануваат 
во сила до 31 декември 1975 година. 

Член 27 
. Обврските по' основа на придонесите од дохо-

дот на основните организации на здружен труд 
чијашто основица се утврдува врз основа на оства-
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рениот доход за здравствено осигурување, за пензи-
ско и инвалидско осигурување, за додаток на деца и 
за вработување на оние основни организации на 
здржен труд што имаат деловна единица на терито-
ријата на друга општествено-политичка заедница, 
утврдени врз основа на периодичната пресметка за 
периодот јануари-септември 1976 година, се сметаат 
како конечни обврски за тој период. 

По исклучок, ако основната организација на 
здружен труд по завршната сметка за 1976 година 
не оствари доход од кој може да ги надомести про-
пишаните обврски, во поглед на враќањето на со-
одветниот придонес од став 1 на овој член ќе се 
постапи на начин определен со важечките прописи. 

569. 

Врз основа на член 72 став 2 од Законот за де-
визното работење и кредитните односи со странство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77, 61/82, 77/82 и 
34/83), Сојузниот извршен совет донесува 

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

ДОЛЖНОСТИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 
1983 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за распоредување на девизите 
утврдени за потребите на органите на федерацијата 
и за потребите на остварувањето на правата и дол-
жностите на федерацијата за 1983 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 77/82), во точка 1 во одредба под 
1 бројот: „5.497,955.500" се заменува со бројот 
„5.437,955.500". Во одредбата под 2 бројот 
„36.984,452.500", се заменува со бројот: „37.044,452.500". 

2. Во распоредот на девизи за 1983 година, кој е 
составен дел на Одлуката за распоредување на де-
визите утврдени за потребите на органите на феде-
рацијата и за потребите на остварувањето на пра-
вата и должностите на федерацијата за 1983 година, 
редниот број 14 се менува и гласн.-
, ,и Сојузен секретаријат за народна одбрана 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 27,084.000 
— претставништва 85,426.000 
— котизации 1,993.000 
— лекувања во стран-

ство 23,510.000 
— специјализации 84,002.000 
— други плаќања, 3,434.000 

С Т О К О В Н И плаќања 
В к у п н о : 35.504,605.000." 

Е.п. бр. 462 
4 август 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

570. 

Врз основа на член 33 од Законот за прометот 
на стоки и услуги со странство („Службен лист на 
С Ф Р Ј " , бр. 52/82), С О Ј У З Н И О Т извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 
СПИСОКОТ НА СТОКИТЕ ОПФАТЕНИ СО ОДДЕ-
ЛНИТЕ ФОРМИ НА ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ И ЗА 
ПОСТАПКАТА НА КОНТРОЛА НА ЦАРИНСКИ-
ТЕ ОРГАНИ ВО ВРСКА СО ПРИМЕНУВАЊЕТО 

НА ТОЈ СПИСОК 

1. Во Одлуката за издавање на Списокот на сто-
ките опфатени со о,дделните форми на извозот и 
увозот и за постапката на контрола на царинските 
органи во врска со применувањето на тој список 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 27/83), во Списокот 
на стоките опфатени со одделните форми на извозот 
и увозот, кој е отпечатен кон таа одлука и претставу-
ва нејзин составен дел, во колоната 4 досегашната 
форма на увозот се заменува со нова форма на 
увозот во следниот тарифен број: 

25.01 СОЛ (вклучувајќи и каме-
на сол, морска сол и сол 
за јадење), чист натриум-
хлорид; раствори на сол 
во вода; морска вода: 

1) Сол за јадење 
4) Друго 

ЛБ 
ЛБ 

Кк 
Кк 

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

Е.п. бр. 463 
11 август 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с. р. 

225,449.000 

35.279,156.000 

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

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

571. 

Врз основа на член 82 став 3 од Законот за де-
визното работење и кредитните односи со странство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 15/7.7, 61/82, 77/82 и 
34/83), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВА-
ЊЕ НА ПРАВОТО НА ВРАЌАЊЕ НА ЦАРИНАТА 

И НА ДРУГИТЕ ДАВАЧКИ 

1. Во Одлуката за утврдување на правото на 
враќање на царината и на другите давачки (,.Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 25/83 и 40/83), во точка 15 на 
крајот се додаваат зборовите: „врз основа на усвое-
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ните програми за стопанска и туристичка пропаган-
да, и тоа: на име стопанска пропаганда до износ од 
950,105.000 динари, а на име туристика пропаганда до 
износ од 549,000.000 динари". 

Се додава нов став 2, кој гласи: 
„Правото од став 1 на оваа точка ќе се користи 

во роковите утврдени со самоуправната спогодба што 
ќе ја склучат Интересната заедница на Југославија 
за економски односи со странство и Стопанската ко-
мора на Југославија за финансирање на стопанската 
пропаганда во странство, односно со самоуправната 
спогодба што ќе ја склучат Интересната заедница на 
Југославија за економски односи со странство и Ту-

ристичкиот сојуз на Југославија за финансирање на 
туристичката пропаганда во странство.", 

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

Е.п. бр. 466 
25 август 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с. р. 

572. 

Врз основа на член 4 од Законот за ослободување од плаќање царина и други увозни давачки 
на увозот на опрема и репродукционен материјал за потребите на одржувањето на XIV зимски олим-
писки игри, Сараево 1984 („Службен лист на СФРЈ", бр. 64/82), на предлог на Сојузниот секре-
таријат за финансии, со претходно прибавено мислење од Стопанската комора на Југославија, Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА СПЕЦИФИКАЦИЈАТА НА ОПРЕМАТА И РЕПРОДУКЦИО-
НИОТ МАТЕРИЈАЛ ОД УВОЗ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА XIV ЗИМСКИ ОЛИМПИСКИ ИГРИ, САРАЕ-

ВО 1984 
1. Во Спецификацијата на опремата и репродукциониот материјал од увоз за одржување на XIV 

зимски олимписки игри, Сараево 1984, која е составен дел на Законот за ослободување од плаќање 
царина и други увозни давачки на увозот на опрема и репродукционен материјал за потребите на 
одржувањето на XIV зимски олимписки игри, Сараево 1984, се вршат следните измени и дополненија: 

1) текстот под ред. бр. 1 до 4 се менува и гласи: 

Кислород, азот, водород и благородни (ииертни) га-
сови, друго 
Ех. 
Хелиум во шишиња 25 парч. 431.742 
Хлориди на калциум 
Ех. 
Калциум хлорид 500 t 7,073.239 
Други бои, вклучувајќи ги и водените бои, друго 
Ех. 
Разни бои, спреј 1000 парч. 5.122 

Хемиски производи и препарати на хемиската и на 
сродни индустрии, (вклучувајќи ги и оние што се 
составени од мешаници на природни производи), 
неспомнати и неопфатени во другите тарифни бро-
еви, препарати, друго 
Ех. 
— Калиум хлорид 3 парч. 2.555 
Хемиски препарати за спектографи и хематографи 200 kg 210.009 
- Снежен цемент 3000 kg 44.060" 
2) по ред. број 4 се додава нов ред. број 4а, кој 

ЛБ 28.04/lr 

2 Л Б 28.30/1И 

3 ЛБ 32.09/46 

ЛБ 38.19/3ж-13 

„4а ЛБ 39.02/46 Полиетилен во форма на плочи, листови, филмови, 
фол,ии и ленти, други 
Ех. 
Пластични ленти за изработка на пропусници 
3) во ред. број 5 алинеја 1 се менува и гласи: 

,,— Пластични плочки за жичарници 
Во алинеја 2 во колоната 5 зборовите: „3.000 мет." 
се заменуваат со зборовите: „2016 мет.", а во коло-
ната 6 бројот: „7,456.630" се заменува со бродот: 
„8,734.883" 

400 компл. 

300 парч. 

608.272 

39.607" 
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„5а ЛБ 40.01/2 

„6а ЛБ 40.14/5 

бб ЛБ 43.01/81 

Св ЛБ 43.07/2 

6г ЛБ 48.19/1 

.,7а ЛБ 59.07/5 

„9 ЛБ 70Л7/4а 

Во алинеја 3 во колоната 6 бројот: „7,300.000" се за-
менува со бројот: „1,627.405". 
Бо алинеја 4 во колоната 5 зборовите: „2 комплета" 
се заменуваат со зборовите: „67.702 парч." а во ко-
лоната 6 бројот: „9,200.000" се заменува со бројот: 
„6,743.722" 
По алинеја 4 се додаваат две нови алинеи кои гла-
сат: 
,,— фолии за пропусници 
— пластичен кабел за расвета 
4) по ред. број 5 се додава нов ред. број 5а, кој 

гласи: 
Природен каучук, освен латекс 
Ех; 
Течен каучук 
5) во ред. број 6 во колоните 5 зборовите: „1.000 

парч." се заменуваат со зборовите: „80 парч.", 
а во колоната 6 бројот: „107.380" се заменува со 
бројот: „9.713" 

6) по текстот под ред. број 6 се додаваат четири 
нови редни бр. кои гласат: 

Други производи од незатврднат вулканизира^! ка -
учук (меки гуми), друго 
Ех. 
Гумен обрач за калеми на жичарница 

Новинска хартија 
Ех. 
Рото-хартија 

Хартија и картон (освен хартија за печатење и пи-
шување), премачкана (превлечена), импрегнирана 
со вештачки или синтетички смоли (освен лепилата) 
Ех. 
Премачкана хартија 
Самолепиви етикети 
Ех. 
Летротан и летрасет комплети разни 
7) по вер. број 7 во колоната 6 бројот: „609.859" се 

заменува со бројот: „718.728" 
8) По текстот по ред. рбој 7 се додава нов ред. број 

7а, кој гласи: 

Ткаенини Превлечени со лепило или со скробни ма-
терии, што се употребуваат за надворешно поврзу-
вање на книги и сл., друго 
Ех 
— Самоленива свила во разни бои за старини броеви 
— Прилепи ви ткаенини за етикети 

9) во ред. број 8 во колоната 5 зборовите: „900 
парч." се заменувааат со зборовите: „40 парч.", 
а во колоната 6 бројот: „505.200" се заменува со 
бројот: „17.431" 

10) текстот под ред. број 9 се менува и гласи 

Лабораториско стакло, друго 
Ех 
Ш-ишиња за земање мостри 
11) во ред. број 10 во колоната 2 ознаката: „ЛБ" се 

заменува со ознаката: „Кв", во колоната 5 збо-
ровите: „390 парч." се заменуваат со зборовите: 
„388 парч.", а во колоната 6 бројот: „3,261,319" 
се заменува со бројот: 2,700.654" 

35.000 парч. 
30 парч. 

315.773 
1.040" 

50 t 2,302.500" 

50 парч. 

234 t 

440 t 

50 компл. 

21.646 

5,434.541 

23,189.856 

10 m 2  

2000 m 
33.050 

110.167" 

2500 парч. 224.410" 
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„14 ЛБ 79.06/2 

„14а ЛБ 82.01/1 

146 KB 82.03/3B 

14в ЛБ 83.07/4 

„17 ЛБ 84.ll/4a-3 

„17а ЛБ 84.13/1 и 4 

176 Кв 84.15/36 

„18а ЛБ 84.18/16 

186 ЛБ 84.18/2а 

50 парч. 

34 парч. 

2 парч. 
230 парч. 

16 парч. 
3 парч. 

200 m 

82.625 

59.812 

49.499 
6.207,936" 

По алинеја 1 се додава нова алинеја, која гласи: 
,,— прибор за конструкцијата на сигурносни мрежи 113 парч. 102.674" 
12) во ред. број 11 во колоната 5 зборовите: „7 парч." 

се заменуваат со зборовите: „30 парч.", а во ко-
лоната 6 бројот: „689.011" се заменува -со бројот: 
„570.715" 

13) ред. број 12 се брише 
14) во ред. број 13 во колоната 6 бројот: „106.023" се 

заменува со бројот: „61.463" 
15) текстот под ред. број 14 се менува и гласи: 
Вијчени стоки и заковки, од цинк 
Ех 
Нитки, клипсеви, закови 5070 парч. 52.115" 
16) по ред. број 14 се додаваат три нови ред. броеви, 

кои гласат: 
Рачен алат, лопати 
Ех 
Лопати, метални, широки за собираше на снег 
Рачен алат, клешти, друго 
Ех 
Клешти за нитнув-ање на пропусници 
Ламби и светлечки тела од прости метали, друго 
Ех 
— о^ -тление (light-show) 
— Расветна арматура за флуоресцентни цевки 
17) во ред. број 15 во колоната 2 ознаката „ДК" се 

заменува со ознаката „Кв", а во колоната 6 бро-
јот: „3,533.000" се заменува со бројот: „2,797.995" 

18) во ред. број 16 во колоната 2 ознаката: „ДК" се 
заменува со ознаката „Кв", а во колоната 6 бро-
јот: „22,129.503" се заменува со бројот: „14,615.183" 

19) текстот под ред. број 17 се менува и гласи: 

Вентилатори, други 
Ех 
Вентилатора 8 парч. 10.317" 
20) По ред. број 17 се додаваат два нови ред. бро-

еви, кои гласат: 
Горилници за лежишта на гас, делови 
Ех 
— Делови на уреди за ложењ-е на гас 
— Горилници за лежишта со комбинирано гориво 
Друга разделна опрема, други 
Ех 
Ледени ленти за' скокалници 
21) во ред. број 18 во колоната 6 бројот: „2,296.703" 

се заменува со бројот: „963.556" 
22) По ред. број 18 се додаваат два нови ред. броеви 

кои гласат: 
Пентрифуги, други 
Ех 
Пентрифуги за епрувети 1 парч. 368.438 
Уреди за пречистување на гасови 
Ех 
Уреди за пречистување на гасови 1 парч. 11.530" 
23) текстот под ред. број 19 се брише 

99.872 
2,000.000 

6,000.000 
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„21 Кв 84.22/7 

„22 ЛБ 84.35/3 

Чл 84.52/36-1 

276 Кв 84.52/36-2 

„29 ЛБ 84.53/5 

24) Во ред. број 20 во колоната 5 зборовите: „1 ком-
плет" се заменуваат со зборовите: „13 комплети", 
а во колоната 6 бројот: „18,900.000" се заменува 
со бројот: „25,500.545". 

По алинејата 1 се додава нова алинеја ноја гласи: 
,,— апарат за полнење и дезинфекција под притисок 
25) текстот под ред. број 21 се менува и гласи: 
Машини и уреди за ди-гање, делови 
Ех 
— Сајли 
— Разни делови за жичарница 
—̂ Делови за жичарници 
26) текстот под ред. број 22 се менува и гласи: 
Дру ги машини за печатење 
Ех 
Офсет машини 
27) текстот под ред. број 23 до 25 се брише 
28) во ред. број 26 во колоната 2 ознаката: „ЛБ" се 

заменува со озаката: „Кв". 

Во алинеја во 5 колона зборовите: „3 парч." се за-
менуваат со зборовите: „4 парч.", а во колоната 6 
бројот: „156.175" се заменува со бројот: „254.025" 
29) во ред. број 27 во колоната 5 зборовите: „2 парч/4 

се заменуваат со зборовите: „5 парч.", а во ко-
лоната 6 бројот: „70.435" се заменува со бројот: 
„16.525". 

По алинеја 1 се додава нова алинеја која гласи: 
,,— моторни пили за режење на лед 
30) по ред. број 27 се додаваат два нови ред. брое-

ви, кои гласат: 
Регистар-каси автономни рецептТЈЖХНИ 
Ех 

Регистар за рецепциона каса 

Регистар-каси автономии, други 

Ех 
Регистарски конобарски каси 
31) во ред. број 28 во колоната 6 бројот: „169,291.531" 

се заменува со бројот: „175,147.912" 
По алинеја 1 се додава нова алинеја која гласи: 
„— Комплетен систем за автоматска обработка со 

централна единица и припаѓачки периферни 
единици 

32) текстот под ред. број 29 се менува и гласи: 
Машини за автоматска обработка на податоци и ни-
вни единици, периферни единици 
Ех 
Модеми 
33) во ред. број 30 текстот во алинејата се заменува 

со нова алинеја која гласи: 
„— Хефтмашини 
34) по ред. број 30 се додаваат два нова ред. броеви 

кои гласат; 

5 парч. 

4 парч. 
1143 парч. 

4 парч. 

2 парч. 

2 парч. 

4 парч. 

30 парч. 

438.822" 

35.923 
205.136 
707.861" 

10 парч. 6,007.522" 

66.100" 

646.542 

981.325" 

139 парч. 19,861.098" 

64 парч. 5,511.826" 

505.440" 
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м30а ЛБ 84.59/2 

306 ЛБ (84.59/8а 

„33 ЛБ 84.63/36 

„35 ЛБ 85.02/36 

„35а ЛБ 85.04/1В 

w36 Kb 85.11/2B 

Машини и механички уреди со посебни функц,ии, 
што не се распоредуваат ниту во еден тар. број од 
оваа глава, за јавни работи и сл. 
Ех 
Приклучни уреди за посинување на сол 
Механички смуклалки 
Ех 
— Смуклалка за прав и вода 
— Моторен приклучок за вода 
35) во ред. број 31 текстот на алинејата I се брише 
Во алинеја 2 што станува алинеја 1 во колоната 5 
зборовите: „6 парч." се заменуваат со зборовите: „9 
парч.", а во колоната 6 бројот: „26,334.00" се заме-
нува со бројот: „14.013.795". 
По алинејата 1 се додаваат четири нови алинеји кои 
гласат: 
„— Машини за перење, смукање и чистење 
— Уреди за перење на санитарни и други повр-

шини 
— Сервис количка со уред за перење на санитарни 

јазли 
— Машини за смукање и чистење на топли подови 

под притисок 

36) во ред. број 32 во колоната 2 ознаката: „ЛБ" се 
заменува со ознаката: „Кк", во колоната 5 збо-
ровите: „546 парч." се заменуваат со зборовите: 
„2 парч." а во колоната 6 бројот: „9,104.573" се 
заменува со бројот: „8.912". 

По алинејата 1 се додава нова алинеја која гласи: 
„— Арматуре со прибор за пумпи со висок притисок 
37) текстот под ред. број 33 се менува и гласи: 
Склопови на запчаници, друго 
Ех 
Редуктор 
38) во ред. број 34 во колоната 2 ознаката: „ДК" се 

заменува с оознаката: „Кв", ЕО колоната 5 збо-
ровите: „6 пари." се заменуваат со зборовите: „3 
парч." а во колоната 6 бројот: „17,765.000" се 
заменува со бројот:„12,426.561". 

39) текстот под ред. број 33 се менува и гласи: 

Електромагнетски кочници, други 
Ех 
Електромагнетски кочници 
40) под ред. број 35 се додава нов ред. број кој гла-

си: 
Електрични акумулатори, други 
Ех 
— Никел-кадмиум батерии 
— Батерии акумулаторон 
41) текстот под ред. број 36 се менува и гласи: 
Електрични или ласерски машини и апарати за за-
варување и нивни делови, друго 
Ех 
— Пиштоли за заварување 
Луминатори за заварување на пластични пропус-
иици 

6 парч. 

210 парч. 
30 парч. 

74 парч. 

180 парч. 

80 парч. 

10 парч. 

3 парч. 

2 парч. 

2 парч. 

570 парч. 
2 парч. 

8 парч. 

11 парч. 

1,541.946 

4,948.232 
222.087" 

11,543.240 

1,264.092 

1,253.060 

791.846" 

3,631.564" 

1,980.35%" 

110.531" 

2,304.852 
17.961" 

27.633 

50.118" 
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„40 Кв 85.15/2 

„40а ЛБ 35.15/9 

406 Кв 85.15/6 

„41 ЛБ 85.15/106 

42) во ред. број 37 во колоната 2 ознаката: „ЛБ" се 
заменува со ознаката: „Кв", во колоната 5 збо-
ровите: ,ДО парч.", се заменуваат со зборовите: 
„2 парч.", а DO колоната 6 бројот: „2,281.392" се 
заменува со бројот: „301.109". 

По алинеја 1 се додава нова алинеја која гласи: 
,,— Систем за симултано преведување 
43) во ред. број 38 текстот на алинејата 1 се замену-

ва со нова алинеја ноја гласи: 
,,— Звучници 

' Во алинеја 2 зборовите: „52 парч." се заменуваат со 
зборовите: „25 парч.", а во колоната 6 бројот: 
„689.011" се заменува со бројот: „209.146" 
Во алинеја 3 во колоната 5 зборовите: 24 парч." се 
заменуваат со зборовите: „28 парч." а во колоната 6 
бројот „59.420" се заменува со бројот: „47.941" 
Во алинеја 4 во колоната 5 зборовите: „14 парч." се 
заменуваат со зборовите: „49 парч.", а во колоната 
6 бројот: „3,024.452" се заменува со бројот: „2,054.293" 
Алинеја 5 се брише. 
Во алинеја 6 која станува алинеја 5 во колоната 5 
зборовите: „25 парч." се заменуваат со зборовите: 
„12 парч.", а во колоната 6 бројот: „133.974" се заме-
нува со.бројот: „133.984" 
Алинеја 7 се брише. 
44) во ред. број 39 во колоната 2 ознаката: „ДК" се 

заменува со ознаката: „Кв". 
Алинеи 1 (и 2 се заменуваат со мова алинеја, која 
гласи: 
„— Мобилна ст,аница за монтажа на возила, со при-

бор 
45) текстот под ред. број 40 се менува и гласи: 
Телевизиски приемници во боја вклучувајќи ги и 
приемниците со вградени уреди за снимање и реп-
родукција на звук 
Ех 
— Видео екран се опрема за ТВ систем од затворен 

круг (за програмата на затворањето на игрите) 
— Монтажна конзола со осум канали со прибор 
46) по редниот број 40 се додаваат два нови редни 

броја кои гласат: 
Радио-навигациони помошни уреди, радари и радио -
уреди за далечинско управување 
Ех 
— ILS радио-навигациони уреди за инструментал-

ко слетување 
— Припаѓачки резервни делови — сет 
— DME радио-навигациони уреди 
— BOR радиочнавигациони уреди 
Други радиоприемници, вклучувајќи ги и приемни-
ците со вградени уреди за снимање и репродукција 
на звук 

,Ех 
Радио \ 
47) текстот под реден број 41 се менува и гласи: 
Радионавигациони уреди, делови на. производи 
тон. 8 и 9 на овој тарифен број 
Ех 
— Делови на радиоуреди 
— Резервни делови за одржување — сет 

од 

1 парче 4,033.491" 

85 парч. 3,334.786" 

40 парч. 1,997.539ш 

1 парч. 8,000.000 
4 парч. 1,437.018" 

1 парч. 
1 парч. 
1 парч. 
1 парч. 

1 парч. 

13,222.963 
523.642 

4.813.068 
7,484.989 

10.000" 

4 парч. 
2 парч. 

20.206 
4,062.951" 
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„41а ЛБ 85.17/lB 

„44а ЛБ 85.19/3 

„45а Кк 85.20/2 

456 ЛБ 85.21/1 

45в JIB 85.21/3 

45г ЛВ 85.22/26 

45д ЛБ 85.23/16-1 

48) по редниот број 41 се додава нов реден број кој 
гласи: 

Други електрични апарати за звучна сигнализација, 
други 
Ех 
Гасни турбици, за сигнализација на присуство на гас 
49) во редниот број 42 во колона 6 бројот: „45.812.800" 

се заменува со бројот: „31.9^9.633" 

50) во редниот број 43 во колона 5 зборовите: „740 
парч." се заменуваат со зборовите: „1242 парч.", 
а во колона 6 бројот: „3,553.000" се заменува со 
бројот: „2,226.689" 

51) во редниот број 44 ео колона 5 зборовите: „670 
парч. се заменуваат со зборовите: „1460 пар", а 
во колона 6 бројот: „213.554" се заменува со бро-
јот:,-,3,288.960" 

По алинеја 1 се додаваат четири нови алинеи, кои 
гласат: 
,,— Апарати за разделна опрема 
— Електрични апарати за вклучување и исклучува-

ње 
— Сензор 
— Монитор, за контрола и сигнализација 
52) по текстот под реден број 44 се додава нов ре-

ден број, кој гласи: 
Отпорнион константин 
Ех. 
Отпорници 
53) во редниот број 45 во колона 2 ознаката: „ЛБ" 

се заменува со ознаката: „Кк", во колона 5 збо-
ровите: „824 парч." се заменуваат со зборовите: 
„656 парч.", а во колона 6' бројот: „168.426" се 
заменува со бројот: „922.358" 

54) по текстот под реден број 45 се додаваат 6 нови 
редни ^броја, кои гласат: 

Сијалици со дразнење освен ултравиолетови сија-
лици 
Ех 
Флуоресцентни светлечки цевки 

Електронски микрокола 
Ех. 
Микрокола 
Диода, транзистори и слични полупроводници 
Ех. 
Транзистор!! 
Други електрични апарати, друго 
Ех. 
— Зајакнувачи на мерачи 
— Компактен студио-миксер 
— Миксер 
— Модулатори со фибер оптик кабел 
— Електрични уреди за контрола на озвучување^ 
Изолирани електрични проводници, енергетски ка-
бли со проводници од бакар 
Ех 
Кабли енергетски 

1 парч. 

46 парч. 

7 парч. 
1 парч. 
2 парч. 

13 парч. 

500 парч. 

5007 парч. 

290 парч. 

9 парч. 
3 парч. 
4 парч. 
1 парч. 

24 парч. 

6 парч. 

11.253" 

110.955 

193.036 
193.200 
37.792" 

4.900" 

110.167 

547.072 

19.111 

41.076 
2,026.907 

301.331 
600.536 

2,274.320 

6.089 
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45Ѓ ЛБ 85.23/1в 

„49 Кк 87.01/36-26 

„52 Кк 87.03/13 

„52а Кк 87.14/36 

526 ЛБ 88.01 

52в ЛБ 90.08/2 

Проводници изолирани со гума 
Ех. 
Проводници за електрични уреди 
55) во редниот број 46 алинеи 1 до 4 се заменуваат 

со три нови алинеи, кои гласат: 
,,— Трикоакоијален кабел 
— Коаксијален кабел 
— Повеќепарен микрофонски кабел 

56) во редниот број 47 во втората колона ознаките: 
„ПК" се заменуваат со ознаката „Кк", а во ко-
лона 6 бројот: „70,003.347" се заменува со бро-
јот: „51,326.060" 

57) во редниот број 48 досегашната алинеја се за-
менува со две нови алинеиве, кои гласат: 

,,— Трактори за чистење снег 
— Машини за одржување на скијачки патеки 

58) текстот под реден број 49 се менува и гласи: 

Трактори (освен оние од тар. број 87. 07) со или без 
уреди за одземање на сила, друго 
Ех 
Трактори за чистење снег 
59) во реден број 50 во колоната 2 ознаката: „ПК" 

се заменува со ознаката „Кк", во колоната 5 
зборовите: „6 парч." се заменуваат со зборови-
те: „2 парч.", а во колона 6 бројот: „47,102.727" 
се заменува со бројот: „7.389.471" 

По алинеја 1 се додава нова алинеја која гласи: 
„— Машини за чистење снег 
60) Во редниот број 51 во колона 2 ознаката: „РК" 

се заменува со ознаката „Кк", а во колона 6 
бројот: „20,034.924" се заменува со бројот: 
„12,852.205". 

По алинеја 1 се додаваат две нови алинеи, кои 
гласат: 
,,— Возила за чистење на сообраќајници 
— Машини за чистење на аеродромски листи со 

четки 
61) текстот под реден број 52 се менува и гласи: 
Моторни возила за специјални цели, друго 
Ех 
— Самоодно бифе кола со опрема . 
— Моторни санки 
62) по текстот под реден број 52 се додаваат четири 

нови редни броја кои гласат: 
(вклучувајќи приколки) 
Други возила, без механички погон други возила, 
друго 
Ех 
— Количка за собирање на нечисти алишта и от-

падоци 
— Влечна бифе-кола со опрема 
Балони и воздушни бродови 
Ех 
— Хидрометеоролошки балони 
— Метеоролошки балони со посебна изработка (за 

програмата на отворањето на игрите) 

Кинематографски проектори со широчина 16 mm 
и повеќе 
Ех 
Кинопроектори 

46 парч. 

30 парч. 
140 парч. 
16 парч. 

154.099." 

2,302.735 
1,842.188 

864.320". 

18 парч. 83,843.911 
1 парч. 375.000" 

11 парч. 44,510.280" 

1 компл. 10,795.338" 

6 парч. 24,408.309 

2 компл. 12,311.180". 

3 парч.. 10,500.000 
10 парч. 1,966.098". 

22 парч. 138.062 
6 парч. 5,762.130 

3 парч. 87.044 

100 парч. 1,200.000 

2 парч. 1,000.000 
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52г Кв 90.10/1 

„55 ЛБ 90.13/3 

„56 ЛБ 90.16/16-4 

Апарати за фотокопирање 
Ех 
Апарати за фотокопирање 
63) во редниот број 53 во колона 5 зборовите: 

парч." се заменуваат со зборовите: „2 парч." 
во колона 6 бројот: 
бројот: „691.456". 

Д 
а 

„1,531.135" се заменува со 

64) во редниот број 54 во колона 5 зборовите: „912 
парч." се заменуваат со зборовите: „1031 парч.", 
а во колона 6 бројот: „18.486.548" се заменува со 
бројот: „5.307.892" 

По алинеја 1 се додаваат две нови алинеи, кои 
гласат: 
„— Рефлектори за сценска расвета (2-10 kW) со 

прибор (за програмата на затворањето на 
игрите) 

— Рефлектори рачни 
65) текстот под реден број 55 се менува и гласи: 
Оптички апарати и инструменти кои не спаѓаат во 
кој и да е друг тарифен број на оваа глава, ласери, 
друго 
Ех 
Ласерски проектори со програматор (за програмата 
на затворањето на игрите) 
66) во редниот број 56 алинеја 1 во колона 5 зборо-

вите: „31 парч." се заменуваат со зборовите: 
„41 парч.", а во колона 6 бројот: „169.963" се за-
менува со бројот: „309.069". 

Во алинеја 2 во колона 6 бројот: „301.466" се заме-
нува со бројот: „854.084". 
По алинеја 2 се додаваат три нови алинеи, кои 
гласат: 
„— Ветромери рачни 
— Автоматска метеоролошка станица за доставу-

вање податоци во куси временски растојанија 
— Метеоролошка врзана радиосонда 

67) По текстот под реден број 56 се додава нов ре-
ден број, кој гласи: 

Инструменти, апарати и машини: мерни и контрол-
ни инструменти, апарати и машини: друго 
Ех 
— Синџир за мерење на должината на скоковите, 

немотачки 
— Аголна либела 
68) во редниот број 57 во колона 5 зборовите: „10 
парч", се заменуваат со зборовите: „5 парч.", а во 

колона 6 бројот: „658.389" се заменува со бројот: 
„1,865.215". 

69) во редниот број 58 во алинеја 1 во колона 6 
бројот: „42.872" се заменува со бројот: „47.241". 

Во алинеја 2 во колона 6 бројот: „842.125" се заме-
нува со бројот: „342.125". 
70) Во редниот број 59 во колона 5 зборовите: „10 

пар." се заменуваат со зборовите: „30 парч.", а 
во колона 6 бројот: „4.594" се заменува со бро-
јот: „8.740". 

71) Во редниот број 60 во алинеја 1 во колона 6 
бројот: „163.832" се заменува со бројот: „474.916" 

Во алинеја 2 во колона 6 бројот: „93.462" се заме-
нува со бројот „106.530" 
Во алинеја 3 во колона 5 зборовите: 31 пар." се за-
менува со зборовите: „30 парч.", а во колона 6 бро-
јот: „2.469.723" се заменува со бројот: „2,705.000". 
72) По текстот под реден број 60 се додаваат два 

нови редни броја, кои гласат: 

10 парч. 12,127.333". 

1 парч. 9,500.000 
4 комплет 755.297" 

2 парч. 7,000.000 

20 парч. '802.010 

1 компл. 2,357.533 
1 компл. 2,273.854" 

2'парч. 
3 парч. 

22.030 
14.321 " 
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„60а ЛБ 90.23/2 

60б ЛБ 90.24/1 

„64а ЛБ 90.28/Зг 

Хидрометри барометри психометри, друго 
Ех 
— Хидрометри — солни 
— Аспирациони психометри 
— Микробарометри 
— Анероид барометри 
Манометри 
Ех 
Манометри 
73) во редниот број 61 во колона 5 зборовите: „70 

парч." се заменуваат со зборовите: „83 парч.", а 
во колона 6 бројот: „217.170" се заменува со 
бројот: „552.387". 

74) Во редниот број 62 текстот на алинеја 1 се 
брише. 

Во алинеја 2 која станува алинеја 1 во колона 5 
зборовите: „2 комплета" се заменуваат со зборо-
вите: „15 парч.", а во колона 6 бројот: „5.520.000" се 
заменува со бројот: „15,500.000". 
75) во редниот број 64 алинеја 1 во колона 5 збо-

ровите: „7 парч." се заменуваат со зборовите: 
„3 парч.", а во колона 6 бројот: „17,009.384"в се 
заменува со бројот: „26,948.164". 

Во алинеја 2 во колона 6 бројот: „18,906.456" се за-
менува со бројот: „6,520.183". 
Во алинеја 3 во колона 5 зборовите: ,Д парч." се 
заменуваат со зборовите: „14 парч.", а во колона 6 
бројот: „2,392.000" се заменува со бројот: „2,112.817". 
По алинеја 3 се додаваат 15 нови алинеи, кои гла-
сат: 
,,— Инструменти за испитување на челични јажиња 
— Апарати за ултразвук 
— Хроматограф со систем на лабораториски инс-

трументи 
— Мерни инструменти 
— Генератор 
— Рецептор ИЛС 
— Осцилоскоп 
— Миливатметар 
— Бидирецтионел ватметар 
— Мултилметар 
— 50 OHMS/50 W charge soahiale 
— Тос метар 
— Фреквенцметар 
— Волтметар 
— Анализатор на спектри 

76) По текстот под реден број 64 се додава нов ре-
ден број кај гласи: 

Други електронски инструменти, други 
Ех 
Регулатори за автоматска регулациона температура 
77) Во редниот број 65 текстот на алинеја 1 се ме-
нува и гласи: 
„— уреди за испитување на радиоврски 
Во алинеја 2 во колона 6 бројот: „55.121" се замену-
ва со бројот: „103.650". 

3 парч. 
15 парч. 
3 парч. 
3 парч. 

29 парч. 

1 компл. 
18 парч. 
2 парч. 
1 парч. 
3 парч. 
1 парч. 
1 парч. 
1 парч. 
2 парч. 
1 парч. 
3 парч. 
2 парч. 
1 парч. 

17 парч. 

1 парч. 

16.525 
454.220 
358.596 
61.473 

37.463". 

1 парч. 575.684 
1 компл. 6,968.183 

2,452.515 
4,473.446 

385.822 
548.050 
418.781 
342.868 
117.710 
28.261 
17.984 

393.492 
520.918 
727.283 
990.280". 

135.866". 

543.177". 
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„69 ЛБ 92.12/1 

„71а ЛБ 96,01/9 

„72а ЛБ 97.06/5 

Во алинеја 3 во колона 5 зборовите: „2 парч." се за-
менуваат со зборовите: „3 парч.", а во колона 6 
бројот: „15.311" се заменува со бројот: „16.525". 
По алинеја 4 се додаваат две нови алинеи, кои 
гласат: 
— специјални мерни инструменти и прибор за ра-

диостаници 1 компл. 192.071 
— факсимилен приемник со пишувач 5 парч. 1,340.000" 

78) Текстот под реден број бб се брише. 
79) Во редниот број 67 во колона 5 зборовите: „30 

парч." се заменуваат со зборовите: „2 парч.", а 
во колона 6 бројот: „160.769" се заменува во бро-
јот: „220.335". 

80) Во редниот број 68 алинеја 1 во колона 5 збо-
ровите: „4 парч." се заменуваат со зборовите: 
„9 парч.", а во колона 6 бројот: „240.894" се за-
менува со бројот: „78.861". 

Во алинеја 2 во колона 5, зборовите: „11 парч." се 
заменуваат со зборовите: „15 парч.", а во колона 6 
бројот: „870.310" се заменува со бројот: „640.676". 
Текстот на алинеја 3 се менува и гласи: 
„ - Касетофон 10 парч. 42.275" 
81) Текстот под реден број 69 се менува и гласи: 
Подготвени подлоги за звучни и други снимања 
Ех. 
Магнетофонска лента 2000 парч. 44.060" 
82) Во редниот број 70 во колона 5 зборовите: „15 

парч." се заменуваат со зборовите: „2 парч", а 
во колона 6 бројот: „773.223" се заменува со бро-
јот: „93.642". 

83) Во ред. број 71 во колона 5 зборовите: „8чЗ 
парч." се заменуваат со зборовите: „63 парч.", а 
во колона 6 бројот: „6,032.674" се заменува со 
бројот: „2,206.154". 

84) По текстот под реден број 71 се додава нов ре-
ден број, кој гласи: 

Метли и четки од грмушки или други растителни 
материјали, друго 
Ех. 
— Рачни чистачи за мазнење 300 парч. 
— Комплет за чистење стаклени површини 100 парч. 
85) Во редниот број 72 по алинеја 1 се додаваат две 

нови алинеи кои гласат: 
,,— Флипери 23 парч. 
— Апарати за видео игри 15 парч. 

86) Во текстот под реден број 72 се додава нов ре-
ден број кој гласи: 

Справи за спортови под ведро небо, освен производи 
што се распоредуваат во тарифниот број 97.04 скии 
и прибор 
Ех. 
Пластични стапови, скијачки 500 парч. 392.131" 
87) Во редниот број 73 алинеја 1 во колона 5 зборо-

вите: „4.000 парч." се заменуваат со зборовите: 
„5.000 парч." а во колона 6 бројот: „306.227" се 
заменува се бројот: „275.418". 

Алинеја 2 се брише. 
Алинеја 3 која станува алинеја 2 се менува и гласи: 
„— зглобни стапови од синтетички материјал за 

порти во слалом и велеслалом 3000 парч. 319.516" 

785.784 
303.568" 

4,600.000 
3,750.000'' 
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Во алинеја 4 која станува алинеја 3 ЕО колона 5 
зборо-вите: „10 парч." се заменуваат со зборовите. 
,ДОО парч.", а во кол,ана 6 бројот: „1.532" се замену-
в,а со бројот: „6G.100". 
Во алинеја 5 која станува алинеја 4 во колона 5 збо-
ровите: „4 парч." се заменуваат со зборовите: „8 
парч.", а'во колона 6 бројот: „779.760" се заменува со 
бројот: „956.650". 
88) На крајот на спецификацијата во колона 6 бро-

јот: „945,092.602" се заменува со бројот: 
. „906,789.103". 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во 
СФРЈ". 

„Службен лист на 

Е. п. бр. 465 
21 јули 198З година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планинц, с. 

573. 

Врз основа на член 241 од Уставот на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија, репуб-
ликите и автономните покраини склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОПЛАТНА ПОШТЕНСКА МАРКА 

„XIV ЗИМСКИ ОЛИМПИСКИ ИГРИ, САРАЕВО 
1984 ГОДИНА" 

Член 1 
Републиките и автономните покраини се соглас-

ни заради пошироко пропагирање на „XIV зимски 
олимписки игри, Сараево 1984 година", како манифе-
стација на меѓународна соработка и афирмација на 
физичката култура на Југославија и на нејзината 
социјалистичка, неврзани и самоуправна политика 
во светот, да се издаде доплатна поштенска марка 
„XIV зимски олимписки игри, Сараево 1984 година". 

Член 2 
Републиките и автономните покраини се соглас-

ни доплатната поштенска марка „XIV зимски олим-
писки игри, Сараево 1984 година", да се издаде во 
две емисии во вкупен тираж од 100,000.000 парчиња, 
во апоен од по 2 линара. 

Доплатната поштенска марка од став 1 на овот 
член ќе се продава во времето од 20 октомври до 20 
ноември 1983 година и од 20 јануари до 20 февруари 
1984 година. 

Член 3 
Републиките и автономните покраини се соглас-

ни со свои прописи да обезбедат во Бремето од 20 
октомври до 20 ноември 1983 година и од 20 јануари 
до 20 февруари. 1984 година да се плаќа доплатна 
поштенска марка „XIV зимски олимписки игри, Са-
раево 1984 година" на сите поштенски пратки во вна-
трешниот промет, освен на весници и списанија. 

Член 4 
Републиките и автономните покраини се согласни 

приходот Од продадената доплатна поштенска марка 
,.XIV зимски олимписки игри, Сараево 1984 година" 
да оди во корист на тие игри заради обезбедување 
на дел од средствата за покритие на трошоците за 
организирањето и одржувањето на „XIV зимски 
олимписки игри, Сараево 1984 година". 

Член 5 
Организаторот на „XIV зимски олимпи. ји, 

Сараево 1984 година" со Заедницата на југословен-
ските пошти, телеграфи и телефони ќе ги договори 
начин.от на изработката и височината на надоместот 
за покритие на трошоците за издавање и продажба 
на доплатата поштенска марка „XIV зимски олим-
писки игри, Сараево 1984 година". 

Член 6 
Овој договор влегува во сила кога ќе го усвојат 

собранијата на републиките и собранијата на авто-
номните покраини. 

Член 7 
Овој договор се објавува во „Службен лист на 

СФРЈ". 

Во Белград, 14 јули 1983 година 

За Собранието на Социј а листичка 
Република Босна и Херцеговина, 

Менсур Смилевиќ, с. р. 
републички секретар за финансии 

За Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, 

Александар Андоновски, с. р. 
републички секретар за финансии 

За Собранието на Социјалистичка 
Република Словенија, 

Руди Шепич, с. р. 
републички секретар за финансии 

За Собранието на Социјалистичка 
Република Србија, 

Борисав Атанацковиќ, с. р. 
републички секретар за финансии 

За.Саборот на Социјалистичка 
Република Хрватска, 

Јово Галиќ, е. р. 
републички секретар за финансии 

За Собранието на Социјалистичка 
Република Црна Ѓора, 
Мојсие Васовиќ, с. р. 

заменик на републичкиот секретар 
за финансии 
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За Собранието на Социјалистичка 
Автономна Покраина Војводина, 

Исидор Секицки, с. р. 
покраински секретар за финансии 

За Собранието на Социјалистичка 
Автономна Покраина Косово, 

Руди Ресад, с. р. 
покраински секретар за финансии 

у к А з и 

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОН-
РЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА 

. СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА ВО МАЛЕЗИЈА И ЗА НАЗНА-
ЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМ-
БАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВ-
НА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО МАЛЕЗИЈА 

Се отповикува 
Лазар Мушицки од должноста извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Малезија. 

II 

Се назначува 
Насте Паловски, началник на управа во Сојуз-

ниот секретаријат за надворешни работи, за извон-
реден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија во Малезија. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 11 
19 август 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Мика Шпиљак, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

508. Закон за применување на прописите и за 
решавање на судирите на републичките, 
односно покраинските закони во областа 
на даноците, придонесите и таксите (Пре-
чистен текст) — — — — — — — 1349 

569. Одлука за измени на Одлуката за распо-
редување на девизите утврдени за потре-
бите на органите на федерацијата и за по-
требите на остварувањето на правата и 
должностите на федерацијата за 1983 го-
дина — — — — — — — — — — 1353 

570. Одлука за измена на Одлуката за издава-
ње на Списокот на стоките опфатени со 
одделните форми на извозот и увозот и за 
постапката на контрола на царинските 
органи во врска' со применувањето на тој 
список — — — — — — — — — 1353 

571. Одлука за дополнение на Одлуката за 
утврдување на правото на враќање на 
царината и на другите давачки — — — 1353 

572. Одлука за измени и дополненија на Спе-
цификацијата на опремата и репродукци-
ониот материјал од увоз за одржување на 
XIV зимски олимписки игри, Сараево 1984 1354 

573. Договор за издавање доплатна поштенска 
марка „XIV зимски олимписки игри, Са-
раево 1984 година" — — — — — - 1365 

Укази - - - - - 1366 
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