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616. 

на 
Врз основа на Уставниот амандман XXXVII точ-

4 под 1, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУ-
ВАЊЕ ЗАРАДИ НАМИРУВАЊЕ НА ПАРИЧНИ 
ПОБАРУВАЊА НА КОРИСНИКОТ НА ОПШТЕ-

СТВЕНИ СРЕДСТВА 

Се прогласува Законот за извршување заради 
намирување на парични побарувања на корисникот 
на општествени средства, што го усвои Сојузната 
Скупштина, на седницата на Соборот на народите 
од 16 ноември 1971 година и на седницата на Опште-
ствено-политичкиот собор од 16 ноември 1971 година. 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. 

ПР бр. 16 
16 ноември 1971 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ ЗАРАДИ НАМИРУВАЊЕ НА 
ПАРИЧНИ ПОБАРУВАЊА НА КОРИСНИКОТ НА 

ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА 

Член 1 
Извршување заради намирување на парични 

побарувања на корисникот' на општествени сред-
ства — доверител може да се спроведува врз пра-
вата и врз подвижните и недвижните предмети на 
корисникот на општествени средства — должник, 
око со овој или со друг закон одделни предмети или 
одделни права не се изземени од извршување. 

Член 2 
Предмет на извршување не можат да бидат: 
1) рудни и други природни богатства; 
2) објекти, наоружување и опрема, како ниту 

други основни средства, суровини и полупроизводи 
наменети за производство за потребите на наоружу-
вањето и на опремата на народната одбрана и јав-
ната безбедност. 

Член 3 
Извршување не може да се спроведува врз пра-

вата на подвижни и недвижни предмети, ако тие 
права и тие предмети се неопходни за вршење на 
дејноста на корисникот на општествени средства -
должник. 

Кои права и предмети му се неопходни на дол-
жникот за вршење на неговата дејност одредува из-
вршниот суд. 

Член 4 
Извршувањето на 'паричните побарувања врз 

имотот на корисникот на општествени средства -

должник судот ќе го одреди според следниот ре-
дослед: 

1) врз паричните средства што се водат на смет-
ките на должникот кај Службата на општественото 
книговодство и на посебните сметки кај деловните 
банки, како и врз депонираните средства к а ј бан-
ките со рок подолг од една година; 

2) врз вредносни хартии; 
3) врз готови производи и полупроизводи наме-

нети за продажба; 
4) врз предмети што ги сочинуваат средствата 

на заедничката потрошувачка; 
5) врз суровини, полупроизводи и помошни ма-

теријали (гориво, мазиво и др.), наменети за прера-
ботка, над количината што му е потребна на дол-
жникот за едномесечно просечно производство; 

6) врз предмети што ги сочинуваат основните 
средства и врз други обртни средства односно врз 
предмети што ги сочинуваат средствата за работа у 

7) врз патенти, лиценци, технички унапреду-
вања, плодоуживање, право по основ на орочени 
средства и на дадени кредити и други права; 

8) врз недвижни предмети. 
Која количина на суровини, полупроизводи и 

помошни материјали му е потребна на должникот за 
едномесечно просечно производство ќе одреди из-
вршниот суд. 

На барање на должникот, судот, ако постојат 
оправдани причини, може да го измени редоследот 
на извршувањето утврден во став 1 на овој член. 

судот е должен 
Член 5 

Во постапката за извршување 
да постапи итно. 

Член 6 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", а ќе се 
применува од 1 јуни 1972 година. 

617. 

Тргнувајќи од начелата и одредбите на Уставот 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија и имајќи го предвид тоа дека одговорноста ? 

на носителите на самоуправните и на другите оп-
штествени и јавни функции е еден од битните усло-
ви за поуспешен развој на самоуправните односи и 
нужна пертпоставка на самоуправниот систем во си-
те области на општествениот живот и на јакнењето 
на материјалната и општествената положба на ра-
ботничката класа, на рамноправноста, братството и 
единството на народите и народностите на Југосла-
вија, 

истакнувајќи ја потребата општествената одго-
ворност и нејзиното остварување поцелосно норма-
тивно да се регулира и постојано да се унапредува и 
усогласува со достигнатиот степен на развојот 
на самоуправната социјалистичка демократија и 
со промените во политичкиот систем, ка-
ко и да се остварат ставовите на IX конгрес на Со-
јузот на комунистите на Југославија и на И кон-
грес на сомоуправувачите на Југославија за потре-
бата од поцелосно и поефикасно остварување на од-
говорноста и на вршењето на доверените јавни и 
други општествени функции и јакнење на опште-
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ствената контрола над работата на носителите на 
Овие функции,' 

врз основа на Уставниот амандман IX т^чка 1 
став 3, Сојузната скупштина, на седницата на Собо-
рот на народите од 16 ноември 1971 година и на 
седницата на Општествено-политичкиот собор од 16 
ноември 1971 година, донесе 

Р Е З О Л У Ц И Ј А 
АЛ ОДГОВОРНОСТА НА НОСИТЕЛИТЕ НА СА-
МОУПРАВНИТЕ И НА ДРУГИТЕ ОПШТЕСТВЕНИ 

И ЈАВНИ ФУНКЦИИ 
I 

1. Во самоуправното социјалистичко општество 
неприкосновена основа на општествената положба на 
работните луѓе и граѓаните претставува, покрај дру-
гото, еднаквоста на правата и должностите во врше-
њето на самоуправните и другите општествени и 
јавни функции што им се доверени и за чие врше-
ње се. лично одговорни во согласност со уставот и 
законот. , Ј.р^, 

Работните луѓе ц граѓаните ги поднесуваат сите 
последици од општествено-политичките одлуки и од 
нивното спроведување и, како носители на самоуп-
равните права и должности, се заинтересирани за 
одговорно вршење на сите самоуправни и други јав-
ни и општествени функции. 

X Носителите на самоуправните и на другите 
општествени и јавни функции во своето дејствување 
се должни да придонесуваат за постојано унапре-
дување на социјалистичките самоуправни односи во 
сите области на општествениов живот. 

Од ^самоуправните права, должности и овласту-
вања на "работните луѓе и граѓаните, како рамно-
правни субјекти во политичкото одлучување за 
општествените работи, произлегува и поделбата на 
самоуправната одговорност која мора да биде сраз-
мерна на тие права и должности. 

3. Успешниот развој на самоуправувањето и јак-
нењето на материјалната и општествената положба 
на работничката класа и на работните луѓе и граѓа-
ните бара сите овластени учесници во самоуправното 
и општественото одлучување одговорно да ги оства-
руваат своите права и да ги вршат своите должнос-
ти. 

I I 
4. Одделни решенија во остварувањето на одго-

ворноста се надминати со достигнатиот развој на 
самоуправните односи. Некои прашања за условите 
и за начинот на остварувањето на одговорноста — 
посебно на носителите на јавните функции — непот-
полно и поадекватно се регулирани. Политичката 
одговорност не е доводно прецизно нормирана. Не се 
предвидени поцелосно санкции, ниту предвидените 
доследно се применуваат. Недоволно е разработена 
постапката за' покренување и остварување на одго-
ворноста. 

Иако во поново време, посебно по порешител-
ната примена на Уставниот амандман XV, се проја-
вени позитивни настојувања во организациите на 
здружениот труд и во другите форми на здруже-
ниот т^уд кон поцелосно регулирање на прашањата 
за одговорноста на носителите на самоуправните 
функции — во целост регулирањето на одговорнос-
та во статутите и во другите општи акти на орга-
низациите на здружениот труд се уште заостанува 
зад нивната положба, зад новите и пошироки овла-
стувања, како и зад потребите од натомошен развој 
и поефикасна заштита на работниот човек и на са-
моуправувањето. Има нејасности во разграничува-
њето на правата и должностите на носителите на 
самоуправните функции и непрецизност во утврду-
вањето кој, за што и кому му одговара. 

С4 понепосредното учество на работните луѓе во 
одлучувањето во организациите на здружениот труд 
и во другите организации и заедници, се поголемата 
самостојност на организациите на здружениот труд, 
потребата од поенергнчаа борба за реализација на 
стопанската и општествената реформа, против по-

Јавите на непридржување кон прописите и на бара-
ње решенија надвор од системот што, помеѓу дру-
гото, доведува до нестаблиност и несигурност на 
правниот систем и поефикасното функционирање 
на системот на општественово самоуправување бара 
поцелосно и проггрецизно регулирање и поефикасно 
остварување на одговорноста на сите носители на 
самоуправните, општествените и јавните функции. 

5. Успешното спроведување на принципот на од-
говорноста на носителите на самоуправните и на 
другите општествени и јавни функции не зависи са-
мо од прецизната нормативна регулатива, туку и од 
иницијативата и активното дејствување на работ-
ните луѓе и граѓаните, на самоуправните и на дру-
гите општествени органи и организации врз оства-
рувањето на одговорноста. 

Во практиката на претставничките и другите 
самоуправни тела ретко се применуваат утврдените 
институти на отповикување, сменување, оставка, 
поставување на прашање за доверба, како и други 
соодветни мерки. Во одделни случаи кога е покре-
нато прашање за одговорност на носителите на са-
моуправните и на другите општествени и јавни 
функции се применувани, главно, само кривични, 
стопанско-престапни или прекршочни санкции, иако 
имало основи за применување на мерки и санкции 
на политичка одговорност и обратно. 

Не се покренувани прашања за политичка одго-
ворност на претставниците на општествено-полити-
чките заедници, како и на претставниците на други 
организации на здружениот труд делегирани во бан-
ките, во интересните заедници и во слични асоција-
ции и организац ии. 

Исто, така, ретко се покренува прашањето за по-
литичката одговорност на претставниците на опште-
ствената заедница во органите на управувањето на 
одделни организации на здружениот труд кои вр-
шат дејност од посебен општествен интерес (Устано-
ви во областа на образованието, културата, науката, 
здравството, социјалната заштита и др.) за неодго-
ворно вртење на функциите што им се доверени. 

6. Случаите на бавност и неефикасност, како и 
на недоследно спроведување на законите и на дру-
гите прописи и другите видови на одговорност во 
работата на органите на управата, на судовите, н а . 
јавните обвините летва, на јавните правобранител-
ства, на Службата на општественото книговодство, 
на инспекциите и на органите на внатрешните ра-
боти, негативно се одразуваат врз остварувањето на 
одговорноста во вршењето на функциите. 

7. Покрај директното кршење на уставот, на за-
коните и на другите прописи, кое по себе повлекува 
кривична и други видови одговорност, има и такви 
појави на кршење на Прописите, на самоуправните 
норми и на самоуправните права на работните луѓе 
што не можат секогаш да се подведат под законски-
те и други одредби, а и нанесуваат материјална, 
морално-политичка и друга штета на опште-
ствената заедница во целост. Таквите појави 
најчесто се пројавуваат како: 

— нарушување на принципот на распределбата 
на доходот, а посебно . на личните доходи, според 
трудот односно според резултатите од вложениот 
труд; 

—нанесување штета на организацијата на здру-
жениот труд или на друга самоуправна организација 
со весовесна или неправилна работа; 

— невистинито прикажување на состојбата на 
работните организации на здружениот труд; 

— непочитување на добрите деловни обичаи и на 
деловниот морал; 

— непочитување, односно ненавремено донесу-
вање на прописите и на другите општи акти, кои 
треба да се донесат врз основа на овластувањето; 

— непочитување на ошптествените договори и 
на самоуправните спогодби; 

— злоупотреба на положбата и функциите; 
— повреда на службена и деловна тајна; 
— спречување на остварувањето на самоуправ-

ните права на работните луѓе и граѓаните ш повреда 
ма пее права; 
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— злоупотреба и непочитување на институци-
јата на конкурси; 

непочитување на уставните начела за јавност 
на работата и правото на информирање на работ-
ните луѓе во процесот на одлучувањето и на спро-
ведувањето на одлуките; 

— одлучување за значајните прашања надвор 
од самоуправните и другите овластени органи и 
тела; 

— непочитување на самоуправните акти и на 
другите прописи и неизвршување на одлуките на 
органите на самоуправувањето; 

— непридржување кон начелата и насоките 
што произлегуваат од општите акти на претстав-
ничките тела (резолуција, општествен план, пре-
порака); 

— непреземање дејствија за поведување постап-
ка за остварување на одговорноста; 

— притисоци врз надлежните органи да не по-
ведуваат постапка, во случаите кога има основ за 
тоа, или да не ја водат доследно поведената пос-
тапка, односно да не изрекуваат соодветни санкции. 

На таквите и на други слични појави им одат 
во прилог ненавремената општествена контрола и 
недостигот на јавност во работата, како и соодвет-
ните политички акции на општествено-политичките 
сили. 

III 

8. Со остварувањето на одговорноста посебно се 
штитат: ,системот на самоуправните оиштествено-
-економски односи и единствените основи на поли-
тичкиот систем; суверенитетот, општествената без-
бедност, меѓународната положба и угледот на Југо-
славија; материјалната и општествената положба 
на работничката класа и на сите работни луѓе во 
здружениот труд; единствен пазар; братството 
и единството, рамноправноста на народите и народ-
ностите; слободите и правата на човекот и граѓа-
нинот; самоуправните и други права и интереси на 
организациите на здружениот труд, на самоуправ-
ните организации и на општествено-политичките 
заедници. 

9. Со прописи на општествено-политичките за-
едници и во општите . акти на организациите на 

здружениот труд и на нивните асоцијации како и 
на другите самоуправни организации треба поцело-
сно да се утврди кои дејствија односно пропуштана 
на носителите на функциите и под кои услови, треба 
да бидат основ (причина) за поведување постапка и 
за утврдување на одговорноста. 

Со прописите на општествено-политичките заед-
ници и со општите акти на организациите на здру-
жениот труд и на другите самоуправни организации 
трзба да се создадат услови за задолжително и неод-
ложно поведување постапка и за нејзино водење од 
страна на надлежните органи. 

Мошне значајна улога имаат и сите видови на 
превентивната активност со кои се влијае врз раз-
вивање на одговорното' однесување на органите и 
на поединците во извршувањето на доверените 
задачи. 

10. Носителите на самоуправните и на другите 
општествени и јавни функции редовно ги известу-
ваат за својата работа телата што ги избирале од-
носо именувале или делегирале нив, како и телата 
чии се членови, и пред тие тела како и пред опште-
ствената заедница во целост се одговорни за својата 
работа во согласност со уставот и законот. 

За вршење на доверените функции лично се 
одговорни: членовите и функционерите на претстав-
ничките и на извршните органи и на нивните тела; 
носителите на јавните функции во органите на 
управата и во другите органи и организации на 
здружениот труд што вршат дејности или работи од 
посебен општествен интерес; членовите на органите 
на управувањето и на нивните работни тела и на 
колегијалните органи и индивидуалните органи во 
организациите на здружениот труд и во другите 
самоуправни организации и во работните заедници; 

членовите на органите на општествено-политичките 
и на други општествени организации. 

За вршењето на доверените функции колектив-
но се одговорни: извршните и другите органи и ра-
ботните тела на собранијата на општествено-поли-
тичките заедници и на нивните органи; органите на 
управувањето; колегијалните и извршните органи 
во организациите на здружениот труд и во другите 
самоуправни организации, во согласност со улогата 
на тие организации утврдена со уставот, како и дру-
гите избрани или именувани колегијални опште-
ствени органи и тела. -

Колективната одговорност на органот не мора 
да повлекува идентична одговорност на сите негови 
членови, која зависи од нивната индивидуална 
активност во вршењето на правата и должностите 
утврдени со уставот и со законот и со други 
прописи. 

Заради остварување на што поцелосна одговор-
ност е неопходно во практиката доследно да се 
реализираат усвоените начела за тоа политичко-
-извршните и управните органи да ја имаат потреб-
ната самостојност и нужните овластувања, за авто-
номна работа, за да можат, во рамките на своите 
функции, а врз основа на сопствената одговорност, 
навремено да донесуваат мерки за спроведување на 
политиката. 

11. Посебно внимание треба да и се посвети на 
политичката одговорност на носителите на само-
управните и другите општествени и јавни функции 
како на посебен вид одговорност. 

Политичката одговорност на органите што од-
лучуваат и на носителите на самоуправните, опште-
ствените и јавните функции треба да се утврди на 
сите подрачја и нивоа на самоуправното и политич-
кото одлучување. Во соодветните нормативни акти 
на општествено-политичките заедници и во актите 
на работните заедници да се регулира одговорноста 
на сите носители на функциите: за демократизаци-
јата на политичкото одлучување; за обезбедување 
повисок степен на ефикасност во остварувањето на 
усвоените концепции, програми и одлуки; за соз-
давањето погодна атмосфера; за општественото до-
говорање и самоуправното спогодување; за почиту-
вањето на утврдените договори и за остварувањето 
на суштината на самоуправните начела и односи. 

12. Во остварувањето на политичката одговор-
ност е потребно, покрај утврдените санкции и мерки 
како што се: отповикувањето на членовите на со-
бранијата на општествено-политичките заедници и 
на членовите на органите на општественото само-
управување; разрешувањето од функциите во со-
бранијата на општествено-политичките заедници и 
на нивните извршни органи, како и на членовите 
на колегијалните органи, распуштањето на орга-
ните на управувањето кога не ги вршат своите 
самоуправни права (^донесување статути и други 
самоуправни акти и сл.), да се разработат и пред-
видат други мерки со кои се надополнува оствару-
вањето на политичката одговорност на носителите 
на функциите, како што се: поставувањето прашање 
за доверба; оценувањето на работата на носителите 
на функциите; барањето за усогласување или уки-
нување на актите на носителите на функциите; 
јавната критика; објвувањето преку средствата за 
информации на изречени санкции за политичката 
одговорност со соодветно образложение; поведува-
њето постапка за враќање на материјалната корист 
стечена со дејствување кое повлекува политичка 
одговорност; јавната опомена и сл. 

13. Заради поефикасно остварување на одговор-
носта во целост и посебно на одговорноста на носи-
телите на функциите е потребно: да се утврди за-
должителноста за поведување на постапка за 
утврдување на одговорноста што претпоставува и 
одговорност за исповедување на таква постапка; да 
им се обезбедуваат што пошироки можности на 
граѓаните, работните луѓе, органите и организациите 
да иницираат покренување на прашање за одговор-
ност: да се наоѓаат поедноставни и порационални 
решенија во поглед на постапката за остварување 
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на одговорноста; да се обезбедува разгледуваше на 
иницијативата; да се разработи во соодветни акти 
постапката за покренување политичка одговорност 
и да се утврди начелото на итност на постапката; 
да се објективизира постапката на водењето И ца 
исходот на постапката за одговорност; да се обез-
беди никој да не може да биде ставен во неповолна 
положба поради покренување иницијатива за оства-
рување на одговорноста на носителите на функ-
циите, освен ако се послужи со навреда, клевета, 
или неосновано обвинение. 

14. Организацијата на здружениот труд на која 
од страна на општествените и правосудните органи 
it е укажано на појавите на кршење на законите, на 
слабостите, на пропустите и на причините за кри-
вичните дела како и на другите штетни дејности е 
должна тие прашања да ги разгледа во соодветните 
органи на самоуправувањето. 

Претставничките тела и самоуправните органи 
во организациите на здружениот труд, во случај 
кога се упатуваат јавна критика и забелешки на 
нивната работа и на работата на одделни функцио-
нери, треба да ги разгледав нив, да заземат свој 
став, да донесат потребни одлуки и да ја известат 
јавноста за тоа. 

15. Од посебно значење е улогата на општестве-
но-политичките организации во непосредното по-
кренување и остварување на политичката одговор-
ност како и во подигнувањето на општествената 
свест и на социјалистичката етика на работните 
луѓе и граѓаните, во создавањето погодна политичка 
клима за покренување и остварување на одговор-
носта, за поттикнување на носителите на функ-
циите, 5 во согласност со основните принципи на 
самоуправувањето, со уставот и законот, на одго-
ворел начин да ги вршат своите функции. 

За поефикасно остварување на одговорноста е 
неопходно работните луте и граѓаните во Соција-
листичкиот сојуз на работниот народ да ги изне-
суваат своите мислења и оцени во- поглед на рабо-
тата на државните органи, на органите на опште-
ственото самоуправување на ̂  организациите и на 
носителите на јавните функции и на тој начин да 
вршат општествена контрола над нивната работа, 
особено во поглед на обезбедувањето јавност и од-
говорност во нивната работа. 

IV 

16. Во согласност со ставовите на оваа резолу-
ција во постапката за усогласување на сојузните 
закони и другите прописи со Уставните амандмани 
треба попрецизно да се регулираат одговорноста на 
носителите на јавните функции во федерацијата 
како и основите и начинот за поведување постапка 
за утврдување на нивната одговорност. 

Заради подоследно остварување на системот на 
одговорноста на носителите на самоуправните и 
другите општествени и јавни функции во само-
управниот социјалистички систем, Сојузната скуп-
штина смета дека е потребно во прописите на соци-
јалистичките републики и автономните покраини 
и општините односно во општите акти на работните 
заедници и на другите самоуправни организации, 
во согласност со уставот и законот, прецизно да се 
утврдат делокругот односно задачите и меѓусебните 
односи на органите на општествено-политичките 
заедници, на органите на управувањето, на колеги-
јалните и индивидуалните органи, како и на чле-
новите на работните заедници. Во рамките на тоа 
е потребно да се регулира прашањето за одговор-
носта на носителите на самоуправните и другите 
општествени и јавни функции така што таа да биде 
сразмерна со значењето на овластувањата кои 
произлегуваат од правата и должностите што им се 
доверени, како и начинот на остварувањето на 
одговорноста. 

17. Орга,низациите на здружениот труд и дру-
гите самоуправни асоцијации, со своите самоуправ-
ни акти, треба посеопфатно и попрецизно да ги 
утврдат прашањата за внатрешната контрола, за 

основите, условите и видовите на личната и ко-
лективната одговорност, потоа постапката л санк-

циите како и начинот на остварувањето на одго-
ворноста; исто така, треба да се утврдат соодветни 
превентивни мерки кои е неопходно да се приме-
нуваат систематски заради поцелосно вршење на 
доверените функции. : . 

18. Во областа на општественото договарање и 
на самоуправното спогодување е неопходно поната-
му да се развива системот на ефикасни санкции за 
нивното почитување и спроведување, и тоа не само 
во вид на редовни договорни и законски санкции, 
туку и во форма на постојана јавна самоуправна 
контрола во извршувањето на самоуправните до-
говори, 

19. Организациите на здружениот труд кои 
вршат работи од јавен интерес и собранијата на 
општествено-политичките заедници во вршењето на 
општествениот надзор треба да обезбедат поцврста 
соработка со органите на самоуправувањето и да 
влијаат врз развивањето и подоел едното оствару-
вање на одговорноста на сите носители на само-
управните и другите општествени и јавни функции, 
а посебно во остварувањето на- социјалистичките 
норми и самоуправувањето, во работењето и во 
располагањето со општествените средства. 

20. Потребно е поцелосно да се регулира начинот 
на остварувањето на одговорноста на стручните и 
другите служби така што со внатрешните оп,шти 
акти на органите на управата и на стручните служ-
би на органите на општествено-политичките заед-
ници поцелосно и попрецизно ќе се разработат де-
локругот на тие органи и служби и начинот на 
остварувањето на одговорноста за вршењето на 
задачите во рамките на нивните утврдени овла-
стувања. 

21. Надлежните органи на општествено-поли-
тичките заедници, на организациите на здружениот 
труд и на другите самоуправни организации на 
општествено-политичките и другите организации 
треба постојано и систематски да преземаат и други 
превентивни" мерки за Јакнење и доследно оствару-
вање на одговорноста на'носителите на самоуправ-
ните и другите општествени и јавни функции, во 
согласност со ставовите на оваа резолуција. 

22. Во соработка со собранијата на републиките 
и покраините, во следењето на спроведувањето на 
оваа резолуција Сојузната скупштина ќе остварува 
увид во нејзиното 'спроведувања во органите на фе-
дерацијата и ќе презема одредени мерки во врска 
со тоа. 

Сојузна скупштина 
АС бр. 243 

17 ноември 1971 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политич- Претседател 

киот собор, на Соборот на народите, 
Радомир Коматина, с. р. Мика Шпиљак, с. р. 

618. 
Врз основа на член 228 точка 6 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПОДИГАЊЕ НА ВИЦЕ-КОНЗУЛАТОТ НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО ФРАЈБУРГ, СОЈУЗНА РЕПУБ-
ЛИКА ГЕРМАНИЈА, НА РАНГ НА КОНЗУЛАТ 

1. Вице-конзулатот на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија во Фрајбург, Сојузна 
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Република Германија, се подига на ранг на конзу-
лат. 

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

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

Р. д. бр. 208. " 
18 ноември 1971 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

619. 
Врз основа на член 228 точка 6 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ј е Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПОДИГАЊЕ НА ВИЦЕ-КОНЗУЛАТОТ НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО РАВЕНСБУРГ, СОЈУЗНА РЕ-
ПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА, НА РАНГ НА КОНЗУЛАТ 

1. Вице-конзулатот на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија во Равенсбург, Сојуз-
на Република Германија, се подига на ранг на кон-
зулат. 

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

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

Р. л. бр. 209 
18 ноември 1971 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

620. 
Врз основа на чл. 5 и 18 од Законот за кредитни-

те работи со странство („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 29/66 и 24/71), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА 
СКЛУЧУВАЊЕ ЗАЕМИ КАЈ МЕЃУНАРОДНАТА 

БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ 

1. Во Одлуката за условите за склучување заеми 
. кај Меѓународната банка за обнова и развој („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 31/68, 36/70 и 2/71) во точка 5 
ставот 1 се менува и гласи: 

„Овластените банки односно инвеститорите од 
точ. 3 и 4 на оваа одлука можат да склучат заем кај 
Меѓународната банка под услов инвеститорот да 
обезбедил потребни средства за своето учество во 
финансирањето на изградбата на објектот, како и 
средства за враќање на заемот, во согласност со ва-
жечките прописи." 

2. Точка 6 се брише. 

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

Р. п. бр. 211 
18 ноември 1971 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

621. 

Врз основа на член 20 од Законот за Народната 
банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ", бр. 
12/65, 47/66, 55/68 и 27/71), на предлог од'Советот на 
гувернерите на Народната банка на Југославија, Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА КАМАТНАТА 
СТОПА ЗА КРЕДИТИТЕ ШТО НАРОДНАТА БАН-
КА НА ЈУГОСЛАВИЈА ИМ ГИ ДАВА НА ДЕЛОВ-

НИТЕ БАНКИ 

1. Во Одлуката за каматната стопа за кредитите 
што Народната банка на Југославија им ги дава на 
деловните банки („Службен лист на СФРЈ", бр. 17/68 
и 23/68) во точка 1 ставот 2 се менува и гласи: 

„По исклучок од одредбата на став 1 од оваа 
точка, на делот на реесконтниот односно докумен-
тарниот кредит што им го дава на деловните банки 
за кредитирање на извозот на стоки и услуги, а кој 
се наплатува во девизи од значење за одржување на 
ликвидноста во меѓународните плаќања, Народната 
банка на Југославија наплатува камата по стопа од 
3% годишно, под услов деловната банка на кредити-
те за оваа цел што ги реееконтира кај Народната 
банка на Југославија да не наплатува камата по 
стопа поголема од 4% годишно." 

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

Р. п. бр. 210 
18 ноември 1971 година " 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

622. 
Врз основа на член 57 став 1 од Законот за ор-

ганизацијата и делокругот на сојузните органи на 
управата и на сојузните организации („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 32/71) и член 7 од Законот за финан-
сирање на федерацијата во периодот октомври-де-
кември 1971 година („Службен лист на СФРЈ", бр 
44/71), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ПРЕДВИ-
ДЕНИ ВО СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1911 ГОДИНА 

1. Во-Сојузниот буџет за 1971 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 15/71, 29/71 и 44/71) во член 4 во 
Биланс на приходите и општиот распоред на прихо-
дите на Сојузниот буџет за 1971 година во оддел II. 
Распоред на приходите, се вршат следните измени: 
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1) во ставката Основна намена 02. Научна деј-
ност, ^споредната подгрупа 02-2-2 - за посебни на-
мени (освен за инвестиции) и ставката Вкупно ос-
новната намена 02 се намалуваат за по 1,250.000 ди-
нари; 

2) во ставката Основна намена 03. Културно-
просветна дејност, распоред ната подгрупа 03-2-2 — 
за посебни намени (освен за инвестиции) и ставката 
Вкупно основна намена 03 се 'Намалуваат за по 
4,614.251,60 динари; 

3) во ставката Основна намена 07. Работа на 
државните бргани; распоредната подгрупа 07-2-1 — 
за редовна дејност се намалува за 1,083.783,92 дина-
ри, а распоредната подгрупа 07-2-2 — за посебни 
намени (освен за инвестиции) — за 2,046.754^,дина-
ри, распоредната подгрупа 07-2-3 — за намена што 
не можат да се распоредат по други основни намени 
се зголемува за 910.982,59 динари, а ставката Вкупно 
основната ,намена 07 се намалува за 2,219.955,68 ди-
нари; 

4) во-ставката Основна намена 10. Наменски до-
полнителни средства на други општествено-поли-

тички заедници, органи и организации распоредната 
група 10-2 Средства распоредени во определен износ 

и ставката Вкупно основната намена 10 се, намалу-
ваат за по 8,210.000 динари; 

5) во ставката Основна намена 16. Интервенции 
во стопанството, распоредиата подгрупа 16^2-21 — 
за тековни вложувања и ставката Вкупно основната 
намена 16 се намалуваат за по 200.000 динари; 

6) во ставката Основна намена' 17. Буџетски об-
врски од поранешните години, ^ с п о р е д н а т а група 
17-2 Средства распоредени во определен износ се 
намалува за 8,887.000 динари; 

7) во ставката Основаа намена 19. Нераспореде-
ни приходи, распоредната подгрупа 19-2-21 — сред-
ства распоредена вр тековната буџетска резерва се 
зголемува за 25^391^256,23 динари. 

2. Во Посебен дел на Сојузниот буџет за 1971 
година средствата предвидени во следните раздели 
се намалуваат, и тоа; 

позиција 

64 

распоредна 
тр^па 

П 
/ и 

188 
Ш 
197 

200 

295 

296 

297 
293 

299 

300 
301 

302 
304 
305 

зое 

0 2 - 2 - 2 

07-2-1 
07-2-2 
07-2-2 

07-2-2 

03-2-2 

03-2-2 

07-2-1 
07-2-2 

07-2-2 

07-2-2 
07-2-2 

07-2-2 
07-2-2 
07-2-2 

07-2-2 

1) во Разделот Сојузен извршен совет 
; Основна намена 02 - Научна дејност 

Средства за научноистражувачка 1 работа з а ' потре-
бите на федерацијата — за 
Вкупно основната намена 02 — за ; - . у 

Вкупно главата 1 — за 
Вкупно разделот 4 — за 
Рекапитулација на разделот 4. 
Сојузен извршен совет 
Други намени - за 
Вкупно разделот 4 - за 
2) во Раздел 13. Сојузен секретаријат за стопанство 
Редовна дејност — за 
Патни трошоци во странство — за 
Трошоци за, контрола на квалитетот 
на производите и на семињата — за 
Преведување на јазиците на народите на Југосла-
вија — за 
Вкупно основната намена 07 — за 
Вкупно разделот 13 — за 
Рекапитулација на разделат 13. 
Сојузен секретаријат за стопанство , 
— Редовна дејност — за 
— Други намени — за 

3) во Разделот 21. Сојузен совет за образование и 
култура 

Основна намена 03 — Културно-просветна дејност 
За задачи и работи од надлежноста на федерација-
та или од интерес за федерацијата од областа на 
просветата и културата што ги вршат определени 
установи — за 
Заштита на спомениците на културата — за 
Вкупно основната намена 03 - за 
Основна намена 07 — Работа на државните органи 
Редовна дејност — за 
Надоместоци на личните доходи на 
функционерите — за 
Информативна дејност во областа на образованието 
и културата — за 
Трошоци за престој на странски гости — за 
Учество во унапредувањето на просветно-култур-
ната дејност — за 
Патни трошоци во странство — за 
Изработка на теми — за 
Учество во режиските трошоци во врска со одржу-
вањето на зградата и инвентарот — за 
Трошоци за седниците на Советот и неговите работ-
ни тела за 

Динари 

1,250.600; 
1,250.000; 
1,250.000; 
1,250.000; 

1,250.000; 

1,250.000; 

816.318; 
151.000; 

9.409; 

2338; 
979.115; 
470.373; 

364.518; 
105.855; 

2,740.130; 
27.720; 

2,767.850; 

228.098,85; 

2^.597,40; 

451' 
5.061,55; 

8.079,15; 
95.877,50; 

431.240; 

28.813,15; 

17.294,75; 
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позиција 

307 

308 

309 

310 

311 

312 

313 
314 

315 
316 

317 

318 319 

320 

322 

324 

325 
326 

327 

328 
329 

330 

распореди 
група 

07-2-2 

07-2-2 

07-2-2 

07-2-2 

07-2-2 

07-2-2 

07-2-3 
07-2-3 

07-2-1 
07-2-2 

07-2-2 

07-2-2 
07-2-2 

07-2-2 

04-2-2 

04-2-2 

07-2-1 
07-2-2 

07-2-2 

07-2-2 
07-2-2 

07-2-2 

Динари 

Преведување на јазиците на народите на Југосла-
вија - за 11.049,65; 
Учество на Југославија во финансирањето на Про-
грамата за размена во областа на просветата помеѓу 
Југославија и САД (Фулбрајтова програма) — за 67.500; 
Членарина на меѓународни организации — за 284,90; 
Дотации на Фондот за унапредување на ликовните 
уметности „Моша Пијаде" — за 20.000; 
Награда на Антифашистичкото веќе на народното 
ослободување на Југославија — за 200.000; 
Спроведување на анкета и користење на други из-
вори на податоци за обработка на материјалите пот-
ребни за учество на меѓународни конференции — за 858,35; 
Работи во врска со народната одбрана — за 9.800; 
Образовно-воспитна работа со децата на нашите ра-
ботници привремена вработени во странство — до-
полнителни примања на наставниците во СР Герма-
нија и во другите земји — за 119.792,05; 
Вкупно основната намена 07 — за 
Вкупно разделот 21 (позиции 295 до 314) — за 
Рекапитулација на разделот 21. 
Сојузен совет за образование и култура 
— Редовна дејност - за 
— Други намени — за 
— Вкупно разделот 21 — за 

4) во Разделот 22. Сојузен совет за координација на 
научните дејности 

Основна намена 07 — Работа на државните органи 
Редовна дејност — за 
'Надоместоци на личните доходи на функционерите 
— за 
Надоместоци за одвоен живот од семејството 
на функционерите — за 
Трошоци за работата на Советот - ^ з а 
Меѓународни собори, размена на научни работници, 
меѓународни организации, преводи и елаборати — за 
Изработка на библиографии, информации, стручни 
елаборати, обработка на податоци и други мате-
ријали потребни за работа на Советот — за 
Вкупно основната намена 07 - за 
Вкупно разделот 22 (позиции 315 до 321) — за 
Рекапитулација на разделот 22. 
Сојузен совет за координација на научните дејности 
— Редовна дејност — за 
— Други намени — за . ^ 
Вкупно разделот 22 

5) во Раздел 23, Сојузен совет за здравство и соци-
јална политика 

Основна намена 04 — Социјални грижи 
Инвалидски примања на воените инвалиди од воз-
ните - за 4,000.000; 
За надоместоци на носителите на „Партизанска спо-
меница 1941" и други одликувања — за 40,463.948,95; 
Вкупно основната намена 04 — за 
Основна намена 07 — Работа на државните органи 
Редовна дејност — за 398.949,15; 
Надоместоци на личните доходи на функционерите 
— за 24.823,20; 
Одржување на гробиштата и спомениците на падна-
тите борци на сојузничките армии во Југославија 
— за 50.000,00; 
Патни трошоци во странство — за 54.340,15; 
Патни трошоци на странските стручњаци и на на-
шите стручњаци што ги придружуваат странските 
стручњаци во земјата — за 13.691,35; 
Трошоци за седниците на Советот — за 39.505,30; 

237 

63. 

4. 
170. 

93 

104, 

.744,95; 

.941,75; 

050; 
.402,20; 

184,65; 

.969,70; 

1,268.798,30; 
4,036.648,30; 

228.098,85; 
3,808.549,45; 
4,036.848,30; 

674.293,25; 
674.293,25; 

237.744,95; 
436.548,30; 
674.293,25; 

44,463.948,95; ; 
Ј 
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позиција 

331 

332 

333 

ч 334 

335 

336 
337-
338 
339 

340 
341 

342 

343 

344 

345 

340 

347 
348 

349 
350 

351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 

358 

359 

распоредна 
група 

07-2-2 Преведување на јазиците на народите на Југосла-
вија — за 

07-2-2 Надоместок за работата на членовите на Комисијата 
за фармакопеја — за 

07-2-2 Надоместок за работата на членовите на Постоја-
ната стручна комисија за лекови - за 

07-2-2 За определени работи од областа на фармацеутска-
та служба и медицинското снабдување од интерес за 
федерацијата, кои ќе се договараат врз основа на 
јавен конкурс или со договор со Сојузниот завод за 
здравствена заштита - за 

07-2-2 Преведување на инвалидска документација од 
странски јазик — за 

07-2-2 Издавање на „Билтен" - за 
07-2-2 Набавка и дополнување на опрема - за 
07-2-2 Набавка на стручна литература - за 
07-2-2 Изработка на теми, анализи и елаборати од областа 

на социјалната заштита — за 
07-2-3 Трошоци за лекување на странски државјани - за 
07-2-3 За заштита од јонизирачко зрачење и за научноис-

тражувачка работа во оваа област — за 
07-2-3 За определени работи од областа на здравствената за-

штита од интерес за федерацијата кои се договараат 
со Сојузниот завод за здравствена заштита и со ре-
публичките институции - за 

07-2-3 Ексхумација на посмртните останки и уредување на 
партизанските гробишта во Италија — за 

07-2-3 Материјално обезбедување, сместување и здравстве-
на заштита на бегалците — за 

07-2-3 Работи во врска со народната одбрана - за 
Вкупно основна намена 07 — за 
Основна намена 10 — Наменски дополнителни сред-
ства за други општествено-политички заедници 

10-2 За спроведување на задолжителните видови здрав-
ствена заштита во, недоволно развиените републики 
и покраини — за 
Вкупно основната намена 10 — за 
Вкупно Разделот 23 (позиции 322 до 346) — за 
Рекапитулација на разделот 23. 
Сојузен совет за здравство и социјална политика 
- Редовна дејност — за 
- Други намени — за 
Вкупно разделот 23 — за 

6) во Разделот 24. Сојузен совет за труд 
Основна намена 07 — Работа на државните органи 

07-2-1 Редовна дејност — за 
07-2-2 Надоместоци на личните доходи на функционерите 

- за 
07-2-2 Трошоци за седниците на Советот — За 
07-2-2 Трошоци за преведување на јазиците на народите 

на Југославија — за 
07-2-2 Трошоци за печатење на билтени и извештаи — за 
07-2-2 Трошоци за репрезентација - за 
07-2-2 Патни трошоци во странство — за 
07-2-2 Изработка на теми, анализи и елаборати — за 
07-2-2 Набавка и дополнување на опрема — за 
07-2-2 Членарина на меѓународни организации — за 
07-2-3 За задачите во врска со вработување во земјата и 

во странство — за 
07-2-3 Изработка на прописи и елаборати во областа на 

трудот — за 
07-2-3 Трошоци на Сојузната комисија за работно време 

за изработка на прописи и елаборати во врска со 
скратувањето на работното време — за 

Динари 

41.187,60; 

7.180,00; 

31.334,75; 

405.000,00; 

11.880,00; 
49.010,00; 
24 500,00; 
6.828,00; 

693.000,00 
45.143,20; 

901.898,00; 

1,665.090,00; 

1,095.721,85; 

895.425,45; 
120.997,50; 

6,575.505,50; 

50,000.000,00; 
50,000.000,00; 

101,039.454,45; 

398.949,15; 
100,640.505,30; 
101,039.454,45; 

441.477,45; 

39.917,50; 
51.523,70; 

93.317,95; 
33.156,15; 
32.778,10; 
22.297,45; 

805.100; 
13.749,05; 

750; 

699.991,30; 

97.793; , 

244.530; 
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позиција раепоредна ' Динари 
група 

360 07-2-3 Трошоци околу организирањето и упатувањето на 
југословенски социјални работници на работа во СР 
Германија (станарина и додаток на плати) — за 402.340; 

361 07-2-3 Работи во врска со народната одбрана — за 5,940; 
Вкупно основната намена 07 — за 2,984.661,65; 
Вкупно разделот 24 (позиции 347 до 361) - за 2,984.661,65; 
Рекапитулација на разделот 24, Сојузен совет за 
труд 
- Редовна дејност - за 441.477,45; 
- Други намени - за 2,543.184,20; 
Вкупно разделот 24 - за 2,984.661,65; 

7) во Раздел 25. Сојузен совет за правосудство 
Основна намена 07 — Работа на државните органи 

362 07-2-1 Редовна дејност - за 145.642.15; 
363 07-2-2 Надоместоци на личните доходи на функционерите 

- за 61 187,65;, 
364 07-2-2 Трошоци за екстрадиција - за 18.129,50; 
365 07-2-2 Патни трошоци на членовите на Советот — за 31.600; 
366 07-2-2 Патни трошоци во странство — за 24.686,05; 
367 07-2-2 Изработка на теми, анализи и елаборати — за 99.000; 
368 07-2-2 Преведување на јазиците на народите на Југосла-

вија - за 43.521,90; 
369 07-2-2 Преведување од странски јазици на замолници и 

документи - за 4.900; 
370 07-3-2 Надоместоци за одвоен живот од семејството на 

функционерите — за ' 14.820; 
371 07-2-3 Работи во врска со народната одбрана — за 1.980; 

Вкупно основната намена 07 — за 445.467,25; 
Вкупно разделот 25 (позиции 362 до 371) — за 445.467,25; 
Рекапитулација на разделот 25. Сојузен совет за 
правосудство 
- Редовна дејност за 145.642.15; 
- Други намени - за 299.825,10; 
Вкупно разделот 25 - за 445.467,25; 

8) во Раздел 29. Сојузен завод за меѓународна 
техничка соработка 

Основна намена 07 — Работа на државните органи 
393 07-2-1 Редовна дејност - за 606.805,35; 
397 07-2-3 Трошоци за редовно школување, специјализација и 

студиски престој на странски граѓани во Југосла-
вија - за 4,065.541,05; 

398 07-2-3 Трошоци за подготовка за заминување на струч-
њаци, за партиципации во платите на југословен-
ските стручњаци и помош во организирањето на 

ќ центри за обука на кадрите во земјите во развој 
- за 1,013.227,05; 

399 07-2-3 Изработка на филмови, студии, експертизи, технич-
ка документација, публикации и меѓународни се-
минари за земјите во развој — за 349.680,35; 

400 07-2-3 Трошоци на заседанијата на меѓународните мешо-
вити комисии и советувања и патни трошоци во 
земјата и во странство - за 298.196,30; 

401 07-2-3 Надоместок за здравствени услуги укажани на пер-
соналот на Претставништвото на ООН во Југосла-
вија - за 7.780,30; 

402 07-2-3 Изработка, преведување и умножување на разни 
елаборати, извештаи, анализи и слично — за 1.980; 

403 07-2-3 Посебни курсеви и семинари за земјите во развој 
- за 290.000; 
Вкупно основната намена 07 — за 6,633.210,40; 
Вкупно разделот 29 (позиции 393 до 403) — за 6,633.210,40; 
Рекапитулација на разделот 29. Сојузен завод за 
меѓународна техничка соработка 
- Редовна дејност — за 606.805,35; 
- Други намени - за " 6,026.405,05; 
Вкупно разделот 29 - за 6,633.210,40; 
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позиција 

410 

412 

428 
429 
430 
431 
432 
433 

434 

4Ѕ/ 
436 

437 

\ 

438 
439 

440 

распоредна 
група 

16-2 

Динари 

07-2-2 

07-2-1 
07-2-2 
07-2-2 
07-2-2 
07-2-2 
07-2-2 

07-2-2 

03-2-2 
03-2-2 

03-2-2 

07-2-1 
07-2-2 

07-2-2, 

9) во Раздел 30, Сојузен геолошки завод 
Основна намена 16 — Интервенции во стопанството 
Геолошко-рударски истражувачки работи - за 
Вкупно основната намена 16 - за 
Вкупно разделот 30 (позиции 404 до 410) - за 
Рекапитулација на разделот 30. Сојузен геолошки 
завод 
— Други намени — за 

10) во Раздел 31. Југословенски завод за стандарди-
зација 

Преведување на јазиците на народите на Југосла-
вија - за 
Вкупно основната намена 16 — за 
Рекапитулација на разделот 31. Југословенски завод 
за стандардизација 
— Други намени — за 

11) во Раздел 34. Сојузна комисија за нуклеарна 
енергија 

Основна намена 07 - Работа на државните органи 

Редовна дејност - за 
Трошоци за престој на ^странски стручњаци — за 
Стипендии на странски стручњаци - за 
Набавка на стручни публикациии - за 
Патни трошоци во странство — за 
Трошоци за одржување на седници на пленумот 
на Сојузната комисија за нуклеарна енергија и 
други активности — за 
Контрибуција на меѓународни организации — за 
Вкупно основната намена 07 — за 
Вкупно Разделот. 34 (позиции 428 до 434) — за 
Рекапитулација на Разделот 34. Сојузна комисија 
за нуклеарна енергија 
— Редовна дејност — за 
— Други намени — за 
Вкупно Разделот 34 — за 

12) во Раздел 35. Сојузна комисија за културни 
врски со странство 

Основна намена 03 - Културно-просветна дејност 
Културно-просветна соработка со странство — за 
Учество во трошоците на изложбата „Уметноста на 
почвата на Југославија низ векови" во Париз — за 
Стипендии за специјализации и постдипломски сту-
дии на државјани од земјите во развој — за 
Вкупно основната намена 03 — за 

Основна намена 07 — Работа на државните органи 
Редовна дејност — за 
Преведување на јазиците на народите на Југосла-
вија — за 
Учество во режиските трошоци во врска со одржу-
вањето на зградите и инвентарот — за 
Вкупно основната намена 07 — за 
Вкупно разделот 35 (позиции 435 до 440) — за 
Рекапитулација на Разделот 35. Сојузна комисија 
за културни врски со странство 
— Редовна дејност — за 
— Други намени — за 
Вкупно Разделот 35 - за 

237.240,38; 
5.912,70; 

23.610,40; 
8.800,00; 

29.649,75; 

867,65; 
3.443,40; 

200.000; 
200.000; 
200.000; 

200.000; 

3,222.000; 
3,222.000; 

3,222.000; 

1,070.937,25; 

5.464,35; 

780.000,00; 

242.411,99; 

85.638,40; 

18.488,10; 

309.524,28; 
309.524,28; 

237.240,38; 
72.283,90; 

309.524,28; 

1,856.401,60; 

346.538,49; 
2,202,940,09; 

242.411,99; 
1,960.528,10; 
2,202.940,09; 
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позиција 

441 
442 
443 

444 
445 

распореди 
група 

Динари 

446 
447 

448 
449 

450 

481 
482 
483 

484 
485 
486 

487 

488 

489 

490 
491 
4Ѕ2 
493 

07-2-1 
07-2-2 
07-2-2 

07-2-2 
07-2-2 

07-2-1 
07-2-2 

07-2-2 
4)7-2-2 

07-2-2 

494 

13) во Раздел 36. Сојузна комисија за верски пра-
шања 

Основна намена 07 - Работа на државните органи 
Редовна дејност - за 
Патни трошоци во странство — за 
Преведување на јазиците на народите на Југосла-
вија - за 
Набавка на странски книги и публикации — за 
Трошоци за престој на странски делегации и гости 
— за 
Вкупно основната намена 07 — за 
Вкупно Разделот 36 (позиции 441 до 445) - за 
Рекапитулација на Разделот 36. Сојузна комисија 
за верски прашања 
— Редовна дејност - за 
— Други намени — за 
Вкупно Разделот 36 - за 
14) во Раздел 37. Сојузна комисија за физичка кул-

тура 
Основна намена 07 — Работа на државните органи 
Редовна дејност — за 
Трошоци за работата на Комисијата и нејзините 
работни тела — за / 
Патни трошоци во странство — за 
Трошоци за преведување на јазиците на народите 
на Југославија - за 
Обработка на стручни теми од областа на физичка-
та култура и расходи врзани за унапредувањето 
на физичката култура — за 
Вкупно основната намена 07 — за 
Вкупно разделот 37 (позиции 446 до 450) — за 
Рекапитулација н^ разделот 37. Сојузна комисија 
за физичка култура 
— Редовна дејност — за 
— Други намени — за 
Вкупно разделот 37 — за 
15) во Раздел 45. Секретаријат за сојузен буџет и 

општи работи во Сојузниот извршен совет 
Основна намена 07 — Работа на државните органи 
Редовна дејност - за 
Печатење на буџетот и на завршната сметка — за 
Преведување на јазиците на народите на Југосла-
вија - за 
Надоместоци на надворешните соработници — за 
Адаптација, уредување и опремање на станови - за 
Трошоци за неуселените станови, деловни просто-
рии и друго — за 
Трошоци за преселувале - за 
Надоместоци на Сојузниот завод за јавна управа за 
извршување на програмските задачи — за 
Надоместоци за национализиран имот во земјата 
— за 
Надоместоци и провизии на Службата на опште-
ственото книговодство — за 
Трошоци за закуп на Етиописката амбасада — за 
За определени потреби — за 
Надоместок на Автосервисот на сојузните органи 
за разликата на трошоците на превозот со авто-
буси на работниците на сојузните органи — за 
Вкупно основната намена 07 — за 

Основна намена 09 — Општи дополнителни сред-
ства за другите општествено-политички заедници 

09-2 Дополнителни средства за Социјалистичка Репуб-
лика Босна и Херцеговина — за 

07-2-1 
07-2-2 
07-2-2 

07-2-2 
07-2-2 
07-2-2 

07-2-2 
07-2-3 

07-2-3 

07-2-3 

07-2-3 
07-2-3 
07-2-3 

77.851,70; 
99.000,00; 

13.776,40; 
1.800; 

70.397,65; 

339.137,80; 
5.741,85; 

31.784,45; 
19.800; 
22.599,15; 

12.651,30; 
3.282,20; 

399.550,00; 

1,234.155,00; 

3,325.997,01; 
8.640,00; 

174.708,00; 

17.715,00; 

106,033.310,00; 

262.825,75; 
262.825,75; 

77.851,70; 
184.974,05; 
262.825,75; 

40.071,10; 

42.844,25; 
10.854,85; 

53.687,15; 

468.058,50; 615.515,85; 
615.515,85; 

40.071,10; 
575,444,75; 
615.515,85; 

5,595.761,76; 
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позиција распоред на Динари 

495 09-2 Дополнителни средства за Социјалистичка Репуб-
лика Македонија — за 56,293.22Q,00; 

496 09-2 Дополнителни средства за Социјалистичка Репуб-
лика Црна Гора - за 31,393.840,00; 

497 09-2 Дополнителни средства за Социјалистичка Авто-
номна Покраина Косово — за 84,660.930,00; ; 
Вкупно основната намена 09 — за 278,381.300,00 
Основна намена 10 — Наменски дополнителни сред-

' ства за други општествено-политички заедници, ор-
гани и организации ' 

498 10-2 Посебни дополнителни средства за Социјалистичка 
Автономна Покраина Косово за финансирање на 
изградбата на материјалната база на општестве-
ните служби — за 16,666.800,00; 

499 10-2 Дополнителни средства за Социјалистичка Репуб-
лика Црна Гора за потребите на инвалидското и 

С ! пензиското осигуррување — за ' 14,894.390,00; ' 
500 iO-2 Обврски спрема фондовите на социјалното осигуру-

вање во смисла на член 116 од Основниот закон за 
организацијата и финансирањето на социјалното 
осигурување — за 53,822.515; , 

501 10-2 Дополнителни средства за фондовите на инвалид-
ското и пензиското осигурување.за валоризација на 
пензиите на воените осигуреници — за 19,765.170; 
Вкупно основната намена 10 — за 105,148.875,00; 

, , Основна намена 14 — Нестопански инвестиции. л 
502 14-2-21 За станбена изградба за потребите на кадровски 

промени на раководните места — за 808.356,80; 
503 14-2-21 За станбена изградба за потребите на кадровски 

промени и за подобрување на кадровската струк-
тура - за 1,988.855,50; 

505' 14-2-21 За купување станови за пензионираните работ-
- ници на Сојузниот секретаријат за внатрешни ра- г 

боти - за ,932.439,90; , ѓ 
Вкупно основната намена 14 — за 3,^29.652,20; 
Основна намена 17 — Буџетски обврски од пора-

- нешните години 
Ѕ0Ѕ 17-2 За отплата на кредитите за земјоделски вишоци 

користени за финансирање на Сојузниот буџет во 
V 1 9 6 5 и 1 9 6 6 година - за . ^ 1,887.342,75; 

507 17-2 Обврски по внатрешни заеми - за 20,458.000; 
508 17-2 Обврски на државата по странските заеми и за 

' национализиран странски имот — за 12,169.967,18; 
510 , 17-2 Средства за исплата на обврските, според Законот 

за заемот за обезбедување средства за кредитирање 
на обновата на објектите оштетени поради земјо-
тресот на територијата на Социјалистичка Репуб-
лика Црна Гора - за 777.000; 

511 17-2 Разни обврски - за 3,225.100; 
Вкупно основната намена 17 — за 38,517.409,93; 

Основна намена 18 — Издвојувања во резервниот 
фонд 

612 18-2 Издвојувања во резервниот фонд на федерацијата 
- за ' 151,150.000; 
Вкупно основната намена 18 — за 151,150.000; 
Основна намена 19 — Нераспоредени приходи 

513 19-2-21 Тековна буџетска резерва — за 11,100.350; 
514 19-2-21 Нови назначувања на работници и приправници во 

органите на федерацијата — за 320.905; 
515 19-2-21 Зголемување на личните доходи на функционерите 

и работниците на органите на федерацијата — за 3,170.608; 
Вкупно основната намена 19 — за . 14,591.863; 

. Вкупно Разделот 45 (позиции 481 до 515) - за 597,114.861,89; 
Рекапитулација на разделот 45. Секретаријат за со-
јузен буџет и општи работи во Сојузниот извршен 
совет 
- Редовна дејност - за 339,137,80; 
- Други намени - за 596,775.724,09 
Вкупно разделот 45 - за 597,114.861,89; 
Вкупно намалување - за 721,970.518,16; 
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3. Од средствата наведени во точка 2 на ова решение, во вкупен износ од 721,970.519,16 динари, 
се зголемуваат односно се распоредуваат, и тоа: 

1) во Раздел 4, Сојузен извршен совет 

позиција распоредна 
група 

бб 07-2-2 Надоместоци на личните доходи на функционерите 
- за 

Динари 

Вкупно основната намена Q7 - за 
Вкупно главата 1 — за 
Вкупно разделот 4 (позиции 64 до 90) 
— Други намени — за 

за 

100.000; 
100.000; 
100.000; 
100.000; 
100.000; 

2) во Раздел 13. Сојузен секретаријат за стопанство по ставката Вкупно основната намена 17 се 
додава нова ставка, која гласи: 

„Сојузен пазарен инспекторат 
Основна намена 07 - Работа на државните органи 

219;1 07-2-1 Редовна дејност 451.800,00 
219 2 Ј7-2-2 Патни трошоци во странство 51.000,00 
2193 07-2-2 Трошоци за контрола на квалитетот на производите 

и семето 4.705,00 
21974 07-2-2 Преведување на јазиците на народите на Југосла-

вија 1.237,00; 
Вкупно основната намена 07 508.742,00"; 

3) во Разделот 14. Сојузен секретаријат за финансии 

220 07-2-1 Редовна дејност — се зголемува — за 140.000; 
227 . 07-2-2 Преведување на јазиците на народите на Југосла-

вија - се зголемува - за 

4) по позицијата 231 се додаваат две нови позиции, кои гласат: 

15.000; 

"231/1 07-2-2 Печатење на буџетот и на завршната сметка 5.789,80 
2312 07-2-2 За исплата на обврските на укинатите органи 3,090.762,95"; 

5) по позицијата 232 се додаваат четири нови позиции, кои гласат: 

z321 07-2-3 Надоместок на Сојузниот завод за јавна управа за 
399.550 извршување на програмските задачи 399.550 

232/2 07-2-3 Надоместоци за национализнран имот во земјата 1,234.000 
232/3 07-2-3 Надоместоци и провизии на Службата на опште-

3,325.000 ственото книговодство 3,325.000 
2324 07-2-3 За определени потреби 24.000"; 

232 5 09-2 

232;6 09-2 

232/7 09-2 

2328 09-2 

6) ставката Вкупно основната намена 07. се зголемува - за 8,234.902,75; 

7) по ставката Вкупно основната намена 07 се додава нова основна намена, која гласи: 

„Основна намена 09 — Општи дополнителни средства 
на други општествено-политички заедници 
Дополнителни средства на Социјалистичка Репуб-
лика Босна и Херцеговина 106,033.310 
Дополнителни средства на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија 56,293.220 
Дополнителни средства на Социјалистичка Репуб-
лика Црна Гора 31,393.840 
Дополнителни средства на Социјалистичка Авто-
номна Покраина Косово 84,660.930 
Вкупно основната намена 09 278,381.300"; 

8) по позицијата 232и се додаваат четири нови позиции, кои гласат: 

"232и^1 10-2 Посебни дополнителни средства на Социјалистичка 
Автономна Покраина Косово за финансирање на 
изградбата на материјалната база на општестве-
ните служби 16,666.800 

232и-2 10-2 Дополнителни средства на Социјалистичка Репуб-
лика Црна Гора за потребите на инвалидското и 
пензиското осигурување 14,894.390 

232и3 10-2 Обврски спрема фондовите на социјалното осигуру-
вање во смисла на член 116 од Основниот закон за 
организацијата и финансирањето на социјалното 
осигурување 45,612.515 
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позиција расгшредпа 
група 

231^4 10-2 Дополнителни средства на фондовите на инвалид-
ското и пензиското осигурување за валоризација 
на пензиите на воените осигуреници 

9) ставката Вкупно основната намена 10 се зголемува — за 

10) по позицијата 235 се додаваат пет нови позиции, кои гласат: 

"2351 17-2 За отплата на кредитите за земјоделските вишоци 
користени за финансираше на Сој,узниот буџет во 
1965 и 1966 година 

235'2 17-2 Обврски по внатрешни заеми 
235Ф 17-2 Обврски на државата по странски заеми и за на-

ционализиран странски имот 
235'4 17-2 Средства за исплата на обврските според Законот 

за заемот за обезбедуваше средства за кредитирање 
на обновата на објектите оштетени поради земјо-
тресот на територијата на Социјалистичка Репуб-
лика Црна Гора 

235/5 17-2 За разни обврски 

Динари 

19,765.170"; 

96,936.875; 

342,75 
17,458.000,00 

8Д69.967,18 

777.000,09 

3,225.100,00"; 

11) ставката Вкупно основната намена 17 се зголемува - за 

12) по ставката Вкупно основната намена 17 се додаваат две нови ставки, кои гласат: 

235^ 

235Т 
2Ш 

235̂ 9 

„Основна намена 18 — Издвојување во резервниот 
фонд 

18-2 Издвојување во резервниот фонд на федерацијата 
Вкупно основната намена 18 

13) ставката Вкупно разделот 14 — се зголемува — за 
Рекапитулација на разделот 14. Сојузен секретари-
јат за финансии 
— Редовна дејност — се зголемуваат — за 
— Други намени — се зголемува - г за 

14) BQ Разделот 46. Управа за персонални работи 

517 07-2-2 Лични доходи на работниците на располагање, 
Вкупно основната намена 07 и во Рекапитулацијата 
на разделот 46. Други намени — се зголемуваат за по 

15) по ставката Вкупно разделот 52 се додаваат четири нови раздели, кои гласат: 

„РАЗДЕЛ 53. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗЕМ-
ЈОДЕЛСТВО 

544 
545 
546 

547 

Основна намена 07 — Работа на државните органи 
07-2-1 Редовна дејност 364.518 
07-2-2 Патни трошоци во странство 100.000 
07-2-2 Трошоци за контрола на квалитетот на произво-

дите и семето " 4.704 
07-2-2 Преведување на јазиците на народите на Југосла-

вија ' 1.151 
Вкупно основната намена 07 

^ 1 

29,630.409,93; 

151,150;000,00 
151,150.000,00 

Основна намена 19 — Нераспоредени приходи 
19-2-21 Тековна буџетска резерва 36,491.606,23 
19-2-21 За нови назначувања на работници и приправници 

во органите, на федерацијата 320.905 . 
19-2-21 За зголемување на личните доходи на функционе-

рите и работниците на органите на федерацијата 3,170.608 
Вкупно основната намена 19 39,983.119,23"; 

604,318.606,91; 

140.000,00; 
604,178.606,91; 

300.000,00; 

470.373 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 53 (позиции 544 до 547) 470.373 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 53. СОЈУЗЕН 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

— Редовна дејност 
— Други намени 

364.518 
105.855 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 53 470.373 
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позиција 

543 

549 

распоредат 
група 

04-2-2 

04-2-2 

Динари 

РАЗДЕЛ 54. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ТРУД 
И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

Основна намена 04 — Социјални грижи 
Инвалидски примања на воените инвалиди од вој-
ните (трансфер на инвалиднини во странство) 
За надоместоци на носителите1 на „Партизанска 
споменица 1941" и на други одликувања 
Вкупно основната намена 04 

4,000.00.0 

40,463.900 
44,463.900 

Основна намена 07 — Работа на државните органи 

550 07-2-1 Редовна дејност 573.960 
551 07-2-2 Надоместок на личните доходи на функционерите 12.520 
552 '07-2-2 Одржување на гробиштата и спомениците на пад-

натите борци на сојузничките армии во Југославија 50.000 
553 07-2-2 Патни трошоци во странство 76.600 
554 07-2-2 Патни трошоци на странските стручњаци и на на-

шите стручњаци што ги придружуваат странските 
стручњаци — во земјата 13.600 

555 07-2-2 Преведување на јазиците на народите на Југосла-
вија 50.000 

556 07-2-2 Надоместок за работата на членовите на Комисијата 
за фармакопеја 7.180 

557 07-2-2 Надоместок за работата на. членовите на Постоја-
ната стручна комисија за лекови 31.000 

558 07-2-2 Трошоци за печатење на билтени и извештаи 45.000 
559 07-2-2 Трошоци за репрезентација 20.000 
560 07-2-2 Членарина на меѓународни организации 750 
561 07-2-2 За определени работи од областа на фармацеутска-

та служба и медицинското снабдување од интерес 
за федерацијата кои ќе се договараат врз основа на 
јавен конкурс или со договор со Сојузниот завод 
за здравствена заштита 405.060 

532 07-2-2 Преведување на инвалидска документација од 
странски јазици 6.000 

563 07-2-2 Набавка и дополнување на опрема - ^ 38.000 
564 07-2-2 Набавка на стручна литература 6.800 
565 07-2-2 Изработка на теми, анализи и елаборати 889.500 
566 07-2-3 Трошоци за лекување на Странски државјани 20.000 
567 07-2-3 За заштита од јонизирачко зрачење и за научно- . 

истражувачка работа во оваа област 901.000 
568 07-2-3 За определени работи од областа на здравствената 

заштита од интерес за федерацијата кои се дого- л 

Бараат со Сојузниот завод за здравствена заштита 
и со републички институции 1,865.008 

569 07-2-3 Ексхумација на посмртните остатоци и уредување 
на партизанските гробишта во Италија , 1,095.000 

570 07-2-3 Материјално обезбедување, сместување и здравстве-
на заштита на бегалците 895.000 

571 07-2-3 За задачите во врска со вработувањето во земјата 
и во странство 690.000 

572 07-2-3 Изработка на прописи и елаборати во областа на 
трудот 30.000 

573 07-2-3 Трошоци околу организирањето и упатувањето на 
југословенските социјални работници на работа во 
СР Германија (станарина и додаток на плати) 350.000 

574 07-2-3 Работи во врска со народната одбрана 101.940 
Вкупно основната намена 07 7.973.850 

575 

Основна намена 10 — Наменски дополнителни сред-
ства на други општествено-политички заедници 

10-2 За спроведување на задолжителнит,е видови здрав-
ствена заштита во недоволно развиените републики 
и покраини 
Вкупно основната намена 10 
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 54 (позиции 548 до 575) 

50,000.000 
50,000.000 

102,437.750 
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позиција распоредна Динари 
група 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 54. СОЈУЗЕН 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИ-
ТИКА 

— Редовна дејност 573.960 
— Други намени 101,863.790 
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 54 102,437.750 

РАЗДЕЛ 55. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРА-
ВОСУДНИ И ОПШТИ УПРАВНИ РАБОТИ 

Основна намена 97 — Работа на државните органи 

576 07-2-1 Редовна дејност 316 686,95 
577 07-2-2 Трошоци за екстрадиција 49.729,50 
573 07-2-2 Патни трошоци во странство 24.686,05 
579 07-2-2 Преведување на јазиците на народите на Југосла-

вија 59.413,90 
560 07-2-2 Преведување од странски јазици на замолници и 

документи 4.900 
581 07-2-2 Лични доходи на работници на располагање 640.000 
582 07-2-2 Дотации за Фондот за унапредување на ликовните 

уметности „Моша Пијаде" 20,000 
без 07-2-2 Награда на Антифашистичкото веќе на народното 

ослободување на Југославија 200.000 
584 07-2-2 Надоместоци на надворешните соработници 19.800 
585 07-2-2 Адаптација, уредување и опремана на станови 22.599,15 
586 07-2-2 Трошоци за неуселените станови, деловни просто-

рии и др. 12.651,30 
587 07-2-2 Трошоци за преселување 3.282,20 
58Ф 07-2-3 Трошоци за закуп на Етиопската амбасада 9.000 
589 07-2-3 Надоместок на Автосервисот на сојузните органи за 

разликата на трошоците на превозот со автобуси на 
работниците на сојузните органи 17.715 
Вкупно основната намена 97 1,400.464,05 

ОСНОВНА намена 14 — Нестопанска инвестиции 

599 14-2-21 За станбена изградба за потребите на кадровски 
промени на раководните места 808.356,80 

591 14-2-21 За станбена изградба за потребите на кадровски 
промени и за подобрување на кадровската структура 1,988.855,50 

592 14-2-21 За купување станови за пензионираните работници 
на Сојузниот секретаријат за внатрешни работи 932.439,90 
Вкупно основната намена 14 3,729.652,20 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 55 (позиции 576 до 592) 5,130.116,25 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 55. СОЈУЗЕН 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРАВОСУДНИ И ОПШТИ 
УПРАВНИ РАБОТИ 

— Редовна дејност 316.686,95 
-

1— Други намени 4,813.429,30 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 55 5,130.116,25 

РАЗДЕЛ 56. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА МЕЃУНАРОДНА 
НАУЧНА, ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНА И ТЕХНИЧ-
КА СОРАБОТКА 

Основна намена 07 — Работа на државните органи 
593 07-2-1 Редовна дејност 881.000 
594 07-2-2 Контрибуција на меѓународни организации 3.440 ^ 
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позиција распоредна 
група 

595 

596 

597 

598 

599 

600 

601 

602 
603 
604 

07-2-2 

07-2-2 

07-2-3 

07-2-3 

07-2-3 

07-2-3 

07-2-3 

07-2-3 
07-2-3 
07-2-3 

' Динари 

Режиски трошоци; so врска со одржувањето на-
зградата и инвентарот 166.600 
Учество на Југославија во финансирањето на Про-
грамата за размена во областа на просветата помеѓу  
Југославија и САД (Фулбрајтова програма) 67.500 
Трошоци за редовно школувате, специјализација и 
студиски престој на странски граѓани во Југосла-
вија 4^52.240 
Трошоци за подготовка за заминување на струч-
њаци, партиципација во платите на југословенските 
стручњаци и помош во организирањето центар за 
обука на кадри во земјите во развој 1,000.000 
Изработка на филмови, студии, експертизи, тех-
ничка документација, публикации и меѓународни 
семинари за земјите во развој 349.680 
Трошоци за заседанија на меѓународни мешовити 
комисии и советувања и.патни трошоци во земјата 
и во странство 479.000 
Надоместок за здравствените услуги укажани на 
персоналот на Претставништвото на ООН во Југо-
славија 7.780 
Посебни курсеви и семинари за земјите во развој 29Q.OO0 
Културно-просветна дејност со странство 548.000 
Образовно-воспитна работа со децата на нашите ра-
ботници привремено вработени во странство — до-
полнителни примања на наставниците во СР Гер-
манија и во други земји 119.790 
Вкупно основната намена 07 8Д04.930 
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 56 (позиции 593 до 604) 8,704:930 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 56. СОЈУЗЕН 
ЗАВОД ЗА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА, ПРОСВЕТ-
НО-КУЛТУРНА И ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА ' 
— Редовна дејност 881.000 
- Други намени 7,823.930 
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 56 ' " " 8.704.930"; 
Вкупно зголемување 721,970.518,16. 

4. Непотрошените средства во фондовите на 
укинатите сојузни совети и сојузни организации 
се пренесуваат, и тоа: 

1) непотрошените средства во фондовите на 
укинатиот Сојузен совет за образование, и култура: 

— од фондот на опремата — во Фондот на оп-
ремава на Сојузниот завод за меѓународна научна, 
просветно-културна и техничка соработка средства-
та во Износ од 870,40 динари и издвоените средства 
за исплата на инвестициите во износ од 258,75 
динари; 

— од Фондот на заедничката потрошувачка — 
на посебната сметка на Сојузниот секретаријат за 
правосудни и општи управни работи за станбена 
изградба средствата во износ од 55.438,40 динари, 
а другите средства од тој фонд — во Фондот на 
заедничката потрошувачка на Сојузниот завод за 
меѓународна научна, културно-просветна и технич-
ка соработка, и. тоа: средствата во износ од 531,80 
динари и средствата на кредитите дадени од тој 
фонд во износ од 4.907,85 динари; 

2) непотрошените средства во фондовите на 
укинатиот Сојузен совет за координација на науч-
ните дејности: 

— од Фондот на опремата — во Фондот на оп-
ремата на Управата на зградите На сојузните органи 
на Нов Белград средствата во износ од 10.487,15 
динари и орочените средства во износ од 5.302,76 
динари; 

— од Фондот на заедничката потрошувачка — , 
на посебната сметка на Сојузниот секретаријат за 
правосудни и општи управни работи средствата во 
износ од 220,45 динари и средствата на кредитите 
дадени од тој фонд во износ од 23.612,40 динари; 

— од Резервниот фонд — во сојузниот буџет 
како приход на сојузните органи средствата "во из-
нос од 10,498,50 динари; 

3) непотрошените средства во фондовите, на 
укинатиот Сојузен совет 'за здравство и социјална 
политика: 

— од Фондот на опремата - во Фондот на оп-
ремата на Сојузниот секретаријат за труд и соци-
јална политика средствата во износ од 2.170,10 ди-
нари; 

— од Фондот на заедничката потрошувачка — 
во Фондот на заедничката' потрошувачка на Сојуз-
ниот секретаријат за труд и социјална политика 
средствата во износ од 1.605,30 динари за станбена 
изградба и средствата на кредитите дадени од тој 
фонд во износ од 36.385,20 динари, како и другите 
средства во износ од 538,67 динари; 

— од Резервниот фонд — во сојузниот буџет 
како приход на сојузните органи средствата во из-
нос од 5.101,40 динари; 

4) непотрошените средства во фондовите на 
укинатиот Сојузен совет за труд: 

— од Фондот на опремата - во Фондот на 
опремата на Сојузниот секретаријат за труд и со-
цијална политика средствата во износ од 10.346,25 
динари и издвоените средства за исплата на инве-
стициите во износ од 3.245,54 динари; 

— од Фондот на заедничката потрошувачка -
во Фондот на заедничката потрошувачка на Сојуз-
ниот секретаријат за труд и социјална политика 
средствата во износ од 59,665,95 динари за станбена 
изградба, а другите средства — во Фондот на заед-
ничката потрошувачка на Сојузниот секретаријат 
за труд и социјална политика, и тоа: средствата во 
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износ од 4.054,50 динари, средствата на кредитите 
дадени од тој фонд во износ од 17.681,35 динари и 
орочените средства во износ од 13.527,80 динари; 

5) непотрошените средства во фондовите на 
укинатиот Сојузен совет за правосудство: 

— од Фондот на опремата — во Фондот на оп-
ремата на Сојузниот секретаријат за правосудни и 
општи управни работи средствата во износ од 
13.682,65 динари; 

— од Фондот на заедничката потрошувачка — 
во Фондот на заедничката потрошувачка на Сојуз-
ниот секретаријат за правосудни и општи управни 

работи средствата во износ од 62.882,40 динари за 
("стабена изградба и средствата на кредитите дадени 

од тој фонд во износ од 16.722,45 динари, а другите 
средства — во Фондот на заедничката потрошувач-

ка на Сојузниот секретаријат за правосудни и оп-
шти управни работи во износ од 509,05 динари; 

6) непотрошените средства во фондовите на 
ук^внптиот Сојузен завод за меѓународна техничка 
соработка: 

— од Фондот на опремата — во Фондот на оп-
ремата на Сојузниот завод за меѓународна научна, 
културно-просветна и техничка соработка средства-
та во износ од 7.858,25 динари и издвоените средства 
за исплата на инвестициите во износ од 3.764,39 ди-
нари 

— од Фондот на заедничката потрошувачка — 
во Фондот на заедничката потрошувачка на Сојуз-
ниот завод за меѓународна научна, културно-про-
светна и техничка соработка средствата во износ од 
6.646,05 динари за станбена изградба, а другите сред-
ства — во Фондот на заедничката потрошувачка на 
Сојузниот завод за меѓународна научна, културно? 
-просветна и техничка соработка, и тоа: средствата 
во износ од 1.071,15 динари и средствата на креди-
тите дадени од тој фонд во износ од 27.000 динари; 

— од Резервниот фонд — во сојузниот буџет 
како приход на сојузните органи средствата во износ 
од 5.488,51 динар; 

7) непотрошените средства во фондовите на 
укинатата Сојузна комисија за нуклеарна енергија: 

— од Фондот на опремата — во Фондот на оп-
ремата на Управата на зградите на сојузните органи 
на Нов Белград средствата во износ од 3.302 динари; 

— од Фондот на заедничката потрошувачка — 
во Фондот на заедничката потрошувачка на Сојуз-
ниот завод за меѓународната научна, просветно-кул-
турна и техничка соработка средствата во износ од 
87.919 динари за станбена изградба, и другите сред-
ства во износ од 3.611,75 динари; 

— на посебната сметка на Сојузниот секрета-
ријат за правосудни и општи управни работи за 
станбена изградба средствата во износ од 64.474,73 
динари; 

— од Резервниот фонд — во сојузниот буџет 
како приход на сојузните органи средствата во из-
нос од 63.989,79 динари; 

8) непотрошените средства во фондовите на 
укинатата Сојузна комисија за културни врски со 
странство: 

— од Фондот на опремата — во Фондот на оп-
ремата на Сојузниот завод за меѓународна научна, 
културно-просветна и техничка соработка средства-
та во износ од 12.586,80 динари и издвоените сред-
ства за исплата на инвестициите во износ од 348 ди-
нари; 

— од Фондот на заедничката потрошувачка — 
во Фондот на заедничката потрошувачка на Сојуз-
ниот завод, за меѓународна научна, културно-прос-
ветна и техничка соработка средствата во износ од 
393,63 динари за станбена изградба, а другите сред-
ства — во Фондот на заедничката потрошувачка на 
Сојузниот завод за меѓународна научна, културно-
-просветна и техничка соработка во износ од 395 
динари; ^ 

9) непотрошените средства на Фондот на заед-
ничката потрошувачка на укинатата Сојузна комисија 
за верски прашања - на посебната сметка на Со-
јузниот секретаријат за правосудни и општи управ-

ни работи за станбена изградба во износ од 8.820,20 
динари; 

10) непотрошените средства во фондовите на 
укинатата Сојузна комисија за физичка култура: 

— од Фондот на заедничката потрошувачка — 
на посебната сметка на Сојузниот секретаријат за 
правосудни и општи управни работи за станбена 
изградба средствата во износ од 11.922.50 динари; 

— од Резервниот фонд — во сојузниот буџет 
како приход на сојузните органи средствата во износ 
од 1.464,99 динари; 

11) непотрошените средства на Фондот на заед-
ничката потрошувачка на укинатиот Секретаријат 
за сојузен буџет и општи работи: 

— во Фондот на заедничката потрошувачка на 
Сојузниот секретаријат за финансии средствата во 
износ од 32 678 динари за станбена изградба на дру-
гите средства во износ од 8.967 динари — во Фондот 
на заедничката потрошувачка на Сојузниот секре-
таријат за финансии; 

— во Фондот на заедничката потрошувачка на 
Сојузниот секретаријат за правосудни и општи уп-
равни работи средствата во износ од 32.678,15 дина-
ри, а другите средства во износ од 8.966,33 динари — 
во Фондот на заедничката потрошувачка на Сојуз-
ниот секретаријат за правосудни и општи управни 
работи, 

5. Сојузните органи на управата и сојузните 
организации врз кои се пренесени средствата на 
укинатите совети и сојузни организации, во смисла 
на точка 11 на Одлуката за спроведување реорга-
низација на сојузната управа („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 37/71)^ се должни од средствата што со 
ова решение им се пренесени да ги исплатат сите 
ненамирени обврски на укинатите сојузни совети и 
сојузни организации кои се однесуваат на работите 
што ги презеле. 

Ненамирените обврски на укинатите сојузни со-
вети и сојузни организации, што произлегуваат од 
работите кои според Уставот на СФРЈ повеќе не се 
во надлежност на органите на федерацијата, ќе ги 
исплати Сојузниот секретаријат за финансии од 
средствата што со ова решение се обезбедени за 
таа цел. 

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

Р. п. бр. 213 
18 ноември 1971 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

623. 

Врз основа на член 57 став 1 од Законот за ор-
ганизацијата и делокругот на сојузните органи на 
управата и на сојузните организации („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 32/71) и член 7 од Законот за 
обезбедување девизи на општествено-политичките 
заедници, установите, општествените организации и 
граѓанските правни лица („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 13/69), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ДЕВИЗНИТЕ СРЕДСТВА 
ОД УКИНАТИТЕ СОЈУЗНИ СОВЕТИ И СОЈУЗНИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВРЗ НОВООСНОВАНИТЕ СОЈУЗ-
НИ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И СОЈУЗНИ ОРГА-
НИЗАЦИИ ОДНОСНО ВО ДЕВИЗНАТА РЕЗЕРВА 
ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1971 

ГОДИНА 

1. Девизните средства по завршните сметки на 
укинатите сојузни совети и сојузни организации за 
периодот од 1 јануари до 30 септември 1971 година 
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односно девизните средства на сојузните органи на 
управата на кои врз основа на Законот за органи-
зацијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации им се менува над-
лежноста, се пренесуваат врз новооснованите сојуз-
ни органи на управата и сојузни организации од-
носно feo девизната резерва за потребите на федера-
цијата за 1971 година, и тоа: 

Динари 

1) врз Сојузниот секретаријат 
за труд и социјална поли-
тика средствата: 
— на Сојузниот совет за 

здравство и социјална по-
литика: 
за нестоковни плаќања 
за стоковни плаќања 

- на Сојузниот совет за 
труд: 
за нестоковни плаќања 

2) врз Сојузниот секретаријат 
за правосудни и општи уп-
равни работи девизните сред-
ства: 
на Сојузниот совет за право-
судство: 
за нестоковни плаќања 

3) врз Сојузниов завод за меѓу-
народна Научна, просветно-
-културна и техничка сора-
ботка девизните средства: 
— на Сојузниот совет за об-

разование и култура: 
, за нес токов ни плаќања 

за стоковни плаќања 

— на Сојузната комисија за 
културни врски со стран-
ство: 
за нестоковни плаќања 

— Сојузниот совет за коор-
динација на научните деј-
ности: 
за нестоковни плаќања 

— на Сојузадѓот завод за ме-
ѓународна техничка сора-
ботка: 
за нестоковни плаќања: 
научно-техничка соработ-
ка (план I) 
научно-техничка соработ-
ка (план II) 

на Сојузната комисија за 
нуклеарна енергија: 
за нестоковен плаќања 

Динари 

147.067 
30.400 

Вкупно: 

177.467 

26.478 

203.945 

21.945 

311.059 
9.600 

2,705.362 

2,191.628 

4) врз Сојузниот секретаријат 
за земјоделство девизните 
средства: 
на Сојузниот секретаријат за 
стопанство: 
за нестоковни плаќања — за 
редовна дејност 

5) врз Сојузниот пазарев и в о 
\i пекторат девизните средства; 

на Сојузниот секретаријат за 
стопанство: f , 
за нестоковни плаќања — за 
редовна дејност 

6) во девизната резерва за по-
требите на федерацијата за 
1971 година девизните сред-
ства : 
— на Сојузната комисија за 

верски прашања: 
за нестоковни плаќања 

— на Сојузната комисија за 
физичка култура: 
за нестоковни плаќања 

40.000 

Вкупно: 

112.800 

14.691 

127.491 

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

Р. п. бр. 212 
18 ноември 1971 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р: 

320.659 

558.193 

916.737 

/4,896.990 

221.950 

Вкупно: 6,914.529 

70.000 

624. 

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 
од Законот за југословенските стандарди („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на 
Југословенскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЛАБО-
РАТОРИСКИ САДОВИ И ПРИБОР ОД СТАКЛО 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Лабораториски садови и прибор од стакло: 
— Пипки (славини), еднонасочни JUS В.Е4.300 
— Пипки (славини), двонасочни JUS В.Е4.301 
— Пипки (славини), тринасочни JUS В.Е4.302 
— Посатка за мерење (вагање), 

NB - - - - - - - - - JUS В.Е4.303 
— Посатка за мерење (вагање), со 

избрусен капак - - - - - - JUS В.Е4.304 
2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 

решение се објавени во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, кое е соста-
вен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се применуваат од 1 април 1972 година. 

Бр. 19-5101/1 
28 септември 1971 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Вжгоровиќ, с. р. 
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ѓ 
ОДЛИКУВАЊА 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и член 4 од Законот за одликувања одлу-
чува да се одликуваат за заслуги во извршувањето 
на доверените задачи кои придонесуваат на прија-
телските односи помеѓу Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија и Великото Војвод-
ство на Луксембург 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ -

Bertemes Nicolas, Ademes Leone, Muller Louis, 
Goerend Felix, Simon Nicolas, Deischter Lucien, 
iWies Armand, Demoling Francois, Reuter Pierre, Reu-
ter Raymond, Jaeger Victor, Hecker Arsene, Weyrig 
Nicolas, Wagner Jean, Wolter Marcel, Baulisch Joseph, 
Blau Jules, Bernotte Епц Wagner Lucien, Becker 
Serge, Trefkorn Joseph. 

Бр. 222 
9 октомври 1970 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО 
СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Солдо Арсен; 
за примерно залагање и постигнати успеси во 

работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Ајдиновиќ Садик, Алиспахић Селим, Варош Ва-
со, Бебић Јозо, Бићо Фуад, Бјелош Момир, Чанчар 
Петар, Черкез Смајо, Чуле Томо, Гавриловић Гавро/ 
Хрњић Сеад, Инђић Јован, Иветић Данило, Јесенко-
вић Хусејин, Кљајић Лука, Колак Мирослав, Ко-
њичанин Џемал, Крижан Иван, Крижановић Милан, 
Лакатош Андраш, Лопатић Тимотиј е, Малетић^аво/ 
Маљукан Мијат, Милетић Стјетан, Мрзић Абид, 
Мујкић Вејсил, Муса Илија, Николић Мато, Осма-' 
нагић Сеад, Палић Азем, Перовиќ Ратко, Пињо Џе-0 
над, Потуровић Суљо, Родић Драго, Смајић Расим,; 
Соло Рамиз, Старић Алојз, Сушић Илија, Шљивар 
Спасоје, Штимац Мирослав, Трифковић Душан,' 
Валхушић Јосип, Владовић Беган, Вујевић Драго-
љуб, Здравковић Градимир, Жлоф Мирослав. Ј 

Бр. 1 
11 јануари 1971 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
в и ј а ^ член 4 од, Законот за од лику вашата Одлу-
чува да се одликуваат за особени заслуги и постиг-
нати успеси во работата од значење за социјали-
стичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Богдановић Јован, Гаон Мирко; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Биланџија Иван, Кураица Душан; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Шимуновић Јосип, Војводић Недељка; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Бачић Винко, Бебић Јуре, Бесара Борислав, 

Ченгић Асим ,Ченгић Мустафа, Ђонлић Владимир, 
Голубић Бранко, Хаџимуратовић Исмет, Хамзић Ах-
мет, Илић Славко, Ивановић Бранко, Кешан Сулеј-
ман, Кораћ Драго, Куленовић-Будалица Муневера, 
Меденица Јован, Мектеровић Јово, Пајурковић Ра-
дослав, Павелић Хрвоје, Павловиќ Душан, Рачић 
Ргзах, Ружичић-Османагић Минка, Стричевић Ми-
лан, Шаковић Енес, Шрајлехнер Петар, Тепарић 
Ирфан, Тетовац Салих, Узуновић Ибрахим, Вељовић 
Михајло; 

за заслуги на делото ширење на братството и 
единството меѓу нашите народи 

- - - - 1001 

1002 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

/4316.)Закон за извршување заради намирување 
Ѕ на парични побарувања на корисникот на 

општествени средства 
617. Резолуција за одговорноста на носителите 

на самоуправните и на другите општестве-
ни и јавни функции — — — — — 

618. Одлука за подигање на Вице-конзулатот 
на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија во Фрајбург, Сојузна 
Република Германија, на ранг на конзулат 1004 

619. Одлука за подигање на Вице-конзулатот -
на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија во Равенсбург, Сојузна 
Република Германија, на ранг на конзулат 1005 

620. Одлука за измени на Одлуката за усло-
вите за склучување заеми кај Меѓународ-
ната банка за обнова и развој — — — 1005 

621. Одлука за измена на Одлуката за камат-
ната стопа за кредитите што Народната 
банка на Југославија им ги дава на делов-
ните банки — — — — — — — — 1005 

622. Решение за пренесување на средствата 
предвидени во Сојузниот буџет за 1971 
година — — — — — — — — — 1005 

623. Решение за пренесување на девизните 
средства од укинатите сојузни совети и 
сојузни организации врз новооснованите 
сојузни органи на управата и сојузни 
организации односно во девизната резер-
ва за потребите на федерацијата за 1971 
година — — ' — — — — — — — 1018 

624 Решение за југословенските стандарди за 
лабораториски садови и прибор од стакло 1019 

Одликувања — — — — — — — — — 1020 

Меѓународни договори 793 
Издавач: Новинска установа „Службен лист на СФРЈ44, Белград, Јована -Ристиќа 1. Подаг. фах 226. 
-Директор и главен и одговорен уредник Исо Барух. Улица Јовева Ристиќа. -
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