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715. 
Врз основа на член 18 од Законот за измени и 

дополнен,ија на Законот за работата и правата на 
сојузните пратеници, и функционери на кои им пре-
станала функцијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
34/77). Законодавно-правната комисија на Сојузниот 
собор на Собранието на СФРЈ,, на 49-та седница од, 
,20 октомври 1977 година, го утврди пречистениот 
текст на Законот за работата и правата на делегати-
те во Собра,нието на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија и на функционерите во фе-
дерацијата на кои им престанала функцијата. 

Пречистениот текст на Законот за работата и 
правата на делегатите во Собранието на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија и на 
функционерите во федерацијата на кои им престана-
ла функцијата го опфаќа: Законот за работата и 
правата на сојузните пратеници и функционери на 
кои им. престанала функцијата („Службен лист на' 
СФРЈ", бр. 17/67) и Законот за измени и дополненија 
на Законот за работата и правата на сојузните пра-

. теници и функционери на кои им престанала функ-
цијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 34/77), во кои 
е означен денот на влегувањето во сила на тие 
закони. 

АС бр. 477/34 
20 о.ктомври 1977 година 

Белград 

Претседател 
на Законодавно-правната комисија 
на Сојузниот собор на Собранието 

на СФРЈ , 
проф. д-р Миодраг Зечевиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА РАБОТАТА И ПРАВАТА НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО 
СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРА-
ТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И НА ФУНК-
ЦИОНЕРИТЕ ВО ФЕДЕРАЦИЈАТА НА КОИ ИМ 

ПРЕСТАНАЛА ФУНКЦИЈАТА 

(Пречистен текст) 
Член 1 

Заради -остварување на уставното начело за 
ограничување на повторниот избор на делегати во 
Собранието на СФРЈ и функционери во федераци-
јата и заради создавање можност по истекот на 
времето на кое биле избрани или именувани да се 
вратат на работите на своето занимање или пона-
таму да ги вршат општествено-политичките работи, 
како и заради создавање услови за засилување на 
нивната одговорност, со овој закон се уредуваат ус-
ловите за работа и правата на делегатите во Со-
бранието на СФРЈ и на функционерите во федера-
цијата на кои им престанала функцијата. 

Член 2 
Делегатите во Собранието на СФРЈ и функци-

онерите во федерацијата имаат право по престану-
вањето на оваа функција, во согласност со законот, 
да се вратат во организација на здружен труд или 
во друга самоуправна организација, односно заедни-

.ца или орган на општествено-политичката заедница 
во кој биле во работен однос на исти или ^соодветни 
работи односно работни задачи. 

Делегатите во Собранието на СФРЈ и функцио-
нерите во федерацијата на кои им престанала функ-
цијата, а кои не го оствариле правото од став 1 
на овој член, имаат право на личен доход и може да 
им се довери вршење на определени работи во Со-
бранието на СФРЈ, под условите и за времето опре-
делени со овој закон. 

Член 3 
На делегатите во Собранието на СФРЈ и на 

функционерите во федерацијата кои по престану-
вањето на функцијата продолжуваат да работат во 
Собранието на СФРЈ, надлежното тело на Собрани-
ето на СФРЈ им доверува вршење на определени 
работи односно работни задачи, имајќи го предвид 
нивното искуство. 4 

Во вршењето на работите, односно работните за-
дачи што им се доверуваат делегатите во собрани-
ето и функционерите во федерацијата ги имаат пра-
вата и должностите што се определени со општ акт 
на надлежкѓото тело на Собранието на СФРЈ од став 
1 на овој член. 

За својата работа делегатите на Собранието на 
СФРЈ и функционерите на федерацијата од став 1 
на овој член имаат право на личен доход. 

Член 4 
Делегатите во Собранието на СФРЈ и функцио-

нерите на федерацијата ги стекнуваат правата спо-
ред овој закон врз основа на лично барање. 

1 Член 5 
По престанувањето на функцијата, на Претседа-

телот на Републиката му се обезбедува доживотно 
личниот доход како на Претседателот на Република. 

Член 6 
Делегатите во Собранието на СФРЈ, членовите 

на Претседателството на СФРЈ и функционерите 
што" ги избира или именува Собранието на СФРЈ, 
кои за вршење на овие функции остварувале личен 
доход или постојан надомест на тој доход, ја про-
должуваат работата според одредбите на овој закон 
за време од една година од денот на престанувањето' 
на оваа функција. 

Правата од став 1 на овој член ги имаат и прет-
седателот и судиите на Уставниот суд на Југосла-
вија и на Сојузниот суд, како и функционерите на 
ион им престанала функцијата на која ги именувал 
Претседателот на Републиката ако пред оваа функ-
ција вршеле некоја од функциите од став 1 на овој 
нлен. 
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Член 7 
Делегатите во Собранието на СФРЈ, членовите 

на Претседателството на СФРЈ, функционерите на 
Собранието на СФРЈ и генералниот секретар на Со-
бранието на СФРЈ, претседателот, членовите и гене-
ралниот секретар на Сојузниот извршен совет, чле-
новите на Советот на федерацијата и членовите на 
Советот на народната одбрана, сојузните секретари 
л претседателите на сојузните комитети, кои за вре-
ме на вршењето на овие функции примале надомест 
на личниот доход во постојан месечен износ, ако на 
,тие функции поминале дванаесет или повеќе години 
ја продолжуваат работата според одредбите на овој 
закон за време од три години од денот на престану-
вањето на функцијата,^ а ако на тие функции поми-
нале дваесет или повеќе години — ја продолжуваат 
работата за време од шест години од денот на пре-
,станувањето на функцијата. 

Правото од став 1 на овој член го имаат и: 
претседателот" и судиите па Уставниот суд на Југо-
славија, претседателот на Сојузниот суд, сојузниот 
јавен обвинител, сојузниот општествен правобрани-
тел на самоуправувањето и сојузниот јавен право-
бранител, како и функционерите на кои им преста-
нала функција на која ги именувал Претседателот 
на Републиката, ако пред оваа функција вршеле не-
која од функциите од став 1 на овој член. 

Член 8 
При утврдувањето на времето спрема кое според 

член 7 од овој закон се % определува рокот до кој 
делегатите во Собранието на СФРЈ, членовите на 
Претседателството на СФРЈ и функционерите во фе-
дерацијата ја продолжуваат работата, се засмет,ува 
сето време; поминато на коза и да е од функциите 
од член 7 на овој закон и времето што тие го по-
минале како делегати во Собранието на СФРЈ од-
носно пратеници на Сојузната скупштииа, членови 
На Претседателството на СФРЈ или делегати однос-
но пратеници на собранијата на републиките односно 
На автономните покраини од поранешните свикува-
ња ако примале надомест на личниот, доход однос-
но личен доход за вршење на некоја од изборните 
функции, како и времето што го поминале во врше-
ње на соодветни општествено-политички функции 
во сојузни, републички, покраински и други органи 
или организации или на положби на највисоки ра-
ководители во Југословенската народна армија, а 
кои со своја одлука ќе ги утврди Административна-
та комисија на Собранието на СФРЈ. 

Член 9 
Делегатот во Собранието на СФРЈ, член на 

Претседателството на СФРЈ или функционер во фе-
дерацијата што поднел оставка или е разрешен од 
должноста пред истекот на времето на кое е избиран 
односно именуван, ги има сите права според овој за-
ков како да останал на функцијата до крајот на 
времето на кое е избиран односно именуван. 

Член 10 
Избраните функционери на највисоките органи 

на Сојузот на комунистите на Југославија, на Соци-
јалистичкиот сојуз на работниот народ на Југосла-
вија, Сојузот на синдикатите на Југославија и Со-
јузот" на здруженијата на борците од народноосло-
бодителната војна ги имаат по престанувањето на 
функцијата во тие организации, правата според овој 
Закон ако за вршењето на функцијата во тие орга-
низации примале надомест на личниот доход во по-
стојан месечен износ и ако пред оваа функција вр-
шеле некоја од функциите од член 7 на ОВОЈ закон. 

На предлог од организациите од став 1 на овој 
член, Административната комисија на Собранието 
на СФРЈ со одлука ги утврдува највисоките функ-
ции во тие организации," од чие вршење произлегу-
ваат' правата од став 1 на овој член. 

Член П 
Делегатите во Собранието на СФРЈ и функцио-

нерите во федерацијата определени со овој. закон 
ја продолжуваат работата во Собранието на СФРЈ. 

Административната комисија на Собранието на 
СФРЈ може, со согласување од делегат во Собрани-
ето на СФРЈ и од функционер во федерацијата, а 
во согласност со друг орган односно организација, 
да определи тој да ја продолжи работата во тој ор-
ган односно организација. 

Член 12 
Износот на личниот доход на делегатите во Со-

бранието на СФРЈ и на функционерите во федера-
цијата кои продолжуваат да работат во смисла на 
одредбите на овој закон се определува според соод-
ветните одредби од Законот за личните доходи на 
функционерите што ги избира или именува Собра-
нието ,на СФРЈ и за надоместите на личните доходи 

: на делегатите во Собранието на СФРЈ. 
Делегатите во Собранието на СФРЈ и функцио-

нерите од став 1 на овој член ги имаат и другите 
права според Законот за личните доходи на функ-
ционерите што ги избира или именува Собранието 
на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на 
делегатите во Собранитео на СФРЈ, освен надомес-
тот на трошоците во врска со вршењето на функ-
циите и правото на бесплатен превоз. 

Член 13 
За продолжување на работата според одредбите 

на овој закон решение донесува Административната 
коммисија на Собранието на СФРЈ. 

Административната комисија на СФРЈ со сво-
ето решение го утврдува и износот на личниот доход 
н'а делегатот во Собранието на СФРЈ односно функ-
ционерот во федерацијата што ја продолжува ра-
ботата. 

Член 14 
Правото на личен доход и другите права според 

одредбите на овој закон започнуваат да течат од 
првиот ден на наредниот месец по месецот во кој е 
поднесено барање за остварување на тие права. 

Член 15 
Личниот доход определен според одредбите од 

овој закон служи за утврдување на пензискиот основ 
според важечките прописи. 

На износот на личниот доход^ определен според 
одредбите на овој закон се плаќаат придонеси за 
социјално осигурување и други придонеси според 
важечките прописи и за времето за кое се прима 
тој личен доход се -продолжува социјалното осигу-
рување. 

Член 16 
Личниот доход определен според одредбите од 

овој закон се исплатува на товар на средствата за 
-работа на органот во кој делегатот во Собранието на 
СФРЈ односно функционерот во федерацијата ја 
продолжува работата. 

Член 17 
На делегатите во Собранието на СФРЈ и на 

функционерите во федерацијата кои започнале да 
ги остваруваат правата според овој закон, им ми-
руваат овие права кога ќе се вработат или ќе бидат 
избрани односно именувани на друга функција врз 
основа на која остваруваат личен доход односно 
надомест на личниот доход. . 

Продолжување на остварувањето на правата од 
став 1 на овој член се врши врз основа на лично 
барање поднесено во писмена форма, и тие права . 
можат да се остваруваат најдолго до истекот на вре-
мето утврдено во решението за започнување на ост-
варувањето на тие права. 
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Ако делегатот во Собранието на СФРЈ или 
функционерот во федерацијата не го поднесе ,ба-
рањето од став 2 на овој член во рок одтри месеци 
од денот кога ќе му престане работниот однос од-
носно функцијата врз основа на која остварува ли-
чен доход односно надомест на личниот доход, по 
истекот на тој рок не-може да продолжи да ги 
остварува тие права. 

Член 13 
Работата и правата врз основа на овој закон ,им 

престануваат на делегатите во Собранието на СФРЈ 
и функционерите во федерацијата:, 

ѕ 1) кога тие ќе го побараат тоа; 
2) кога ќе остварат пензија според важечките 

прописи;1 

3) кога ќе наполнат 65 години живот. 
Делегатот во Собранието на СФРЈ или функци-

онер во федерацијата нема права според овој закон 
односно му престануваат признаените права, ако е 
правосилно осуден за кривично дело против народот 
и државата или за кривично дело сторено од корис-
тољубие. 

Член 19 
Одередбите од овој ѕзакон се однесуваат и на со-

јузните пратеници и функционери на кои им пре-
станала функцијата, а чии права се утврдени спо-
ред одредбите јна Законот за работата и правата на 
сојузните пратеници и функционери на кои им пре-
станала функцијата до роКот утврден со тој закон.'1 

716. 
Врз основа на член 31 од Законот за измени и 

дополненија на Законот за личните доходи на функ-
ционерите што ги избира или именува Собранието 
на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на де-
легатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 16/77), Законодавно-правната комисија 
на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, на 
49-та седница од 20 октомври 1977 година, го утврди 
пречистениот текст на Законот за личните доходи 
на функционерите што ги избира или именува Со-
бранието на СФРЈ и за надоместите на личните до-
ходи на делегатите на Собранието на СФРЈ.^ 

Пречистениот текст на Законот за личните до-
ходи на функционерите што ги избира или имену-
ва Собранието на СФРЈ и за, надоместите на лич-
ните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ 
ги опфаќа: Законот за личните доходи на функцио-
нерите што ги избира или именува Собранието на 
СФРЈ и за ^надоместите на личните доходи на де-
легатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на 
,СФРЈ", бр. 30/75) и Законот за измени и дополнени-
ца на Законот за личните доходи на функционерите 
што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и 
За надоместите на личните доходи на делегатите во 
Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ", бр. 
16/77), во кои е означен денот на влегувањетр во си-
ла на тие закони. 

АС бр. 479 
20 октомври 1977 година 

Белград - , 

Претседател 
на Законодавно-правната 
комисија на Сојузниот 
собор на Собранието на  

СФРЈ, 
проф. д-р Миодраг 

Зечевиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ФУНКЦИОНИРАТЕ 
ШТО ГИ ИЗБИРА ИЛИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО 
НА СФРЈ И ЗА НАДОМЕСТИТЕ НА ЛИЧНИТЕ 
ДОХОДИ НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА 

СФРЈ 

(Пречистен текст) 
I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Според одредбите од овој закон,а во согласност 

со Општествениот договор за основите и мерилата 
за утврдување на личните доходи и другите прима-
ња на функционерите во федерацијата (во натамош-
ниот текст: Општествениот договор), се определу-: 
ваат основите и мерилата за утврдување на лич-
ните доходи и другите примања на членовите на -
Претседателството на СФРЈ и на определени функ-
ционери што ги избира или именува Собранието на 
СФРЈ. 

Член 2 
Право на личен доход во месечен износ за вр-

шење на функцијата имаат членовите на Претсе,-
дателството на СФРЈ и определени функционери што 
ги избира или именува Собранието, на СФРЈ. 

Член 3 
Претседателот на Републиката има право на ли-

чен доход во месечен износ за вршење на« функци-
јата и на надомест на трошоците за репрезентација 
во износ што се утврдува со буџетот на' федераци-
јата. 
- . Претседателот на Републиката има право на ко-

ристење, без надомест, на резиденција и превозни 
средства во општествена сопственост што му се ста-
вени на располагање. 

На личниот доход,и на надоместите од овој член 
не се плаќаат придонеси, даноци и 'други давачки. 

Член 4 
Право на личен доход имаат членовите на Со-

ветот на федерацијата ако не остваруваат личен 
доход во организација на здружен труд, друга са-
моуправна организација, или заедница односно во. 
орган на општествено-политичка заедница, или на-
домест на личниот доход, или ако не примаат пен-

. зија. 
' Член 5 

Делегатите во Собранието на СФРЈ ја вр-
шат својата функција како општествена. 

Право на надомест на личниот доходи во посто-
јан месечен износ (во натамошниот текст: надомест 
на личниот доход), имаат делегатите во Собран,ието 
на СФРЈ што за деновите поминати на работа во со-
борот на Собранието на СФРЈ, работното тело на' 
соборот и во заедничките работни ,тела на ,соборите, 
чиишто се членови, или вршат работи според од-
лука од тие тела, од нивните претседатели или ,од 
претседателот на Собранието на СФРЈ, не оствару-ч 
ваат личен доход во организација на здружен труд, 
друга организација,, заедница или орган на опште-
ствено-политичка заедница или не остваруваат 
приход од дејноста што ја вршат самостојно со ли-
чен труд. 

Износот на надоместот од став 2 на овој член, 
паушалниот износ на месечниот надомест за врше-
ње на делегатска функција и другите, примања на 
делегатите во Собранието на СФРЈ ги утврдува со 
општ акт Административната комисија на Со-
бранието на СФРЈ. 

Член 6 
Надомест на личниот доход можат да оствару-

ваат делегатите во Собранието на СФРЈ за кои 
надлежното тело на собранието на републиката од-
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носно на собранието на автономната покраина ќо 
утврди дека ги исполнуваат условите за остварува-
ње на правото на надомест на личниот доход утвр-
ден со општиот акт што го донесува Администра-
нивната комисија на Собранието на СФРЈ. 

Основите и мерилата за утврдување на надо-
местот на личниот доход од став 1 на овој член се 
Утврдуваат со одлука што ја донесува Сојузниот со-
.бор на Собранието н^ СФРЈ. 

Член 7 
'Функционерите од член 2 на овој закон и чле-

новите на Советот на федерацијата имаат право и 
да другите примања утврдени со овој закон. 

Член 8 
(Правата утврдени со овој закон им припаѓаат на 

Функционерите од денот на изборот односно имену-
вањето до крајот на месецот во кој се разрешени 
од функцијата, а на делегатите - во Собранието на^ 
СФРЈ — од денот на верификацијата на мандатот 
до крајот на месецот во кој им престанал делегат^ 
Јакиот мандат. 

Член 9 . ^ 
Надлежниот собор на Собранието на СФРЈ, по 

предлог од Административната комисија на Собра-
нието на СФРЈ определува со свој општ акт посто-
јани заеднички работни тела и постојани тела на 
Соборите на Собранието на СФРЈ чиишто претсе-
датели имаат право па личен доход и на другите 
примања утврдени со овој закон. 

^ Член 10 
Личните доходи на функционерите ,што се из-

бираат од редот на делегатите се обезбедуваат од 
средствата на Собранието на СФРЈ, а на другите 
функционери - од средствата за работа на органот 
односно организацијата во кои функционерите ја 
вршат функцијата. 

Член 11 
Правата што според важечките прописи се стек-

нуваат по основ на труд ги имаат-функционерите и 
делегатите што во Собранието на СФРЈ остваруваат 
надомест на личниот доход според одредбите на овој 
закон. 

II. ЛИЧНИ ДОХОДИ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ 

а) Утврдување на личните доходи на функцио-
нерите 

Член 12 
Функционерите од чл.ен 2 на овој закон оства-

руваат личен доход во месечен износ што се утвр-
дува на тој начин што основицата, што ќе ја утвр-
ди Комисијата за следење на спроведувањето на 
Општествениот договор (во натамошниот текст: Ко-
мисија) ќе се зголеми со определени коефициенти 
утврдени за одделни групи функции. 

Административната комисија на Собранието на 
СФРЈ, врз основа на критериумите што се дадени 
во Општествениот договор утврдува со овој општ акт 
кои функции спаѓаат во која од групите функции и 
определува соодветни коефициенти. 

Член 13 
Месечниот износ на личниот доход на членови-

те на Советот на, федерацијата се утврдува на тој 
начин што основицата што ќе ја утврди Комисијата 
се зголемува со определените коефициенти. 

Претседателството на СФРЈ или телото овластено -
од него го утврдува месечниот износ на личниот до-
ход на членовите на Советот на федерација-ѓа, зе-
мајќи го предвид личниот доход пред изборот и 
функциите што ги вршеле. 

Член 14 
Функционерите чии функции не се распореде-

ни во групите на функциите во смисла на член 
12 од овој закон остваруваат личен доход во месечен 
износ што се утврдува на тој начин што основица««;' 
та што ќе ја утврди Комисијата се, зголемува со оп-? 
ределените коефициенти што со општ акт ги утвр-
дува Административната комисија на Собранието на 
СФРЈ. 

Член 15 
Решение за месечниот износ на личниот доход 

на функционерите односно за месечниот износ на 
надоместот на личниот доход на делегатите во Со-
бранието на СФРЈ донесува Административната ко-
мисија на Собранието на СФРЈ, а за членовите на 
Претседателството на СФРЈ и за членовите на Со-
ветот на федерацијата — Претседателството на 
СФРЈ или телото овластено од него. 

Член 16 
Личниот доход на функционерите се зголемува 

врз основа на минатиот труд според вкупниот рабо-
тен стаж признаен за пензија за секоја започната 
година, и тоа за 0,5% по наполнети пет години рабо-
тен стаж до утврдениот со закон работен стаж при-
знаен за пензија. 

Процентот од став 1 на овој член се зголемува 
за 0,25% на функционерите — жени, што имаат по-
веќе од 25 години работен стаж. 

б) Усогласување на личните доходи на фупќ^ 
ционерите 

Член 17 
Основицата за утврдување на личните доходи 

на функционерите се усогласува со просечниот по-
раст на личните доходи на вработените во стопан-
ството на СФРЈ најмалку еднаш годишно. 

Општ акт за усогласување на личните доходи 
од став 1 на овој член донесува Административна-
та комисија на Собранието на СФРЈ, а за членови-
те на Претседателството на СФРЈ и за членовите на 
Советот на федерацијата — Претседателството на 
СФРЈ или телото овластено од него. 

Општиот акт од став 2 на овој член се донесу-
ва на предлог од Комнен јата, а врз основа на усо-
гласените ставови во Комисијата. 

Член 18 
На функционер што остварува личен доход во 

организација на здружен труд, друга самоуправна 
организација или заедница односно во орган на оп-
штествено-политичка заедница му припаѓа дел од 
личниот "доход во износ до 40% од износот на лич-
ниот доход утврден за функцијата што ја врши, 
ако е тоа предвидено со општиот акт што го доне-
сува Административната комисија на Собранието 

,на СФРЈ, а за членовите на Претседателството на 
СФРЈ и за членовите на Советот на фед'ерацијата -
— со општиот акт што го донесува Претседателство-
то на СФРЈ или телото овластено од него. 

Износот на делот од личниот доход од став 1 на; 
овој член, заедно со износот на месечниот личен до«? 
ход што функционерот го прима за работа во орга-
низација на здружен труд, друга самоуправна орга-
низација или заедница односно во орган на опште-
стено-политичка заедница, не може да биде пого-
лем од износот на личниот доход определел за функн 
цијата што ја врши. 

Со решение што го донесува Административна-
та комисија на Собранието на СФРЈ односно Прет^ 
седателството на СФРЈ или телото овластено од не-
го, се утврдува износот на делот од личниот доход 
од став 1 на овој член. Ј 
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l i t ДРУГИ (ПРИМАЊА НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ 

Член 19 
Месечен надомест на трошоците во паушален 

износ за вршење на функцијата им припаѓа на де-
легатите во Собранието на СФРЈ, на членовите на 
Претседателството на СФРЈ и на Членовите на Со-
јузниот извршен совет во височина од три до пет 
дневници. 

Член 20 
Функционерот има право, на дневница за дено-

вите што ги поминал на службено патување. 
Функционерите имаат право на дневници за 

службено патување во странство. 

Член 21 
На членовите на Претседателството на СФРЈ, 

на делегатите во Собранието на СФРЈ и на члено-
вите на Сојузниот извршен совет им се обезбедува 
бесплатен превоз во железничкиот, ^ поморскиот, 
речниот, воздушниот и патниот сообраќај во земја-
та, во сите правци. 

Другите функционери имаат право на надомест 
за користење на авион и кола за спиење на желез-
ницата при службено патување. 

Член 22 
Делегатот во Собранието на СФРЈ има право на 

Надомест за користење на автомобил во лична соп-
ственост за службени цели. 

Административната комисија на Собранието на 
'СФРЈ со своја одлука поблиску ги определува ус-
ловите за користење и начинот на остварување на 
јова право, 

Член 23 
На функционерот што во Белград нема семеен 

стан му припаѓа месечен надомест на трошоците по-
ради одвоен живот од семејството. 

Член 24 
На претседателот на Собранието на СФРЈ и на 

претседателот на Сојузниот извршен совет, за вре-
ме на вршењето на овие функции, им се обезбеду-
ва без. надомест користење на стан што и одгова-
ра на нивната функција. 

,Член 25 
На функционерот му припаѓа надоместена тро-

шоците за селидба од местото на живеење во мес-
тото во кое ја врши функцијата, а по престанува-
ње на функцијата — до местото но кое ќе се пре-
.сели. ' 

Надоместот за селидбени трошоци од став 1 на 
/овој член се исплатува според сметката на превоз-
никот и паѓа врз товар на органот во кој функцио^ 
нерот ја врши функцијата. 

На функционерот, при селидба, покрај надо-
местот за селидбените трошоци, мy припаѓа и надо-
мест во определен износ. 

Член 26 
На функционерот му припаѓа надомест за кен 

ристење на годишен одмор. 

Член 27 
Во случај на остварување; Право на пензија, 

функционерот има право на надомест во определев 
износ, од денот на донесувањето на правосилното 
решение со кое е утврдена пензијата,. 

Член 28 
Во случај на смрт на функционер што оствару-

ва личен доход, на членот на неговото семејство 
односно на друго Лице што го ,погребало умрениов 
функционер, му припаѓа надомест во определен и ^ 

нос на име трошоци ца погребот 

Член 29 
Условите и начинот на остварување на правата; 

од чл. 19, 20, 21, 23, 25, .26, 27,и 28 на овој закон, ка-: 
ко и височината на надоместот односно на износов 
што му припаѓа на функционерот во остварување«« 
то на тие права, ги уредува со општ акт, во согласи 
ност со Општествениот договор. Административната' 
комисија на Собранието на СФРЈ, а за членовите 
на Претседателството на СФРЈ и за членовите на 
Советот на федерацијата — Претседателството на 
СФРЈ или телото овластено од него. 

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ -ОДРЕДБИ 

Член 3D 
Општиот акт што се донесува врз основа на 

одредбата на член 6 од -овој закон се црименува; 
врз поранешните сојузни пратеници, делегатите вој 
Собранието на СФЈР и функционерите во федера-
цијата на кои им престанала функцијата, а кои ги! 
остваруваат правата во Собранието на СФРЈ сшн 
ред Законот за работата и правата, на делегатите 
во Собранието на Социјалистичка Федеративна Ре-: 
публика Југославија и функционерите во федеран 
цијата на кои им престанала функцијата. 

Член 31 
Одредбите на овој закон што се однесуваат -на 

утврдувањето На личните доходи на функционерите 
и општиот акт со кој се утврдуваат условите за oc-i 
тварување на правото на надомест на личниот, 
доход на делегатите во Собранието на СФРЈ се! 
применуваат од 1 јануари 1977 година, а другите 
Одредби на овој закон — од денот на донесувањето 
на сродветните општи акти предвидени со овој 
закон. 

717. 
Врз основа на член 3 стаџ 2 од Законот за амор«' 

тизација на основните средства на основните "орга-
низации на здружен труд и на други корисници на 
општествени средства (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 
58/76), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А : 
ЗА ОДЛАГАЊЕ НА АМОРТИЗАЦИЈАТА ЗА ОС-
НОВНИТЕ СРЕДСТВА НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 
НА УПРАВАТА, НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
И НА ДРУГИТЕ ОРГАНИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА И 

НИВНИТЕ СТРУЧНИ СЛУЖБИ 

1. За основните средства на сојузните органи на 
управата, на сојузните организации и на другите 
органи на федерацијата и нивните стручни служби; 
Што се финансираат од буџетот на федерацијата И 
На кои не им се обезбедуваат средства за аморти^: 
рација, се одлага обврската за пресметување и из-
двојување ,на амортизацијата во смисла на одредби-
те од Законот за амортизација на основните пред« 
бтва на основните организации на здружен труд Ц 
на други корисници на општествени средства, за 

1977, 1978 и 1979 година. 
2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на С Ф Р Ј , 

Е. п. бр. 860 
3 ноември 1977 година 

"Белград 

Сојузен извршен coвeт 
Потпретседател', 

Доброслав Ќулафиќ, с. р« 
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71в. 
Брз основа на член 58 став 2 од Законот за 

книговодството (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 58/76), 
сојузниот секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИТЕ КОНТА ВО 

КОНТНИОТ ПЛАН ЗА МЕСНИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Месните заедници од член 1 на Уредбата за 

,контниот план и за билансите за месните заедници 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 40/77), ги искажуваат 
средствата и изворите на средствата, промените на 
средствата и на изворите на средствата, приходите 
и расходите и распоредот на приходите, на одделните 
конта утврдени во Контниот план за месните заед-
ници, а според содржината" на тие конта пропишана 
со овој правилник. 

Член 2 
Месните заедници, согласно со одредбите на 

член 2 од Уредбата за контниот план и за билансите 
за месните заедници, ги расчленуваат синтетичките 
сметки (ко-нта) на аналитички сметки, а податоци 
за си,нтетичките сметки обезбедуваат на начинот 
што 6 одговара на техниката што ја применуваат 
во книговодството. 

1Г. СОДРЖИНА НА КЛАСИТЕ, ГРУПИТЕ И 
ОДДЕЛНИТЕ КОНТА ВО КОНТНИОТ ПЛАН ЗА 

МЕСНИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

1. КЛАСА 0: Основни средства, долгорочни пла-
смани и средства за посебни намени 

Член 3 
На контата од групата 00 — Основни средства 

во употреба, се водат сите основни средства во 
употреба според категориите на основните средства 
согласно со законот, како и заедничките основни 
средства сразмерно на височинава ца вложените 
средства. 

На контото ООО — Земјишта, се водат земјиштата 
со кои месната заедница управува и што ги користи. 

На контото 002 — Градежни објекти, се водат 
сћте градежни објекти, како што се: зградите и дру-
гите грабежи, монтажните бараки и другите мон-
тажни објекти што претставуваат основни средства. 
- На контото 003 — Опрема, се водат машините,. 

уредите, постројките, средствата на транспортот и 
врските, инвентарот ,и мебелот и другата. опрема што 
сочинува основни средства во смисла на законот. 

На контото 008 — Други основни средства, се 
Боди вредноста на. другите основни средства и на 
средствата што според важечките прописи се изед-
начени со основните средства што не се опфатени 
на други конта од оваа група на конта. 

Задолжување на одделните конта од оваа група 
се врши за прибавените основни средства со одо-
брување на соодветно.то конто во групата 01 — Ос-
новни средства во подготов-ка.. 

Член 4 
На контата од групата 01 Основни средства во 

подготовка, се водат паричните' средства издвоени 
за инвестиции, побарувањата за дадени аванси по 
основ на инвестиции, побарувањата по основ на 
заед,нички вложувања за изградба на основни сред-
ства и инвестициите во тек. 

На контото 010 — Издвоени парични средства 
за инвестиции, се водат паричните средства издво-
ени на посебна сметка кај Службата на општестве-
ното книговодство (во натамошниот текст: Служ-

бата), и тоа: средствата за инвестиции, средствата 
што според важечките прописи се издвоени и чија 

употреба е ограничена во периодот на инвестирањето 
(ако се искажуваат како депозити), како и другите 
средства што се издвоени за финансирање на ин-
вестиции, освен средствата на отворените акреди-
тиви. На ова конто не се искажуваат средствата 
што, по основ на инвестиции во согласност со ва-
жечките прописи, се здружени за определени на-
мени, односно се дадени како заем за определена 
намена. 

На контото 011 — Побарувања за аванси по основ 
на инвестиции, се водат побарувањата по ошов на 
аванси дадени на добавувачи по основ на инвес-
тиции. 

На контото 012 — Побарувања по основ на за-
едничка изградба на основни средства, се водат по-
барувањата на месната заедница по' основ на дадени 
средства на други корисници на општествени сред-
ства за изградба на заеднички основни средства во 
чија изградба учествува месната заедница со свои 
средства. 

На контото 014 — Инвестиции во тек — градеж-
ни објекти, се -водат вредностите на вложувањата 
во градежни објекти. 

На контото 015 — Инвестиции во тек — опрема, 
се водат вредностите на опремата чија монтажа е во 
тек и вредностите на набавената опрема. 

На контото 016 — Инвестиции во тек — друго, 
се водат вредностите на вложувањата во други 
основни средства што не се опфатени на контата 
014 и 015. 

Преку контата 014, 015и016 се искажува и прес-
метката на набавката на основните средства оспо^ 
србени за употреба. 

Пренос на основните средства од контата 014, 
015 и 016 се врши на товар на соодветните конта 

од групата 00 — Основни средства во употреба, во 
моментот кога тие средства се оспособени за упо-
треба. 

Член 5 
На контата од групата 02 — Исправка на вред-

носта на основните средства, се води исправката на 
вредноста на основните средства, согласно со одред-
бите на Законот за амортизација на основните сред-^ 
ства на основните организации на здружен труд и 
на други корисници на општествени средства 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 58/76), во височината 
на пресметаната амортизација. За основните сред-
ства за кои не се пресметува" амортизацијата или 
амортизацијата се пресметува по стапки пониски 
рд пропишаните стапки, исправка на вредноста се 
врши по стапките утврдени со законот, со тоа што 
за разликата се задолжува контото 900 — Деловен 
фонд. 

Член 6 
На контата од групата 03 — Здружени ,средства, 

се видат вредностите на здружените средства што 
месната заедница, ги здружила со организациите на 
-здружен труд, со сомуправните и,нтересни заедници, 
односно^ со други корисници на општествени сред-
ства, според називите на одделните 'конта од оваа 
група, а чиј рок за враќање е подолг од една 
година. 

Член 7 
На контата од групата 04 — Други долгорочни 

пласмани, се водат побарувањата со рок на втасаа 
ност подолг од една година по основ на долгорочни 
депозити, кредити, вложени средства во банки и 
други финансиски организации, како и по други 
долгорочни пласмани според називите на одделните 
конта од оваа група. 

На контото 048"— Други долгорочни пласмани, 
се водат другите долгорочни пласмани на средствата 
за кои не е предвидено посебно конто во оваа гру-
па на конта. 
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г Член В 
На контата од групата 05 — Средства на резер-

вите, се водат паричните средства на резервите 
издвоени на посебна сметка кај Службата и плас-
маните на средствата на резервите, во согласност со 
важечките прописи. 

На контото 050 — Царични средства на резервите, 
се водат паричните средства на резервите издвоени 
на посебна сметка кај Службата. 

На контото 055 — Побарувања од средствата на 
резервите,. се водат побарувањата од средствата на 
резервите по основ на вложувања ^о обврзници и во 
други хартии од вредност и побарувањата по други 
пласмани на средствата на резервите. 

Член 9 
На контата од групата 06 — Средства на соли-

дарноста, се водат1 паричните средства на солидар-
носта издвоени на посебна сметка кај Службата, 

'пласманите на средствата на солидарноста ,и дру-
гите побарувања од средствата на солидарноста во 
согласност со важечките прописи. 

На контото 080 — Парични средства на солидар-
носта,. се водат паричните средства на солидарноста 
што се издвоени на посебна сметка кај Службата, 
формирани во согласност со важечките прописи и 
по други основи. 

На контото 085 - Побарувања од средствата на 
солидарноста, се водат побарувањата од средствата 
на солидарноста по сите основи. 

Член 10 
На контата од групата 07 — Средства за други 

намени, се водат средствата за други' намени што 
месната 'заедница ги формира во согласност со ва-
жечките прописи 'и по други основи. 

На контото 070 —. Парични средства за други 
намени, се вод ат. паричните средства задруги наме-
ни што се издвоени на посебни сметки кај Служ-
бата. 

На контото 075 — Побарувања од средствата за 
други намени, се водат по,барувањата од средствата 
за други намени по сите основи.' . . . 

Член 11 
На контото 090 — Трајно неупотребливи основни 

средства, се водат основните средства што се на-
оѓаат, трај-но вон од употреба и основните средства 
што нема да се употребуваат подолго од една го-
дина. Во рамките на ова конто се водат и расхо-
дуваните основни средства до конечната ликвидација 
на тие средства. 

На контото 091 — Исправка -на вредноста на 
трајно неупотребливи^ основни средства, се водат 
отписите на трајно ^употребливите основни сред-
ства искажани на контото 090, во согласност со 
важечките прописи. 

. На контото 092 — Запрени инвестиции, се води 
вредноста на инвестициите чија изградба, односно 
изработка е запрена врз основа на одлука од инвес-
титорот или важечките прописи. 

На контото 093 — Сомнителни и спорни поба-
рувања, се водат побарувањата по кои е поведена 

постапка кај надлежниот суд заради наплата и поба-
рувањата чија наплата, по оцена на месната заедни-
ца, е сомнителна. 

На контото 093 се водат и износите на протес-
тираните чекови'и меници и износите на побару-
вањата содржани во инструментите за обезбедува-
ње на плаќањето, чиј рок на втасаност истекол. 

На контово 094 - Исправка на вредноста на 
сомнителните и спорните побарувања, се водат ис-
правката на вредноста на сомнителните и спорните 
побарувања извршена на товар на контото 418 — 
Други расходи. 

На контото 094 се води и исправката на вред-
носта на протестираните чекови и меница и на 
побарувањата содржани во инструменти за обез-

бедување на плаќањето чиј рок на втасаност исч 
текол. 

2. КЛАСА 1: Парични средства и побарувања 
ЧЛЈЗН 1 2 

На контата од групата 10 — Парични средства, 
се водат паричните средства на жиро-сметката, на 
отворените акредитиви, на девизнит-е сметки, ва 
благајната и на други сметки на паричките средства.. 

На контото 100 — Жиро-сметка,' се водат па^ 
ричните средства на жиро-сметката. На ова контб! 
се евидентира вкупниот промет на паричните сред-е 
ства преку жиро-сметката. 

На контото 101 — Благајна, се водат паричкине 
средства Ж" се евидентира готовинскиот промет на 
паричните средства што се врши преку благајната, 

На контото 102 - Девизни средства, се води ди-
нарската противвредност на девизите на сметките 
кај банките за секоја валута посебно, со тоа што 
девизите се искажуваат во динари според сред,ниот 
дневен курс искажан во курсната листа што важи 
на денот на истекот на периодот за кој се поднесува: 
пресметката, согласно, со одредбите на Законот за 
девизното ,работење и кредитните, односи со страна 
ство („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77). 

На контото 103 — Отворени акредитиви, се водат 
средствата на отворените акредитиви, издвоени на-
посебна сметка кај Службата. Во рамките на ова 
конто се водат посебно средствата на отворените 
акредитиви за инвестиции. 

На контото 108 — Други парични средства се 
водат другите парични средства издвоени на по-
себна сметка кај Службата што не се искажуваат ш 
другите конта од оваа група на конта. 

Член 13 
На контата од трупата 11 — Хартии од вредност? 

— инструменти за плаќање, се водат вредностите на 
примените чекови, меници и други хартии од вред-
ност со кои може да се врши плаќање преку пре-
нос или-кои можат да се продадат (есконтираат), во 
смисла на важечките прописи. 

На контото 1U — Меници, се водат Имениците, 
освен мениците примени пред настанувањето на 
должничко-^оверителските односи. " " 

На контото 118 — Други хартии од вредност?, 
се искажуваат хартиите од вредност со кои може 
да се врши плаќање преку пренос или кои можат да 
се продадат (есконтираат) според важечките прописи, 
освен хартиите од вредност што се водат на контата 
од групите 04, 05, 06 и. 07. г 

Член 14 
На контата од групата 12 — Побарувања ncf 

основ на придонеси, се водат побарувањата по основ 
на придонеси од доходот, самопридонеси и други 
придонеси, според називите на одделните конта од 
оваа група, во согласност со. важечките прописи. 

Член 15 
На контото 130 — Побарувања по основ' на не-

покриени расходи, се водат побарувањата по основ 
на̂  непокриени расходи, во согласност со важечките 
прописи, односно во согласност со самоуправната 
спогодба. ' 

Член 16 » 
На контата, од групата 1.4 — Други побарува-

ња, се водат побарувањата за. дадените аванси,, по-
барувањата ,од самоуправните интересни заедници, 
општествено-политичките заедници и другите ко-
рисници на општествени средства, побарувањата по 
основ на повеќе платени даноци и придонеси од 
приходот, како и другите побарувања, што не се 
опфатени со контата од групите 12 и 13, а според 
називите на одделните конта од оваа група. 

На контото 140 - Побарувања за аванси се' водат 
побарувањата по основ на аванси дадени на доба-
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-
дувачите, освен побарувањата по аванси дадени на 
Добавувачите по основ на инвестиции што се водат 
на контото 011 — Побарувања за аванси по основ 

на инвестиции. 
Член 17 

На контата од групата 15 — Краткорочни плас-
мани се водат побарувањата со рок на втасаност до 
една година по основ на краткорочни депозити, кре-

. дити и по други краткорочни пласмани според на-
.зивите на одделните конта на оваа група. 

Член 18 
На контата од групата 16 — Финансиски и прес-

метковни односи во рамките на месната заедница, 
се искажуваат финансиските и пресметковните од-
носи помеѓу месната заедница и нејзината работна 
заедница, како и другите односи во рамките на 
месната заедница по основ на кредитни односи, 
здружување на средства и други односи, според на-
зивите на одделните конта од оваа група. 

Член 19 
На контата од групата 19 — Активни временски 

разграничувања, се водат издатоците што во мо-
ментов на настанувањето немаат карактер на рас-
ходи или не го товарат привремено пресметаниот 
приход, па се предмет на разграничување, платените 
обврски од приходот што временски се разграничу-
ваат, ,износите на наплатените приходи и пренесе-
ниот вишок на приходот од претходната година. 

, На контото 195 — Наплатени приходи, се водат 
наплатените изности на побарувањата по основ на 
приходите на: месната заедница, со одобрување на 
соодветното конто од групите 71, 72, 73 и 76. 

Ако месната заедница во моментот на настану-
вањето на должничко-доверителскиот однос изврши 
наплата во готово, прими чек или меница, или 
ако пред настанувањето на должничко-доверител-
скиот однос изврши наплата или добие гаранција, 
односно отворен акредитив, не врши книжења преку 
контото 195, туку ги задолжува соодветните конта 
од групите 10, 11, 14 и 16, односно контото 230 — 
Обврски за аванси со одобрување на соодветното 
Конто на групите од контата 71, 72, 73 и 76. 

Контото 196 — Пренесен вишок на приходите 
од претходната година, на почетокот на годината се 
задолжува за износот на пренесениот вишок ' на 
приходот од претходната година, со одобрување на 
контото 700 - Пренесен дел на вишокот на прихо-
дот од претходната година. 

На контото 198 — Други активни временски раз-
граничувања, се водат износите на сите активни 
временски разграничувања, освен износите што . се 
искажуваат на контото 196. 

3. КЛАСА 2: Тековни обврски 
Член 20 

. На контото 200 — Обврски по запрени доноци и 
Придонеси, се водат запрените износи ,на даноците и 
придонесите што месната заедница е должна да ги 
запре од обврзниците и во определениот рок да ги 
уплати. 

Уплатите на запрените даноци и придонеси го 
товарат контотр 200. 

Член 21 
На контата од групата 21 — Обврски по инс-

трументи за плаќање, се водат вредностите на да-
дените чекови, меници и други инструменти за 
плаќање со кои може да се врши плаќање преку 
пренос или кои може да се продадат (есконтираат) 
во смисла на важечките прописи, според називите 
на одделните конта од оваа група. 

Член 22 
На контата од групата 22 - Обврски спрема 

добавувачи, се водат обврските спрема добавувачите 

за основни и обртни средства, како и обврските за 
нефактурираните стоки и услуги според називите на 

одделните конти од Оваа група. 
Член 23 

На контата од групата 23 — Други обврски, се 
водат обврските за примените аванси, обврските по 
основ на помалку платени даноци и придонеси од 
приходот и другите обврски, според називите на 
одделните конта од оваа група. 

На контото 238 — Други обврски, се водат дру-
гите обврски што не се опфатени на контата од 
групата, 22 и на другите конта од оваа група. На 
ова конто се водат и втасаните а неплатени от-
плати. Ако месната заедница не изврши отплата bq 
договорениот рок, втасаните износи на отплатите се 
пренесуваат во корист на ова конто, а врз товар 
на соодветните конта од групите 91, 92 и 93. 

^ Член 24 
На контото 250 — Обврски по основ на личните 

расходи, се книжат сите лични расходи во врска' 
со извршувањето/на функцијата на месната заед-, 
ница без износите на даноците и придонесите што се 
плаќаат на личните расходи. 

Исплатите на личните расходи без износите на 
даноците и придонесите го товарат контото 250. . 

Член 25 
На контата од групата 26 - Финансиски и прес-

метковни односи во рамките на месната заедница, 
се искажуваат финансиските и пресметковните од-
носи помеѓу месната заедница и нејзината работна 
заедница, како и другите односи во рамките на 

. месната заедница по основ на кредитни" односи, 
здружување на средства и други односи според,, 
називите на одделните конта од оваа група. 

- ' Член 26 
На контото 280 — Обврски по запрени'даноци и 

придонеси на личните расходи се книжат ^ сите да-
ноци и придонеси, што се плаќаат на личните рас-. 
ходи во врска со извршувањето на функциите на 
м.есната заедница. 

Уплатите на заплените даноци и придонеси на 
личните расходи го товарат контото 280v 

Член 27 -
На контата од групата 29 — Пасивни временски : 

разграничувања се искажуваат однапред пресме-
таните износи на расходите што нерамномерно нас-
тануваат и кои зависат од периодот на пресметува«. 
њето, пресметаните износи на обврските од приходот, 
што временски се разграничуваат, износите на прес-
метаните приходи и делот на вишокот од приходите 
за пренос во наредната година. 

На контото 295 — Пресметани приходи, се водат" 
износите по издадените фактури, сметки, пресметки 
и др, по основ на приходите на месната заедница, 
со задолжување на соодветното конто од групите 
12, 14 и 16. 

На контото 295 не се вршат книжења, ако во 
моментот на настанувањето на должничко-довери-
телскиот однос наплатата е извршена во готово, 
примен.чек или меница или ако пред настанувањето 
на должничко-доверителскиот однос е извршена на-
плата, добиена гаранција, или е отворен акредитив. 

Контото 296 —Дел на вишокот од приходите за 
пренос во наредната година, на крајот на годината 
се одобрува за износот на делот, на вишокот од 
приходите за пренос во наредната годхша, со задол-
жување на контото 824 — Дел на вишокот од 
приходите за пренос во наредната годи,на. 

На контото 298 — Други пасивни временски раз-
граничувања се водат износите на сите пасивни 
временски разграничувања, освен износите што се 
искажуваат на контото 296. 

На крајот на годината пресметаните износи на 
контата од групата 29 -т- Пасивни временски разгра-
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иичувања, меѓусебно се затвораат со состојбата ис-
кажана на соодветните конта од групата 19 — Актив-
ни временски разграничувања. Разликата помеѓу 
одделните активни и пасивни временски разгранив 
,чувања се книжи врз товар на контото 418 — Други 
расходи, или во корист на контото 768 — Други при-
ходи, ако не се пренесува во наредниот период како 
транзиторна актива, односно транзиторна пасива во 
смисла на важечките прописи. 

Разликата помеѓу контото 295 — Пресметани 
приходи, и контото 195 — Наплатени приходи се 
пренесува во наредната година на контото 295. 

4. КЛАСА 3: Материјали и ситен инвентар 
Член 28 

На контото 310 — Залихи на материјали, се 
водат залихите на гориво, основни материјали, по-
мошни материјали и други видови материјали. 

Член 29 
На контото 350 - Ситен инвентар на залиха, се 

води вредноста на ситниот инвентар на залихи. 
За износот на ситниот инвентар што се пушта 

во употреба се задолжува контото 360 - Ситен 
инвентар во употреба, во корист на контото 350. 

> Член 30 
,На контото' од групата 36 — Ситен инвентар во 

употреба, се водат вредностите на ситниот инвентар 
во 'употреба и исправката'на вредноста на . ситниот 
инвентар во употреба. 

За износот за извршената исправка на вред-
носта на ситниот инвентар во употреба се задол-
жува контото 400 — Материјали, во корист на кон-
тото 361 — Исправка на вредноста на ситниот ин-
вентар во употреба. 

5. КЛАСА 4: Расходи 
Член ЗГ 

На контата од групата 40 — Материјални рас-
ходи и амортизација, се книжат материјалните рас-
ходи и амортизацијата што месната заедница ги 
има во врска со вршењето на својата функција во 
согласност со важечките прописи, според називите 
на одделните конта од оваа група. 

На контото 400 — Материјали, се книжи уред-
носта. на материјалите (основни, помошни и дфуги 
материјали) потрошени во врска со функцијата -на 
месната заедница, пресметани според набавките, цени. 
Врз товар на ова конто се книжат и износите на 
извршената исправка на ситниот инвентар во ко-
рист на контото 361. 

На контото 401 — Потрошена енергија, се книжи 
вредноста на набавената енергија и вредноста на 
потрошените материјали за производство на енер-
гија. 

На контото 402 — Производствени услуги од 
други, се книжат издатоците за транспортни услуги, 
поштенско-телеграфски и телефонски услуги, про-
изводствени услуги на одржување на средствата за 
сабота, како и издатоците за други производствени 
услуги што ги извршиле организациите на здружен 
труд од областа на стопанството и граѓани. 

На контото 403 — Непроизводствени услуги од . 
други, се книжат издатоците за услуги што ги из-
вршиле организациите на здружен труд и други ко-
рисници на општествени средства од областа на 
вонстопанските дејности и граѓани. 

На контото 405 — Издатоци за репрезентација, 
се книжат издатоците за репрезентација. 

Износите на даноците и придонесите, што се 
плаќаат на издатоците за репрезентација се книжат 
врз товар на контото 463 —'Даноци и придонеси од 
приходот, 

На контото 406 — Амортизација, се книжи из-
носот на пресметаната амортизација на основните 
средства, во согласност со важечките прописи. 

На контото 408 Други материјални расходи, 
се книжат другите материјални расходи^за кои не е 
предвидено посебно конто во групата 40. 

Член 32 
На контата од групата 41 - Други расходи, се 

книжат другите расходи, што месната заедница ги 
има во врска со извршувањето на своите функции, 
во согласност со важечките прописи, според нази-
вите од одделните конта во оваа група. 

На контото 416 — Отплати на кредити и заеми, 
се книжат извршените отплати по кредити и заеми. 

Истовремено за износот на извршената отплата 
по кредити и заеми се задолжува соодветното кон-
то во групите на конта 26, 92 и 93, со одобрување на 
контото 900 — Деловен фонд. 

На контото 418 — Други расходи, се книжат 
другите расходи за кои не е предвидено посебно кон-
то во групата 41. , 

Член 33 
На контата од групата 43 — Пренесени средства, 

се искажуваат средствата што месната заедница ќе 
им ги пренесе на други месни заедници, самоуправа 
ни интересни заедници, односно на други корисни-
ци на општествени средства, според називите на 
одделните конта од оваа група. 

Член 34 
На контата од грлата 46 — Лични расходи, сред-

ства за работната заедница, даноци и придонеси и 
други наменски средства, се водат издатоците по. ос-
нов на сите форми на лични расходи, средствата за 
работната заедница, износите на даноците и придо^ 
несите од приходот, средствата за инвестиции, по-
мошта и дотации на други организации и надомес-. 
тите и помоштите на работните луѓе и граѓани, спо-
ред називите на одделните конта од оваа група. 

На контото 460 — Лични расходи, се водат сите 
лични расходи во врска со извршувањето на функ-
ции на месната заедница заедно со даноците и при-
донесите што се плаќаат на личните расходи. За 
вкупниот износ на личните расходи се задолжува 
ова конто со одобрување на контото 280 — за изно-. 
сот на даноците и Придонесите ,и на контото 250 -
за износот на личните расходи без даноците и при-
донесите. 

На контото 461 — Средства за работната заед-
ница, се водат средствата што месната заедница П 
ги обезбедува на работната заедница што за. неа 
врши работи врз основа на самоуправна спогодба, 
односно договор. 

На контото 465 — Средствата за инвестиции, се 
водат издатоците по основ на инвестиции ако месна-
та заедница како инвеститор финансирањето на ин-
вестициите го врши врз товар на расходите. 

Истовремено, за износот на издатоците по основ 
на инвестициите се задолжува соодветно конто во 
трупата 01 со одобрување на контото 900 — Деловен 
фонд. 

На контото 468 — Надомести и помошта на ра-
ботните луѓе граѓаните, се водат издатоците што 
месните заедници им ги исплатуваат на работните 
луѓе и граѓаните во врска со извршувањето на неј-
зината функција како што со социјални помошта, 
помошта поради последици на елементарни непо-
годи' и други надомести и помошта. 

Член 35 
На контото 490 — Распоред на расходите, на 

крајот на пресметковниот период, односно на кра-
јот на годината се одобрува износот на расходите 
искажани на контата од групите 40,' 41, 43 и 46, со 
задолжување на контото 790 — Распоред на при-: 
ходите. . 

На крајот на годината состојбите искажани на; 
контата од групите 40, 41, 43 и 46 се пренесуваат 
врз товар-на ова конто. : 
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в. КЛАСА 5: Слободна 
Член 36 

Употребата на класата 5 е слободна "во поглед 
на содржината' и во поглед на расчленувањето на 
групи на контата и на синтетички и аналитички 
конта. 

7. КЛАСА 6: Слободна 
Член 37 

Употребата на класата 6 е слободна во поглед 
на содржината и во поглед на расчленувањето на 
групи на конта и на синтетички и анлптички конта. 

8. КЛАСА 7: Приходи 
Член 38 

На контото 700 — Пренесен дел на вишокот, од 
приходот од претходната година, се одобрува на 
почетокот на годината износот на вишокот од при-
ходите пренесен од претходната година, со задол-
жување на контото 196 — Пренесен вишок на при-
ходите Од претходната година. 

Член 39 
На контата од групата 71 - Приходи од придо-

неси, се искажуваат приходите што месната заедни-
ца ќе ги оствари по основ на сомопридонеси, придо-
неси од доходот и други придонеси, според називите 
на одделните конта од оваа група. 

Контата од групата 71 се одобруваат со задол-
жување на соодветното конто од групата 10. 

Член 40 
На контата од групата 72 — Приходи од опште-

ствено политичките заедници и други заедници, се 
искажуваат приходите што месната заедница ќе ги 
оствари од буџетот на општествено-политичката 
заедница, од самоуправни интересни заедници и 
други корисници на општествени средства, според 
називите на одделните конта од оваа група. 

Контата од групата 72 се одобруваат со задол-
жување на соодветното конто од групите 10, И, 14 
и 16 и на контото 23/). 

Член 41 
- На контата од групата 73 — Приходи од сопст-

вена дејност, се искажуваат приходите што месната 
заедница ќе ги оствари од вршење на сопствена 
дејност, според називите на одделните конта од оваа 
група. 

Контата од групата 73 се одобруваат со задол-
жување на соодветните конта од групите 10, 11, 14 
и 16 и на контото 230. 

Член 42 
На контата од групата 76.— Други приходи, се 

искажуваат приходите што не можат да се искажат 
на контата од групите 71, 72 и 73 остварени според 
називите на одделните конта од оваа група. 

Контата од групата 76 се одобруваат со Задол-
жување на соодветното конто од групата 10. 

Член 43 
Контото 790 — Распоред на приходите, на крајот 

на пресметковниот период, односно на крајот на 
Годината се задолжува за разликата помеѓу прихо-
дите и расходите во кои на контото 800 — Вишок 
на приходите; односно се одобрува за разликата по-
меѓу. расходите и приходите врз товар' на контото 
890 — Непокриени расходи. На крајот на годината, 
состојбите искажани на контата од групите 70, 71, 
72, 73 и 76 се пренесуваат во корист на ова конто. 

9. КЛАСА 8: Финансиски резултат 
Член 44 

v На контото 800 Вишок на приходите, на кра-
јот на пресметковниот период, односно на крајот на 

годината се пренесува износот на вишокот на при-
ходите од контото 790v во корист на ова конто. 

Контото 809 — Распоред на вишокот на при-
ходите, на крајот на пресметковниот период, однос-
но на крајот на годината се задолжува за износот 
за вишокот на приходите искажан на контото 800 
во корист на соодветните конта од групата 82 — 
Распоред на вишокот на приходите. 

На крајот на годината состојбата искажана на 
ова конто се пренесува со одобрување на ова конто 
врз товар на контото 800. 

Член 45 
На контата од групата 82 — Распоред на вишо-

кот на' приходите се распоредува вишокот на , при-
ходите на крајот на пресметковниот4 период, од-
носно на крајот на годината, според називите на 
одделните конта од оваа група и на начинот ут-
врден со важечките прописи, односно на начинот 
утврден со самоуправна спогодба, со задолжување 
на контото 809. у 

Салдата ,од контата на оваа група на крајот на 
годината се% пренесуваат со задолжување на тие 
конта во корист на соодветните конта од класата 9: 
Извори на долгорочни средства, односно во- корист 
на контото 296. 

/Член 46 
На контото 890 — Непокриени расходи, на кра-

јот на пресметковниот период, односно на крајот на 
годината се пренесува износот на непокриените рас-
ходи врз товар на ова конто во корист на контото 
790. 

На контото 899 — Покритие на расходите, на 
крајот на годината му се одобрува износот на ^ п о к -
риениот расход врз товар на контото 130 - Побарува-
ња по основ на непокриени расходи, во согласност со 
важечките прописи, односно во согласност со само-
управна спогодба. На крајот на годината состојбата 
искажана на ова конто се пренесува со задолжува-
ње на ова конто во корист на контото .890. 

10. КЛАСА 9: Извори на долгорочни средства4 

Член 47 
На контото 900 — Деловен фонд, се искажува 

состојбата на деловниот фонд, формиран врз основа . 
на самоуправна спогодба. 

Член 48 
На контата од групата 91 - Здружени сред-

ства, се искажуваат обврските на месната заедница' 
опрема организациите на здружен труд, самоуправ-
ните интересни заедници, како и спрема други ко-
рисници на општествени средства и спрема насе- 
лението, по основ на здружени средства. 

Износите на обврските за здружените средства 
се искажуваат според називите на одделните конта 
од групата 91. 

- Член 49 . 
На контата од групата 92 — Други долгорочни 

обврски, се водат обврските со рок на втасаност 
подолг од една година, според називите на одделните 
конта од оваа група, освен обврските по овој основ 
што се искажуваат на контата дд групата 26. 

Член 50 
На контата од групата 93 — Краткорочни изво-

ри на средствата, се водат обврските со рок на вта-
саност пократок од една година, според vназивите на 
одделните конта од оваа група, освен обврските по ' 
овој основ што се искажуваат на контата од гру-
пата" 26. . 
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Член 51 
На контата од групата 95 — Извори на средства-

та на резервите, се искажуваат изворите на сред-
ствата на резервите во согласност со важечките про-
писи, односно во согласност со самоуправна спогод-
ба, според називите на -одделните конта од оваа 
група. 

Член 52 
На контата од групата 96 — Извори на сред-

ствата на солидарноста се искажува состојбата на 
фондот на солидарноста и другите извори на сред-
ствата на солидарноста, според називите на оддел-
ните конта од оваа група, а во согласност со важеч-
ките прописи, односно во согласност со самоуправна 
"Спогодба. 

Член 53 
На контата од групата 97 — Извори на средства-

та за други намени се искажуваат изворите на сред-
.ствата за други намени во согласност со важечките 
прописи, односно во согласност со самоуправна спо-
годба, според називите на одделните конта од оваа 

група. , 
Месните заедници што не ги пренеле изворите 

На средствата на заедничката потрошувачка врз сво-
ите работни заедници или ги формираат во рамките 
на својата функција, ги искажуваат изворите на 
овие средства на посебните аналитички сметки во 
рамките на контата од оваа група, а паричните сред-
ства,. пласманите и другите побарувања по овој 
основ ги искажуваат на посебните аналитички смет-
ки во рамките на контата, од групата 07. 

III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

' Член 54 ; 

Месните заедници што го воделе книговодството 
по методот на двојно книговодство ќе извршат про-
книжување од старите на нови конта со пренесува-
ње на. целокупниот промет по методот на црвено 
сторно, освен приходите и расходите. 

Месните заедници ќе извршат прокнижување на 
расходите со задолжување на контото 490 во корист 
на старите конта на расходите, а приходите со одоб-
рување на контото 790 со задолжување на старите 
конта на приходите. 

Член 55 
Месните заедници што не го воделе книговод-

ството по методот на двојно книговодство, нема да 
вршат прокнижување, туку ќе ја утврдат фактич-
ната состојба на средствата и на нивните извори со 
попис (инвентарисување) на 31 декември 1977 го-
дина, и така утврдената состојба ќе ја искажат во 
Своите деловни книги. 

Член 56 
Месните заедници можат да одлучат да не вршат 

прокнижување од старите, на нови конта чија со-
држина е иста, и во тој случај само ќе ги усогласат 
називите и броевите на контата. 

Член 57 . 
Месните заедници ќе го усогласат водењето на 

книговодството со одредбите од овој правилник нај-
доцна до 31 декември 1977 година. 

Член 58 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден 

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

Бр. 1-8249/1 
22 септември 1977 година 

Белград 

Сојузен секретар за финансии, 
Момчило Цемовиќ, с. р. 

719. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 
13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославије 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот ce-t 
кретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „NEUE KRONEN ZEITTJNG" 

Се забранува внесувањето и растурањето во ЈГуч 
гославија на весникот „Neue Kronen Zeitung", број 
6232 од 5 октомври 1977 година, што излегува на; 
германски јазик во Виена, Австрија.; - ' 

Бр. 650-1-2/363 
13 октомври 1977 година 

Белград 
Заменик-сојузен секретар 

за внатрешни работи, 
Драшко Јуришиќ, с. р. 

720. 
Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 

13 од Законот за внесувањето и растурањето вф 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославије 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот се-

. кретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „DIE WELT" 

Се забранува внесувањето и растурањето во Ју-
гославија на весникот „-Die Welt", број 231. од 4 ок-
томври 1977 година што излегува на германски јазиѕ 
во Хамбург, Сојузна Република Германија. 

Бр. .650-1-22/566 
14 октомври 1977 година 

Белград 
Заменик-сојузен секретар 

за внатрешни работи, 
Драшко Јуришиќ, с. р. 

721. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 
13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за, 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот се-
кретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „MtlNCHNER " MERKUR" 

Се забранува внесувањето и растурањето во Ју-" 
гославија на весникот „Miinchner Merkur", број 229 
од 5 октомври 1977 година што излегува на герман-
ски јазик во Минхен, Сојузна Република Германија. 

Бр. 650-1-22/561 
14 октомври 1977 година 

Белград 
Заменик-сојузен секретар 

за внатрешни работи, 
Драшко јуришиќ, с. р. 
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722. 
Врз оснава на член 14а став 4 во врска со член 

И г став % од Законот за контрола на предметите од 
Скапоцени: метали (,,Службен лист на СФРЈ4", бр. 
S8/6Q» 37/73 ш 2^/78), директорот на Сојузниот завод 
fea мери и скапоцени метали' пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ УСЛОВИ МИО ТРЕБА ДА ГИ 
ИСПОЛНУВААТ РАБОТНИ,ТЕ ПРОСТОРИИ It ОП-
РЕМАТА ЗА ИСПИТУВАЊЕ И ЖИГОСУВАЊЕ НА 
ПРЕДМЕТИ ОД СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ ШТО 
ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕНИ-
ОТ ТРУД СЕ ДОЛЖНИ ДА МУТИ ОБЕЗБЕДАТ НА 
ФИГАМОТ НА КОНТРОЛА ПРИ ИСПИТУВАЊЕТО 
II ЖИГОСУВАЊЕТО НА ПРЕДМЕТИТЕ ОД СКА-

ПОЦЕНИ МЕТАЛИ » 

I. ОПШТА ОДРЕДБА 

Член 1 
Со овој. правилник.се пропишуваат техничките 

услови што мораат да ги исполнуваат работните про- -

Ѕзрии и опремата за испитување и жигосување на 
едмети од скапоцени метали што организацијата 

фа здружениот труд што произведува предмети од 
Скапоцени метали е должна да ќ ги обезбеди на 
подрачната организациона единица на -Сојузниот за-
4од за мери и скапоцени металу (во натамошниот 
"рекет г органот на контрола), ако испитувањето и 
жигосувањето на тие предмети, на нејзино барање, 
по исклучок од одредбата на член 14а став 1 од За'" 
ќонот за контрола на предметите од скапоцени ме-
.тали, се врши во нејзините деловни простории. 

II. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ 

1. Работна просторија 
% Член 2 

Работната просторија за испитувале и жигосу-
вање на предмети од. скапоцени метали се состои од 
две простории, и тоа: 

1) поголема просторија за преглед и жигосување 
на, предмети од скапоцени метали, со шалтер; 

2) помала просторија за квантитативни анализи 
ца предмети од скапоцени метали што има две одде-
ленија од кои едното е пригодено за прием на пред-
мети од. скапоцени метали, а второто за квантита- , 
тивни анализи. 

Член 3 
Работната просторија мора: 
1) да биде чиста, сува, изградена во согласност 

со важечките технички нормативи и доволно про-
страна за сместување на опремата; 

2) да ги исполнува пропишаните услови во по-
глед на хигиенско-техничката заштита. 

Член 4 
Во работната просторија мораат да бидат' смес-

тени маса и стол за работата на работникот на 
органот на контрола. 

Член 5 
Вратата на влезот во работната просторија мора 

Да биде добро обезбедена. 
Влезот во работната просторија е дозволен само 

на работниците во организацијата на здружениов 
труд, што вршат работи во врска со испитувањето и 
жигосувањето на предмети од скапоцени метали. 

Член б 
Предмети од скапоцени метали заради испитува-

ње и жигосување се. примаат на шалтерот што се 
и наоѓа на вратата на влезот во работната просотрија. 

Член 7 
Во просторијата за преглед и жигосување на 

предмети од скапоцени метали мораат да се наоѓаат« 
тешка маса за жигосување на предмети од скапоцени 
метали и каса за чување на тие предмети. 

Член 8 
Просторијата за квантитативни анализи на 

предмети од скапоцени метали мора да биде.снаб-
дена со уред за шмукање на загадениот воздух, од-
носно за индиректно уфрлање на свеж. воздух, како 
и со уред за шмукање на зага,дениот воздух при-
годен за работа преку дигестор. 

Член 9 
Во работната просторија не смеат да се држат? 

предмети што не се неопходни за испитување и 
жигосување на предмети од скапоцени метали,, ниту 
во неа за време на испитување и жигосување на 
предмети од скапоцени метали можат да се вршат 
какви и да било други работи. 

Просторијата за квантитативни анализи на 
предмети од скапоцени метали мофа да има макар 
јазол дотеран за работа со хемикалии. 

'Член 10 
Простори Јата во која се вршат квантитативни 

анализи на предмети од скапоцени метали треба да 
има добро обезбеден орман за чување на хемика-
лии. 

Член 11 
Просторијата во која се сместени мерните уреди 

мора да биде климатизирана. 

2. Опрема 

Член 12 
Испитување и жигосување на предмети од ска-

поцени метали може да се врши со опрема што' ги 
задоволува пропишаните услови. 

Член 13 
Опремата што се користи за преглед и жигосу-

вање на предмети од скапоцени метали ја сочини 
ваат: пробните киселини, пробниот камен, пробните! 
игли и ситниот материјал, средствата за чистење на 
пробниот камен, кутиите за пробните игли, нако-
валната, како и вага од 2 kg со тркалезен тас и ма-
шината за жигосување. 

» 

Член 14 
Опремата што се користи за квантитативни ана-

лизи на предмети од скапоцени метц^и ја сочину-
ваат: печката за купелација, машината за валање 
на лим, песочната бања и ситниот матер-ијал (чекан, 
наковална, капчиња за жарење, садови за раство-
рување, шишиња за чување киселини како и пот-
ребни хемикалии). 

III. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Член 15 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен ли^т на СФРЈ"« 

,Бр. 0214-4483/2 
8 август 1977 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за: 
мери и скапоцени ме-: 

тали,-
Петар Ковинчиќ, с. 
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. Врз опнава на член 14а став 4 во врска со член 
14а став 2 од Законот за контрола на предметите од 
Скапоцени метали („Службен лист на СФРЈ'4, бр. 

28/66, 37/73 и 24/76), директорот на Сојузниот завод 
Ца мери и скапоцени метали' пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ УСЛОВИ ШТО ТРЕБА ДА ГИ 
ИСПОЛНУВААТ РАБОТНИТЕ ПРОСТОРИИ И ОП-
РЕМАТА ЗА ИСПИТУВАЊЕ И ЖИГОСУВАЊЕ НА 
ПРЕДМЕТИ ОД СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ ШТО 

ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕНИ« 
ОТ ТРУД СЕ ДОЛЖНИ ДА МУ ГИ ОБЕЗБЕДАТ НА 

ОРГАНОТ НА КОНТРОЛА ПРИ ИСПИТУВАЊЕТО 
И ЖИГОСУВАЊЕТО НА ПРЕДМЕТИТЕ ОД СКА-

ПОЦЕНИ МЕТАЛИ 

I. ОПШТА ОДРЕДБА 

Член 1 
Со овој. правилник , се пропишуваат техничките 

услови што мораат да ги исполнуваат работните про- -
стории и опремата за испитување и жигосување на 
предмети од скапоцени метали што организацијата 
ца здружениот труд што произведува предмети од 
Скапоцени метали е должна да и ги обезбеди на 
подрачната организациона единица на -Сојузниот за-
вод за мери и скапоцени металу (во натамошниот 
текст: органот на контрола), ако испитувањето и 
жигосувањето на тие предмети, на нејзино барање, 
по исклучок од одредбата на член 14а став 1 од За-
конот за контрола на предметите од скапоцени ме-
тали, се врши во нејзините деловни простории. 

II. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ 

1. Работна просторија 

" Член 2 
Работната просторија за исипување и жигосу-

вање на предмети од скапоцени метали се состои од 
две простории, и тоа: 

1) поголема просторија за преглед и жигосување 
на, предмети од скапоцени метали, со шалтер; 

2) помала просторија за квантитативни анализи 
на предмети од скапоцени метали што има две одде-
ленија од кои едното е пригодено за прием на пред-
мети од скапоцени метали, а второто за квантита-
тивни анализи. 

Член 3 
Работната просторија мора: 
1) да биде чиста, сува, изградена во согласност 

со важечките технички нормативи и доволно про-
страна за сместување на опремата; 

2) да ги исполнува пропишаните услови во по-
глед на хигиенско-техиичката заштита. 

Член 4 
Во работната просторија мораат да бидат" смес-

тени маса и стол за работата на работникот на 
органот на контрола. 

Член 5 
Вратата на влезот во работната просторија мора 

да биде добро обезбедена. 
Влезот во работната просторија е дозволен само 

на работниците во организацијата на здружениот 
труд, што вршат работи во врска со испитувањето и 
жигосувањето на предмети од скапоцени метали. 

Член 6 
Предмети од скапоцени метали заради испитува-

ње и жигосување се примаат на шалтерот што се 
наоѓа на вратата на влезот во работната просотрија. 

Член 7 
Во просторијата за преглед и жигосување на 

предмети од скапоцени метали мораат да се наоѓаат 
тешка маса за жигосување на предмети од скапоцени 
метали и каса за чување на тие предмети. 

Член 8 
Просторијата за квантитативни анализи на 

предмети од скапоцени метали мора да биде ,снаб-
дена со уред за шмукање на загадениот воздух, од-
носно за индиректно уфрлање на свеж воздух, како 
и со уред за шмукање на загадениот воздух при-
годен за работа преку дигестор. 

Член 9 
Во работната просторија не смеат да се држат 

предмети што не се неопходни за испитување и 
жигосување на предмети од скапоцени метали, ниту 
во неа за ,време на испитување и жигосување на 
предмети од скапоцени метали можат да се вршат 
какви и да било други работи. 

Просторијата за квантитативни анализи на 
предмети од скапоцени метали мора да има макар 
јазол дотеран за работа со хемикалии. 

Член 10 
Просторијата во која се вршат квантитативни: 

анализи на предмети од скапоцени метали треба да 
има добро обезбеден орман за чување на хемика-
лии. 

Член 11 
Просторијата во која се сместени мерните уреди 

мора да биде климатизирана. 

2. Опрема 

Член 12 
Испитување и жигосување на предмети од ска-

поцени метали може да се врши со опрема што' ги 
задоволува пропишаните услови. 

Член 13 
Опремата што се користи за преглед и жигосу-

вање на предмети од скапоцени метали ја сочину-
ваат: пробните киселини, пробниот камен, пробните! 
игли и ситниот материјал, средствата за чистење на' 
пробниот камен, кутиите за пробните игли, нако-
валната, како и вага од 2 kg со тркалезен тас и ма-
шината за жигосување. 

Член 14 
Опремата што се користи за квантитативни ана-

лизи на предмети од скапоцени метали ја сочину-
ваат: печката за кунелацлја, машината за валање 
на лим, песочната бања и ситниот материјал (чекан,' 
наковална, капчиња за жарење, садови за раство-
рување, шишиња за чување киселини како и пот-
ребни хемикалии). 

' ' I I I . З А В Р Ш Н А О Д Р Е Д Б А 

Член 15 
Овој правилник влегува во сила о,смиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ"« 

Бр. 0214-4483/2 
8 август 1977 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за' 
мери и скапоцени ме-: 

тали, 
Петар Ковинчиќ, с. g« 
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723. 
Врз основа на член 20 став 1 од Законот за кон-

трола на предметите од скапоцени метали („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 28/06, 37/73 и 24/76), дирек-
торот на Сојузниот завод за мери и скапоцени 
метали издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ НА ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ФИНОСТА 

НА ПРЕДМЕТИТЕ ОД СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ 

1. Степенот на финоста на предметите од скапо-
цени метали се става на тие предмети во рамките 
на димензиите 0,8 X 1,25 mm. Оваа ознака може да 
биде и неврамеиа. 

2. Степенот на финоста на предметите од ска-
поцени метали се означува со броеви, чија форма 
и големина мораат да бидат такви што да можат 
јасно да се распознат. 

3. Ознаката на степенот на финоста се втиснува 
во предметот од скапоцен метал покрај произво-
дите л скиот знак. 

4. Ако предметот од скапоцен метал не содржи 
Ознака на степенот на финоста или ознаката не е 
во согласност со одредбите од оваа наредба, под-
рачната организациона единица на Сојузниот за-
вод за мери и скапоцени метали, кога тоа ќе го 
утврди, на таквиот предмет ќе ја стави пропиша-
ната ознака. 

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа на-
редба престанува да важи Наредбата за начинот 
на обележување на финоста на предметите од злато, 
сребро 'И платина' („Гласник Управе за мере и дра-
гоцен метале", група XII, бр. 9—10). 

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

Бр. 0214-4483/2 
8 јули 197.7 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери 

и скапоцени метали 
Петар Ковинчиќ, с. р. 

724. 
Врз основа на член 20 став 1 од Законот 

за контрола на предметите од скапоцени метали 
(,,Службен лист на СФРЈ", бр. 28/66, 37/73 и 24/76), 
директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени 
метали издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ФОРМИТЕ НА ЖИГОВИТЕ ЗА ОЗНАЧУВА-
ЊЕ НА ФИНОСТА НА ПРЕДМЕТИТЕ ОД СКАПО-

ЦЕНИ МЕТАЛИ 

1. Жиговите за означување на финоста на 
предметите од злато се следните, и тоа: 

1) големи жигови — „Глава на воин" во форма 
на круг за сите финоста на предметите од злато. 

Финостите на предметите од злато се разлику-
ваат според зарезите изработени на ободот на.кру-
гот во кој се наоѓа „Глава на воин" со лице свр-: 
уено надесно. Финостите се: 

— финост I — еден зарез изработен под вратот 
На главата; 

— финост II — два зареза изработени под вра-
тот на главата и над темето над главата; 

— финост III — три зарези изработени под вра-
тот, зад тилот и пред лицето на главата; 

— финост W — четири з-а резан изработени под 
вратот, над темето, пред лицето и зад тилот на 
главата; 

2) мали жигови —',,Пченичен клас" во четири 
форми. Основната форма на малиот жиг е право-
аголник. Финостите се: 

— финост I — „Пченичен клас" во форма на 
правоаголник; 

— финост И - - „Пченичен клас" во форма на 
правоаголник на кој двата горни агла му се отсе-
чени така што да се добие неправилен петтоаголник, 

— финост III — „Пченичен клас" во форма на 
шестоаголник настанат со отсекување на горните и 
дол.ните агли на правоаголникот; 

— финост IV — „Пченичен клас" во форма на 
елипса, настаната од оснрвниот правоаголник. 

4. Жиговите за означвање на финост,а на пред-
метите од сребро се следните, и тоа: 

1) големи жигови — „Глава на жена" во форма 
на елипса за сите финости на предметите Од сребро. 

Финостите на предметите од сребро се ра^лику-. 
ваат според зарезите изработени на ободот на елип-
сата во која се наоѓа „Глава на жена" со лице 
свртено налево. Финостите се: 

— финост I — еден зарез изработен под вратот 
на главата; 

— финост II — два зареза изработени под вра-
тот на главата и над темето над главата; 

— финост Ш — три зарези изработени под вра-
тот. пред лицето и зад тилот на главата; 

2) мали жигови — „Петел" свртен надесно во 
три форми. Основната форма на малиот жиг 0 
квадрат. Финостите се : ч 

— финост I ,,Петел" во форма на квадрат; 
— финост II - „Петел" во форма на право-

аголник настанат од. основниот квадрат; 
— финоста III — „Петел" во форма на шестоа-

голник настанат од основниот квадрат. 
3. Жигот за означување на финоста на предме-

тите од платина го претставува ,.Дабов лист" свртен 
надесно, во една големина и една форма. 

4. Жигот за означување на финоста на предме-
тите од ковано злато го претставува ,,Сокол" свртен 
надесно во една форма. 

Жигот за означување на финоста на предме-
тите од ковано сребро го претставува „Галеб наД 
вода" свртен налево во една форма. 

5. Жиговите за означување на финоста на пред-
метите од злато и предметите од сребро', покрај 
главниот лик,, содржат и ознака на степенот на 
финоста (римска цифр^) и реден број (арапска 
цифра) на подрачнат-а организациона единица на 
Сојузниот завод за мери и скапоцени метали (во 
натамошниот текст; органот на контрола). 

6. Жиговите за. означување на финоста на- пред-
метите од ковано злато и предметите од ксѓванр 
сребро, покрај главниот лик, содржат и реден број 
на органот на контрола. 

7. Формите на жиговите за скапоцени металу 
се отпечатени.кон оваа наредба и се нејзин составен 
дел. . 

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
наредба престанува да важи Наредбата за формите 
на жиговите за жигосување на предметите од скапо-
цени метали („Гласник Управе за море и драгоцен«? 
метале",'група XII, бр. 9-10). 

9. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈа-

Бр. 0214-4483/2 
8 август 1977 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
мери и скапоцени метали 

Петар Ковинчиќ, с. р. 
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ФОРМИ НА ЖИГОВИТЕ ЗА СКАПОЦЕНИ МЕТАЈ 
ПРЕДМЕТИ ОД ЗЛАТО 

ПРЕДМЕТИ ОД СРЕБРО 
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725. 

Врз основа на член 20 став 1 од Законот 
за контрола на предметите од скапоцени метали 
(,,Службен лист на СФРЈ", бр. 28/66, 37/73 и 24/76), 
директорот на. Сојузниот завод за мери и скапоцени 
метали издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ФОРМАТА НА ПРОИЗВОДИТЕЛСКИОТ ЗНАК 

1. Со оваа наредба се пропишува формата на 
лроизводителскиот знак со кој мораат да бидат 
обележени предметите од скапоцени метали што се 
Произведуваат во Југославија. 

2. Подрачната организациона единица на Сојуз-
ниот завод за мери и скапоцени метали (во ната-
мошниот текст: органот на контрола) нема да прима 
на испитувале и жигосување предмети од'скапоце-
ни метали од домашна изработка што не се снаб-
дени со производителска! знак. 

3. Матриците на производителскиот'знак и отпе-
чатоци^ на жигот на производителскиот знак ти 
чува надлежниот орган на контрола. 

4. Производителскиот знак се втиснува во 20 
форми. 

Основната форма на производителскиот знак е 
правоаголник со димензии 0,8 X 1,25 mm. Другите 
форми, освен формата обележена со римскиот број 
XX, се изведени од основната форма на производи-
телскиот знак. 

Формата на производителскиот знак обележена 
со римскиот број XX е елиптична. 

5. Формите на производителскиот знак се след-
ните: 

Секоја форма на производителскиот Знак од 
Став 1 на оваа точка има ознака на римски броеви 
од еден до дваесет. 

6. Буквите на производителскиот знак се изра-
ботуваат со кирилица и латиница. Буквите израбо-
.тени со кирилица се исправени, а буквите ,израбо-
тени со латиница се коси. 

7. За престанувањето на . производството на 
предмети од скапоцени метали производителот е 
должен по писмен пат да го извести надлежниот 
орган на контрола и да го врати жигот на произ-
водителскиот знак. 

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
наредба престанува да важи Наредбата за формата 

на производителскиот знак („Гласник Управе за 
мере и драгоцене метале", група XII бр. 9-10). -

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

Бр. 0214-4483/2 
8 август 1977 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

мери и скапоцени метали, 
Петар Ковинчиќ, с. р. 

У К А З И 

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателот на Републиката донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-
ВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ГРЦИЈА И ЗА НАЗНАЧУ-
ВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБА-
САДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА 
ГРЦИЈА 

Се отповикува 
Милован Марковиќ од должноста извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Република Гр-

ци ја . 

И 

Се назначува 
Радко Мочивник, досегашен претседател на 

Комисијата на Претседателството на Централниот 
комитет на Сојузот на комунистите на Словенија 
за меѓународни економски и политички прашања 
и за врски со други комунистички партии, за из-
вонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија во Ре-
публика Грција. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
изврши овој указ. ' 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У бр. 28 
30 октомври 1977- година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р, 
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ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и член 4 од Законот за одликувањата на социјали-
стичка Федеративна Република Југославија одлу-
чува да се одликува: 

- за извонредни заслуги во развивањето и за-
цврстувањето на мирољубивата"соработка и прија-
телските односи помеѓу Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија и Народна Република 
Ангола 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ГОЛЕМА ЅВЕЗДА 

д-р Agostinho Neto, претседател на Народна'Ре-
публика Ангола. 

Бр. 57 
21 април 1977 година 

, Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија одлу-
чува да се одликуваат: 

Од С А П К о с о в о 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Хисенај Ајета Идриз, Кречковић Јована Радоје, 
Радошевић Томице Предраг, Вучуровић Милоша 
Велиша; 

- - за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Бахтир Реџепа Скендер, Јола Мехмета Ремзи, 
Мецинај Мехмета Муртез, Реџеп Џемајља Ћазим, 
Ибиши Мехмета Исо. 

Бр. 58 
25 април 1977 ,година 

Белград 
Претседател 

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

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и член 4 од Законот за одликувањата на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија одлу-
чува да се одликува: 

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето 
на соработката и пријателските односи помеѓу во-
оружените сили на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија и на Кралството на Данска 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

Carl Erik von Friesleben, мајор. 
Бр. 59 

26. август 1977 година 
Белград 

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

ш ' . ни! 

С О Д Р Ж И Н А : 
Странка 

715. Закон за работата и правата на делега-
тите во Собранието на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија и 
на функционерите во федерацијата на 
кои им престанала функцијата (Пречис-
тен текст) — — — — — — — — 1917 

716. Закон за личните доходи на функционе-
рите што, ги избира,.или именува Собра-
нието на СФРЈ и за надоместите на лич-
ните доходи на делегатите во Собранието 
на СФРЈ (Пречистен текст) — — — 1919 

717. Одлука за одлагање на амортизацијата за 
основн,ите средства на сојузните органи 
на управата, на сојузните организации и 
на другите органи на федерацијата и 
нивните стручни служби — — — — 1921 

718. Правилник, за содржината на одделните 
конта во Контниот план за месните за-
едници — — — — — — — — 1922 

719. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „Neue Kronen 
Zeitung" - - - - - - - - 1927 

720. Решение за забрана на внесувањето и , 
растурањето на весникот „Die Welt" — 1927 

721. Решение за забрана на внесувањето и ра-
стурањето на весникот „Munchner Merkur" 1927 

722. Правилник за техничките услови што 
: треба да ги исполнуваат работните про-

стории и опремата за испитување и жиго-. 
сување на предмети од скапоцени метали 
што определените организации на здру-
жениот труд се должни да му ги обезбе-
дат на органот на контрола при испиту-
вањето и жигосувањето на предметите од 

' скапоцени метали — — — — — — 1928 
723. Наредбата начинот на обележување на фи-

носта на предметите од скапоцени метали 1929 
724. Наредба за формите на жиговите за озна-

чување на финоста на предметите од 
скапоцени метали — —' — — — — 1929 

725. Наредба за формата на производител-
скиот знак — — — — — — — — 1931 

Укази - - - - - - - - - - - - - 1931 
Одликувања — — — —- — — — - — 1932 
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