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89. 

Врз основа на член 53 став 4 од Законот за про-
метот на стоки и услуги со странство („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), и член 36 
став 2 и член 53 од Законот за девизно работење 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 36/72 и 71/72), Со-
јузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОЛГОРОЧНА ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРА-
ЦИЈА ПОМЕЃУ ДОМАШНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА 

ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД И СТРАНСКИ ЛИЦА 

I. Општи одредби 

Член 1 
Домашна производствена организација на здру-

жениот труд (во понатамошниот текст: организаци-
јата на здружениот труд) со странски лица ,може да 
склучи договор за долгорочна производствена коопе-
рација во смисла на член 43 од Законот за девизно 
работење и член 53 од Законот за прометот на стоки 
и услуги со странство (во понатамошниот текст: дол-
горочна производствена кооперација) — според од-
редбите на оваа уредба. 

Член 2 
Со долгорочната производствена кооперација се 

обезбедува вклучување на стопанството на Југосла-
вија во меѓународната поделба на трудот, усовршу-

вање на процесот на производството, освојување и 
развој на нови производи, зголемување на продук-
тивноста на трудот, поефикасно работење, зголему-
вање на извозот и подобрување на снабденоста на 
домашниот пазар. 

Член 3 
Како долгорочна производствена кооперација се 

подразбира производствената соработка на организа-
цијата на здружениот труд и странското лице која се 
состои во производство и меѓусебни испораки на 
компоненти, состојки, делови, склопови, потсклопови 
и полупроизводи вклучувајќи и битни компоненти 
(во понатамошниот текст' компоненти) што се вгра-
дуваат во производ КОЈ е предмет на кооперацијата, 
заснована врз заеднички утврдената долгорочна 
производствена програма 

Заради кооперацијата од став 1 на овој член, 
може да се врши и размена на техничко-технолошки 
искуства. 

Член ^ 
Работите на долгорочната производствена коопе-

рација, согласно со важечките прописи, организаци-
јата на здружениот труд може да ги врши сама или 
во соработка со други производствени организации 
на здружениот труд или со организации на деловно 
здружување, ако со нив склучила договор за произ-
водствена кооперација. 

Член Л 
Здружената работна организација или друга 

сложена организација на здружениот труд, за смет-

ка на организацијата на здружениот труд во својот 
состав може со странско лице да склучи договор за 
долгорочна производствена кооперација во свое име 
или од името на организацијата на здружениот труд 
во својот состав, согласно со самоуправната спогодба 
за здружувањето односно со посебен договор. 

Организацијата на деловно здружување за смет-
ка и од името на зачленета производствена органи-
зација на здружениот труд, Може со странско лице 
да склучи договор за долгорочна производствена 
кооперација, согласно со договорот за деловно здру-
жување. 

Правата односно обврските од договорот од ст. 1 
и 2 на овој член може да ги користи односно да ги 
извршува само организацијата на здружениот труд 
за чија сметка е склучен договорот и која врши про-
изводство и испораки по тој договор. 

11. Услови за долгорочна производствена кооперација 

Член 6 
, Договорот за долгорочна производствена коопе-

рација мора да биде ЕО согласност со Општествениот 
план на Југославија и со другите' акти на Сојузната 
скупштина и на Сојузниот извршен совет, со меѓуна-
родниот договор ратификуван од страна на Југосла-
вија и со самоуправната спогодба што организаци-
јата на здружениот труд ја склучила или и приста-
пила. 

Член 7 
Организацијата на здружениот труд е должна да 

учествува во производството на компоненти, вклучу-
вајќи ги и битните компоненти, со најмалку 30% од 
вкупната вредност на испораките на странско лице 
по договорот за долгорочна производствена коопера-
ција, а другите до 70% од вкупната вредност на тие 
компоненти мораат да произлегуваат од производство-
то на домашните организации на здружениот труд со 
коп организацијата на здружениот труд склучила 
договор за долгорочна производствена кооперација. 

Процентот од став 1 на овој член се применува 
врз договорената производствена цена. 

СОЈУЗНИОТ секретар за стопанство може да даде 
согласност производството и испораката на компо-
нентите во процентите од став 1 на овој член да се 
остварат во рок од 18 месеци а по исклучок и во рок 
од 24 месеци 

Рокот од став 3 на овој член се смета од денот 
на влегувањето во сила на договорот 

При решавањето за давање на согласноста од 
став 3 на овој член ќе се цени сложеноста на про-
изводот и времето потребно за освојување на про-
изводството. 

Член 8 
Организацијата на здружениот труд, заедно со 

домашните кооперанти, во извршувањето на догово-
рот за долгорочна производствена кооперација може 
да произведува и да му испорачува на странското 
лице само компоненти што се вградуваат во произво-
дот кој е предмет на кооперацијата. 

Член 9 
За вршење на работите на долгорочната производ-

ствена кооперација од оваа уредба, организацијата 
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па здружениот труд мора да има потребна опреме-
ност и подобност, вклучувајќи ги и потребните сред-
ства и кадри. 

Организацијата на здружениот труд ја има пот-
ребната опременост и подобност, во смисла на став 1 
од овој член ако има долгорочна производствена 
програма, средства и производствена технологија. 

Член 10 
Договорите за долгорочна производствена коопе-

рација се склучуваат со рок на траење од најмалку 
5 години 

Сојузниот секретар за стопанство може да одо-
бри договорот за долгорочна производствена коопе-
рација да се склучи и со рок на траење од ,најмалку 
3 години, ако е во прашање кооперација чии цели 
можат да се остварат во рок пократок од рокот од 
став 1 на ОВОЈ член. 

Член 11 
Пред склучувањето на договорот за долгорочна 

производствена кооперација организацијата на здру-
жениот труд е должна да состави економско-тех-
нички елаборат за економската и техничко-техно-
лошката оправданост на кооперацијата. 

Член 12 
Со договорот за долгорочна производствена коо-

перација мора да се обезбеди организацијата на 
здружениот труд редовно да добија од странското 
лице информации за сите технички и други унапре-
дуван,а што се однесуваат на предметот на коопе-
рацијата за да може организацијата на здружениот 
труд правовремено да ги примени во своето произ-
водство. 

Член 13 
Договорот за долгорочна производствена коопе-

рација мора да биде составен во писмена форма. ' 

Член 14 
Под условите предвидени со оваа уредба, догово-

рот за долгорочна производствена кооперација со 
странски лица можат да склучуваат организациите 
на здружениот труд од сите производствени деј-
ности 

III. Облици на долгорочна производствена 
кооперација 

Член 15 
Како долгорочна производствена кооперација се 

смета договорната соработка во производството и во 
меѓусебните испораки на компоненти што служат за 
довршување на одреден производ или на производи 
од иста фамилија, што и припаѓаат на една техно-
лошка групација на истородно производство: 

1) ако со производството и со меѓусебните испо-
раки на компонентите организацијата на здружениот 
труд обезбедува специјализација и технички и еко-
номски оптимална серија односно количина на тие 
компоненти, 

2) ако производите што се предмет на коопера-
цијата се предвидени ЕО долгорочната програма на 
организацијата на здружениот труд. 

Член 16 
Како долгорочна производствена кооперација се 

смета и соработката во производството и во меѓу-
себните испораки во која на организацијата на здру-
жениот труд странско лице препорачува компонен-
ти што служат за довршување на одреден производ 
или на производи од иста фамилија а кои ќ припа-
ѓаат на една технолошка групација на истородно 
производство а на странското лице организацијата 
на здружениот труд му испорачува готов производ 
во КОЈ ГИ вградила компонентите испорачани од 
странското лице и компонентите од сопственото про-
изводство, вклучувајќи ги и компонентите што ги 
произвеле нејзините домашни кооперанти. 

Врз кооперацијата од став 1 на овој член се 
применуваат условите од член 15 на оваа уредба^ 

Член 17 
Како долгорочна производствена кооперација се 

смета и соработката во производството и во меѓу-
себните испораки: 

1) на составни елементи на системи односно ПОС-
Т Р О Ј К И што служат за надополнување односно довр-
шување на индустриски, енергетски, земјоделски, 
сообраќајни и други системи односно постројки; или 

2) на составни елементи (електронски, пнеумат-
ски, хидраулични, финомеханички, финоелектротех-
нички и сл.) што служат за надополнување односно 
довршување на контролни, регулациони, управувач-
ки и информациони системи и уреди 

Соработката од став 1 на ОВОЈ член може да се 
остварува: 

1) ако составните елементи и припаѓаат на една 
технолошка групација на истородно производство и 
ако се вградуваат во системи или постројки што со-
ставуваат една техничко-технолошка заокружена 
целост; 

2) ако во таа соработка организацијата на здру-
жениот труд сама или со домашни кооперанти учес-
твува во производството и во испораките на стран-
ското лице на составни елементи на одредени систе-
ми или постројки; 

3) ако со производството и со меѓусебните испо-
раки на составните елементи организацијата на 
здружениот труд обезбедува специјализација и тех-
нички и економски оптимална серија на тие елемен-
ти; 

4) ако се исполнети и условите, од член 15 точка 
2 на оваа уредба. 

Член 18 
Како долгорочна производствена кооперација се 

смета и соработката во производството и во меѓусеб-
ните испораки во која странското лице на органи-
зацијата на здружениот труд и испорачува составни 
елементи од член 17 став 1 на оваа уредба што слу-
жат за надополнување или довршување на систем 
односно постројка, а организацијата на здружениот 
труд на странското лице му испорачува готова пос-
тројка односно систем во кој ги вградила составни-
те елементи испорачани од странското лице и еле-
ментите од сопственото производство, вклучувајќи 
ги и елементите што ги произвеле нејзините домаш-
ни кооперанти. 

Врз спогодбата од став 1 на овој член се приме-
нуваат и условите од член 17 став 2 на оваа уредба. 

Член 19 
Меѓусебните испораки од чл. 15 до 18 на оваа 

уредба можат да ги опфатат и правата на индустри-
ска сопственост (лиценци, патенти и know-how). 

Член 20 
Како долгорочна производствена кооперација се 

смета и специјализацијата на производството врз осно-
ва на поделбата на производствената"програма поме-
ѓу организацијата на здружениот труд и странското 
лице и меѓусебните испораки на готовите производи 
во рамките на таа соработка: 

1) ако тие производи и припаѓаат на една техно-
лошка групација на истородно производство однос-
но ако и припаѓаат на иста фамилија на одредена 
технолошка групација; 

2) ако со таа соработка се обезбедуваат рамно-
мерни испораки за време на траењето на договорот 
и оптимално сериско производство и економичност 
на испораките; 

3) ако производите што се предмет на соработка-
та се предвидени во долгорочна програма на произ-
водството на организацијата на здружениот труд и 
ако се обезбедени средства и услови за извршување 
на таа програма. 

Член 21 
Со договорот за долгорочна производствена кор-

перација не може да се предвиди организацијата на 



Четврток, 15 февјруари 1973 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 7 - Страна 163 

здружениот труд и странското лице да произведуваат 
и меѓусебно да испорачуваат иста компонента или 
ист производ. 

Организацијата на здружениот труд врз основа 
на договорот за долгорочна производствена коопе-
рација не може да му испорачува на странското лице 
компоненти или готови производи, што не ги произ-
вела Сама или кои не ги произвел нејзин домашен 
кооперант. 

Член 22 
Како долгорочна производствена кооперација не 

се смета соработката што се врши исклучиво во об-
лик на вршење услуги (склопување, мешање по ре-
цепти, таблетирање, распарчување или пакување на 
одделни производи и сл) или во облик на вршење 
работи од почетната фаза на производствениот про-
цес, односно само од почетната и завршната фаза на 
производството на одреден производ (леење, ковање, 
пресување, груба стругарска обработка, отсекување и 
подготвување материјали, галванска или друга повр-
шинска обработка, никлување, хромирање, дехид-
рирање односно сушење, концентрација на содржи-
ната на состојките, разблажување на концентрати, 
пречистување, пресевање и сл.). 

СОЈУЗНИОТ секретар за стопанство, по прибавено 
мислење од Стопанската комора на Југославија, мо-
же да пропише како долгорочна производствена коо-
перација да се смета и соработката во вршењето на 
работите од почетната или завршната фаза на про-
изводството на одреден производ, ако така добиените 
компоненти без натамошна доработка можат веднаш 
да се вградат односно да бидат состојка на соодветен 
производ, или ако тие работи се вршат по специ-
фична и сложена операција. 

Член 23 
Сите облици на долгорочна производствена коо-

перација мораат да ги исполнуваат условите од чл. 
6 до 14 на оваа уредба. 

IV. Одобрување на договор 

Член 24 
Договор за долгорочна производствена коопера-

ција е полноважен кога ќе го одобри сојузниот се-
кретар за стопанство. 

Организацијата на здружениот труд е должна на 
Сојузниот секретаријат за стопанство, кон барањето4 

за одобрување на договорот, да му достави во три 
примероци: 

1) договор; 
2) економско-технички елаборат; 
3) мислење на надлежниот републички односно 

покраински орган за оправданоста на коопераци-
јата што е предмет на договорот и за подобноста на 
организацијата на здружениот труд да го извршува 
договорот за долгорочна производствена кооперација. 

Член 25 
Економско-техничкиот елаборат, покрај другото, 

содржи. 
1) основни податоци за техничко-технолошките 

решенија што се предмет на кооперацијата, со кои 
се обезбедува посовремено ниво на техниката и тех-
нологијата; 

2) податоци за состојбата и програма за оспосо-
бување на стручни кадри за извршување на обврс-
ките преземени со договорот; 

3) извори на средства за финансирање на ин-
вестициите заради извршување на обврските пре-
земени со договорот, 

4) податоци за економската целесообразност па 
кооперацијата со посебен осврт врз ефектите што се 
очекуваат. 

Член 28 
Сојузниот секретар за стопанство ќе го одо-

бри договорот за долгорочна производствена КООПЕ-
рација ако е составен во согласност со одредбите на 
оваа уредба. 

Ако договорот за долгорочна производствена 
кооперација се однесува на предмети на вооружу-
вање и воена опрема, сојузниот секретар за стопан-
ство е должен, пред донесувањето на решението, да 
прибави мислење од сојузниот секретар за народна 
одбрана и бд сојузниот секретар за внатрешни рабо-
ти дали одредбите на договорот им се противни на 
интересите на безбедноста или на одбраната на зем-
јата Решение по барањето за одобрување на дого-
ворот не може да биде донесено противно на ова ми-
слење. Решението со кое барањето за одобрување 
на договорот се одбива поради тоа што одредбите на 
договорот им се противни на интересите па безбед-
носта или на одбраната на земјата се донесува по 
слободна оцена, и во ТОЈ дел не мора да биде образ-
ложено. 

Решението се донесува во рок од 30 дена од де-
нот на поднесувањето на барањето за одобрување па 
договорот. 

Член 27 
Одобрениот договор Сојузниот секретаријат за 

стопанство го запишува во посебниот регистар. 
Во регистарот се запишуваат: фирмата односно 

називите и седиштата на содоговорачите, предметот 
на договорот, денот на склучувањето на договорот, 
рокот на КОЈ е склучен договорот, како и бројот и 
датумот на решението за запишувањето во региста-
рот. За запишувањето во регистарот Сојузниот се-
кретаријат за стопанство ги известува организаци-
јата на здружениот труд, народната банка на репуб-
ликата односно народната банка на автономната по-
краина на чие подрачје е седиштето на организа-
цијата на здружениот труд што го склучила догово-
рот, надлежниот републички односно покраински 
орган, Стопанската комора на Југославија, Сојузниот 
пазарен инспекторат, Сојузниот девизен инспекто-
рат, Сојузната управа за царини и Народната банка 
на Југославија. 

Член 28 
Сојузниот секретар за стопанство ќе донесе ре-

шение за престанок на важењето на одобрението и 
за бришење од регистарот на договорот за долгороч-
на производствена кооперација ако о р г а н и з а ц и ј а 
на здружениот труд: 

1) престане да ги исполнува условите за вршење 
на долгорочна производствена кооперација, предви-
дени со оваа уредба; или. 

2) не ги извршува одредбите на договорот што 
биле услов за неговото одобрување. 

Член 29 
Со девизите остварени со извоз на производи во 

извршувањето на одобрен договор за долгорочна 
производствена кооперација организацијата на з т а -
жениот труд може да го плаќа увозот на сточи до 
износот на девизите остварени со извоз на пооизводи 
по истиот договор за долгорочна производствена 
кооперација. 

Стоките од договорот за долгорочна производ-
ствена кооперација за кои е пропишан увоз врз ос-
нова на глобалната девизна квота организацијата на 
здружениот труд може да ги плаќа слободно со сред-
ствата остварени со извоз по основ на договорот за 
долгорочна производствена кооперација. 

Од девизниот прилив што ќе го оствари врз ос-
нова на одобрениот договор за долгорочна производ-
ствена кооперација, делот одреден со член 39 од За-
конот за девизно работење организацијата на здру-
жениот труд може да го употреби за непосредните 
потреби на своето работење 

Стоките за коп е пропишан увоз врз основа на 
стоковен контингент, девизен контингент или дозво-
ла, организацијата на здружениот труд може да ти 
плаќа со средствата остварени со извоз на произво-
ди во рамките на договорот за долгорочна производ-
ствена кооперација без ограничување, ако за тој увоз 
добие согласност од СОЈУЗНИОТ секретаријат за сто-
панство, дадена, во спогодба со СОЈУЗНИОТ секре-
таријат за надворешна трговија, при одобрувањето 

на договорот за долгорочна производствена коопера-
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ција, а која ќе важи за сето време на траењето на 
договорот. 

По договорот за долгорочна производствена коо-
перација со КОЈ е предвидена поделба на програмата 
на производството (специјализација) и испораката на 
готовите производи на една технолошка групација 
на истородно производство, а која може да се врши 
врз основа на одобрениот стоковен контингент, де-
визен контингент или дозвола, организацијата на 
здружениот труд може да врши плаќање на увозот 
на тие производи со девизни средства остварени со 
извоз во рамките на договорот за долгорочна произ-
водствена кооперација, а до височината одредена во 
решението за стоковниот контингент односно за де-
визниот контингент односно до височината одредена 
со дозволата. 

Член 30 
Плаќањето и наплатите што произлегуваат од 

договорот за долгорочна производствена кооперација 
организацијата на здружениот труд ги врши за се-
која кооперација посебно преку посебната девизна 
сметка кај овластената банка или преку контоко-
рентната сметка, со право на пребивањето на долго-
вите и побарувањата. 

Организацијата на здружениот труд не полага 
депозити за плаќање на увозот на компоненти и на 
готови производи што ги врши врз основа на догово-
рот за долгорочна производствена кооперација. 

Член 31 
Височината на износот до кој организацијата на 

здружениот труд може да должи односно да поба-
рува на контокорентната сметка ја утврдува органи-
зацијата на здружениот труд спогодбено со народна-
та банка на републиката односно со народната бан-
ка на автономната покраина пред истекот на кален-
дарската година за наредната година, со тоа што 
салдото на долгот односно на побарувањето по таа 
сметка да не може да биде поголемо од 40% од едно-
годишниот износ на испораките по договорот во еден 
правец. 

При утврдувањето на височината на долгот од-
носно на побарувањето на контокорентната сметка, 
за наредната година, во смисла на став 1 од овој 
член, народната банка на републиката односно народ-
ната банка на автономната покраина — ако утврди де-
ка организацијата на здружениот труд имала постоја-
но долговно салдо поради извршување на извозот под 
50"/'о од количините предвидени со договорот, односно 
постојано побарувачко салдо поради извршување на 
увозот под 50% од количините предвидени со дого-
ворот — ќе и даде налог на организацијата на здру-
жениот труд да го израмни салдото во рок од 90 
дена како редовен увоз односно извоз. 

Во случајот од став 2 на овој член народната 
банка на републиката односно народната банка на 
автономната покраина нема да ја утврди височината 
на долгот односно на побарувањето на контокорент-
ната сметка за наредната година, а4 за дадениот на-
лог за намирување на салдото ќе го извести Сојуз-
ниот секретаријат за стопанство заради постапување 
во смисла на член 28 од оваа уредба. 

Член 32 ' 
Врз извозот односно увозот над односите утвр-

дени во договорот, ќе се применуваат прописите што 
важат за редовен извоз односно увоз, а врз долгови-
те и побаруваната надвор од условите наведени во 
член 31 на оваа уредба односно врз увозот на стоки 
кој не е покриен со девизи од редовната девизна 
сметка, ќе се применуваат прописите за кредитното 

, работење со странство. 

Член 33 
Народните банки на републиките односно народ-

ните банки на автономните покраини ќе водат посеб-
на евиденција и контрола за извршувањето на рабо-
тите по договорите за долгорочна производствена 
кооперација на начин што ќе го пропише Народната 
банка на Југославија. 

Член 34 
Организацијата на здружениот труд чиј договор 

е одобрен и регистриран во Сојузниот секретаријат 
за стопанство е должна на тој секретаријат и на на-
родната банка на републиката односно на Народна-
та банка на автономната покраина на чие подрачје 
е седиштето на таа организација да им доставува 
шестмесечни извештаи за остварувањето на дого-
ворената соработка. Извештаите мораат да содржат 
податоци за испораките на компонентите, за долгот 
и побарувањето што настанале од извршувањето на 
договорот за долгорочна производствена кооперација, 
за техничката и економската подобност, за учество-
то на организацијата на здружениот труд и на неј-
зините кооперанти во испораките извршени на 
странското лице, како и други поважни податоци. 

Организацијата на здружениот труд е должна 
извештајот од став 1 на овој член да го поднесе во 
рок од 30 дена по истекот на второто тримесечје и по 
истекот на годината. 

V. Казнеше одредби 

Член 35 
Со парична казна од 5.000 до 200.000 динари ќе 

се казни за стопански престап организацијата на 
здружениот труд: 

1) ако во вкупната вредност на испораките из-
вршени на странско лице не учествува со најмалку 
30% од вкупната вредност на компонентите од соп-
ственото производство (член 7 став 1); 

2) ако врз основа на договорот за долгорочна 
производствена кооперација му испорачува на 
странско лице компоненти или готови производи кои 
не ги произвела сама или кои не ги произвел нејзин 
домашен кооперант (член 7 став 1 и член 21 став 2); 

3) ако плаќањата и наплатите што произлегу-
ваат од договорот за долгорочна, производствена ко-
операција не ги врши преку посебна девизна сметка 
ка ј овластената банка или преку контокорентната 
сметка (член 30 став 1); 

4) ако салдото на контокорентната сметка биде 
поголемо од 40% од едногодишниот износ на испо-
раките по договорот во еден правец (член 31 став 1); 

5) ако во одредениот рок не достави шестме-
сечен извештај за остварувањето на договорената 
соработка (член 34). 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни 
и одговорното лице во организацијата на здруже-
ниот труд со парична казна од 500 до 6.000 динари. 

Член 36 
Со парична казна од 5 ООО до 200 ООО динари ќе 

се казни за стопански престап: 
1) здружената работна организација или ,пруга 

сложена организација на здружениот труд ако склу-
чи договор за долгорочна производствена коопера-
ција со странско лице противно на самоуправната 
спогодба за здружување односно на посебниот до-
говор (член 5 став 1); 

2) организацијата на деловното здружување ако 
склучи договор за долгорочна производствена коо-
перација со странско лице за сво^а сметка и во свое 
ихме (член 5 став 2) 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни 
и одговорното лице во здружената работна органи-
зација или во друга сложена организација на здру-
жениот труд или во организација на деловното 
здружување со парична казна од 500 до 6.000 ди-
нари. 

VI. Преодни и завршни одредби 

Член 37 
Договорите за долгорочна производствена коо-

перација што до 31 декември 1972 година Л се под-
несени на надлежната деловна единица на Народ-
ната банка на Југославија за девизна документарна 
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контрола можат да се извршуваат според поранеш-
ните прописи што важеле за тие договори. 

За договорите за долгорочна производствена ко-
операција што од 1 јануари 1973 година до денот на 
влегувањето во сила на оваа уредба му се подне-
сени на Сојузниот секретаријат за стопанство или 
на деловната единица на Народната банка на Југо-
славија за девизна документарна контрола, рокот 
од член 26 став 3 на оваа уредба почнува да тече 
од денот на нејзиното влегување во сила. 

Ако важноста на договорите од став 1 на овој 
член по истекот на договорениот рок се продолжи, 
тие договори мораат да се сообразат со одредбите 
на оваа уредба. 

Ако важноста на договорите од став 1 на овој 
член истекува пред истекот на рокот од 3 години од 
денот на влегувањето во сила на оваа уредба, соо-
бразувањето на таквиот договор со одредбите на 
оваа уредба може да се изврши во тој рок. 

Измените и дополненијата на договорите од став 
1 на овој член извршени по влегувањето во сила на 
оваа уредба мораат да бидат во согласност со неј-
зините одредби. 

Член 38 
Поблиски прописи за примена на чл. 9 и 34 од 

оваа уредба донесува, по потреба, сојузниот секре-
тар за стопанство, по прибавено мислење од Сто-
панската комора на Југославија и од надлежните 
органи на републиките односно на автономните по-
краини. 

Технички упатства за примена на чл. 29 до 31 
од оваа уредба дава, по потреба, Народната банка на 
Југославија, во спогодба со сојузниот секретар за 
стопанство и со сојузниот секретар за надворешна 
трговија. 

Член 39 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1973 година. 

Р. п. бр 34 
7 јануари 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

90. 

Врз основа на член 8 од Законот за Сојузниот 
извршен совет („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/71 
и 54/71). Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ДЕЛОВНИКОТ НА СО-

ЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

1. Во Деловникот на Сојузниот извршен совет 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 33/72) во член 24 точ-
ка 10 на крајот точката се заменува со точка и за-
пирка и по тоа се додава нова точка И, која гласи: 

„11) Комисија за економска соработка со земјите 
во развој" 

2. По член 34 се додава нов член 34а, кој гласи: 
„Комисијата за економска соработка со земјите 

во развој разгледува прашања од надлежноста на 
Сојузниот извршен совет што се однесуваат на еко-
номските односи на Југославија со земјите во развој, 
со регионалните организации на тие земји и со ме-
ѓународните организации што се занимаваат со 
прашањата на економскиот развој на тие земји. 
Комисијата особено ги разгледува спроведувањето 
и извршувањето на политиката и на заклучоците на 
Сојузниот извршен совет спрема земјите во развој 
во областа на економските односи, прашањата на 

долгорочното поврзување на Југославија со стопан-
ствата на земјите во развој и другите видови уна-
предувања на економската соработка со нив, и на 
Сојузниот извршен совет му дава мислење и пред-
лози за тие прашања." 

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

Р. п. бр. 35 
7 февруари 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

91. 

Врз основа на член 31 став 1, во врска со член 
16 став 1 и член 27 од Законот за општествена кон-
трола на цените („Службен лист СФРЈ", бр. 25/72 
и 35/72), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНИТЕ ЦЕНИ 
ОДНОСНО ТАРИФНИ СТАВОВИ ЗА ПРЕВОЗ НА 
СТОКИ НА ПРУГИТЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ 

ЖЕЛЕЗНИЦИ 

1. Железничките транспортни претпријатија 
своите важечки цени односно тарифни ставови за 
превоз на стоки на пругите на Југословенските же-
лезници можат да ги зголемат најмногу до 11%. 

2. Цените односно тарифните ставови за превоз 
на стоки, утврдени во смисла на точка 1 од оваа 
одлука, ќе се применуваат по истекот на 30 дена од 
денот на нивното објавување. 

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

Р. п бр. 32 
7 февруари 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

92. 

Врз основа на член 24 од Зако-нот за Сојузниот 
извршен совет („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/71 
и 54/71), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ ЦЕНТАР ЗА ИНФОРМАЦИОНА 

И ДОКУМЕНТАЦИОНА ДЕЈНОСТ 

1. Се основа Центар за информациона и доку-
ментациона дејност во Сојузниот извршен совет (во 
натамошниот текст: Центарот) како самостојна 
стручна служба за потребите на Сојузниот извр-
шен совет, на сојузните органи на управата и на 
сојузните организации 

2. Задачите на Центарот се: 
1) собирање, обработка, чување и доставување 

на информациони и документациони податоци и 
материјали што се потребни за работата на Сојуз-
ниот извршен совет, на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации; 

2) проучување на организацијата, на методите 
на работата и на унапредувањето на информацио-
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ната и документационата дејност; утврдување на 
единствено класификационо третирање на доку-
ментационата граѓа и обезбедување на други услови 
за функционирање на таа дејност; 

3) обезбедување на остварувањето на проектите 
на развојот на информационата И документациона-
та служба и предлагање на Сојузниот извршен со-
вет мерки за модернизацијата' и развојот па инфор-
мационата дејност; 

4) давање стручна помош на сојузните органи 
на управата, па сојузните организации и на струч-
ните служби Р а Сојузниот извршен совет ЕО рабо-
тата на организирањето на информационата и доку-
ментационата служба и унапредување на методите 
Р,,Д работата ЕО таа ДСЈНОСТ. 

3. Во остварувањето па задачите од својот дело-
круг Центарот обезбедува соработка со сојузните 
органи на управата, со сојузни те организации, со 
соодветни!е служби во републиките и автономните 
покраини, како и со научните стручните и други 
организации и одделни истакнати стручњаци во об-
ласта на информационата и документационата деј-
ност ЕО Југославија и ЕО странство. 

4. Заради обезбедување на правилно и ефикасно 
функционирање на информационата и документа-
ционата деЈност. сојузните органи на управата, со-
јузните организации и стручните служби на Сојуз-
ниот извршен совет се должни, на барање на Цен-
тарот да му доставуваат на Центарот информациони 
и документациони податоци и материјали што ги 
подготвуваат во вршењето на работите од с БОЈОТ де-
локруг под услови и на начин што ќе ги утврди 
Сојузниот извршсн совет. 

Сојузните органи на управата, сојузните орга-
низации и стручните служби на Сојузниот извршен 
совет имаат право од Центарот да бараат податоци 
и други информациони и документациони матери-
јали што им се потребни за вршење на работите од 
нивниот делокруг, а со кои Центарот располага. 

5. Со работата на Центарот раководи директор. 
Директорот го назначува и го разрешува од 

должноста СОЈУЗНИОТ извршен совет. 
За работата на Центарот директорот одговара 

пред Сојузниот извршен совет. 
Во поглед засновувањето и престанокот на ра-

ботниот однос на "работниците на Центарот, дире-
кторот има права и должности на старешина на 
сојузен орган на управата. 

6. Центрот има стручен совет. 
Стручниот совет разгледува одделни стручни 

прашења од делокругот на Центарот, а особено: пра-
шања на организацијата на информационата и до-
кументационата служба и на нејзиното функциони-
рање за потребите на Сојузниот извршен совет, на 
сојузните органи на управата и на сојузните орга-
низации' на нацрти на програми, на проекти и на 
општи акти на информационата и документациона-
та служба, како и на други мерки за унапредување 
на таа служба. За тие прашања стручниот совет му 
дава мислења и предлози на директорот, и му пред-
лага мерки за применување на научните и технич-
ките достигнувања во работата на таа служба. 

7. Стручниот совет го сочинуваат претседателот 
г одреден број членови од редовите на работниците 
на сојузните органи па управата, на сојузните ор-
ганизации, на стручните служби на Сојузниот из-
вршен совет и на Центарот како и на истакнатите 
стручњаци од областа на информационата и доку-
ментационата дејност 

Претседателот и членовите на стручниот совет 
ги именува и ги разрешува од должност Сојузниот 
извршен совет. 

Директорот на Центарот е член на стручниот со-
вет по положба. 

8. Стручниот совет донесува деловник за. сво-
јата работа. 

9 Работниците на Центарот сочинуваат посебна 
работна заеднина. 

10. Средствата за работата на Цента,рот се обез-
бедуваат во буџетот на федерацијата, во рамките 
на средствата за работата на Сојузниот извршен 
совет. 

Наредбодавец за извршување на претсметката 
на Центарот е директорот на Центарот. 

11. Првите општи акти за внатрешната органи-
зација и за систематизацијата на работните места 
па Центарот ги донесува директорот во согласност 
со СОЈУЗНИОТ извршен совет. 

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

Р п. бр. 36 
25 јануари 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с 

93. 

Врз основа на член 27 од Законот за Царинската 
тарифа („Службен лист на СФРЈ'4, бр. 34/65, 49/66, 
5/67. 54/67, 9/68, 22/68, 30/68. 17/69, 27 69, 52/69, 22/70, 
25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНИ ЦА-
РИНСКИ СТАПКИ ЗА УВОЗ НА ОДРЕДЕНИ ПРО-

ИЗВОДИ ОД ЗЕМЈИТЕ ВО РАЗВОЈ 

1. На долунаведените производи ако се увезу-
ваат од Бразил, Индија, Пакистан, Турција и Шпа-
нија, и ако по потекло се од тие земЈи, се приме-

нува стапката од Царинската тарифа, која е соста-
вен дел на Законот за царинската тарифа — нама-

лена за следниот процент (преференцијалната ца-
ринска стапка): 

Тарифен 
број Назив на производот 

Процент 
на нама-
лувањето 

на царин-
ската 

стапка 

03 02 Риби сушени, солени или во сала-
мура; риби чадени, печени или не-
печени, пред или во текот на ча-
деното: 
2) Морски риби: 

а) сардели 50% 
б) тунини 50% 
в) бакалар 50% 
г) харинги 50% 
д) друго 50% 

05 13 Сунѓери, природни 50% 

07.03 Зеленчук привремено конзервиран 
во саламура, во сулфурирана вода 
или во други раствори за конзер-
вирање, но КОЈ не е специјално 
приготвен за непосредна потрошу-
вачка: 
1) Маслинки 

Ех. 
Маслинки во саламура 40% 

1 2 3 
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08.01 Урми, банани, кокосов орев, бра-
зилски орев, акажу-орев, ананас, 
авока, манго, гуава и мангуста, 
свежи или суви, лупени или не: 
4) Друго сушено овошје: 

а) урми 50% 
08.02 Агруми, свежи или суви: 

1) Портокали, мандарини и кле-
ментини, свежи 50% 

2) Друго: 
а) лимони, свежи 50% 
б) грејпфрут, свеж 50% 
в) други агруми, свежи 50% 

08.03 Смокви, свежи или суви: 
2) Смокви суви 40% 

08.04 Грозје, свежо или суво: 
2) Грозје суво 40% 

08.05 Овошје свежо или суво, лупено 
или не: 
1) Бадеми 

Ех. 
Бадеми суви лупени 40% 

3) Лешници 40% 
16.05 Черупкари и мекотелци, пригот-

вени или конзервирани: 
1) Черупкари 

Ех. 
Морски ракови (crabs) и рак-
чиња (schrimps) 50% 

2) Мекотелци 
Ех. 
Абалони 50% 

20.01 Зеленчук и овошје приготвени или 
конзервирани во оцет или во оцет-
на киселина, со или -без шеќер, па 
и со додавање на сол, зачин или 
синап, 
1) Во херметички затворени садо-

ви до 10 kg нето 
Ех. 
Маслинки 50% 

2) Друго 
Ех. 
Маслинки 50% 

20.02 Зеленчук приготвен или конзерви-
ран на друг начин, освен со оцет 
или оцетна киселина: 
1) Маслинки за јадење 50% 
5) Друго 

Ех. 
Капар 50% 

20.07 Сокови од овошје (вклучувајќи ја 
и ширата од грозје) и сокови од 
зеленчук, со или без додаток на 
шеќер, но непревриени и кои не 
содржат алкохол: 
1) Лимонов сок 50% 
2) Портокалов сок 50% 
3) Сок од друго јужно овошје 50% 

2102 Екстракти, есенции или концен-
трати од кафе, чај или мате-чај; 
производи врз база на овие екс-
тракти, есенции или концентрати: 
1) Екстракти или есенции од кафе; 

производи врз база на овие екс« 
тракти или есенции 
Ех. 
Екстракти или есенции од кафе 20% 

22.09 Шпиритуси (освен оние од тар. бр. 
22 08); ликери и други алкохолни 
пијачки; сложени алкохолни пре-
работки (т. нар. концентрирани 
екстракти) за производство на пи-
јачки: 
7) Рум 

Ех. 
Рум од шеќерна трска 

25.01 Камена сол, варена сол, морска 
сол, сол за јадење; чист натриум 
хлорид, вода од солани, морска 
вода: 
3) "Морска сол 

26.01 Метални руди и концентрати и 
пржени железни пирити: 
1) Железни руди и концентрати 

(освен непржени железни пи-
рити): 
б) други железни руди 
Ех. 
Железна руда што содржи 
42% Fe или помалку 

7) Руди и концентрати на цинк: 
а) руди 
б) концентрати 

29.39 Хормони, природни или добиени 
со синтеза; нивни деривати, што 
главно се користат како хормони; 
други стероиди што главно се ко-
ристат како хормони: 
1) Адреналин 
2) Инсулин 
3 АСТН, (адренокортикотропико 

хормон) 
4) Хормони на ендокрините жлез-

ди и слично: 
а) гонадотроп хормони 
б) други ' 

5) Кортико сиренални хормони (од 
надбубрежните жлезди): 
а) кортизон, „ хидрокортизон и 

нивни ацетати; дехидрокор-
тизон, 1, 2-дехидрохидрокор-
тизон 

б) други: 
1) дезоксикортикостерон аце-

тат 
2) од други видови 

6) Други хормони: 
а) прогестерон, фоликулин 
б) тестостерон 
в) други хормони 

31.03 Фосфорни ѓубриња, минерални или 
хемиски: 
2) Други: 

а) суперфосфати 
32.01 Екстракти за штавење, од расти-

телно потекло: 
6) Други: 

Ех. 
Екстракти од црна акација 

33.01 Етерични масла (со или без тер-
пен), течни или цврсти; смоли -
резиноиди: 
1) Растителни етерични масла 

Ех. 
Етерични масла од ружино дрво 
од еукалиптус, од пеперминт, 
од мексички лимон и од есенции 
од рузмарин 

50% 

50% 

50% 

100% 
100% 

50% 
50% 

50% 

50% 
50% 

50% 

50% 
50% 

50% 
50% 
50% 

25% 

50% 

500Л 

1 2 3 1 2 3 
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41.01 Сурови кожи (свежи, посолени, 
сушени, пиклувани или лужени), 
цепени или не, вклучувајќи ги и 
овчите КОЖИ СО волна: 
1) Говедски и КОЊСКИ КОЖИ, освен 
телешки ,кожи 

Ех. 
Говедски кожи, освен телешки 
кожи 100% 

47.01 Хартиена маса добиена со меха-
нички или хемиски средства од кој 
и да е влакнест растителен мате-
ријал: 
2) Каша, освен од дрво 

Ех. 
Еспарто целулоза 40% 

3) Целулоза висококвалитетна, бе-
лена 40% 

4) Каустична целулоза и сулфатна 
целулоза, сурова 40% 

5) Каустична целулоза и сул-
фитна целулоза, белена, освен 
онаа од точка 3 40% 

53.05 Волна од овци или од јагниња и 
други животински влакна (фини 
или груби), в лачени или чешлани: 
1) Волна и влакна влачени или 

чешлани, освен чешланата од 
точка 2 
Ех. 
Волна крстосана влачена или 
чешлана до 30 микрони 40% 

2) Волна чешлана во облик на 
ленти — навиткана во клопчи-
ња (намотки) 40% 

58.02 Други теписи, прекривки, простир-
к а бришани и сл. и простирки 
„келим", „шумак" и „карамани" и 
сл. (конфекционирани или не): 
1) Рачно ткаени: 

в) друго 
Ех. 
Теписи од јута 50% 

73.10 Лостови и прачки од железо и че-
лик (вклучувајќи и валана жица) 
топло валани, ковани, влечени, 
ладно обликувани или ладно довр-
шени (вклучувајќи и прецизно из-
работени), шуплив челик за ру-
дарски дупчења: 
1) Валана жица 50% 

73.13 Лимови (листови) и плочи од же-
лезо или челик, топло или ладно 
валани: 
2) Дебелина од 3 mm до заклучно 

4,75 mrti, освен плочите и лимо-
вите обложени со калај 26,6% 

3) Дебелина под 3 mm, неплаки-
рани или необложени 26,6% 

5) Дебелина под 3 mm, обложени 
или плакирани, освен п.г ш и 
лимови обложени со кал^ ' 17,9% 

73.36 Печки (вклучувајќи ги и печките 
со помошни казани за централно 
греење), огништа, печки за варење, 
скари, пламеници и други грејачи 
на 'простории, разводници на пла-
мен, грејачи на садови со пламе-
ници, казани за греење со огниште 
и Слична опрема што се употребува 
во домаќинството неелектрична и 
нивни делови, од железо или че-
лик: 
1) Печки: 

б) на течни горива 
Ех. 
за греење 50% 

в) на гасовити горива 
Ех. 
за греење 

74.03 Лостови, прачки и профили од ба-
кар; жица од бакар: 
1) Прачки: 

а) од нелегиран бакар 
б) од легиран бакар 

2) Профили: 
а) од нелегиран бакар 
б) од легиран бакар 

3) Жица 
а) од нелегиран бакар 
б) од легиран бакар 

74.04 Плочи, лимови (листови) и ленти, 
од бакар: 
1) Лимови: 

а) нелегирани 
б) легирани 

' 74 07 Цевки и цевоводи и полупроизводи 
за нив (бланко), од бакар; шупливи 
прачки од бакар: 
1) Цевки: 

а) од нелегиран бакар 
б) од легиран бакар 

74.10 Впредена жица, кабли, јажиња, 
ортоми, плетени ленти и слично од 
бакарна жица, но исклучувајќи ги 
изолираната електрична жица и 
каблите: 

' 1) Јажиња: 
а) од нелегиран бакар 
б) од легиран бакар 

7615 Предмети што обично се употре-
буваат во домаќинството, санитар-
ни СТОКИ за внатрешна употреба и 
делови на вакви предмети и стоки, 
од алуминиум: 
1) Садови 

а) до 10 литри зафатнина 
Ех. 
кујнски садови 
б) над 10 литри зафатнина 
Ех. 
кујнски садови 

2) Други кујнски и трпезни пот-
реби, освен прибор за јадење 

78.01 Олово сурово (среброносно или 
не); отпадоци и остатоци (одломки, 
отсечоци и сл.), од олово: 
2) Олово сурово: 

а) рафинирано: 
1) меко 
2) тврдо 

82.09 Ножови со сечила запчести или не 
(вклучувајќи и градинарски но-
жови за поткастрување), освен но-
жови што спаѓаат во тар. бр. 82.06: 
1) Ножиња (перорези) 

Трпезни и кујнски ножеви 
Ловечки и други спортски но-
жеви 
Калемарски ножови 
Кожарски ножови 
Други 

50% 

50% 
50% 

- 50% 
50% 

50% 
50% 

50% 
50% 

50% 
50% 

28,5% 
28,5% 

50% 

50% 

50% 

82.12 

2) 
3) 

4) 
5) 
6) 
Ножици (вклучувајќи и шивачки 
ножици) и сечила за нив: 
1) Ножици: 

а) ножици за маникир 
б) ножици за домаќинство 

100% 
100% 

45% 
45% 

45% 
45% 
45% 
45% 

33.3% 
ЗЗуЗ% 

1 2 3 1 2 3 
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в) ножици за употреба во зана-
етчиството 

г) ножици за лоза 
д) друго 

2) Сечила 
82.14 Лажици, виљушки, прибор за ја-ч 

дење на риба, ножови за путер, 
мешалки и сличен кујнски и тр-
пезен прибор: 
1) Позлатени 
2) Посребрени 
3) Од нерѓосувачки челик 
4) Друго 

84 15 Машини и апарати за производст-
во на студ (електрични или други) 
— ладилници: 
3) Ладилници — фрижидери за 

домаќинства, електрични: 
а) апсорпциони 
б) компресиони 

84.52 Машини за сметање; сметковод-
ствени машини за пишување, ре-
гистар-каси, машини за франки-
рање пошта, машини за издавање 
билети и слични машини што 
имаат уреди за сметање: 
5) Регистар-каси 

84.57 Машини за изработка и обработка 
на стакло (освен машини за обра-
ботка на стакло на ладно); машини 
за склопување на електрични сија-
лици, на електронски и слични 
ламби и цевки. 
1) Машини за производство на 

рамно стакло 
2) Машини за изработка на друго 

стакло 
а) за изработка на шупливо 

стакло 
Ех. 
Автоматски машини за изра-
ботка на шишиња 
б) друго. 
Ех 
Машини за декорирање на 
стакло во бои (за изработка на 
шарки на стакло) 

85 03 Примарни ќелии и примарни бате-
рии 
1) Суви елементи за електрични 

џебни ламби 
2) Друго 

8С 04 Електрични акумулатори: 
1) Оловни акумулатори (киселин-

ата) . 
а) автомобилски 

\ 
9017 Медицински, забарски, хируршки 

и ветеринарски инструменти и апа-
рати (вклучувајќи и електроме« 
дицински апарати и апарати за ис-
питување на води): 
1) Електромедицински апарати: 

Ех. 
— Апарати за очи 
— Апарати за испитување на 

слухот 
— Апарати забарски 
— Апарати за гинекологија 

33,3% 
33,3% 
33,3% 
33,3% 

33,3% 
33,3% 
33,3% 
33,3% 

17% 
17% 

41% 

50% 

50% 

50% 

50% 
50% 

50% 

97 06 

i И 

— Апарати за преглед на вна-
трешни шуплини (н. пр. грло, 
желудник, црева, бубрези и 
бабуле итн.) 

— Апарати за преглед на уво, 
грло и нос 

— Апарати за испитување на 
бели дробови 

2) Друго: 
Ех. 
--' Инструменти за очи 
— Игли и шприцеви од сите ви-

дови 
— Хируршки ножови, скалпери 

и пили 
— Инструменти за ампутација 
— Медицински клешти и пин-

цети од сите специјалности 
— Инструменти за испитување 

на слухот 
— Инструменти за ортопедија и 

обдукција 
— Инструменти забарски 
— Инструменти за гинекологи-

ја, акушерство и погодувања 
— Инструменти за преглед на 

уво, грло и нос 
— Инструменти за градна хи-

рургија 
Справи, апарати, прибори и рек-
визити за гимнастика или атлети-
ка или за спортови и игри под ве-
дро небо (освен оние предмети што 
спаѓаат во тар. бр. 97.04): 
2) Рекети и мрежи за тенис 
5) Ролшуи-возалки 4 

8) Спортски и гимнастички прибор 
од дрво, и други спортски рек-
визити 

Лулиња за пушење; глави, држачи 
и други делови за лулиња (вклу-
чувајќи и грубо обработени пар-
чиња од дрво или корења); цига-
рлоци за пури и за цигари и нивни 
делови 

Ех 
Лулиња за пушење од морска 
пена 

33,3% 

33,3% 

33,3% 

33,3% 

33,3% 

33,3% 
33,3% 

33,3% 

33,3% 

33,3% 
33,3% 

33,3% 

33,3% 

33,3% 

33,3% 
33,3% 

33,30 о 

40% 

33,3% 

33,3% 
33,3% 
33,3% 

2 Ќе се смета дека стоките се по потекло од 
една од земјите од точка 1 на оваа одлука ако во 
таа земја се целосно изработени или ако додатната 
вредност на увезените стоки е најмалку 50% По-
теклото на стоките се докажува со уверение за по-
теклото на стоките, што го издава овластениот орган 
на земјата извозничка. 

3. Ова^ одлука ќе се применува врз увозот на 
производите од точка 1 на оваа одлука, почнувајќи 
од И февруари 1973 година 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот д,ен 
од денот на објавувањето во ,,Службен лист на 
СФРЈ". 

Р. п. бр. 33 
7 февруари 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

1 2 3 1 2 3 
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94. 

Врз основа на член 17, член 19 став 2 и член 21 
став 3 од Законот за мерните единици и мерилата 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 45/61 и „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 12/65), во согласност со сојузниот 
секретар за труд и социјална политика, СОЈУЗНИОТ 
секретар за стопанство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВА-
ЊЕ МЕРИЛА ШТО ПОДЛЕЖАТ НА ЗАДОЛЖИ-

ТЕЛЕН ПРЕГЛЕД 

1. Во Наредбата за определување мерила што 
подлежат на задолжителен преглед („Службен лист 
на СФРЈ", бр 15/69) во точка 1 под 4 во четвртата 
алинеја зборовите, „и балони" се заменуваат со збо-
ровите. „и балони ако служат како мерило". 

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

Бр. 188/3 
2 февруари 1973 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за стопанство, 
Бошко Димитриевиќ, с. р. 

95 . 

Врз основа на член 14 став 4 од Законот за Слу-
жбата на општественото книговодство (,-Службен 
лист на СФРЈ", бр. 5/72, 23/72, 33/72, 39/72, 55/72 и 
63/72), сојузниот секретар за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА 
ЗА УПЛАТУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ НА ОПШТЕ-
СТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ, ИНТЕРЕС-

НИТЕ ЗАЕДНИЦИ И ФОНДОВИТЕ 

1 Во Наредбата за уплатување на приходите 
на општествено-политичките заедници, интересните 
згедници и фондовите („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 70/72) во точка 13 под 1 бројот: „840-2351" се за-
менува со бројот „840-23126". 

2 Во точка 23 во одредбата под 2 во став 2 
зборовите ,,На сметките под редните броеви 1 и 2 
на оваа точка" се заменуваат со -зборовите: „На 
сме.ките под редните броеви 1, 2 и 3 на оваа точка". 

По одредбата, под 2 се додава нова одредба под 
3, која гласи 

, 3) на сметка бр. 840-6280 - Други приходи на 
федералната" 

Досегашната одредба под 3 станува одредба под 4. 
Во досегашната одредба под 4, која станува од-

редба под 5 бројот: „840-2633" се заменува со бро-
јот. 340-6233'. 

Досегашните одредби под 5 и 6 стануваат од-
редби под 6 и 7 

По досегашната одредба пбд 7, која станува одред-
ба под 8, се додава нова одредба под 9, која гласи: 

ч9) на сметка бр 840-6295 - Трошоци за при-
силна наплата " 

3 Точ 25 и 27 се менуваат и гласат' 
. 25 Придонесот за здравствено осигурување се 

уплатува 
1) на сметка бр 843-315 - Придонес за здрав-

ствено осигурување на работниците остварен ка ј 
организациите на здружениот труд од стопанството; 

2) на сметка бр. 843-320 - Придонес за здрав-
ствено осигурување на работниците остварен кај ор-
ганизациите на здружениот труд од нестопанството; 

3) на сметка бр. 843-196 — Придонес за здрав-
ствено осигурување на земјоделците; 

4) на сметка бр. 843-203 - Придонес за здрав-
ствено осигурување на самостојните занаетчии на 

самостојните угостители и на другите самостојни 
занимања. 

Во корист на сметките под 3 и 4 се уплатуваат 
придонесите за здравствено осигурување на земјо-
делците и придонесите за здравствено осигурување 
на самостојните занаетчии и на самостојните угости-
тели, ако тие придонеси не се уплатуваат преку 
сметката 846. 

27. Придонесот за инвалидското и пензиското 
осигурување се уплатува: 

1) на сметка бр. 843-336 — Придонес за инвалид-
ско-пензиското осигурување на работниците оства-
рен Kaj организациите на здружениот труд од сто-
панството; 

2) на сметка бр. 843-341 — Придонес за инва-
лидско-пензиското осигурување на работниците 
остварен ка ј организациите на здружениот труд од 
нестопанството; 

3) на сметка бр 843-219 — Придонес за инвалид-
ско-пензиското' осигурување на земјоделците; 

4) на сметка 843-224 — Придонес за инвалидско-
-пензиското осигурување на самостојните занаетчии, 
на самостојните угостители и на другите самостојни 
занимања. 

Во корист на сметките под 3 и 4 се уплатуваат 
придонесот за инвалидското и пензиското осигуру-
вање на земјоделците и придонесите за инвалид-
ското и пензиското осигурување на самостојните за-
наетчии и на самостојните угостители, ако тие при-
донеси не се уплатуваат преку сметката 846." 

4. Во точка 39 одредба под 2 бројот: „842-188" се 
заменува со бројот: „840-180". 

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

6 - б р . 1635/1 
5 февруари 1973 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Јанко Смоле, с. р. 

9 6 . 

Врз основа на член 9 од Законот за привремено 
ограничување на личните доходи во одредени ор-
ганизации на здружениот труд, во интересните 
заедници, во државните органи и во општествено-
-политичките и други организации („Службен лист 
СФРЈ", бр. 66/72 и 71/72), сојузниот секретар за 
труд и социјална политика издава 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА НАЧИ-
НОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОСЕЧНО ИСПЛА-
ТЕНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ ПО РАБОТНИК И НА 
ВИСОЧИНАТА НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ШТО 
МОЖАТ ДА СЕ ИСПЛАТУВААТ, КАКО И ЗА 
ПОДАТОЦИТЕ ШТО И СЕ ПОДНЕСУВААТ НА 
СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОД-

СТВО 

1. Во Наредбата за начинот на утврдување на 
просечно исплатените лични доходи по работник 
и на височината на личните доходи што можат 
да се исплатуваат, како и за податоците што и се 
поднесуваат на Службата на општественото книго-
водство (, Службен лист на СФРЈ", бр. 70/72) во 
точка 3 под 2 на крајот се додаваат запирка и 
зборовите: „освен надоместокот на личниот доход 
за време на привремена спреченост за работа по-
ради болест и отпремнината што се исплатува од 
средствата за лични доходи при одењето на работ-
никот во пензија". 

2. Во точка 8 по став 1 се додава нов став 2, 
кој гласи: 

„Организацијата од став 1 на оваа точка може 
да го утврди бројот на работниците врз основа на 
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бројот на часовите поминати на работа и пресме-
таните часови за надоместоци на личните доходи 
во периодот од 1 јануари 1972 година до 30 ноем-
ври 1972 година." 

Досегашниот став 2 станува став 3. 
3. Во точка 9 по став 1 се додава нов став 2, 

кој гласи: 
,,Организацијата од став 1 на оваа точка може 

да го утврди бројот на работниците врз основа на 
бројот на часовите поминати на работа и пресме-
таните часови за надоместоци на личните доходи 
во октомври 1972 година." 

4 По точка 9 се додава нова точка 9а, која 
гласи 

„Приправниците за време на приправничкиот 
стаж односно до нивното распоредување на работно 
меси о не се засметуваат во бројот на работниците 
на организацијата ниту нивниот личен доход за 
тоа време се зема предвид при утврдувањето на 
просекот и на вкупниот износ на средствата до КОЈ 
можат да се исплатуваат личните доходи во пери-
одот на применувањето на Законот. На приправ-
ниците им се исплатува личен доход одреден врз 
основа па општиот акт на организацијата." 

о По точка 11 се додава нова точка На, која 
гласи' 

„Ако о р г а н и з а ц и ј а по 30 ноември 1972 година 
прими на работа работник и, врз основа на општи-
от акт, му одреди личен доход поголем од просе-
кот на квалификационата категорија на која и 
припаѓа ТОЈ, или ако во организацијата не постои 
квалификациона категорија на која таквиот работ-
ник и припаѓа, на таквиот работник во периодот 
га применувањето на Законот му се исплатува 
личен доход одреден врз основа на општиот акт 
на организацијата." 

6 Во точка 12 по став 1 се додава нов став 2, 
кој гласи: 

„Организацијата што во смисла на точка 8 
гтзв 2 и точка 9 став 2 на оваа наредба бројот на 
работниците го утврдила врз основа на часовите 
на работата, и кај утврдувањето на износот во 
смисла на став 1 на оваа точка го зема бројот на 
работниците врз основа на часовите на работата". 

Досегашните ст. 2, 3 и 4 стануваат ст. 3, 4 и 5 
7. Во точка 14 по став 3 се додава нов став 4, 

КОЈ гласи' 
„Организацијата што во периодот од 18 до 31 

декември 1972 година исплатила лични доходи во 
износ поголем од вкупниот износ на средствата до 
кој можела да исплатува лични доходи според 
одредбите на Законот односно на оваа наредба, ќе 
ги врати повеќе исплатените лични доходи. Вра-
ќањето на повеќе исплатените лични доходи ќе 
се изврши при првата наредна исплата со намалу-
вање на личните доходи Враќањето може да се 
врши и сукцесивно при наредните исплати, но нај-
доцна со исплатата на месечната аконтација на 
личните доходи за април 1973 година." 

Досегашниот став 4 станува став 5. 
8. Во образецот ОЛД во точка 1 на забелешката 

на крајот на првата реченица се додаваат зашфка 
и зборовите' „или врз основа на бројот на часо-
вите поминати на работа во октомври". 

9. Организацијата е должна на Службата на 
општественото книговодство да и поднесе нови 
извештаи на обрасците ОЛД и ИЛД како и други по-
датоци односно документација во врска со приме-
ната на одредбите на точ. 1 до 7 на оваа наредба. 

10 Оваа наредба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", 

Бр. 4-4047/2-73 
7 февруари 1973 година 

Белград 

Сојузен секретар за труд 
и социјална политика, 

Вуко Драгашевиќ, с р. 

97. 

Врз основа на член 91 точка 2 од Основниот 
закон за средствата за работа на органите на уп-
равата („Службен лист на СФРЈ", бр. 46/64, 57/65 и 
1/67) и член 44 од Уредбата за финансиското и ма-
теријалното работење на органите на управата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 52/66 и 38/67), сојуз-
ниот секретар за финансии пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА СОСТАВУВАЊЕ НА ЗАВРШ-
НАТА СМЕТКА НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА 

УПРАВАТА 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

1. Сојузните органи на управата, сојузните орга-
низации, сојузните органи на правосудството, струч-
ните служби на Сојузниот извршен совет и на Co-v 
Јузната скупштина (во понатамошниот текст: сојуз-
ните органи на управата) се должни, во смисла на 
одредбите на ова упатство, на крајот на тековната 
родина5'') да ги заклучат своите деловни книги и 
другите евиденции со состојбата на 31 декември и 
да состават завршна сметка за односната година. 

2. Сојузните органи на управата завршната 
сметка ја составуваат врз основа на податоците од 
своето книговодство и од другите евиденции. 

3. Состојбата на средствата и на нивните извори 
сојузните органи на управата ја утврдуваат со по-
пис (инвентарисување). 

4. Завршната сметка на СОЈУЗОН орган на упра-
вата содржи: 

1) биланс на состојбата на 31 декември 19 .. го-
дина (на образецот I); 

2) заклучен лист на 31 декември 19.. година 
(на образецот II); 

3) 'пресметка на остварените и користените сред-
ства за вршење на редовната дејност во 19 .. годи-
на (на образецот III); 

4) пресметка на 'остварените и користените 
средства за посебни намени во 19 . . година (на обра-
зецот IV); 

5) движење на средствата на фондовите во 
19 . година (на обпазецот V); 

6) преглед на ненамирените обврски на 31 де-
кември 19.. година (на образецот VI); 

7) преглед на бр010т на вработените работници 
и на исплатените и пресметаните лични доходи па 
работниците во 19.. година (на образецот VII); 

8) преглед на одобрените и потрошените сред-
ства по посебниот дел на буџетот за 19 . година (на 
образецот VIII); 

9) извештај за работата. 
5 Сојузниот орган на управата кој во својот со-

став, во смисла на член 24 од Основниот закон за 
средствата за работа на органите на управата, има 
и работни единици со самостојна пресметка за' вр-
шење стопанска дејност, за кои води посебно кни-
говодство според Основниот контен план за орга-
низациите на здружениот труд, ја составува заврш-
ната сметка за таа дејност според прописите што 
важат за организацијата на здружениот труд од 
стопанството. 

II СОСТАВУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА 

1. Биланс на состојбата на 31 декември 19.. година 
6. Пополнувањето на податоците во образецот 

I — Биланс на состојбата па 31 декември 19 . . го-
дина, се врши на следниот начин: 

1) под ред. бр. 1 до 56 се внесуваат податоци од 
соодветните конта означени во колона 2 на овој 
образец 

Сојузните органи на управата под ред. бр. 1 до 
56 внесуваат податоци за средствата и за изворите 
џ) Како тековна година се подразбира годината за КОЈ« се 

составува завршната сметка 
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Сојузните органи на управата се должни во об-
разецот И да ги искажат збировите по секоја класа 
на конта од контниот план. 

Вака искажаните збирови по класите се внесу-
ваат во збирната рекапитулација на образецот И. 

Сите конта што се отворени при расчленување-
то на билансот на конта или во текот на годината, 
се запишуваат по ред во ТОЈ образец, без оглед дали 
тие конта искажуваат некоја состојба (салдо) или се 
израмнети. 

3. Пресметка на остварените и користените средства 
за вршење на редовната дејност 

на средствата според состојбата утврдена со попи-
сот на материјалните вредности, побарувањата и 
обврските на 31 декември 19.. година, а според 
класификацијата на податоците од образецот. За 
пополнување на овие податоци се користат и рас-
положивите евиденции за состојбата на тие сред-
ства и на нивните извори, како и изводите за сос-
тојбата на сметката кај Службата на општествено-
то книговодство (во понатамошниот текст: Служба-
та) и банките; 

2) под ред. бр. 7, 8 и 19 се внесуваат книговод-
ствените отпиен пресметани на крајот на годината 
со примена на стапките за амортизација пропиша-
ни во важечките прописи; 

3) под ред. бр. И, 12 и 22 се внесуваат и сред-
ствата на пресметаната и уплатената амортизација 
по стапките пропишани од страна на федерацијата, 
ако со прописите на федерацијата е воведена амор-
тизација на предмети на опрема или на предмети 
на заедничката потрошувачка; 

4) под ред. бр. 35 се внесуваат преплатените из-
носи на средствата по обврските на сојузните орга-
ни на управата, ако соодветните конта од колона 2 
на свој образец покажуваат долговно салдо поради 
преплата па создадените обврски; 

5) под ред. бр. 38 се искажува состојбата па за-
лихите на материјали и ситен инвентар за редов-
ната дејност и состојбата на залихите на материја-
ли и ситен инвентар на стопанските дејности од 
помал обем кој, во смисла на член 35 став 7 од Пра-
вилникот за книговодството и контниот план на 
органите на управата („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 1G/G7), не се сметаат како стопански дејности. 
Ако некој сојузен орган на управата преку посеб-
ните аналитички конта на синтетичките конта 312 
и 362 евидентирал залихи и промет на материјали 
и на ситен инвентар на стопански дејности од по-
мал обем, ТОЈ ПОД овој реден број ја искажува сос-
тојбата на залихите на материјали и на ситен ин-
вентар евидентирана на посебните аналитички кон-
та на синтетичките конта 312 и 362; 

6) под ред. бр. 43, 48 и 51 се внесуваат и сред-
ствата што врз основа на конечната распределба по 
завршната сметка се распоредени во фондовите на-
ведени под тие редни броеви. 

Кај сојузните органи на управата состојбата на 
средствата на 31 декември 1972 година на жиро-
сметката на редовната дејност, на жиро-сметките 
за посебни намени, на жиро-сметката на фондот на 
опремата и на жиро-сметките на другите фондови 
ги сочинуваат средствата на тие сметки на 31 де-
кември 1972 година зголемени за средствата распо-
редени на тие сметки до 31 јануари 1973 година во 
смисла на член 57а од Законот за финансирање на 
федерацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 35/72 и 
63/72). 

Средствата приме.л! во текот на јануари 1973 
година врз основа на член 57а од Законот за фи-
нансирање на федерацијата сојузните органи на 
управата ќе ги прокнижат во своето книговодство 
под 31 декември 1972 година со одобрување на соод-
ветните конта на приходите од буџетот по основ на 
редовната дејност, на посебните намени и фондови 
на сојузните органи на управата врз товар на бу-
џетот на федерацијата, додека книжењата по изво-
дот на банката ќе ги спроведат со задолжување на 
жиро-сметката на редовната дејност, на жиро-смет-
ките за посебни намени и на жиро-сметката на фон-
довите, во корист на соодветните конта на буџетот 
на федерацијата во тековните книжења во јануари 
1973 година. 

2. Заклучен лист на 31 декември 19. . година 

7. Во образецот II — Заклучен лист на 31, де-
кември 19.. година, се внесува состојбата по сите 
пропишани синтетички односи аналитички конта, 
и тоа по оној ред што е пропишан во Правилникот 
за книговодството и контниот план на органите на 
управата. 

8. Во образецот, III — Пресметка на остварените 
и користените средства за вршење на редовната 
дејност, се искажуваат: извршената пресметка на 
остварените и потрошените средства за вршење на 
редовната дејност и конечната распределба на сред-
ствата за вршење на редовната дејност на лични 
доходи,, за издвојување во фондови, за пренос во 
наредната година и за уплатување во буџетот на 
федерацијата. 

Во образецот III се внесуваат врз основа на 
книговодствените податоци од соодветните конта: 

1) под ред. бр. 1 — пренесените средства што во 
конечната распределба на средствата по завршната 
сметка за претходната година се распоредени за фи-
нансирање на редовната дејност во наредната го-
дина. Под тој реден број се искажува почетната 
состојба на контото 702; 

2) под ред. бр. 2 — средствата пренесени во те-
кот на годината од буџетот на федерацијата на жи-
ро-сметката на СОЈУЗНИОТ орган на управата како 
средства за вршење на неговата редовна дејност. 
Под ТОЈ реден број се искажува состојбата па при-
мените средства од буџетот во текот на тековната 
година, искажана на побарувачката страна на кон-
тото 700; 

3) под ред. бр. 3 — сојузните органи на управата 
не ги пополнуваат колоните 4 и 5 под овој редеа 
број, туку доколку оствариле сопствени приходи )«e 
состават посебен преглед и ќе го приложат кои ТОЈ 
образец. 

При изработката на посебниот преглед за тој 
реден број како приход да се смета искажаниот из-
нос на контото 750, намален за состојбата на крајот 
на годината на контото 120 по ист основ, ако сојуз-
ниот орган на управата ги користил контата од 
групата 75 односно 76 за евидентирање на работе-
њето на стопанската дејност од помал обем; 

4) под ред. бр. 4 — остварените вонредни при-
ходи искажани на контото 780; 

5) во остварените средства за вршење на ре-
довната дејност во завршната сметка не се иска-
жуваат побарувањата што не се наплатени до 31 
декември тековната година; 

6) под ред. бр. 6 — извршените набавки на по-
трошни материјали и на ситен инвентар. 

Под ОВОЈ реден број се искажува состојбата на 
крајот на годината на контото 712. Сојузните органи 
на управата што вршеле и стопанска дејност од по-
мал обем која не се смета за стопанска дејност, во 
смисла на член 24 од Основниот закон за средствата 
за работа на органите на управата односно во сми-
сла на член 35 став 7 на Правилникот за книговод-
ството и контниот план на органите на управата, 
под тој реден број Ја искажуваат и состојбата на 
посебните аналитички конта на синтетичкото конто 
760 за извршените набавки на потрошни материјали 
и на ситен инвентар на стопанските дејности од по-
мал обем; 

7) под ред. бр. 7 — извршените услуги што, во 
смисла на член 63 од Основниот закон за средства-
та за работа на органите на управата, се сметаат 
како материјални трошоци -а кои се искажани на 
контото 713, како и извршените услуги на стопанските 
дејно-сти од помал обем искажани на аналитичките 
конта на синтетичкото конто 760; 

8) под ред. бр. 8 — разни други трошоци што не 
се искажани под ред. бр. 6 и 7 на овој образец, а 
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кои се евидентирани на контото 714, на посебните 
аналитички конта на синтетичкото конто 760 за 
трошоците на стопанските дејности од помал обем и 
на контото 781 за вонредните расходи на сојузните 
органи на управата; 

9) под ред. бр. 9 — исплатените лични примања 
што ги товарат материјалните трошоци, како: днев-
ници за службени патувања, дневници за преместу-
вање, надоместок на трошоците поради одвоен жи-
вот од семејството и сл. 

Под тој реден број се искажува состојбата на 
соодветните аналитички конта од групите на кон-
тата 71 и 76 за стопанските дејности од помал обем, 
ако сојузните органи на управата трошоците на 
стопанските дејности од помал обем ги книжеле 
преку контата од групата 76; 

10) под ред. бр. 10 — пресметаната амортизација 
за тековната година, ако со прописите на федера-
цијата е воведена амортизација на предмети на оп-
ремата 

Под тој реден број се искажува состојбата на 
пресметаната амортизација на крајот на годината, 
искажана на контата 715 недвижностите и пред-
метите на опремата и 761 за стопанската дејност од 
помал обем; 

11) под ред. бр 11 — средставата што со финан-
сискиот план на сојузниот орган на управата се 
предвидени за покривање на непредвидените и не-
доволно предвидените потреби за вршење на редов-
ната дејност. Овие средства се искажуваат само во 
колоната „Предвидено според финансискиот план"; 

12) под ред бр. 13 — износот со кој се намалу-
ваат извршените расходи кога од средствата на со-
јузниот орган на управата ќе се извиши судска од-
лука за присилна наплата на побарувања (како и 
на други обврски) што ги товари средствата на бу-
џетотна федерацијата; 

13) под ред. бр. 14 — средствата што со заврш-
ната сметка на сојузниот орган на управата, врз ос-
нова на конечната распределба на средствата за вр-
шење на редовната дејност, се распоредуваат на 
лични доходи и на фондовите на органот на упра-
вата, за пренос во наредната година и за уплату-
вање во буџетот. 

Под тој реден број се искажува состојбата на 
контото 790, која се добива по спроведено пренесу-
вање на средствата односно по задолжување на соод-
ветните конта на групите конта 70, 71, 78 и со пре-
несување на салдото од контото 796 кај оние сојузни 
органи на управата што на контата од групите 75 и 
76 ги книжеле трошоците на стопанските дејности 
од помал обем; 

14) под ред. бр. 15 до 18 - исплатените износи 
на аконтации на лични доходи и на други лични 
примања, со соодветните придонеси од личните до-
ходи и спрема личните доходи, заклучно со 31 де-
кември тековната година. Ако пресметаните акон-
тации на личните доходи за декември не ги испла-
тил до 31 декември тековната година, сојузниот ор-
ган на управата пресметаните аконтации на лични-
те доходи за декември нема да ги искаже под ред. 
бр. 15 туку под ред. бр. 19. 

Под соодветните ред. бр. 15 до 18 се искажуваат 
и извршените исплати на личните доходи што про-
излегуваат од поранешните години, а што се утвр-
дени и намирени дури во тековната година. 

Под тие редни броеви се искажуваат прокни-
жените износи на соодветните конта-710, 711 и 765 
за стопанските дејности од помал обем, односно на 
соодветните конта на групите конта 24 и 25 на име 
извршени исплати на аконтации на личните доходи 
од средствата за редовната дејност и на придонеси-
те од личните доходи и спрема личните доходи; 

15) под ред. бр. 19 — разликата помеѓу исплате-
ните аконтации на личните доходи до 31 декември 
тековната година и остварените лични доходи, што 
треба да им се исплати на работниците врз основа 
на одлука за конечната распределба по завршната 
сметка, ако аконтациите на личните доходи испла-
тени во текот на годината се помали од вкупниот 

износ на остварените лични доходи по конечната 
распределба'на средствата за вршење на редовната 
дејност по завршната сметка за тековната година. 
Со овој износ се опфаќаат и придонесите од лични-
те доходи и спрема личните доходи. 

Под ТОЈ реден број се искажува износот на пре-
сметаните лични доходи (со придонесите од лични-
те доходи и спрема личните доходи) прокнижен на 
контото 246, по спроведеното книжење на распоре-
дот на резултатите од финансирањето на редовната 
дејност; 

16) под ред. бр. 21, 22 и 23 - средствата што со 
завршната сметка за тековната година врз основа на 
конечната распределба на средствата за вршење на 
редовната дејност се распоредени во тие фондови. 
Под тие редни броеви се искажуваат износите кои 
преку контото 791 и контото 796 за стопанските деј-
ности од помал обем се прокнижени на соодветните 
конта 900, 940 и 980; 

17) под ред бр. 25 - соодветниот дел од сред-
ствата за вршеле на редовната дејност што СОЈУЗ-
НИОТ орган на управата ги пренесува во наредната 
година заради извршување на обврските односно 
задачите за кои тие средства му биле обезбедени, а 
кои обврски односно задачи ТОЈ не ги извршил до 
31 декември тековната година. 

Под тој реден број се искажува, по спроведениот 
распоред на книжењето на резултатите ед средства-
та за финансирање на редовната дејност на контото 
791 и контото 796 за стопанските дејности од помал 
обем, прокнижениот износ на контото 702; 

18) под ред. бр. 26 — ^потрошениот дел од сред-
ствата за вршење на редовната дејност што врз ос-
нова на одлука на сојузниот орган на управата се 
враќа во буџетот. 

Под ТОЈ реден број се искажува, по спроведе-
ниот распоред на книжењата на резултатите од 
средствата за финансирање на редовната дејност, 
износот што се уплатува во буџетот а КОЈ е прокни-
жен на контото 279. 

9. Покрај пресметката на остварените и корис-
тените средства за вршење на редовната дејност 
што се составува за органот на управата во целост, 
а на начинот од точка 8 на ова упатство, сојузниот 
орган на управата може да состави и пресметка на 
остварените и користените средства за вршење на 
редовната дејност по работни единици — ако фи-
нансискиот план на сојузниот орган на управата е 
составен по работни единици во смисла на точ. 11 
и 12 од Упатството за начинот на составување на 
финансискиот план и претсметката за користење 
на средствата за посебни намени на органите на 
управата („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/64).-

4. Пресметка на остварените и користените средства 
за посебни намени 

10. Во образецот IV — Пресметка на остварени-
те и користените средства за посебни намени, се 
искажуваат средствата што на СОЈУЗНИОТ орган на 
управата му се обезбедени за посебни намени, без 
оглед на тоа дали сојузниот орган на управата тие 
средства ги користи за извршување на своите по-
себни задачи или само се појавува како носител на 
средствата за посебни намени па ги распоредува 
понатаму. 

Пресметката на остварените и користените сред-
ства за посебни намени се искажува за секоја пози-
ција на одделен образец IV. 

Во завршната сметка на сојузниот орган на 
управата не се искажуваат оние средства за посеб-
ни намени што во буџетот на федерацијата се рас-
поредени како дополнителни средства (дотации) кои 
се даваат на други општествено-политички заед-
ници. 

- Врз основа на составените поединечни пресмет-
ки за користењето на средствата за секоја одделна 
посебна позиција сојузниот орган на управата сос-
тавува збирна пресметка на остварените и користе-
ните средства за посебни намени, за чии прилози се 
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сметаат сите поединечни пресметки врз основа на 
кои е составена оваа збирна пресметка. 

Во образецот IV се внесуваат, и тоа: 
1) под ред. бр. 1 — пренесените непотрошени 

средства на СОЈУЗНИОТ орган на управата од претход-
ната година, ако со законот за извршување на бу-
џетот или со посебен закон или друг пропис е од-
редено непотрошените средства на СОЈУЗНИОТ орган 
на управата да се пренесат и да се користат во на-
редната година. 

Под ТОЈ реден број се искажува прокнижениот 
износ на посебното аналитичко конто 105 односно 
прокнижената почетна состојба на соодветното ана-
литичко конто на синтетичкото конто 721 во теков-
ната година; 

2) под ред. бр 2 — средствата одобрени на со-
јузниот орган на управата за посебни намени во бу-
џетот за тековната година, а кои се користат не-
посредно од буџетот. 

Под ТОЈ реден број се искажува износот про-
книжен на посебните аналитички конта на синте-
тичките конта 720 и 721, по одбивање на износот на 
пренесените средства по завршната сметка за прет-
ходната година прокнижен на овие конта; 

3) под ред. бр. 3 — сојузните органи на управа-
та не внесуваат податоци под овој реден број; 

4) под ред. бр, 4 — разни непредвидени сред-
ства што не се искажани под ред. бр. 1 до 3 на ОВОЈ 
образец, а кои се евидентирани на, посебни анали-
тички конта на синтетичкото конто 721. 

Во секоЈ поединечен образец IV во колона 2 
под ред бр. 2 се искажува и бројот на позицијата 
под која во посебниот дел на буџетот се распореде-
ни средствата за таа намена, а во збирниот образец 
IV се искажуваат сите броеви на позициите од 
поединечните обрасци односно сите броеви на пози-
циите на распоредните групи од посебниот дел на 
буџетот во кои се распоредени средствата за посеб-
ни намени на односниот сочузеп орган на управата, 

5) под ред. бр. 6 до 22 - потрошокот на сред-
ствата по видовите на посебните намени. 

Потрошокот на тие средства е евидентиран -на 
посебните аналитички конта на групата конта 73 
(без контото 739); 

6) под ред. бр. 23 — износот на издвоените депо-
зити според Законот за полагање депозит при ин-
вестициони вложувања во нови нестопански и не-
производни инвестиции („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 33/71, 23/72 и 71/72); 

7) под ред. бр. 26 — износот со кој се намалуваат 
извршените расходи кога од средствата на сојуз-
ниот орган на управата за посебни намени ќе се 
изврши судска одлука за присилна наплата на по-
барувања што ги товари средствата на буџетот на 
федерацијата; 

8) под ред. бр. 28 и 29 — сојузните органи на 
управата не внесуваат податоци под овие редни 
броеви, 

9) под ред. бр. 30 — средствата одредени за пре-
нос во наредната година, ако со законот за извршу-
вање на буџетот е одредено непотрошените средства 
за посебни намени да можат да се користат во на-
редната година. 

Под тој реден број се искажува износот прокни-
жен на долговната страна на контото 739, 

10) под ред. бр. 31 — непотрошените парични 
средства За посебни намени што по истекот на те-
ковната година се пренесуваат во буџетот, а кои се 
прокнижени на долговната страна на контото 739. 

5. Движење на средствата на фондовите 

11. Движењето и состојбата на средствата на 
фондовите на почетокот и на крајот на тековната 
години се искажуваат во образецот V - Движеше 
на сред,ствата на фондовите 

Движењето и состојбата на средствата на фон-
дот на заедничката потрошувачка се искажуваат 
во две колони' во колона 7 се искажуваат средства-
та што постапка од 4%, со намена за станбена из-

градба, се издвојуваат од износот на средената од 
кои се плаќа придонесот од личниот доход од рабо-
тен однос, а во колона 8 се искажуваат сите други 
средства на фондот на заедничката потрошувачка. 

Во образецот V — Движење на средствата на 
фондовите, се внесуваат, и тоа: 

1) под ред. бр. 1 — паричните средства на смет-
ката на овие фондови на 1 јануари тековната годи-
на и средствата што врз основа на конечната рас-
пределба па средствата за вршење на редовната 
дејност по завршната сметка за претходната година 
се внесени во фондот на опремата, во фондот на 
заедничката потрошувачка и во резервниот фонд. 

Во средствата пренесени од претходната година 
не се искажуваат средствата што на 31 декември 
претходната година се наоѓале издвоени како оро-
чени средства, ниту средствата на невратените кре-
дити -дадени од фондот на 31 декември претходната 
година. 

Под тој реден број се искажува состојбата на 
крајот на претходната година односно на почетокот 
на тековната година на соодветните конта. 021, 048 
и 080. Покрај овие износи што Ја претставуваат со-
стојбата — салдото на посебните сметки на фондо-
вите на почетокот на годината, под тој реден број 
се искажуваат износите прокнижени: на контото 900 
— за износот распореден во фондот на опремата, на 
контото 940 — за износот распореден во фондот на 
заедничката потрошувачка и на контото 980 — за 
износот распореден во резервниот фонд, врз основа 
на извршениот распоред на резултатите од финан-
сирањето на редовната дејност за претходната го-
дина; 

2) под ред. бр. 2 до 4 — состо!бата на 1 јануари 
тековната година на невратените кредити дадени од 
фондот, на издвоените орочени средства на фондот 
и на средствата издвоени за исплатите за инвести-
ции (средства издвоени за електроенергетски објек-
ти, депонирани гарантни износи и др.), одно-сно дру-
гите побарувања и права по основ на предмети на 
опрема и предмети на заедничката потрошувачка; 

3) под ред. бр. 5 — вредноста на подвижните 
предмети на опремата и подвижните и недвижните 
предмети на заедничката потрошувачка по спрове-
дениот книговодствен отпис на тие предмети; 

4) под ред. бр. 7 — средствата што во текот на 
годината непосредно од буџетот се пренесени во ко-
рист на фондовите, заради извршување на одреде-
ни задачи односно набавки, а кои ,се прокнижени 
во текот на годината на соодветните аналитички 
конта на синтетичките конта 021, 048 и 080. 

Под ред. бр. 7 во колона 5 се искажуваат сите 
броеви на позициите на распоредните групи па по-
себниот дел на буџетот во кои се распоредени тие 
средства; 

5) под ред. бр. 8 — сојузните органи на управата 
не внесуваат податоци под овој реден број; 

6) под ред. бр. 9 — наплатените камати по кре-
дитите дадени на работниците од фондот на заед-
ничката потрошувачка — за купување на станови, 
за изградба на нови или за довршување и доградба 
на постојни станбени згради и станови и за пола-
гање учество за добивање кредит за станбена из-
градба од банката, како и примените камати по 
орочени средства; 

7) под ред. бр. 11 — другите парични средства 
пренесени во корист на фондовите на сојузниот 
орган на управата по разни основи, како: средствата 
на уплатената амортизација за предмети на опре-
мата и предмети на заедничката потрошувачка, ако 
со прописите на федерацијата е воведена амортиза-
ција на предмети на опремата односно на предмети 
на заедничката потрошувачка, паричните средства 
што сојузниот орган на управата ги остварил со да-
вање во закуп на предмети на опремата односно на 
предмети на заедничката потрошувачка, ако со̂  про-
писите на федерацијата не е одредена поинаква 
намена на тие средства и др ; 

8) под ред. бр. 12 — средствата што со завршна-
та светка за тековната година врз основа на конеч-
ната распределба па средствата за вршење на редов« 
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ната дејност се распоредени во фондовите, а кои се 
прокнижени (одобрени) на контата: 900 — за изно-
сот распореден во фондот на опремата, 940 — за 
износот распореден во фондот на заедничката по-
трошувачка, вклучувајќи го и износот на средства-
та на заработката од кој работната заедница се от-
кажала за одредено време заради давање помош 
на постраданите од земјотресот во Босанска Краи-
на, и 980 — за износот распореден во резервниот 
фонд; 

9) под ред. бр. 13 — износот со кој се намалуваат 
извршените расходи кога од средствата на фондо-
вите на сојузните органи на управата ќе се изврши 
судска одлука за присилна наплата на побарувања, 
како и на други обврски, што ги товари средствата 
на буџетот; 

10) под ред. бр. 16 до 23 — средствата потроше-
ни по намените предвидени во тие редни броеви во 
тековната година; 

11) под ред. бр. 30 — износите на издвоените 
депозити од средствата на фондовите на сојузните 
органи на управата според одредбите на Законот за 
полагање депозит при инвестициони вложувања во 
нови нестопански и непроизводни инвестиции. 

6. Попис ва состојбата на средствата и на изворите 
на средствата и преглед на ненамирените обврски 

на 31 декември 19. . година 

12. Членовите на комисијата за попис ги имену-
ваат советот на работната заедница и старешината 
на сојузниот орган на управата од редот на члено-
вите на работната заедница. 

За членови на комисијата за попис не можат да 
бидат именувани сметкополагачот и лицата што ра-
куваат со парични или материјални вредности што 
се предмет на пописот. 

Работата на пописот опфаќа: 
1) утврдување, мерење, пребројување и побли-

ско опишување на материјалните вредности и утвр-
дување на другите средства и на нивните извори, 
како и внесување на тие податоци во пописните 
листи; 

2) процена на средствата и на изворите на сред-
ствата наведени во одредбата под 1 на овој став. 
Процена на средствата се врши по книговодствените 
вредности односно по набавките вредности на по-
трошните материјали и на ситниот инвентар; 

3) утврдување на разликата помеѓу состојбата 
на средствата и изворите на средствата утврдени 
со пописот и нивната состојба искажана во книго-
водството, како и утврдување на причината поради 
која настанала разликата. 

Податоците од книговодството се внесуваат во 
пописните листи дури по извршениот попис. 

Пописот на средствата на опремата, на средст-
вата на заедничката потрошувачка и на недвиж-
ностите ги опфаќа сите средства што се наоѓаат ка ј 
сојузниот орган на управата односно кои на СОЈУЗ-
НИОТ орган на управата му се дадени на користење. 

Пописот на материјалите и на ситниот инвентар 
во посебните пописни листи ги опфаќа: материја-
лите за редовната дејност, материјалите за посебни 
намени, материјалите за вршење на стопанската 
дејност, ситниот инвентар за редовната дејност, сит-
ниот инвентар за посебни намени и ситниот инвен-
тар за вршење на стопанската дејност. 

Со пописот се опфаќаат и средствата што не му 
припаѓаат на СОЈУЗНИОТ орган на управата но кај 
него се наоѓаат, како и средствата што му припа-
ѓаат на сојузниот орган на управата но не се нао-
ѓаат кај него туку кај друг корисник (на чување, 
послуга, закуп и сл.). 

Средствата што не 'му припаѓаат на сојузниот 
орган на управата се искажуваат во посебни попи-
сни листи и сојузниот орган на управата е должен 
еден примерок на пописната. листа да му достави 
на корисникот на општествените средства на кој тие 
средства „му припаѓаат.' 

Средствата што му припаѓаат на сојузниот ор-
ган на управата; но не се наоѓаат кај него туку кај 
друг корисник на општествени средства (на послуга, 
закуп, поправка и сл.) посебно се искажуваат во 
пописните листи. Пописот на овие средства се врши 
врз основа на податоците од книговодството однос-
но од другите документации, а податоците добиени 
со пописот посебно се искажуваат во пописните ли-
сти. 

Вредноста на средствата на опремата и на сред-
ствата на заедничката потрошувачка што при по-
писот ќе се најдат како вишок и за кои не е позна-с 

та набавната цена ги проценува комисијата за попис 
по пазарната цена на таквото средство, намалена за 
степенот на истрошеноста. 

За секој облик на парични средства се составу-
ваат посебни листи во кои се внесува фактичната 
состојба утврдена со пописот. 

Списокот на ненамирените обврски и на поба-
рувањата се составува на посебни пописни листи за 
обврските и побарувањата што произлегуваат од 
вршењето на редовната дејност на сојузниот орга,н 
на управата, а на посебни пописни листи — за об-
врските и побарувањата што произлегуваат од сред-
ствата одредени за посебни намени, врз основа на 
книговодствените и други податоци. 

Побарувањата односно обврските за кои не по-
стои уредна документација, посебно се искажуваат 
во пописните листи. 

Пописот на готовите пари, чекови и странски 
средства за плаќање се врши со запишување на из-
носите добиени со броење, а податоците добиени со 
пописот посебно се искажуваат во пописните листи. 

Во списокот на ненамирените обврски и побару-
вања се внесуваат сите побарувања на СОЈУЗНИОТ 
орган на управата по пописот на 31 декември теков-
ната година (од купувачи, од дадени аконтации за 
службено патување, од извршени исплати за боле-
дување над 30 дена и сл.), состојбата на сите обврс-
ки на сојузниот орган на управата утврдена со по-
писот на 31 декември тековната година и состојбата 
на сите кредити што сојузниот орган на управата 
ги користи (кои, по правило, се утврдуваат со извод 
од банката), како и обврските по набавките на ма-
теријали и на ситен инвентар. 

Врз основа на податоците добиени со пописот се 
пополнува образецот VI - Преглед на ненамире-
ните обврски на 31 декември 19.. година. 

13. Сојузните органи на управата што, во смисла 
на член 57а од Законот за финансирање на федера-
цијата користеле средства за редовната дејност, за 
посебни намени и за фондовите, во образецот VI 
како обврски односно ненамирени обврски го иска-
жуваат износот на обврските, утврден со пописот 
на 31 декември 1972 година, намален за износот на 
обврските што сојузниот орган на управата ги ис-
платил до 31 јануари 1973 година од средствата што 
му се ставени на располагање од буџетот на феде-
рацијата за редовната дејност, за посебните намени 
односно во корист на фондовите. 

7. Преглед на бројот на вработените работници и на 
исплатените и пресметаните лични доходи 

на работниците 
14. Врз основа на податоците од исправите за 

исплатените лични доходи се пополнува образецот 
VII — Преглед на бројот на вработените работници 
и на исплатените и пресметаните лични доходи на 
работниците. 

Во одделни колони на овој образец се внесуваат, 
и тоа: 

1) во колона 2 — вкупниот број на месеците што 
работниците на сојузниот орган на управата ги по-
минале на работа. Како време поминато на работа, 
покрај ефективно поминатото време на работа, се 
подразбира и времето што работниците го поминале 
на боледување до 30 дена, на годишен одмор, како 
и на платено отсуство од работа. 

Времето поминато на боледување над 30 ден^ 
за кое работникот примил надоместок на личниов 
доход, како и времето поминато на неплатено от^ 
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суство од работа, не се зема предвид при пресме-
тувањето на бројот на месеците-работниии. 

Бројот на месеците-работници се утврдува спо-
ред категориите на вработните работници од ко-
лона 1. 

, Во сојузните органи на управата кај кои нема« -
ло поголема флуктуација на работниците, при пре-
сметувањето на бројот на месеците-работници може 
да се тргне од годината како целост (12 месеци) и 
прво^да се пресмета бројот на месеците-работници 
(по категории) за ение работници што во текот на 

делата година биле во работен однос кај сојузниот 
орган на управата. 

Пржиме р. 
Од стручните работници во текот на целата го-

дина имало вработено во сојузниот орган на упра-
вата: 15 работници со висока стручна подготовка, 
25 работници со средна стручна подготовка г; 8 ра-
бот-ници со нижа стручна подготовка — вкупно 48 
стручни работници. За овие стручни работни^ бро-
јот на месеците-работници според категориите на 
стручрата подготовка изнесува: 

— за прза категорија: 15 работници X 12 месеци = 180 месеци-работници 
— за трета категорија: 25 работници X 12 месеци = 300 месеци-работници 
— за четврта категорија: 8 работници X 12 месеци = 96 месеци-работници 

Вкупно. 48 работници X 12 месеци = 576 месеци-работници 

На пресметаниот број месеци-работници за ра-
ботниците што во текот на целата година биле вра-
ботени во СОЈУЗНИОТ орган на управата се додава и 
бројот на месеците-работници пресметан за оние 
работници кои во текот на годината засновале ра-
ботен однос во сојузниот орган на управата. 

— за прва категорија: 2 работници 
- за трета категорија: 3 работници 

Пример: 
Од 1 март засновале работен однос и биле вра-

б,отени до крајот на годината 2 работника со висока 
стручна подготовка, а од 1 април — 3 работника со 
средна стручна подготовка. Бројот на месеците-ра-
ботници за овие работници вработени во текот на 
годината кај сојузниот орган на управата изнесува: 

X 10 месеци = 20 месеци-работници 
X 9 месеци = 27 месеци-работници 

Вкупно: 

За пресметаниот број месеци-работници за вра-
ботените стручни работници во текот на годината 
се зголемува бројот на месеците-работници што во 

47 месеци-работници 

текот на целата година биле вработени во сојузниот 
орган на управата, така што по оваа корекција 
бројот на месеците-работници да изнесува: 

— прва категорија = 200 месеци-работници (1Ј0 + 20) 
— трета категорија. = 327 месеци-работници (300 + 27) 
— четврта категорија = 96 месеци-работници 

Вкупно: 623 месеци-работници 

Но. бидејќи во СОЈУЗНИОТ орган на управата има-
,ло работници што биле на непрекинато боледување 
подолго од 30 дена и на неплатено отсуство од ра-
бота, бројот на месеците-работници пресметан на 
наведениот начин треба да се намали за времето 
поминато на непрекинато боледување подолго од 30 
дена и на неплатено отсуство од работа. 

Бројот на месеците-работници за времето поми-
нато на непрекинато боледување^ подолго од 30 дена 
се добива на тој начин што собраниот 6poj денови 
на непрекинато боледување подолго од 30 дена на 
сите работници од одредена категорија ќе се подели 
со 30 (дена). Добиенибт резултат го претставува 
бројот на месеците-работници за кој треба да се на--
мали бројот на месеците-работници по категориите 
на стручна! а подготовка на работниците, пресметан 
на начинот прикажан во примерите наведени во 
оваа точка Исто така, бро-јот на месеците-работни-
ци пресметан според тие примери треба да се нама-
ли за времето што работниците го поминале на не-
платено отсуство од работа и за времето на преста-
нокот на работата во текот на годината. Бројот на 
месеците-работкици за времето поминато на непла-
тено отсуство и за времето на престанокот на рабо-
тата се пресметува на истиот начин на кој се пре-
сметува бројот на месеците-работници за времето 
поминато на непокр^еното боледување подолго од 30 
дена. 

Меѓутоа сојузните органи на управата кај кои 
имало поголема флуктуација на работници, и кај 
кои имало почести случаи на непрекинато боледу-
вање над 30 дена и на неплатено отсуство од работа, 
заради поточно утврдување на просечните лични 
доходи, пресметувањето на бројот на месеците-ра-
ботници треба да го вршат по месеци. 

Пример. 1 

Од платниот список за јануари е утврдено дека 
во текот на целиот месец на ефективна работа има-
ло 16 работници со висока стручна подготовка, што 
чини 16 месеци-работници. Покрај тоа, е утврдено 

дека двајца работници со висока стручна подготов-
ка засновале работен однос и стапиле на работа на 
16 јануари За тие двајца работници бројот на ме-
сеците-роботници се добива на ТОЈ начин што вкуп-
ниот 6poj на деновите што тие ги поминале на ра-
бота ќе се подели со 30 (дена). Во овој случај вре-
мето поминато на работа за тие двајца работници 
изнесува 32 (16 X 2), што поделено со 30 (дена) дава 
1,07 месеци-работници (0,07 може да се занемари). 
Значи, во СОЈУЗНИОТ орган на управата во текот на 
јануари имало 17 месеци-работници (16 + 1). 

Во февруари сите 18 работници со висока струч-
на подготовка биле на работа, а покрај тоа на 9 
февруари од боледување подолго од 30 дена се вра-
тиле двајца работници со висока стручна подго-
товка. 

Ако бројот на ефективните денови поминати на 
работа во февруари, кој за овие двајца работници 
изнесува 40 дена (20 дена X 2 работника), го поде-
лиме со 30 (дена), ќе добиеме 1,33 месеци-работници. 
Значи, во февруари вкупниот број на месеците-ра-
ботници за работниците со висока -стручна подго-
товка изнесува 19,33 (18 + 1,33). 

На истиот начин се пресметува бројот на месе-
ците-работници и за другите месеци до крајот на 
годината — по категориите на стручната подготовка 
на работниците. Добиениот збир на месеци-работ-
ници за сите 12 месеци на тековната година, нама-
лен за бројот на месеците-работници пресметан за 
времето поминато на непрекинато боледување по-
долго од 30 дена -и за времето поминато на непла-
тено отсуство од работа, го претставува 6РОЈОТ на 
месеците-работници КОЈ се искажува во колона 2; 

2) во колона 3 — исплатените аконтации на не-
то личните доходи на рабзтниците до 31 декември 
тековната година за работата во редовното работно 
време во таа година; 

3) во колона 4 — остварените нето лични доходи 
по завршната сметкава тековната година над изно-
сите на исплатените аконтации на нето личните до-
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ходи да 31 декември тековната година за работата 
во таа година; 

4) во колена 6 — исплатените износи на нето 
личните доходи за работата подолга од полното ра-
ротно време, 

5) во колони 8 и 9 — просечниот месечен износ 
на нето личните доходи по еден работник, КОЈ се 
добива со делење на нето личните доходи искажани 
во колона 5, односно -на вкупните нето лични дохо-
ди искажани во колона 7, со искажаниот вкупен 
Ороз месеци-работници од колона 2 на овој образец; 

6) во колони 10 и 11 — бројот на вработените 
работници на 1 Јануари односно на 31 декември те-
ковната година, вклучувајќи ги во двата случаи и ^ 
работниците што тогаш се наоѓале на боледување, 
и на платено или неплатено отсуство од работа. 

Колоните предвидени во овој образец се попол-
нуваат по категориите на вработените работници, 
според нивната стручна подготовка односно по ква-
лификациите од колона 1. 

Под ред. бр. 1 се искажуваат податоците за 
функционерите што раководат со сојузните органи 
на управата, за замениците на функционерите, за 
помошниците и за советниците на функционерите. 
Според тоа, категоријата на функционерите ги оп-
фаќа оние работници што ги именува односно ги 
назначува и чија височина на личните доходи ја 
одредува Сојузната скупштина или Сојузниот из-
вршен совет, односно работната заедница по овла-
стување од Сојузниот извршен совет. 

За другите работници податоците се искажуваат 
по категориите на стручната подготовка што тие ја 
имаат. 

8. Преглед на одобрените и потрошените средства 
по посебниот дел на буџетот 

15. Сојузните органи на управата овој образец 
го. пополнуваат според книговодствената евиденци-
ја. Износот во колона 8 кај средствата за редовната 
дејност се внесува во височинаѓа дозначена на жи-
ро-сметката. 

9. Искажување на приходите на буџетот распоре-
дени на сојузните органи на управата врз основа на 
член 57а од Законот за финансирање на федера-

цијата 

16 Одобрените средства од буџетот на федера-
цијата што на сојузните органи на управата им се 
пренесени до 31 Јануари 1973 година во смисла на 
член 57а од Законот за финансирање на федераци-
јата, се искажуваат во завршните сметки на след-
ниот начин: 

1) сојузните органи на управата на кои тие сред-
ства им се пренесени на жиро-сметката за вршење 
на редовна!а дејност, пренесените средства ги ис-
кажуваат^ во образецот III под ред. бр. 2, заедно со 
средствата што им се пренесени од буџетот до 31 
декември 1972 година. 

Од средствата' пренесени на сојузните органи на 
управата во смисла на член 57а од Законот за фи-
нансирање на федерацијата не можат да се вршат 
нови набавки за вршење на редовната дечност на 
сојузните органи на управата. Тие средства СОЈУЗ-
НИОТ орган на управата може да ги користи до 31 
јануари 1973 година за исплатување на обврските 
утврдени со пописот на 31 декември 1972 година. 

Обврските исплатени во текот на јануари 1973 
година врз товар на тие средства, ќе се книжат во 
1973 година како исплати на соодветните обврски 
создадени во поранешните години; 

2) сојузните органи на управата на кои тие сред-
ства им се пренесени на користење за посебни на-
мени во образецот IV под ред. бр. 2, покрај сред-
ствата што им се пренесени на акредитив до 31 де-
кември 1972 година, ги искажуваат и средствата 
што им се пренесени на акредитив до 31 јануари 
1973 година од приходите на буџетот на федераци-
јата остварени до 31 декември 1972 година, а уплате-
ни во буџетот до 31 јгнуари 1973 година; 

3) сојузните органи на управата на кои тие 
средства им се пренесени од буџетот на федераци-
јата во корист на нивните фондови, во образецот 
V под ред. бр. 7, покрај средствата што им се пре-
несени во корист на фондовите непосредно од бу-
џетот на федерацијата до 31 декември 1972 година, 
ги искажуваат и средствата што непосредно од бу-
џетот се пренесени во корист на фондовите до 31 
јануари 1973 година од приходите на буџетот оства-
рени до 31 декември 1972 година, а уплатени, во 
буџетот до 31 Јануари 1973 година; 

4) средствата пренесени во смисла на член 57а 
од Законот за финансирање на федерацијата, со-
јузниот орган на управата може да ги користи до 
31 Јануари 1973 година за исплатување на обврските 
по посебните намени односно по обврските на фон-
довите, кои сојузниот орган на управата не ги на-
мирил до 31 декември 1972 година. 

Обврските по посебните намени односно обвр-
ските на фондовите утврдени со пописот на 31 де-
кември 1972 година, се намалуваат за извршените 
исплати на тие обврски во текот на јануари 1973 
година од средствата пренесени според член 57а од 
Законот за финансирање на федерацијата; 

5) создадените а ненамирените обврски на по-
себните намени и на фондовите до 31 декември 1972 
година, што ќе се исплатат од средствата пренесени 
во смисла на член 57а од Законот за финансирање 
на федерацијата, се сметаат како потрошок на сред-
ствата во 1972 година и се искажуваат во соодвет-
ните видови на потрошокот на средствата во образе-
цот IV односно во образецот V. 

10. Ивештај за работата 

17. Извештајот за работата сојузниот орган на 
управата го составува на начин и во обем што им 
одговараат на неговите потреби и на потребите на 
федерацијата во чиј буџет се обезбедуваат средства 
за неговата работа. 

Извештајот за работата особено треба да ги оп-
фати податоците: за извршувањето на програмата 
на работата и елементите што придонеле СОЈУЗНИОТ 
орган на управата да ја изврши односно да не ја 
изврши програмата на работата; за усогласеноста 
на одобрените средства на сојузниот орган на упра-
вата во буџетот на федерацијата со задачите по-
ставени од Сојузната - скупштина и од Сојузниот 
извршен совет; за состојбата и движењето на фон-
довите на сојузните органи на управата и за.упо-
требата на средствата на фондовите во текот на 
годината; за усвоените мерила за конечната распре-
делба на средствата по завршната сметка — за вр-
шење на 4 редовната дејност и за личните доходу 
и за фондовите; за состојбата на кадрите; за усло-
вите на работата, како и други податоци од значе-
ња за работата на сојузниот орган на управата. 

111 ДОНЕСУВАЊЕ И ДОСТАВУВАЊЕ НА ЗАВР-
ШНАТА СМЕТКА 

18. Завршната сметка на сојузниот орган на 
управата за тековната година ја донесуваат старе-
шините на сојузниот орган на управата и советот 
на работната заедница најдоцна до 28 февруари 1973 
година 

Нацртот на завршната сметка советот на работ-
ната заедница е должен да го изнесе пред членови-
те на работната заедница, чии забелешки и предло-
зи на ТОЈ нацрт задолжително се разгледуваат при 
нејзиното донесување. 

19 Во записникот од седницата на која се раз-
гледува завршната сметка се внесуваат и заклу-
чоците донесени по забелешките од членовите на 
советот на работната заедница и со старешината на 
сојузниот орган на управата на завршната сметка, 
како и одлуката на старешината на сојузниот орган 
на управата и на советот на работната заедница во 
поглед на завршната сметка. 
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20. По усвојувањето на завршната сметка од 
старешината на СОЈУЗНИОТ орган на управата и од 
советот на работната заедница, усвоената завршна 
сметка сојузниот орган на управата им ја доставу-
ва на Сојузниот секретаријат за финансии во 3 
примероци и на Службата на општественото книго-
водство ^ај која- има жиро-сметка во 2 примерока 
— најдоцна до 10 март 1973 година. 

Како завршна сметка, што во смисла на став 1 
од оваа точка им се доставува на Сојузниот секре-
таријат за финансии и на Службата на општестве-
ното книговодство, се подразбираат пополнетите 
обрасци I до VIII и извештајот за работата.^ 

Покрај пополнетите обрасци наведени во став 
2 на оваа точка, сојузните органи на управата се 
должни на Сојузниот секретаријат за финансии, 
како прилог на завршната сметка, да му достават и: 

1) преглед на извршувањето на финансискиот 
план; 

2) преглед на остварувањето на приходите упла-
тени во буџетот на федерацијата; 

3) преглед на извршувањето на претсметката за 
користењето на средствата за посебни намени. 

21. Сојузните органи на управата што во својот 
состав имаат и работни единици со самостојна пре-
сметка за вршење на стопанска дејност, на Сојуз-

ниот секретаријат за финансии1 му доставуваат и 
еден примерок од завршната сметка на тие работни 
единици составен на обрасците пропишани за ор-
ганизациите на здружениот труд од стопанството. 

IV ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

22. Обрасците I до VIII, наведени во одредбите 
на ова упатство, се отпечатени кон ова упатство и 
се негов составен дел. 

23 Со денот на влегувањето во сила на ова 
упатство престанува да важи Упатството за начинот 
на Составување на завршната сметка на органите 
на управата („Службен лист на СФРЈ", брг 1/70, 
60/70 и 9/72). 

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

Бр. 6-1786 
7 февруари 1973 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Јанко Смел е, с. р. 

СОЈУЗЕН ОРГАН НА УПРАВАТА -
СР или САП 

МЕСТО 
Образец I 

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА НА 31 ДЕКЕМВРИ 19- ГОДИНА 

Класа. 
Реден група 
број или 

конто 
О П И С 

Состојба 
на 31 де-

кември 
претход-
ната го-

дина 

Состојба 
на 31 де-

кември 
тековна-
та годи-

на 

А. А К Т И В А 
I. СРЕДСТВА НА ОПРЕМА И НЕДВИЖНОСТИ 

1 . ООО Земјиште 
2 001- Градежни објекти 
3 003 Средства на опрема 
4 004 Заеднички средства на опремата и недвижностите 
5 005, 006, Други средства 

008 

6 ВКУПНО СРЕДСТВАТА НА ОПРЕМАТА И НЕДВИЖНОСТИТЕ 
(1 до 6) . 

7 010 Исправка на вредноста на недвижностите 
8 011 Исправка на вредноста на опремата 

9 010, 011 ВКУПНО ИСПРАВКАТА НА ВРЕДНОСТА НА НЕДВИЖНОСТИ-
ТЕ И ОПРЕМАТА (7 плус 8) 

10 СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА НЕДВИЖНОСТИТЕ И ОПРЕМАТА 
(6 минус 9) 

II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НА ИЗДВОЕНАТА СМЕТКА КАЈ 
СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО 

11 020 Парични средства за недвижностите 
12 021 Парични средства на фондот на опремата 

13 020, 021 ВКУПНО ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА НА ИЗДВОЕНАТА СМЕТКА 
(11 плус 12) 

III СРЕДСТВА НА ЗАЕДНИЧКАТА ПОТРОШУВАЧКА 
14 040 Земјиште на заедничката потрошувачка 
15 041 Градежни објекти на заедничката потрошувачка 
16 042 Опрема на заедничката потрошувачка 
17 047 Заеднички средства на заедничката потрошувачка 

18 ВКУПНО (14 до 17) 
19 049 Исправка на вредноста на средствата на заедничката потрошувачка 

20 СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА СРЕДСТВАТА НА ЗАЕДНИЧКАТА 
ПОТРОШУВАЧКА (18 минус 19) 

1 2 - 3 4 5 
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Средства на заедничката потрошувачка во изградба или во изра-
ботка 
Парични средства На фондот на заедничката потрошувачка 
Побарувања и други права од средствата на заедничката потро-
шувачка 

IV. СРЕДСТВА НА ПОСТОЈАНА РЕЗЕРВА 

24 080 Средства на постојана резерва 

21 046 

22 048 
23 045 

V. СРЕДСТВА ВО ПРЕСМЕТКА 

25 100 Средства на жиро-сметката — за редовна дејност 
26 105 Средства на сметката кај Службата на општественото книговодство 

за посебни намени 
27 108 Други издвоени средства 
2 8 110 Благајна 
29 112, 113 Валути и девизи 
30 120 Купувачи — од средствата за, редовна дејност 
31 121 Купувачи - од средствата за посебни намени 
32 13 Други побарувања 
33 16 Односи на единиците во СОЈУЗНИОТ орган на управата 
34 19 Активни временски разграничувања 
35 дел 20 Преплата на добавувачите и други преплатени обврски од сред-

и 27 ствата за редовна дејност 
36 дел 20 Преплата на добавувачите и други препечатени обврски од срсд-

и 27 ствата за посебни намени 
37 24, 25 Пресметани лични доходи и обврски од личните доходи и спрема 

личните доходи 
38 310, 360 Материјал и ситен инвентар за редовна дејност 

312, 362 
39 311, 361 Материјал и ситен инвентар за посебни намени 

40 ВКУПНО АКТИВАТА (10 плус 13 плус 20 плус 21 до 39) 

Б. П А С И В А 

I. СРЕДСТВА ЗА РЕДОВНА ДЕЈНОСТ 

41 702 Средства за редовна дејност 

И. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ 

42 72 Средства за посебни намени 

III ИЗБОРИ НА СРЕДСТВАТА ЗА ОПРЕМА 

43 ООО Фонд на опрема 
44 901 Кредити за набавка на опрема 
45 902 Други извори 

46 Вкупно изворите на средствата на опремата (43 до 45) 

IV. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА ЗА НЕДВИЖНОСТИ 

47 91 Извори на средствата за недвижности 

V. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА НА ЗАЕДНИЧКАТА ПОТРОШУ-
ВАЧКА 

48 940 Фонд на заедничката потрошувачка 
49 941, 949 Други извори на средствата па заедничката потрошувачка 

50 ВКУПНО ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВАТА НА ЗАЕДНИЧКАТА ПО-
ТРОШУВАЧКА (48 + 49) 

VI. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА НА ПОСТОЈАНАТА РЕЗЕРВА 

51 08 Резервен фонд 

VII ДРУГИ ИЗВОРИ 

52 дел 20, Обврски спрема добавувачи, други обврски и преплати на купу-
27 13, вани од средствата за вршење на редовната дејност 
120 иЅ09 
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53 дел 20, Обврски спрема добавувачи, други обврски и преплати на купу-
27, 13, вачи од средствата за посебни намени 
121 и 909 

54 16 и 29 Односи на единиците во сојузниот орган на управата и пасивни 
временски разграничувања 

55 24 и 25 Пресметани лични доходи и обврски од личните доходи и спрема 
личните доходи 

56 ВКУПНО ПАСИВАТА (41 плус 42 плус 46 плус 47 плус 50 до 55) 

На 19 година 

Раководител Претседател Старешина на сојузниот 
на сметководството, на советот на работната заедница, орган на управата, 
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И З Н О С 

1 2 3 

I. СРЕДСТВА 

1 Средства пренесени од претходната година 
2 Средства од буџетот (по позиција број па посебниот дел па буџетот) 
3 Средства од сопствени приходи 
4 Средства од други извори 

5 ВКУПНО СРЕДСТВАТА (1 до 4)' 

И ПОТРОШОК НА СРЕДСТВАТА 

6 Лични расходи со придонесите 
7 Надоместок на трошоците за службени пату ван,а 
8 Материјални расходи 
9 Постојани социјални полтошти за деца и возрасни 

10 Помош на жртвите на фашистичкиот терор и на други граѓани жртви на 
вотката 

11 Помош на семејствата чии хранител!! се наоѓаат па задолжителна воена 
вежба 

12 Еднократни помошта 
13 Трошоци за здравствена заштита на корисниците на социјална заштита 
14 Трошоци за сместување на возрасни и деца во установи и кај други се-

мејства 
15 Дополнителни средства на установите за социјална заштита за редовна 

дејност и за инвестиции 
16 Средства за редовна дејност на центрите за социјална работа 
17 Други трошоци за спроведување на социјална заштита 
18 Трошоци за здравствена заштита па- други здравствено неосигурени лица 

(за лица што не се опфатени во ред. бр. 13 па ОВОЈ образец) 
19 Предвојничка обука 
20 Стипендии 
21 Интервенции во стопанството 
22 Инвестициони вложувања (без 10% гарантен износ) 
23 Издвоени депозити при инвестиционите вложуван,а во нови нестопански и 

непроизводствени инвестиции 
24 Друго 

25 ВКУПНО ПОТРОШОКОТ НА СРЕДСТВАТА (6 до 24) 
26 Дел на трошоците (обврските) наплатени непосредно од буџетот 
27 НЕПОТРОШЕНИ СРЕДСТВА (5 минус 25 плус 26), од тоа« 
28 Дел па средствата од сметката на посебни ге приходи за финансирање па 

редовната дешост на сојузните органи на управата 
29 Дел на средствата од сметката па посебните приходи за финансирање на 

други намени 
30 За пренос во наредната година (со 10% гарантен износ) 
31 За пренос во буџетот 

На 19 година 
Раководител Претседател Старешина на сојузниот 

на с^с\ко2одсгвото, на советот на работата заедница, орган на управата, 
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I. СОСТОЈБА НА ФОНДОТ НА ПОЧЕТОКОТ 
НА ГОДИНАТА 

1 021 048 080 Состојба на паричните средства на фондот 
900 940 980 

2 021 045 080 Состојба на кредитите дадени од фондот 
3 021 048 080 Состојба на орочените средства на фондот 

или или или 
108 108 108 

4 021 048 Состојба на издвоените средства за исплати 
или или 080 за инвестиции 
108 108 

5 900 940 - Вредност на подвижните предмети, на опре-
мата и на подвижните и неподвижните пред-
мети на заедничката потрошувачка 

6 ВКУПНО СОСТОЈБАТА НА ФОНДОТ НА 1 
ЈАНУАРИ ТЕКОВНАТА ГОДИНА 

II. ПРИЛИВ НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ 
ВО ТЕКОТ НА ГОДИНАТА 

7 021 043 080 Средства од буџетот (по позиција број 
на посебниот дел на буџетот) 

8 021 048 080 Средства од приходите или од делот на при-
ходите што сојузниот орган на управата ги 
остварил со својата дејност 

9 02,1 048 080 Наплатени камати по кредитите и орочените 
средства дадени од фондот 

10 900 940 - Вредност на средствата примени без надо-
месток 

11 021 048 080 Други парични средства 
12 900 940 980 Средства од распределбата по завршната смет-

ка за тековната година 
13 9С0 940 — Средства исплатени непосредно од средства'"" 

на ОПЗ 

14 ВКУПНО ПРИЛИВОТ НА СРЕДСТВАТА ВО 
ТЕКОВНАТА ГОДИНА (7 до 13) 

15 ВКУПНО СРЕДСТВАТА НА ПОЧЕТОКОТ НА 
ГОДИНАТА И ПРИЛИВ НА СРЕДСТВАТА 
ВО ТЕКОТ НА ГОДИНАТА (6 + 14) 

III ПОТРОШОК НА СРЕДСТВАТА НА ФОН-
ДОТ ВО ТЕКОТ НА ГОДИНАТА 

16 900 910 - Книговодствени отпиен 
17 900 Ѕ40 — Вредност на отстапените подвижни и непод-

вижни предмети без надоместок 
18 900 " 940 — Неотпишан дел на вредноста на продадените 

подвижни и неподвижни предмети 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

19 - 048 
или 
940 

-

Надоместоци (регреси) за годишни одмори на 
работниците 

20 048 
или 
940 

Други расходи за потребите на членовите на 
работната заедница, кои се ограничуваат 

21 048 
или 
940 

-

За станбена изградба 

22 021 
или 
900 

048 
или 
940 

080 
или 
980 

Стипендии 

23 021 
или 
900 

048 
или 
940 

080 
или 
980 

Други расходи кои се не органичуваат 

24 ВКУПНО ЛОТРОШОКОТ НА СРЕДСТВАТА 
ВО ТЕКОТ НА ГОДИНАТА (17 до 23) 

25 СОСТОЈБА НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ 
на 31 декември тековната година (15 минус 
24 = 26 до 31) 
ВО ТОА: 

26 Состојба на паричните средства на фондот 
27 Состојба на кредитите дадени од фондот 
28 Состојба на орочените средства на фондот 
29 Состојба на издвоените средства на фондот за 

исплати за инвестиции 
30 Состојба на издвоените депозити при инвести-

ционите вложувања во нови нестопански и 
производствени инвестиции 

,31 Вредност на предметите на опремата и на под-
вижните и неподвижните предмети на заед-
ничката потрошувачка 

На 19 година 

Раководител Претседател Старешина на" сојузниот 
на сметководството, на советот на работната заедница, орган на управата, 

Образец VI 

СОЈУЗЕН ОРГАН НА УПРАВАТА МЕСТО 
СР или САП 

ПРЕГЛЕД НА НЕНАМИРЕНИТЕ ОБВРСКИ НА 31 ДЕКЕМВРИ 19 ГОДИНА 

Состојба на 31 декември 
тековната година 

вкупни втасани 
ненамирени обврски 

обврски 

1 , 2 3 4 

I. ОБВРСКИ ОД СРЕДСТВАТА ЗА РЕДОВНА ДЕЈНОСТ 

1 Обврски за набавен материјал и услуги 
2 Обврски за лични расходи 
3 Обврски спрема фондовите по привремени позајмици 
4 Друго 

5 ВКУПНО-(I до 4) 

И ОБВРСКИ ОД СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ НА ОПРЕМАТА 

6 Обврски за набавена опрема 
7 Неисплатени втасани ануитети 
8 Други обврски 

Реден 
број Вид на обврската 

9 ВКУПНО (6 до 8) 
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, III. ОБВРСКИ ОД СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ НА ЗАЕДНИЧ-
КАТА ПОТРОШУВАЧКА 

10 Обврски за набавен материјал и услуги 
11 Обврски за набавени средства на заедничката4 потрошувачка 
12 Неисплатени втасани ануитети за станбена изградба 
13 Други неисплатени втасани ануитети 
14 Обврски за станбена изградба 
15 Обврски за инвестиции во објекти на заедничката потрошувачка 
16 Обврски за лични расходи 
17 Други обврски 

18 ВКУПНО (10 до 17) 

19 IV. ОБВРСКИ ОД СРЕДСТВАТА НА РЕЗЕРВНИОТ ФОНД 

V. ОБВРСКИ ОД СРЕДСТВАТА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ 

20 Обврски за набавен материјал и услуги 
21 Обврски за набавена опрема и предмети на заедничката пот-

рошувачка 
22 Неисплатени втасани ануитети 
23 Други обврски за инвестиции 
24 Обврски спрема здравствени установи 
25 Обврски спрема други установи и општествено-политички ор-

ганизации 
26 Обврски за лични расходи 
27 Обврски за интервенции во стопанството (регреси, компенза-

ции и сл.) 
28 Други обврски 

29 ВКУПНО (20 до 28) 

30 ВКУПНО ОБВРСКИТЕ (5 + 9 + 18+19+29) 

На 
Раководител 

на сметководството, 

19- година 
Претседател 

на советот на работната заедница, 
Старешина на сојузниот 

орган на управата, 

Образец УЛ 

СОЈУЗЕН ОРГАН НА УПРАВАТА 
СР или САП 

МЕСТО 

ПРЕГЛЕД НА БРОЈОТ НА ВРАБОТЕНИТЕ РАБОТНИЦИ И НА ИСПЛАТЕНИТЕ И ПРЕСМЕТАНИ-
ТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ НА РОБОТНИЦИТЕ ВО 19 ГОДИНА 

I. ФУНКЦИОНЕРИ 
1. Функционери што ги избира 

или ги именува Сојузната скуп-
штина 

2. Функционери што ги назначува 
Сојузниот извршен совет 

СЕ I 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

II. РАБОТНИЦИ СПРЕМА 
СТРУЧНАТА ПОДГОТОВКА 

1. Висока стручна подготовка 
2. Виша стручна подготовка 
3. Средна стручна подготовка 
4. Нижа стручна подготовка 

СЕ И 

III. РАБОТНИЦИ СПРЕМА 
КВАЛИФИКАЦИИТЕ 

1. Висококвалификувани 
2. Квалификувани 
3. Полуквалификувани 
4. Без квалификација 

СЕ III 

IV. ВКУПНО 
(I плус II плус III) 

V. ПРЕСМЕТАН ПРИДОНЕС НА 
ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ 

VI. ВКУПНО (IV плус V) 

На 19 година 
Раководител Претседател Старешина на сојузниот 

на сметководството, на советот на работната заедница, орган на управата, 
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98. 

Врз основа на член 185 став 2 од Законот за 
пензиското и инвалидското осигурување на воените 
осигуреници („Службен лист на СФРЈ4', бр. 67 72), 
по прибавеното мислење од стручните служби на 
заедниците на пензиското и инвалидското осигу-
рување на работниците и од Службата за спроведу-
вање на пензиското и инвалидското осигурување 
на воените осигуреници, сојузниот секретар за 
труд и социјална политика пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ И РОКОВИТЕ ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ 
НА РАБОТИТЕ ВО ВРСКА СО СПРОВЕДУВА-
ЊЕТО НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ 
ВРЗ ЗАЕДНИЦАВА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУ-

РУВАЊЕ НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ 

1. Заедницата на социјалното осигуравање на 
воените осигуреници (во понатамошниот текст: За-
едницата на воените осигуреници) од заедниците 
на пензиското и инвалидското осигурување на ра-
ботниците (во понатамошниот текст: заедниците 
на работниците) ќе ги преземе работите во врска со 
со спроведувањето на пензиското и инвалидското 
осигурување на воените осигуреници — најдоцна 
до 31 август 1973 година. 

2.Службата за спроведување на пензиското и 
инвалидското осигурување на воените осигуреници 
ќе ги преземе предметите што се однесуваат на 
пензиското и инвалидското осигурување на воените 
осигуреници односно на членовите на нивните се-
мејства (старосни, инвалидски и семејни пензии) 
најдоцна до 30 јуни 1973 година. 

Планот на преземањето на предметите што се 
однесуваат на пензиското и инвалидското осигуру-
вање па воените осигуреници кај одделни заедници 
на работниците и почетокот на исплатувањето на 
пензиите по преземените предмети ти утврдуваат 
спогодбено Заедницата на воените осигуреници и 
заедниците на работниците. 

3. Врз основа на планот на преземањето на 
предметите, утврден спогодбено помеѓу Заедницата 
на воените осигуреници и заедниците на работни-
ците, стручната служба за спроведување на пензи-
ското и инвалидското осигурување на работниците 
што ќе ја формираат заедницата на работниците 
(во натамошниот текст: стручната служба на за-
едницата на работниците) ќе ги издвои предметите 
што се однесуваат на пензиите на воените осигу-
реници и ќе состави список на предметите што се 
преземаат. Овој список треба да содржи: реден 
број, број на предметот, матичен број, презиме и 
име на уживателот на пензијата чиј предмет се 
презема и регистарски број на обврските на феде-
рацијата (образец ОФ). 

4. Предметите по кои во моментот на презема-
њето на предметите се води управна постапка или 
управен спор ќе се преземат дополнително кога таа 
постапка односно спор ќе се оконча. 

Предметите по кои се води судска игли вонсуд-
ска постапка за надоместок на штета ќе се пре-
земат на начинот предвиден во точка 2 на ова 
упатство со тоа што заедницата на работниците од 
која тие предмети се преземаат задржува фото-
копија на ОНОЈ дел од документацијата кој се 
однесува на надоместокот на штета. 

5. Примопредавање на предметите ќе се изврши 
ЕО местата што ќе ги одреди стручната служба на 
заедницата на работниците. 

Примопредавањето ќе го изврши посебна коми-' 
сија составена од најмалку четири члена. Едната 
половина на членовите ги именува раководителот 
на Службата за спроведување на пензиското и 
инвалидското осигурување на воените осигуреници, 
а другата половина — раководителот на стручната 
служба на заедницата на работниците. 

Комисијата од став 2 на оваа точка БОДИ за-
писник за примопредавањето и составува список 
на преземените предмети (точка 3). 

6. Заедницата на воените осигуреници ќе почне 
со исплатување на пензиите, како и на другите 
парични давање по основ на пензиското и инвалид-
ското осигурување (во натамошниот текст: други 
парични давања) по преземените предмети најдоцна 
првиот ден на третиот месец по преземањето на 
предметите. 

До почетокот на исплатувањето на пензиите и 
на другите парични давања според став 1 на оваа 
точка, исплатата на пензиите и на другите парични 
давања на воените осигуреници и натаму ќе ја 
вршат заедниците на работниците кои до презе-
мањето на предметите ја вршеле исплатата на пен-
зиите и на другите парични давања. При исплатата 
па пензиите се врши и уплатување на сите при-
донеси (придонес за додатокот на деца, придонес за 
непосредна детска заштита, придонес за здравствена 
заштита) и издвојување на средствата за решавање 
на станбените потреби на пензионерите и на сред-
ствата за закрепнување на пензионерите. 

Стручната служба на заедницата на работни-
ците ќе состави копија на исплатната листа спо-
ред која го продолжува исплатувањето до денот 
одреден за почеток на исплатувањето о-д страна на 
Заедницата на воените осигуреници во смисла на 
точка 2 став 2 на ова упатство 

7. Стручната служба на заедницата на работни-
ците која со исплатувањето на пензиите и другите 
парични давања ќе продолжи и по преземањето на 
предметите (точка 6) ќе ја извести Службата за 
спроведување на пензиското и инвалидското оси-
гурување на воените осигуреници за сите промени 
настанати кај уживателите на гГензии и на други 
парични давања што влијаат врз користењето на 
правата и за тоа ќе и ја достави потребната до-
кументација. 

8. Исплатата на додатокот на деца на ужива-
телите на пензии ја врши заедницата што ја врши 
и исплатата на пензиите (член 186 ст. 1 и 2 од 
Законот за пензиското и инвалидското осигурување 
на везените осигуреници). 

9. Заедницата на воените осигуреници ќе им 
ги надомести на заедниците на работниците пензии-
те и другите парични давања втасани и исплатени 
по 1 јануари 1973 година на уживателите на пензии 
и на други парични давања чии предмети се пре-
земени, износите уплатени на име- придонеси 
во смисла на точка 6 од ова упатство, како и 
трошоците во врска со исплатувањето на пензии-
те и на другите парични давања (трошоци на 
службата, трошоци на Службата на општественото 
книговодство и поштенски, телеграфски и теле-
фонски трошоци). Пресметување на овој надомес-
ток ќе се изврши во рок од 30 дена од денот на 
приемот на барањето за надоместок од страна на 
заедницата на работниците. 

При пресметувањето на надоместокот ќе се 
изврши компензација на износите што Заедницата 
на воените осигуреници им ги исплатила како акон-
тација на заедниците на работниците. 

10. За да се овозможи исплата на надоместо-
ците односно компензација на извршените исплати 
од точка 9 на ова упатство, стручната служба на 
заедницата на работниците, што ја вршила испла-
тата, ќе состави список на извршените исплати. 
Тој список содржи: реден број, број на предметот, 
презиме и име на корисникот на пензијата, вид на 
пензијата (старосна, инвалидска, семејна) и "износ 
на исплатената пензија, вид на другите парични да-
вања и износ на исплатените други парични давања 
и период за кој е извршена исплата на пензијата 
(почнувајќи од 1 јануари 1973 година). 

На Заедницата на воените осигуреници заед-
ницата на работниците ќе и достави барање за 
надоместок на исплатените пензии и на другите 
парични давања во рок од 30 дена од денот на 
последната извршена исплата. Кон барањето се 
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прилагаат списокот на извршените исплати од став 
1 на оваа точка, како и рекапитулација на изврше-
ните исплати во која се содржани вкупните износи 
на пензиите - по видовите на пензиите, вкупните 
износи на другите парични давања — по видовите 
на давањата, вкупните износи на уплатените при-
донеси — по видовите на придонесите и вкупните 
износи на трошоците во врска со исплатата на пен-
зиите — по видовите на трошоците. 

11. При преземањето на предметите стручната 
служба на заедницата на работниците ќе ја запоз-
нае Службата за спроведување на пензиското и 
инвалидското осигурување на воените осигуреници 
со стапките на придонесот за здравственото оси-
гурување и со стапките на придонесот за непосредна 
детска заштита, што се применуваат на подрачјето на 
заедницата на здравственото осигурување односно 
на заедницата на непосредната детска заштита на 
која тие уживатели на пензии ќ припаѓаат, како и 
со делот на придонесот за станбена изградба кој 
се издвојува за станбените потреби на учесниците 
на Народноослободителната војна и за субвенци-
онирање на станарините. 

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

Бр. 9-658/1 
7 февруари 1973 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за труд и социјална политика, 
Вуко Драгашевиќ, с. р. 

99. 

Врз основа на член 4 став 1, член 25 став 4 
и член 29 став 1 од Законот за југословенските 
стандарди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 
30/62), директорот на Јутословенскот завод за 
стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕНИ-
ЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА 

ЧЕЛИЧНИ БЕЗРАБНИ ЦЕВКИ 

1. Решението за југословенскиот стандард за 
челични безрабни цевки („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 53/62) со кое е донесен југословенскиот стан-
дард JUS С. В5. 221, престанува да важи. 

2. Ова решение влегува во сила на 1 мај 1973 
година. 

Бр. 04-136/1 
9 јануари 1973 година 

Белград 
Директор на 

Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, с. р. 

100. 

Врз основа на член 4 став 1, член 25 став 4 
и член 29 став 1 од Законот за југословенските 
стандарди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 
30/62), директорот на Југословенскот завод за 
стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСТАНОК НА' ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕНИ-
ЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА 
ОСКИНИТЕ СКЛОПОВИ ЗА ШИНСКИ ВОЗИЛА 

1. Решението за југословенскиот стандард за 
оскините склопови за шински возила („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 49/64), со кое е донесен југо-

словенскиот стандард JUS P. F2. 010, престанува 
да важи. 

2, Ова решение влегува во сила на 1 мај 1973 
година. 

Бр. 21-133/1 
9 јануари 1973 година 

Белград 
Директор на 

Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, с р. 

101. 

Врз основа на член 17 став 3 и член 62 точка 2 
од Законот за Народната банка на Југославија и за 
единственото монетарно работење на народните 
банки на републиките и на народните банки на 
автономните покраини („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 23/72), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА КРЕДИТИТЕ 
ШТО НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 
ИМ ГИ ДАВА НА ДЕЛОВНИТЕ БАНКИ ОД СРЕДС-

ТВАТА НА ПРИМАРНАТА ЕМИСИЈА 

1. Деловните банки што ги исполнуваат условите 
на кредитната способност предвидени со Одлуката 
за минималните општи услови на кредитната спо-
собност на деловните банки и на крајните корисници 

»на нивните кредити („Службен лист на СФРЈ", бр. 
57/72 и 4/73) кај Народната банка на Југославија, 
преку народните банки на републиките и народните 
банки на автономните покраини, можат да користат 
кредити од средствата на примарната емисија за 
намените од член 17 точка 2, став 2 на Законот за 
Народната банка на Југославија и за единственото 
монетарно работење на народните банки на репуб-
ликите и на народните банки на автономните пок-
раини, до височината и под условите предвидени со 
оваа одлука. 

Како деловна банка (во понатамошниот текст: 
банката), во смисла на оваа одлука, се смета и де-
ловната единица на банката која согласно член 25 
од Законот за банките и за кредитното и банкарско-
то работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 58/71 и 
71/72) може самостојно да воспоставува односи со 
Народната банка на Југославија, со народните банки 
на републиките и со народните банки на автоном-
ните покраини (во понатамошниот текст: Народната 
банка) и со други банки. 

2. Кредитите од точка 1 став 1 на оваа одлука 
банката може да ги користи под услов претходно на 
своите комитенти, врз основа на соодветна докумен-
тација, да им дала кредити за одредени работи од-
носно намени, и тоа: 

L) кредити за извоз на стоки и услуги — врз 
основа на исправи за извршениот извоз на стоки, 
заверени од царинарницата и исправи за изврше-
ните услуги на странски нарачувачи, и тоа: 

а) ако извозот се наплатува во девизи од зна-
чење за одржување на ликвидноста во меѓународ-
ните плаќања, до височината: 

— од 100% од состојбата на кредитите што бан-
ката им ги дала на комитентите за оваа намена, со 
рок за враќање до 30 дена; 

— од 85% од состојбата на кредитите што бан-
ката им ги дала на комитетите за оваа намена, со 
рок за враќање до 60 дена; 

— од 70% од состојбата на кредитите што бан-
ката им ги дала на комитентите за оваа намена, со 
рок за враќање до 90 дена; 

б) ако извозот се наплатува во други девизи — 
до височината од 70% од состојбата на кредитите 
што банката им ги дала на комитетите за оваа 
намена, со рок за враќање до 45 дена; 

2) кредити за извоз на стоки на комерцијален 
кредит — врз основа на исправи за извршениот из-
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воз на стоки, заверени од царинарницата, под услрв 
наплатата да се врши во девизи што се од зна-
чење за одржување на ликвидноста во меѓународ-
ните плаќања и тоа до височината: 

— од 50% од состојбата на кредитите што бан-
ката им ги дала на комитентите за таа намена, со 
рок за враќање до 4 месеци; 

— од 40% од состојбата на кредитите што бан-
ката им ги дала на комитентите за таа намена, со 
рок за враќање до 5 месеци; 

од 30% од состојбата на кредитите што бан-
ката им ги дала на комитентите за таа намена, со 
рок за враќање до 6 месеци; 

3) кредити за извоз на кредит на трајни потрош-
ни добра и на сериска опрема — врз основа на до-
говор со странски купувач и врз основа на исправи 
за извршениот извоз, заверени од царинарницата, и 
тоа до височина од 40% од состојбата на дадените 
кредити за тие намени и под услови од странскиот 
купувач да е наплатен аванс од најмалку 10% од 
вредноста на продадените стоки и рокот за враќање 
на кредитот за трајни потрошни добра да не е по-
долг од една година, а за сериската опрема — од 
две години; 

4) кредити за«производство и подготвување на 
стоки за извоз по договорените работи што ги фи-
нансира меѓународната финансиска институција и" 
кои се наплатуваат ЕО ГОТОВО — врз основа на дого-
ворот со странскиот купувач и врз основа на докази 
дека договорената работа Ја финансира меѓународ-
ната финансиска институција, и тоа до височината 
од 70% од состојбата на дадените кредити за таа 
намена и под услов рокот за враќање на кредитот 
да не е подолг од дванаесет месеци и дека наплатата 
на извозот ќе се оствари во девизи од значење за 
одржување на ликвидноста во меѓународните пла-
ќања; 

5) кредити за увоз на стоки од одредени валут-
ни подрачја и земји во развој — производители на 
односните стоки, и тоа за основни суровини и други 
производи што ќе ги одреди СОЈУЗНИОТ секретаријат 
за надворешна трговија, а до височината и под ус-
ловите што ќе ги пропише Народната банка на Југо-
славија; 

6) кредити дадени на земјоделски организации 
за производство на пченица — врз основа на дого-
вор за производство к испорака, и тоа до височината 
од 50% од состојбата на дадените кредити, а нај-
многу до износот од 25% од вредноста на договоре-
ното производство сметано по гарантираните откуп-
ни цени и под услов роковите за враќање на креди-
тите да не се подолги од дванаесет месеци сметајќи 
од денот на почетокот на користењето на кредитот, 
со тоа што тие, да tie можат да го преминат 15 ав-
густ; 

7) кредити за производство на сончоглед, шеќер-
на репа и тутун — врз основа на договор за произ-
водство и испорака на тие производи, и тоа до висо-
чината од 40% од состојбата на дадените кредити, 
а најмногу до износот од 20% од вредноста на дого-
вореното производство сметано по минималните 
откупни цепи и под услов роковите за враќање на 
кредитите да не се подолги од девет месеци сметај-
ќи од денот на почетокот на користењето на кре-
дитот , 

8) кредити дадени на земјоделските организации 
ба гоење на гозеда, свињи и овци, и тоа до висо-
чината од 25% од состојбата на дадените кредити 
за оваа намена, а под услов да е во прашање опш-
тествено организирано производство регистрирано 
од Фондот за унапредување на производството и 
пласманот на добиток и добиточни производи и ро-
ковите за враќање на дадените кредити да не се 
подолги од 9 месеци за гоење на говеда и 6 месеци 
за гоење на свињи и овци, сметајќи ги овие рокови 
од денот на почетокот на користењето на кредитот; 

9) кредити за сезонски залихи на домашна пче-
ница — врз основа на исправи за количината и 
вредноста на кредитираните залихи, и тоа до висо-
чината од 50% од состојбата на кредитите што бан-
ката им ги дала на комитентите и под услов со до-

говорот за кредитот да е предвидено враќање на 
кредитот во согласност со потрошокот на кредити-
раните залихи, а најдоцна во рок од десет месеци 
сметајќи од денот на почетокот на користењето на 
кредитот; 

10) кредити за сезонски' залихи на сончоглед, 
шеќерна репа односно шеќер и тутун — врз основа 
на исправи за количината и вредноста на кредити-
раните залихи, и тоа до височината од 50% од сос-
тојбата на дадените кредити, а најмногу до 25% од 
вредноста на залихите на годишното производство 
и под услов со договорот за кредитот да е предви-
дено враќање на кредитот во согласност со потро-
шокот односно со реализацијата на кредитираните 
залихи, а најдоцна ЕО рок од осум месеци за зали-
хите да сончоглед, шеќерна репа односно шеќер и 
12 месеци за залихите на тутун, сметајќи ги тие 
рокови од денот на почетокот на користеното на 
кредитот. 

Со кредитите од одредбата под 1 став 1 на оваа 
точка се изедначуваат, ЕО смисла на оваа одлука, 
кредитите што банката ги дава врз основа на дого-
вор за производство на опрема и бродови за извоз 
и договор за вршење на услуги во странство, и тоа: 

— до височината на вредноста на одделна за-
вршена фаза, ако со договорот е предвидено пла-
ќање по фази; 

— до височината на договорениот аванс, ако со 
договорот е предвидено плаќање на аванс во девизи 
што се од значење за одржување на ликвидноста 
во меѓународните плаќања, а под услов авансот да 
втасува во рок од 90 дена од денот на давањето на 
кредитот на комитетите од страна на банката и 
неговата наплата да е обезбедена. 

3 Роковите за враќање на кредитите од точка 2 
став 1 под 1, 2 и 3 на оваа одлука се сметаат од 
денот на извршеното царинење на стоките, односно 
од денот на извршувањето на услугите. 

Рокот од 90 дена за враќање на кредитот за извоз 
на стоки и услуги од точка 2 став 1 одредба под 1 под 
а) алинеја 3 на оваа одлука, банката може да го 
продолжи до вкупно 150 дена, сметајќи од денот на 
царинењето на стоките односно од денот на извршу-
вањето на услугата, ако е во прашање извоз во 
прекуокеански земји и ако корисникот на кредитот 
на банката и поднесе решение од Народната банка 
за ,продолжување на рокот за внесување на деви-
зите. По исклучок рокот за враќање на кредитот 
може да се продолжи и над 150 дена, но најмногу 
до две години, ако кредитот е даден за извоз на 
опрема од домашно производство што домашните 
организации на здружениот труд ја извезуваат и 
вградуваат во инвестициони објекти во странство, 
под услов: 

— домашната организација на здружениот труд 
да изведува инвестициони работи во странство; 

— со договорот за кредитот прецизно да е од-
редена цената на извезената опрема, како основ на 
кредитот, и учеството на таа цена во вкупната 
вредност на договорените работи во странство, на-
малена за износот на авансот и за евентуалните 
други плаќања односно давања во натура што вта-
сале пред извозот на опремата; 

— со договорот за кредитот да е предвидено 
враќање на кредитот спрема одредената динамика, 
во согласност со договорената динамика на напла-
тата на извршените работи ЕО странство, со тоа што 
одделните отплати да се сразмерни на учеството на 
цената на извезената опрема во вкупната вредност 
на извршените работи и крајниот рок за отплата 
на кредитот да не е подолг од две години од денот 
на царинењето на извезената опрема; 

— банката да се обврзе ' дека искористениот 
износ на кредитот ќе и го враќа на Народната бан-
ка, во согласност со динамиката на наплатата што 
ја договорила со корисникот на кредитот. 

Во својата деловна политика банката е должна, 
при одредувањето на роковите за враќање на кре-
дитот за извоз на стоки и услуги, да води сметаа 
за фактичните рокови на наплатата од странство 
и со договорот за кредитот да ги обврзува корисни« 
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ците да ги враќаат кредитите и пред договорениот 
рок, ако наплатата од странство ја остварат пред 
тој рок. 

4. Височината на кредитите од точка 2 на оваа 
одлука се утврдува однапред за наредните три ме-
сеци, 

Вкупниот износ на кредитите од точка 2 на оваа 
одлука и на долгорочниот кредит од чл. 1 до 3 на 
Уредбата за претворање на дел од краткорочните 
кредити на банките и на стопанските организации 
во долгорочен кредит за обртни средства („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 11/71 и 19/71) не може да го 
премине износот на просечната месечна состојба на 
средствата на депозитот и на средствата на фондо-
вите со кои банката располагала во изминатиот пе-
риод од шест месеци,. 

Банката чиј долг по кредитите кај Народната 
банка Ја преминува границата на вкупното задол-
жување, утврдена во смисла на одредбите од оваа 
точка, не може да користи кредити според одред-
бите на оваа одлука ако го зголемува обемот на 
краткорочните кредити. 

5. Банката КОЈ а поради намалување на својата 
ликвидност не е во можност да ги извршува своите 
обврски, да користи кај Народната банка посебен 
документарен кредит за ликвидност, врз основа на 
обврзниците на федерацијата уплатени од сред-
ствата на посебниот резервен фонд во смисла на 
Законот за издавање обврзници на федерацијата за 
покритие на обврските спрема социјалното осигу-
рување („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/70), и тоа 
во траење од 10 работни денови во месецот. 

6. Кредити според одредбите на оваа одлука 
банката може да користи кај Народната банка само 
ако, покрај исполнувањето на другите пропишани 
услови, на кредитите што ги дава од средствата на 
примарната емисија за намените од точка 2 на оваа 
одлука не наплатува камата по стапка која за по-
веќе од 1 е поголема од стапката по која на тие 
средства и плаќа камата на Народната банка. 

' 7. Банката е должна при одредувањето на ро-
ковите за враќање на кредитите постојано да води 
сметка за својата ликвидност и за структурата 
усогласеност на рочпоста на пласманот со соодвет-
ните извори на средствата. 

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престанува да важи Одлуката за регулирање 
на односите на деловните банки со Народната банка 
на Југославија по работите на краткорочно^ кре-
дитирање („Службен лист на СФРЈ", бр. 11/71, 21/71, 
23/71, 17/72, 35/72, 45/72, 57/72, 60/72, 62/72, 65/72 и 
4/73), освен одредбите на точ 4д и 6. 

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

О. бр. 6 
8 февруари 1973 година 

Белград 

Претседател па Советот на Гувернерите 
гувернер 

на Народната банка на Југославија, 
Бранислав Чоданевиќ, с. р. 

102. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72) претставниците на производството 
и претставниците на потрошувачката склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЦЕНИТЕ ЗА ОКИРОЛ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 23 ноември 197^ 
година склучија и потпишаа спогодба за промена 
на затечените цени за окирол, така што производи-

телските работни организации на здружениот труд 
своите затечени продажни цени да можат да ги 
зголемат за следните типови окирол, и тоа за; 

— Н-типови до 23% 
— СМ-типови до 15% 
— ВМ-типови до 12% 
— Е-типови до 5% 

при постојните услови на продажбата. 
2. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 

завод за цени со решение бр, 952/1, 2-72 од 1 фев-
руари 1973 година. 

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

Претставник на производителите: OKI — За-
греб. ' 

Претставници на купувачите-потрошувачи: 
Изолирка — Љубљана, Ковинопластика Лож, 
Механотехника — Изола, Полигалант —-

Волчја Драга, ТИМ - Лаш-.о, Пластика - Ка-
нал, Пламас - Љубљана, Аналит — Осиек, Ју-

гон ластика — Сплит, Винилпластика — Задар, 
Брачпластика — Сутиван, Меплинг — Сараево, 
„Милан Благојевиќ" — Лучани, „Први Maj" — 
Чанак, ЕН - Ниш, Тиса - Бечеј, Елан - При-
јепоље, Еластик — Титоград, Лихнида — Ок-
рид, „OKI" — прерада — Загреб и Еманит — 
Нови Сад. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 
Врз основа на член 43 став 3 од Законот за ор-

ганизацијата и делокругот на сојузните органи на 
управата и на сојузните организации („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 32/71, 54/71 и 67/72), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ДИРЕКТОР НА СОЈУЗ-
НАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ НА ИНДУСТРИ-

СКИ ПРОИЗВОДР1 

За директор на Сојузната дирекција за резерви 
на индустриски производи се назначува Атанас 
Атанасиевски, досегашен советник за економски пра-
шања во Амбасадата на СФРЈ во Атина. 

Б. бр. 4 
31 јануари 1973 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

Врз основа на член 43 стаз 3 од Законот за ор-
ганизацијата и делокругот на сојузните органи на 
управата и на сојузните организации („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 32/71, 54/71 и 67/72), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОМОШНИК-ДИРЕКТОР 
НА СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ НА 

ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ 

За помошник-директор на Сојузната дирекција 
за резерви на индустриски производи се назначува 
Боривој Маричиќ, -главен директор на Претприја-
тието „Slavonija-Commerce" во Осиек. 

В. бр. 5 
31 јануари 1973 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
- Џемал Биедиќ, с р. 
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ОДЛИКУВАЊА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точ-
ка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата од-
лучува да се одликуваат за особени заслуги за по-
стигнатите успеси во работата од значењето за соци-
јалистичка изградба на -земјата 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Брезник-Легнар Марија, Димец Сречко, Голд 
инж. Винко, Карлин Јанез, Керн Иво, Миш Франц, 
Мравље Франц, Ротер Рудолф, Рожанец Франц, 
Шоба Зора, Утовић Мато, Ватовец Јанко; 

за примерно залагање и постигнати успеси во 
работата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Илаш-Рибарич Анка, бстанек-Огоревс Емилија; 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Арх Силво, Бабник Соња, Болчина-Бранцељ 
Јожица, Церквеник Дарјо, Чоп Борис, Хајдарович-
-Видиц Ивана, Јан Јоже, Мачек Стане, Малнар Ан-
тон', Марушић Бењамин, Можган Јоже, Пајсар Јанез, 
Полес Алберт, Привошник Даниел, Робич- Јанез,, 
Рожић Данило, Старе Франц, Шталц Јанез, Балон-
чић Станко, В овк Цирил, Зупанц Јоже; 

Од С Р С р б и ј а 

за особени заслуги и постигнати успеси во рабо-
тата од значење за социјалистичката изградба -на 
земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Стојадиновић Тихомир, Влајић Александар; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Андрејић Видосав, Бјелић Димитрије, Коваче-
вић Првослав, Рогаткин Александар, Смиљанић 
Слободан, Тошевски Љубомир, Вујновић Драгиша; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Арсенијевиќ Будимир, Божиновић Зоран, Ђекић 
Ђура, Ђорђевић Живадин, Ђукић Недељко, Кузма-
новић Александар, Манојловић Драгутин, Марјано-
вић Живко, Матић Сима, Мектеровић Драго, 
Миленковић Миодраг, Миловановић Миленко, Му-
рузовић Драгутин, Николић Радослав, Пантовић-
-Нинковић Зорка, Павловић Миленко, Прокић Ма-
нојло, Радотић Стеван, Раковић Бранислав, Ровчанин 
Петар, Солдатовић Бранимир, Спасић Милан, Срећ-
ковић Драган, Стојковић Живојин, Шпагнут Миро-
слав, Вуловић Живота; 

за примерно залагање и постигнати успеси во 
работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Бабић Бранко, Бркић Петар, Дамјановић Милан, 
Цицић Радован, Димовић Сретен, Ђуришић Мио-
драг, Грујић Урош, Ивановић Драгољуб, Јанковић 
Миливоје, Јефтић Милан, Јелић Драгослав, Јовано-
вић Десимир, Јовановић Добривоје, Јовановић Дра-
гослав, Јовановић Ратко, Јовановић Живорад, Јовић 
Андрија, Костовић Мирослав, Лугомирски Брани-
слав, Лукић Момчило; 

Марковић Велимир, Мицић Радољуб, Миливоје-
вић Ратомир, Милосављевић Светислав, Миљковић 
Михаило, Мрђа Лука, Павловић Владан, Радосав-
љевић Добривоје, Ракић Миодраг, Ранковић Радо-
слав, Ратинац Драгослав, Сабљић Војин, Савовић 
Михаило, Симић Ружица, Симовић Боривоје, Соти-
ровић Будимир, Стаменовић Гаврило, Станковић 
Станијан, Шаренац Живко, Васовић Србољуб, Ву-
ловић Слободан, Зарић Радослав. 

Бр. 21 
4 април 1972 година 

Белград 
Претседател 

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

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата 
одлучува да се одликуваат за особени заслуги во 
развивањето активноста на толкувањето и реали-
зирањето на концепциите од општонародната од-
брана, во подигањето и ширењето на воено-струч-
ното знаење и борбената готовност, како и во јакне-
њето на морално-политичкото единство на -земјата 
и на патриотизмот на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА 

Беговић Радован, Булатовић Божидар, Иконић 
Ђорђије, Мићуновић Вукосава; 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Николић Алекса; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

Бакић Радун, Баровић Бошко, Бронзић Ради-
воје, Цицовић Божидар, Чарапић Милисав, Чавић 
Милован, Делевић Војислав, Дрешевић Ибрахим, 
Дробњак Драго, Ђаконовић Милован, Ђурановић 
Никола, Ђуровић Марко, Ерцеговић Нико, Фрључ-
кић Селим, Григоровић Марко, Грујичић Ђорђије, 
Ивановић Радован, Јањић Никола, Кнежевић Јоко, 
Комадина Светозар, Ковачевић-Будимировић Сми-
ља, Крстовић Милан, Крушка Мирко, Лазовић 
Бранко; 

Марковић Милутин, Маровић Иво, Масоничић 
Никола, Медојевић Радосав, Мијовић Драго, Минић 
Манојло, Николић Илија,- Новаковић ГРУЈО, Њежић 
Глиго, Поповић Симон, Рацковић Владо, Радиновић 
Михаило, Радиновић Живко, Радоњић Цвјетко, 
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Распоповић Вујисав, Ражнатовић Радован, Ризови-
ко Славко Рогановић Перо, Сеферовић Бранко, 
Станишић Иво, Старовић Саво Таиповић Фадил, 
Тиодоровић Вуко Томановиќ) Војо, Вешовић Мом-
чило ВуЈотић Лука, Вујовић Душан, Вукчевић Фи-
лип, Вукићевић Радан, Жижић Михаило; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Алигрудић Радомир, Алиловић Вејсил, Арабе-
ловић Махмут, Басекић Милоје, Бауковић Бранко, 
Блажевић Максим, Бановић Душан, Бањевић Мир^ 
ко, Бојанић Владимир, Бојановић Слободан, Бош-
њак Жарко, Божовић Мирко, Брајовић Светозар, 
Брновић Љубо, Булатовић Божидар, Булатовић 
Миливоје Церовић Љубомир Црногорац Косто, 
Ћаласан Блажо, Чабаркапа Трипко, Чавор Драго, 
Чепрњић Јово Чворовић Милосав; 

Дабетић Бранко, Дедић—Ђуровић Ружица, Де-
мић Јахо, Дрецун Бранко, Дрецун Душан, Дринчић 
Љубомир, Дробњак Новица, Ђоковић Демуш Ђука-
новић Радомир, Ђуричковић Михаило, Ђурковић 
Бранко Ђуровић Драгомир, Ђуровић Михаило, 
Ђуровић Урош, Џепина Анте, Ечим Петар, Фетахо-
вић Шаћир, Филиповић Милан Филиповић Сло-
бодан, Голубовић Гаврило, Холовић Дуљо, Илић 
Љубо, Ивановић Миленко, Ивановић Стеван; 

Јањушевић Чедомир, Јаредић Јефто, Јаредић 
Радуле, Кајошај Бајрам, Калезић Блажо, Канкараш 
Милан, Капа Мило, Кликовац Стојан, Кнежевић 
Драгутин, Кнежевић Ђуро, Кокотовић Радован, 
Копривица Арсо, Кордић Реџеп Косовић Батрић, 
Костић Бранко, Кривокапић Крсто, Крнић Смајил, 
Крстовић Мато, Крстовић Васо, Купрејовић Авдул; 

Лачевић Тахир Лазаревић Будимир, Лазовић 
Шћепо, Личина Нуро, Ломпар Видо, Марковић Јово, 
Маровић Душан, Матковић Мато, Матковић Винко, 
Матовић Вукашин, Маудић Павле, Медиговић Ђуро, 
Мештровић Владо, Мићковић Веселин Мићуновић 
Спасоје Мићуновић Петко, Мијајловић Велизар, 
Мијовић Данило Мијушковић Вукашин, Милачић 
Чедомир, Милић Милета, Милошевић Јован, Мило-
шевић Лука, Миловић Томица, Миловић Вучић, 
Милутиновић Саво, Мирановић Андрија, Мирановић 
Благота Мирковић Вељко, Митровић Блажо, Мит-
ровић Секуле, Мошков Недељко; 

Николић Павле, Новаковић Алекса, Новаковић 
Милорад, Новаковић Ненад, Оровић Радивоје, Ору-
чевић Осман, Оташевић Душан, Пајовић Петар, 
Павловић Јеремије, Павловић Момир, Пашета Изан, 
Пејановић Момир, Пековић Ђорђије, Пековић Саво, 
Перајковић Раде, Перовић Милан, Петровић Ми-
ленко, Полексић Славко, Попивода Војислав. Попо-
вић Миљан, Поповић Вељко, Радифковић Мапко, 
Радоњић Јован, Радојевић Саво, Радевић Милутин, 
Радовић Љубомир, Радуловић Милија, Радул ивић 
Саво, Радуловић Живко, Радоњић Саво, Радевић 
Петар, Радуновић Никола, Радевић Ђорђије, Раи-
чевић Ристо, Раичевић Зарија, Ракочевић Петар, 
Ражнатовић Душан, Рогановић Живко, Ровчанин 
Саво; 

Синдик Анђелко, Смоловић Батрић, Смоловић 
Новак, Смоловић Владо, Смоловић Жарко, Спахић 
Гавро, Срзентић Владимир, Стојановић Илија, Ша-
бовић Адем, Шалетић Тадија, Шкулетић Лука, 

,Тијанић Обрен, Томашевић Василије, Томовић Ми-
љан, Тошковић Бранко, Тулић Селатин, Тузовић 
Рифат, Видаковић Томислав, Влаховић Ђорђије, 
Војиновић Новак, Вучинић Иво, Вучинић Милан, 

Вујачић Мило, Вујичић Миладин, Вујошевић Вуко, 
Вујовић Никола, Вујовић Симо, Вујовић Власти-
мир, Вукашиновић Славомир, Вукосављевић Ми-
љан, Вукотић Вељко, Вуксан 'Бранко, Вуксановић 
Божидар, Зековић Гаврило, Зековић Урош, Зиндо-
вић Ратко, Зеновић Урош, Жарковић Бранко, Жив-
ковић Милосав; 

Бр. 24 
18 април 1972 година 

Белград 
Претседател на 

Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. p. 

С О Д Р Ж А Н А : 

Страна 
89. Уредба за долгорочна производствена коо-

перација помеѓу домашни организации на 
здружениот труд и странски лица — — 161 

90. Одлука за дополненија на Деловникот на 
СОЈУЗНИОТ извршен совет — — — — , 165 

91. Одлука за одредување на максималните 
цени односно тарифни ставови за превоз 
на стоки на пругите на Југословенските 
железници — — — — — — — — 165 

92. Одлука за основање Центар за инфор-
мациона и документациона дејност — — 165 

93. Одлука за одредување на преференци-
јални царински стапки за увоз на одре-
дени производи од земјите во развој — 169 

94. Наредба за измена на Наредбата за опре-
делување мерила што подлежат на задол-
жителен преглед — — — — — — 170 

95. Наредба за измени и дополненија на На-
редбата за уплатување на приходите на 
општествено-политичките заедници, инте-
ресните заедници и фондовите — — — 170 

96. Наредба за дополненија на Наредбата за 
начинот на утврдување на просечно ис-
платените лични доходи по работник и на 
височината на личните доходи што можат 
да се исплатуваат, како и за податоците 
што и се поднесуваат на Службата на оп-
штественото книговодство — — — — 170 

97. Упатство за начинот на составување на 
завршната сметка на сојузните органи ка 
управата — — — — — — — — 171 

98. Упатство за начинот и роковите за пре-
несување на работите во врска со спрове-
дувањето на пензиското и инвалидското 
осигурување на воените осигуреници Брз ж 

заедницата на социјалното осигурување на 
воениве осигуреници — — — — — 187 

99. Решение за престанок на важењето на 
Решението за југословенскиот стандард за 
челични безрабни цевки — — — — — 187 

100. Решение за престанок на важењето на 
Решението за југословенскиот стандард за 
останите склопови за шински возила — 188 

101. Одлука за условите за користење на кре-
дитите што Народната банка на Југосла-
вија им ги дава на деловните банки од 
средствата на примарната емисија — — 188 

102. Спогодба за промена на цените за окирол 
Назначувања и разрешувања — — — — — 190 
Одликувања — — — — — — — — — 191 

Меѓународни договори — — — — — — 5 
Ослободено од основниот данок на промет врз основа на мислењето на Републичкиот секретаријат за кул-

тура на СР Србија, бр. 413 55/72 ОЗ од 15 август 1972 година 


