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750. 

Врз основа на член 21 став 2 од Законот за про-
метот на стоки и услуги со странство („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 15/77), врз основа на согласноста од 
извршните совети на собранијата на републиките и 
од извршните совети на собранијата на автономни-
те покраини, Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 

З А ОРГАНИЗАЦИЈАТА, Н А Ч И Н О Т И УСЛОВИТЕ 
Н А Р А Б О Т А Т А Н А К О О Р Д И Н А Ц И О Н И О Т О Д Б О Р 
П Р И СОЈУЗНИОТ И З В Р Ш Е Н СОВЕТ, З А ОРГА-
Н И З А Ц И И Т Е Н А З Д Р У Ж Е Н Т Р У Д Ш Т О В Р Ш А Т 
Р А Б О Т И Н А НАДВОРЕШНОТРГОВСКИОТ П Р О -

МЕТ. 

Член 1 
Со оваа уредба се уредуваат организацијата, на-

. чинот и условите на работата на Координациониот 
одбор при Сојузниот извршен совет, за организации-
те на здружен труд што вршат работи на надвореш-
нотрговскиот промет (во натамошниот текст: Коор-
динациониот одбор). 

Член 2 
Координациониот одбор разгледува и дава пред-

лози за прашањата што се однесуваат на работење-
то на организациите на здружен труд што вршат 

' работи на надворешнотрговскиот промет или што 
вршат стопански дејности во странство, а особено 
за прашањата што се однесуваат на: развојот на оп-
штествено-економските и самоуправните односи во 
тие организации, спроведувањето на самоуправните 
спогодби и општествените договори, спроведувањето 
на кадровската политика, организацијата и разво-
јот на надворешнотрговската мрежа во Југославија 
и во странство, законитоста на работењето во на-
дворешнотрговскиот промет, ги утврдува заеднич-
ките критериуми за давање согласност за запишува-
ње во судскиот регистар за вршење работи на на-
дворешнотрговскиот промет и врши други работи 
определени со Законот за прометот на Стоки и услуги 
со странство, со Законот ' з а вршење на стопански 
дејности во странство и со други сојузни закони и 
прописи донесени врз основа на сојузен закон. 

Член 3 
Координациониот одбор во својата работа се ра-

ководи од утврдената заедничка политика на еко-
номските односи со странство, од насоките и пропи-
сите донесени за нејзиното спроведување, од обврс-
ките преземени со самоуправните спогодби и дого-
ворите за основите на плановите на самоуправните 
организации и на општествено-политичките заедни-
ци, од прописите и од другите општи акти со кои 
се уредуваат тие односи и од трговските и други 
меѓународни договори и од интересит,е на безбедно-
ста на СФРЈ, . 

Член 4 
Координациониот одбор ја усогласува работата 

на координационото одбори при надлежниот орган 
во републиката и координационите одбори при над-
лежниот орган во автономната покраина. 

Координациониот одбор соработува со сојузните, 
републичките, односно покраинските ор.гани и орга-
низации, со заедничкото стопанско претставништво ЈА 
со организациите на здружен труд регистрирани за 
вршење на надворешнотрговскиот промет. 

Член 5 
Координациониот одбор има петнаесет членови. 
Претседателот и шест членови на Координацио-

ниот одбор ги именува Сојузниот извршен совет, и 
тоа: претседателот и два члена по своја иницијати-
ва, два члена — на предлог од Сојузот на синдика-
тите на Југославија и два члена — на предлог од 
Стопанската комора на Југославија. 

Претседателите на координацините одбори при 
надлежниот орган во републиката и претседателите 
на координационите одбори при надлежниот орган 
во автономната покраина се членови на Координа-
циониот одбор според својата положба. 

Претседателот на Координациониот одбор во не-
гова отсутност го заменува оној член на Координа-
циониот одбор што го именувал Сојузниот извршен 
совет по своја иницијатива. 

Член 6 
Во работата и одлучувањето на Координациони -

от одбор сите членови на Координациониот одбор 
имаат еднакви права и обврски. 

Член 7 
Координациониот одбор може за разгледување 

на одделни прашања да формира постојани и по.-
времени комисии, односно други работни тела и да 
им определи непосредни задачи. 

Претседателот и членовите на комисиите и наѓ 
другите работни тела од став 1 на овој член ги име-
нува Координациониот одбор. 4 

Член 8 
Стручњаците и административните работи за 

потребите на Координациониот одбор ги врши Со-« 
јузииот секретаријат за надворешна трговија. 

Член 9 
Координациониот одбор може, за прашањата 

што ги разгледува, да побара надлежните сојузни 
органи, односно сојузните организации и организа-
циите на здружен труд, да му приготват, односно 
достават потребни информации и податоци. 

Член 10 
Координациониот одбор ги врши своите работи 

на седници. 
Седницата на Координациониот одбор ја свику-

ва претседателот, по своја иницијатива, на предлог 
од Сојузниот извршен совет или: на предлог од ко^ 
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ординациониот одбор при надлежниот орган во ре-
публиката, односно од координациониот одбор при 
надлежниот орган во автономната покраина, а може 
да ја свика и кога предлог за свикување на седница 
ќе поднесе Стопанската комора на Југославија или 
Сојузот на синдикатите на Југославија. 

Претседателот на Координациониот: одбор го 
предлага дневниот ред на седницата. " 

Членовите на Координациониот одбор можат да 
предложат дополнение или измена на дневниот ред 
со образложение за потребата од итно разгледува-
ње на подигнатото прашање. 

Координациониот одбор го утврдува дневниот 
ред на седницата. 

Член 11 
Седницата на Координациониот одбор се свику-

ва по писмен пат, најдоцна на 15 дена пред одржу-
вањето, а во случај на потреба и порано. 

Кон поканата за седница, до членовите на Коор-
динациониот одбор, се- доставуваат предлогот на 
дневниот ред и материјалите за прашањата што се 
предложени за дневниот ред на седницата. . 

Поканата за седницата, со предлогот на днев-
ниот ред и со материјалите за прашањата што се 
предложени за дневниот ред на седницата, се доста-
вуваат и до Сојузниот секретаријат за надворешна 
трговија. 

На седницата на Координациониот одбор се по-
викуваат, по потреба, и претставници на сојузните 
органи на управата и на сојузните организации за-
ради давање стручно мислење по прашањата што се 
расправаат на седницата. Кон поканата, до нив се 
доставуваат материјалите што се неопходни за нив-
ното учество во работата на Координациониот од-
бор. 

Член 12 
За прашањата што ги разгледува, Координацио-

ниот одбор донесува заклучоци и препораки и да-
ва предлози или мислења и за тоа ги известува над-
лежните органи и организации. 

Член 13 
Координациониот одбор на седниците одлучува 

со мнозинство гласови на своите членови. 
Членовите на Координациниот одбор гласаат 

јавно. 
Член 14 . 

Пр.етседателот на Координациониот одбор рако-
води со седниците. 

За текот на седницата на Координациониот од-
бор се води записник., 

Секој член на Ќоординациониот одбор има пра-
во да бара во записникот да се внесе и неговото из-
двоено мислење. 

Записникот го заверува претседателот на Коор-
динациониот одбор. 

По еден п,римерок од заверениот записник се до-
ставува до сите членови на Координациониот одбор. 

Записникот се усвојува на наредната седница на 
Координациониот одбор. 

Член 15 ' 
Претседателот на Координациониот одбор се гри-

жи за извршувањето на заклучоците, препораките, 
предлозите и мислењата на Координациониот одбор. 

Член 16 
Членовите на Координациониот одбор што ги 

именува Сојузниот извршет совет по своја иниција-
тива се одговорни за својата работа во Координа-
циониот одбор пред Сојузниот извршен совет, а дру-
гите членови на Координациониот одбор за својата 
работа во Координациониот одбор се одговорни пред 
органите и организациите што ги предложиле за 
^ленови на Координациониот одбор. 

Координациониот одбор поднесува извештај за 
својата работа до Сојузниот извршен совет. 

Член 17 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п? бр. 922 
13 октомври 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Ѓурановиќ, с. р. 

751. 

Врз основа на член бб став 2 од Законот за 
прометот на стоки и услуги со странство („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр 15/77) и член 130 од Зако-
нот ,за девизното работење PI кредитните односи со 
странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77), 
врз основа на согласноста од извршните совети на 
собранијата на републиките и од извршните сове-
ти на собранијата на автономните покраини, Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РАБОТИТЕ НА ПОСРЕДУВАЊЕ ВО НАДВО-

РЕШНОТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ 

1. Под работи на посредување во надворешно-
.трговскиот промет се подразбираат: 

1) увозот на стоки заради повторен извоз во 
непроменета или битно непроменета состојба; 

2) купувањето на стоки во странство и увозот 
на тие стоки од странство и извозот на стоки во 
странство во исто количество и од ист тарифен 
став на Царинската тарифа (рампласман); 

3) купувањето на стоки во Југославија и во 
странство, нивното сместување во домашни царин-
ски складови и продажбата во странство во непро-
менета состојба; 

4) купувањето на стоки во странство и нивна-
та непосредна продажба во странство; 

5) посредувањето во пласирањето на странски 
стоки на странски пазар; 

6) купувањето на стоки во странство заради 
индустриска преработка, доработка и обработка ве 
домашни производствени организации на здружен 
труд, плаќањето на услугите на доработката, пре-
работката и обработката на тие стоки и извозот 
на тие стоки; 

7) вршењето на трансакции во врска со ос-
тварувањето на. работите на посредување во над-
ворешнотрговскиот промет, како што се: конверзи-
ја, арбитража, преземање наплатување во опреде-
лени девизи со соодветно плаќање во девизи што 
се од значење за одржување на ликвидноста во 
меѓународните плаќања и сл. 

2. Основните и други организации на здружен 
труд, регистрирани за работи на посредување во 
надворешнотрговскиот промет (во натамошниот 
текст: организациите на здружен труд) можат ра-
ботите од одредбите под 1 до 6 точка 1 од оваа 
одлука да ги вршат врз основа на одобрение од 
Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, 
по прибавено мислење од Сојузниот секретаријат 
за финансии и од, Народната банка на Југославија. 

3. Организациите на здружен труд можат ра-
ботите од одредбата под 7 точка 1 од оваа одлука 
да ги вршат врз основа на одобрение од Сојузниот 
Секретаријат за финансии, по прибавено мислење 
од Народната банка' на Југославија. 



Петок, 25 ноември 1977 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Бррј 56 г- Страна 1971 

4. Работите на посредување во надворешнотр-
говскиот промет на предмети на вооружување и 
воена опрема ги врши Сојузната дирекција за про-
мет, и резерви на производи со посебна намена, 
врз основа на согласност од Сојузниот секретари-
јат за народна одбрана и одобрение од Сојузниот 
секретаријат за надворешна трговија. 

5. Плаќањето на стоките и услугите за извр-
шување на работите на посредување во надворе-
шнотрговскиот промет од одредбите под 1 до 6 то-
чка 1 од оваа одлука, како и плаќањата во смисла 
на одредбата под 7 точка 1 од оваа одлука, орга-
низациите на здружен труд ги вршат во соглас-
ност са самоуправната спогодба од член 69 на За-
конот за девизното работење и кредитните односи 
со странство. 

Девизите остварени со вршење на работите од 
точка 1 на оваа одлука им се враќаат на истите 
извори во динарска потизвредност на употребени-
те девизи, а разликата помеѓу остварените и вра-
тените девизи и припаѓа на организацијата на 
здружен труд во смисла на член 67 од Законот 
за девизното работење и кредитните односи со 
странство. 

Ако е во прашање стоковно-кредитен аран-
жман одобрен според важечките прописи, органи-
зациите на здружен труд можат да ги преземат 
стоките по стоковниот кредит на друга организа-
ција на здружен труд и да ги вршат работите од 
точка 1 на оваа одлука за сметка на корисникот 
на кредитот. Врз тие работи не се применуваат 
одредбите на став 2 од оваа точка. 

6. Упатство за спроведувањето на одредбата 
на точка 2 од оваа одлука дава сојузниот секретар 
за надворешна трговија, по прибавено мислење од 
сојузниот секретар за финансии и од Народната 
банка на Југославија, а упатство за спроведување 
на одредбата на.точка 3 од оваа одлука сојузниот 
секретар за финансии, по прибавено мислење од 
Народната банка на Југославија. 

7. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престанува да важи Одлуката за условите 
и начинот за плаќање и наплатување во работите 
на посредување во надворешнотрговскиот промет 
(„Службен лист- на СФРЈ", бр. 21/73). 

8. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 
1978 година. 

Е. п. бр. 858 
27 октомври 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Берислав Шефер, с. р. 

752. 

Врз основа на член 43 став 1 од Законот за 
прометот на стоки и услуги со странство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 15/77), врз основа на согласно-
ста од извршните совети на собранијата на репуб-
ликите и од извршните совети на собранијата на ав-
тономните покраини, Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА РАБОТИТЕ НА ВРШЕЊЕ УСЛУГИ ПРИ 

ОБЛАГОРОДУВАЊЕ НА СТОКИ 

1. Под работи на вршење услуги при облаго-
род.ување на стоки, во смисла на оваа одлука, се 
подразбира секој процес на индустриска доработи 
ка, преработка и обработка што домашна произ'-
водствена организација на здружен труд го врнЖ 

на стоките што се во сопственост на странски по-, 
рачувач или што странска фирма го врши на сто-
ки од домашна производствена организација на 
здружен труд. 

2. Извозот на стоки заради облагородување и 
увозот на стоки заради облагородување, се врши 
во согласност со царинските прописи за привре-
мен извоз, односно за привремен увоз на односни 
стоки. 

3. Девизите наплатени од страна на порачува-
чот за извршена услуга при облагородување на 
стоки и за дополнителните материјали, се сметаат 
во поглед на стекнувањето на правото на девизи-
те, како' девизи остварени со извоз на стоки и ус-
луги. 

4. За работите на вршење услуги при облаго-
родување на стоки, што странска фирма ги врши 
на стоки од домашна производствена организација 
на здружен труд, за кои со сојузни прописи е оп-
ределено дека можат да се известуваат врз основа 
на 'дозвола, потребно е одобрение од Сојузниот се-
кретаријат за надворешна трговија кое го дава 
тој секретаријат по прибавено мислење од Сојуз-
ниот секретаријат за пазар и цени и од Народна-
та банка на Југославија. 

5. Услугите на облагородување на домашни 
стоки што ги вршат странски лица, организациите 
на здружен труд ги плаќаат во согласност со са-
моуправната спогодба од член 69 на Законот за: 
девизното работење и кредитните односи со стран-
ство („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77). 

Ако со сојузни прописи е определено дека од-
делни стоки можат да се увезуваат врз основа 
на стоковниот контингент, девизниот контингент 
или дозвола, таквите облагородени стоки органи-
зацијата на здружен труд може да ги увезува са-
мо со товарење на утврденото право на тој увоз, и 
тоа за вредноста на извршената услуга на облаго-
родување. 

6. Народната банка на Југославија, во соглас-
ност со Сојузниот секретаријат за надворешна тр-
говија може, по исклучок од одредбите на точ. 3 
и 5 став 1 од оваа одлука, да одобри и друг начин 
на плаќале, односно наплатување на услугите при 
облагородување на стоките ако е во прашање из-
вршување на трговски и други економски спогодби 
склучени со странство. 

7. Вршењето на услуги при облагородување^ 
на предмети на вооружување и воена опрема и на 
нивни делови, во смисла на оваа одлука, може да 
се врши само по одобрение од Сојузниот секрета-
ријат за народна одбрана. 

8. Организациите на здружен труд се должни 
секоја работа на вршење услуги на облагородува-
ње на стоки да и ја пријават на народната банка 
на републиката, односно на народната банка на 
автономната покраина. 

9. Директорот на Сојузната управа за царини ја 
пропишува постапката за вршење контрола на сто-
ките што се извезуваат и увезуваат во смисла на 
оваа одлука. 

.10. Технички упатства за спроведувањето на 
оваа одлука дава Народната банка на - Југославија. 

11. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престанува да важи Одлуката за работите 
на вршењето на услуги при облагородување на 
стоки („Службен лист на СФРЈ" бр. 18/73 и 58/73). 

12. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 
1978 година. 

Е. п. бр. 857 
27 октомври 1977 година 

Белград 
Сојузен извршен совсѓ 

Потпретседател, 
д-р Берислав Шефер, c.ffc 



Страна 1966 - ВроЈ бб 'СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 25 ,ноември 1977 

753, 

Врз основа на член 151 став 3 од Законот за 
девизцвто работење и кредитните односи со стран-
ство („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77), врз 
основа на согласноста од извршните совети на со-
бранијата на републиките PI ОД извршните совети 
на собранијата на автономните покраини, Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ДЕВИЗИТЕ ПРИБАВЕ-
НИ ОД СТРАНСКИ КРЕДИТИ И ДЕВИЗИТЕ 
ПРИБАВЕНИ ОД ГРАЃАНИ СО ИЗДАВАЊЕ НА 
ОБВРЗНИЦИ МОЖАТ ДА СЕ КОРИСТАТ ЗА ИЗ-
ВРШУВАЊЕ НА ПРЕЗЕМЕНИ ОБВРСКИ СПРЕ-

МА СТРАНСТВО 

1. Основните и другите организации на здру-
жен труд и самоуправните интересни заедници во. 
областа на материјалното производство можат де-
визите прибавени од финансиски кредити и деви-
зите прибавени од граѓани со издавање на обврз-
ници, да ги користат за извршување на втасани 
обврски во тековната година по порано земени ко-

,мерцијални кредити, стоковни кредити и финан-
сиски кредити. 

2. Работите од точка 1 на оваа одлука основ-
ните и други организации на здружен труд и са-
моуправните интереси заедници во областа на ма-
теријалното производство, можат да ги вршат ако 
ги исполнуваат условите од чл. 141, 145 и 148 од 
Законот за девизното работење и кредитните од-
носи со странство. 

3. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 
1978 година. 

Е. п. бр. 918 
9 ноември 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Доброслав Ќулафиќ, с.р. 

754. 

Брз основа на член 25 став 5, во врска со член 
1232 од Законот за девизното работење и кре-
дитните односи со странство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 15/77), врз основа на согласноста од из-
вршните совети на собранијата на републиките и 
од извршните совети на собранијата на автоном-
ните покраини, по прибавеното мислење од Сто-
панската комора на Југославија, Сојузниот извр-
шен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА И КРИТЕРИУМИТЕ ЗА 
УТВРДУВАЊЕ И ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА 
СЛЕДЕЊЕ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРОЕК-
ЦИИТЕ НА ПЛАТНОБИЛАНСНИТЕ ПОЗИЦИИ И 
НА ПРОЕКЦИИТЕ НА ДЕВИЗНОБИЛАНСНИТЕ 
ПОЗИЦИИ НА РЕПУБЛИКИТЕ, ОДНОСНО НА 
АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ ВО ЕДИНСТВЕНА-
ТА ПРОЕКЦИЈА НА ПЛАТНИОТ БИЛАНС И НА 
ДЕВИЗНИОТ БИЛАНС НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 

1978 ГОДИНА 

1. Проекцијата на платниот биланс и проекци-
јата на девизниот биланс на Југославија ги содр-
жат проекциите на платгшбилансните позиции и 

проекциите на девизнобилансните позиции на ре-
публиките и на автономните покраини во един-
ствената меѓусебно усогласената проекција на 
платниот биланс и на девизниот биланс на Југо-
славија. 

Проекцијата на платнобилансната позиција и 
проекцијата на девизнобилансната позиција на ре-
публиката, односно на автономната покраина во 
единствената проекција на платниот биланс и на 
девизниот биланс на Југославија, согласно со За-
конот за девизното работење и кредитните односи 
со странство (во натамошниот текст: Законот), го 
претставуваат и содржат меѓусебно усогласениот пла-
ниран обем на финансиските и другите економски 
трансакции, што ги ' остваруваат домашните лица 
од територија на одделна република, односно ав-
тономна покраина со странски лица и ги опфа-
ќаат сите битни елементи содржани во платниот би-
ланс и во девизниот биланс на Југославија по си-
те извори, основи и намени. 

Проекцијата на платнобилансните позиции и 
проекцијата на девизнобиланската позиција на ре-
публиката, односно на автономната покраина од 
став 1 на оваа точка се донесуваат заради утврду-
вање и остварување на целите и обврските утвр-
дени, согласно со Законот, во единствената проек-
ција на платниот биланс, односно во единствената 
проекција на девизниот биланс на Југославија. 

2. Во проекцијата на платнобилансната по-
зиција на републиката, односно на автономната по-
краина во единствената проекција на платниот би-
ланс на Југославија се искажуваат, согласно со За-
конот, сите битни елементи содржани во платниот 
биланс на Југославија, а особено извозот на стоки 
и услуги и приливот на девизи по друг нестоковен 
основ, увозот на стоки и услуги и одливот на деви-
зи по друг нестоковен основ, обемот на користењето 
на кредити во странство, отплатите' на кредити во 
странство и обемот на кредитите што се одобруваат 
на странство и нивната структура и рочност, како 
и суфицитот, односно дефицитот на сите девизни 
трансакции со странство. ѕ 

Во проекцијата на девизнобилансна позиција на 
републиката, односно на автономната покраина во 
единствената проекција на девизниот биланс на Ју-
гославија се искажуваат, согласно со Законот, сите 
битни елементи содржани во девизниот биланс на 
Југославија, а особено обемот на приливот и одли-
вот на девизи по основ на извозот и увозот на сто-
ки и услуги, приливот и одливот на девизи по друг 
нестоковен основ, обемот на користењето на креди-
ти во странство, отплатите на кредитите во стран-
ство и обемот на кредитите што се одобруваат на 
странство и нивната структура и рочност, како и 
суфицитот, односно дефицитот на сите девизни 
трансакции со странство. 

Проекцијата на платнобиланската порција и 
проекцијата на девизнобиланската позиција на ре-
публиката, односно на автономната покраина од ст. 
1 и 2 на оваа точка се утврдуваат и се следат по-
себно за конвертибилните, а посебно за клириншки-
те девизи. 

3. Заради утврдување и следење на остварува-
њето на проекциите на платнобилансната позиција 
и на девизнобилансната позиција на републиката, 
односно на автономната покраина, со оваа одлука 
се пропишуваат критериумите и методологијата за 
утврдување и методологијата за следење ,на ост-
варувањето на проекциите на платнобилаисните по-
зиции и на проекциите на девизнобиланските пози-
ции на републиките и автономиите покраини ЕО 
единствената меѓусебно усогласена проекција на 
платниот биланс и на девизниот биланс на Југосла-
вије, по одделни битни ОСКОЕИ на приливот и одли-
вот од значење за платниот биланс и за девизниот 
бил с, не на Југославија. 

4. Критериумите за утврдување на проекцијата 
на платнобилансната позиција и на проекција на де-
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визнобилансната позиција на републиката, односно 
на автономната покраина во единствената проекци-
ја на платниот биланс и на девизниот биланс на Ју-
гославија за 1978 година се: 

1) Општествениот план на Југославија за пе-
риодот од 1976 до 1980 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 33/76), општествените планови на репуб-
ликите, односно на автономните покраини за тој 
период и Проекцијата на платниот биланс на Југо-
славија за периодот од 1976 до 1980 година; 

2) Резолуцијата за политиката на остварување-
то на Општествениот план на Југос л адвија за пе-
риодот од 1976 до 1980 година во 1978 година; 

3) проекцијата на платниот биланс и проекци-
јата на девизниот била,нс за Југославија за 1978 го-
дина ; 

4) Проекцијата на материјалните биланси на сто-
панството и на стоковните биланси на надворешно-
трговската размена во 1978 година, составена заедно 
со здружениот труд во републиките и автономните 
покраини и усогласена на ниво на федерацијата (за 
репродукциони материјали, суровини, опрема и сто-
ки за широка потрошувачка); 

5) Заедничката девизна политика на Југослави-
ја за 1978 година, утврдена во согласност со член 19 
од Законот; 

6) досегашното учество на републиките и авто-
номните покраини во извршувањето на платниот 
биланс на Југославија за периодот од 1973 до 1977 
година; 

7) обврската на републиките, автономните по-
краини и федерацијата за воспоставување похар-

монични и поурамнотежени односи кај утврдува-
њето на проекциите на платнобилансните позиции Pi 
на проекциите на девизнобилансните позиции на 
републиките и на автономните покраини во един-
ствената проекција на платниот биланс и на девиза 
ниот биланс на Југославија; 

8) договорот на републиките, автономните по-
краини и федерацијата, за обемот, структурата П 
намената на користењето на странски средства врз; 
база на меѓусебно усогласените планови на кре,дита 
ните работи со странство по републиките и авто-
номните покраини; 

9) правото на увозот и одливот на девизите noi 
основ-на компензација поради забрана или ограни-
чување на извозот, во смисла на член 22 од Законот 
и други договорени права на одливот на девизите. 

5. Ако по утврдувањето на проекциите на плат-
^билансните позиции на проекцијата на девизно«« 
билансните позиции се утврди правото на компен-
зација по основ на член 22 од Законот, на таков 
начин утврденото право на купување девизи на де-
визниот пазар му се додава на предвидениот увоз 
во утврдената проекција. 

6. Утврдувањето и следењето на проекциите на' 
платнобилансните позиции^ и на проекциите на де-
визнобилансните позиции на републиките, односно! 
автономните покраини во приливот и одливот на 
девизите во единствената меѓусебно усогласена 
проекција на платниот биланс и на девизниот биланс 
на Југославија, се врши според следните шеми: 

СР 
САП : : 

ШЕМА ЗА УТВРДУВАЊЕ И СЛЕДЕЊЕ НА ПРО-
ЕКЦИЈАТА НА ПЛАТНОБИЛАНСНАТА ПОЗИ-
ЦИЈА / 

А. ОД ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО 

I. Извоз на стоки и услуги 

1. Извоз на стоки (вклучувајќи и по самоуправните 
спогодби од член 67 на Законот) 

2. Нестоковни приходи 
2.1. Туризам 
2̂ 2. Транспорт 
2.3. Инвестициони работи во странство 

2.4 Прилив во корист на физички лица (по разни 
социјални и слични основи) 

2.5. Застапника провизија 
2.6. Друг прилив 

3. Девизни дознаки и ефектива што се полага на 
сметките на граѓани и граѓански правни лица 

4. Камати (активни) 

ИЗВОЗ НА СТОКИ И УСЛУГИ (1 до 4) 

5. Наплати по дадени кредити 
6. Друг прилив 

ВКУПНО ПРИХОДИ (1 до 6) 

Б. ВРЗ ОСНОВА НА ПРАВОТО ОД ТОЧКА 5 НА 
ОВАА ОДЛУКА 

Компензацијата од член 22 на Законот 

ВКУПНО (А4-Б) 

СР 
САП » 

ШЕМА ЗА УТВРДУВАЊЕ И СЛЕДЕЊЕ НА ПРО-
ЕКЦИЈАТА НА ДЕВИЗНОБИЛАНСНАТА ПОЗИ-
ЦИЈА 

А. ОД ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО 

I. Девизен прилив по извоз на стоки и услуги 

1 Девизен прилив по извоз на стоки (вклучувајќи 
и по самоуправните спогодби од член 67 на За-
конот) 

2. Нестоковен прилив 
2.1. Туризам 
2.2. Девизен прилив од транспортот 
2.3. Инвестициони работи во странство (добивка 

по конечна пресметка на извршената работа) 
2.4. Прилив во корист на физички лица (по разни 

социјални и слични основи) 
2.5. Застапничка провизија 
2.6. Друг прилив 

3. Девизни дознаки и ефектива што се полага на 
сметките на граѓани, и граѓански правни лица 

4. Камати (активни) 

ДЕВИЗЕН ПРИЛИВ ПО ИЗВОЗ НА СТОКИ И 
УСЛУГИ (1 до 4) 

5. Наплати по дадени кредити 
6. Друг прилив 

ВКУПНО ПРИЛИВ (1 ДО 6) 

Б. ВРЗ ОСНОВА НА ПРАВОТО ОД ТОЧКА 5 НА 
ОВАА ОДЛУКА 

Компензацијата од член 22 на Законот 

ВКУПНО (A-fB) 
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ОД ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО 

II. Увоз на стоки и услуги и отплати на обврски 

1. Увоз на стоки (вклучувајќи и увоз на стоки на 
кредит) 

2. Нестоковни расходи 
2.1. Транспорт 
-2.2. Инвестициони работи во странство 
2.3. Застапнички провизии 
2.4. Патувања во стопански цели 
2.5. Други расходи 

3. Подигната ефектива од девизни сметки на гра-
ѓани 

4. Камати (пасивни) 

УВОЗ НА СТОКИ И УСЛУГИ (1 до 4) 

РАЗЛИКА (I—II) 

б. Отплати на кредити 
6. Извоз на стоки па кредит 

Друг одлив 

ВКУПНО РАСХОДИ (1 до 7) 

РАЗЛИКА (ПОМЕЃУ ВКУПНИТЕ ПРИХОДИ И 
ВКУПНИТЕ РАСХОДИ 

КОРИСТЕЊЕ НА ДОГОВОРЕН ИЗНОС НА 
СТРАНСКИ КРЕДИТИ 

ПОКРИТИЕ (начин и извор на покритието) 

В. ПО ОСНОВ НА УВОЗОТ ОД ТОЧКА 5 НА ОВАА 
ОДЛУКА 

КОМПЕНЗАЦИЈА 

ВКУПНО (А+Б) 

7. Вредноста на остварениот извоз на стоки 
франко југословенска граница се следи по републи-
ките и автономните покраиш! според седиштето на 
организацијата на здружен труд чии стоки се пред-
мет на извозот, а врз основа на царинската декла-
рација во која се внесуваат и елементи од склучени-
те самоуправни спогодби според член 67 од Законот. 

8. Девизниот прилив по извозот на стоки се сле-
ди по републиките и автономните покраини според 
седиштето на организацијата на здружен труд чии 
стоки се предмет на извозот. 

'Сојузниот извршен совет ќе ги пропише роко-
вите во кои организациите на здружен труд — из-
возници се должни да пренесат соодветен износ од 
остварените девизи врз организациите на здружен 
труд што врз основа на самоуправната основа од 
член 67 на Законот учествувале во остварувањето 
на девизите од извозот. 

9. Девизниот прилив од туризмот се следи по 
републиките и автономните покраини врз основа на 
девизниот прилив што ќе го остварат организациите 
на здружен труд, што даваат туристички услуги од 
територијата на одделна република/ односно авто-
номна покраина. 

Под девизен прилив од став 1 на оваа точка, се 
сметаат и динарите што според чпен 78 од Законот 

можат да се пресметуваат како девизен прилив. 

А. ОД ЕКОНОМСКИ , ОДНОСИ СО СТРАНСТВО 

II. Девизен одлив по увоз на стоки и услуги и 
отплати на обврски 

1. Девезни плаќања по увоз на стоки: 
— во готово 
— на кредит 

2. Нестоковен одлив 
2.1. Транспорт 
2.2. Застапнички провизии 
2.3. Патувања во стопански цели 
2.4. Друг одлив 

3. Подигната ефектива од девизни сметки на Гра-
ѓани 

4. Камати (пасивни) 

ДЕВИЗЕН ОДЛИВ ПО УВОЗ НА СТОКИ И УС-
ЛУГИ (1 до 4) 

РАЗЛИКА (I—II) 

5. Отплати на кредити 
6. Друг одлив 

ВКУПНО ОДЛЛв (1 до 6) 

РАЗЛИКА (ПОМЕЃУ ВКУПНИОТ ПРИЛИВ И 
ВКУПНИОТ ОДЛИВ) 

КОРИСТЕЊЕ НА ДОГОВОРЕН ИЗНОС НА 
СТРАНСКИ КРЕДИТИ 

ПОКРИТИЕ (начин и извори на покритието) ^ 

Б. ПО ОСНОВ НА ОБВРСКАТА ОД ТОЧКА 5 НА 
ОВАА ОДЛУКА 

КОМПЕНЗАЦИЈА 

ВКУПНО (А+Б) 

10. Девизниот прилив по основ на транспортот 
и други услуги (шпедиција, осигурување, контрола 
на стоки и др.) се следи по републиките и автоном-
ните покраини врз основа на девизниот прилив што 
ќе го остварат организациите на здружен труд што 
даваат транспортни и други услуги. 

Со посебна одлука, што ќе ја донесе Сојузниот 
извршен совет врз основа на согласноста со извр-
шните совети на собранијата на републиките и со 
извршните совети на собранијата на автономните 
покраини, се регулира прашањето на наплатените 
услуги на странски релации од домашни лица - во 
динари, во согласност со одредбите на член 127 од 
Законот. 

11. Девизниот прилив по основ на добивка Од из-
вршени инвестициони работи во странство се следи 
според седиштето на организацијата на здружен 
труд што ги извела работите. 

12. Другиот девизен прилив по нестоковен основ 
се следи по републиките и автономните покраини 
и тоа: 

1) од социјални и слични примања — според жи-
веалиштето, односно седиштето на корисникот на 
тие примања; 

2) од други приливи — според седиштето на ор-
ганизацијата на здружен труд, што го остварува тој 
прилив. 
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13. Девизниот прилив по основ на дознаки на ра-
ботниците и иселениците се следи по републиките и 
автономните покраини според седиштето на банката, 
сразмерно со бројот на работниците што се наоѓаат 
на привремена работа во странство. 

Полагањето на средствата на девизните сметки 
се следи по републиките и автномните покраини 
според седиштето на деловната единица на банката 
кај која се врши вложување. 

14. Девизниот прилив, од наплатени камати по 
основ на дадени кредити на странство се следи по 
републиките и автономните покраини според седиш-
тето па давачот на кредитот, а приливот од положе-
ните депозити во странство — според седиштето на 
депозитерот. 

15. Девизниот прилив од наплата по кредити да-
дени на странство се следи по републиките и авто-
номните покраини според седиштето на извозникот 
— давач на кредитот според самоуправната спо-
годба. 

16. Во процентите на платнобилансните позиции 
на републиките, односно автономните покраини, пра-
вото на компензација по основ на член 22 од Зако-
нот се следи според седиштето на корисникот на 
компензацијата. 

17. Вредноста на остварениот увоз на стоки фран-
ко Југословенска граница се следи по републиките 
и автномните покраини според седиштето на корис-
никот на стоките за чија сметка се врши увозот 
на стоките, а врз основа на царинската.декларација. 

18. Девизните плаќања по основ на увоз на стоки 
се следат по републиките и автономните покраини 
според седиштето на корисникот на стоките за чија 
сметка се врши указот. 

19. Девизниот одлив по основ на транспортот ,и 
други основи, камати, отплати на кредити, кредити-
рање на странство, се следи по републиките и авто-
номиите покраини, според седиштето на основните 
и други организации на здружен труд и на другите 
општествени правни лица што вршат плаќање спре-
ма странство. 

20. Девизниот одлив по основ на подигнати ефек-
тивни странски пари од девизни сметки на граѓани 
се следи по републиките и автономните покраини 
според седиштето на банката, односно на деловната 
единица на банката кај која се водат девизните сред-
ства. 

21. Евидентирање и следење на девизниот при-
лив и на девизниот одлив според одредбите од оваа 
одлука вршат Народната банка на Југославија, на-
родните банки на републиките и народните банки на 
автономните покраини. 

22. Поблиски прописи за начинот и техниката 
на евидентирањето на извршувањето на извозот и 
увозот на стоки и услуги и на девизниот прилив 
и одлив но републиките и автономните покраини 
и на ниво на федерацијата, по сите основи од оваа 
одлука, донесува Сојузниот извршен совет на пред-
лог од Народната банка на Југославија и од Сојуз-
ниот завод за статистика. 

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

Е. п. бр. 916 
17 ноември 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Берислав Шефер, с. р. 

755. 

Врз основа на член 57 став 5, во врска со член 
12 став 2 од Законот за книговодството („Службен 
лист на СФРЈ" бр. 58/76), Сојузниот извршен сове1? 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПОДАТОЦИТЕ ШТО ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД И ДРУГИТЕ КОРИСНИЦИ НА 
ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА СЕ ДОЛЖНИ ДА ГИ 
ОБЕЗБЕДАТ ВО СВОЕТО КНИГОВОДСТВО ЗА РА-
БОТНИТЕ, ОДНОСНО ДЕЛОВНИТЕ ЕДИНИЦИ 
ШТО ГИ ОСНОВАЛЕ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОП-
ШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
КОЈА НЕ СЕ НАОГА НИВНОТО СЕДИШТЕ ИЛИ ВО 

СТРАНСТВО 

1. Организацијата на здружен труд, односно 
другиот корисник на општествените средства од 
член 4 на Законот за книговодството што има работ-
на, односно деловна единица основана на територи-
јата на општествено-политичката заедница на која не 
се наоѓа неговото седиште или во странство е дол-
жен во своето книговодство за таа работна, односно 
деловна единица да ги обезбеди податоците пропи-
шани со оваа одлука. 

2. Под работна, односно деловна единица, во сми-
сла на точка 1 од оваа одлука, се подразбираат: по-
гоните, градилиштата, складовите, продавниците, 
сервисните служби, претставништвата, делегатските 
места, филијалите, експозитурите, информативните 
центри и другите работни, односно деловни еди-
ници, за кои, според важечките прописи, не се води 
посебно книговодство. 

3. Организацијата на здружен труд, односно 
'другиот корисник на општествени средства подато-
ците што е должен да ги обезбеди во своето книго-
водство за работната, односно деловната единица 
што ја основал на територи.јата на општествено-
-политичката заедница на која не се наоѓа неговото 
седиште ги искажува на образецот PEi — Податоци 
за работната — деловната единица за периодот од 
1 јануари до 19 година, што е отпеча-
тен кон оваа одлука ,и е нејзин составен дел. 

4. Организацијата на здружен труд, односно ко-
рисникот на општествени средства податоците што 
е, должен да ги обезбеди во своето книговодство за 
работната, односно деловната^'единица што ја осно-
вал во странство ги искажува на образецот РЕ2 -
Податоци за работната - деловната единица во 
странство за периодот од 1 јануари до ^—19 -
година, што е отпечатен кон оваа одлука и е нејзин 
составен дел. 

5. Обрасците PE1 и РЕ2 се пополнуваат врз ос^ 
нова на книговодствените податоци и тоа при изра« 
вотката на периодичната пресметката периодот ја« 
нуари—јуни и на завршната сметка. 

6. Организацијата на здружен труд, односно 
другиот корисник на општествени средства го до-
ставува до надлежниот орган на општината на чија 
територија се наоѓа работната, односно деловната 
единица образецот PE1 за периодот јануари—јуни -л 
— до крајот на јули, а за периодот јануар—декем-
ври — до крајот на февруари, во по еден примерок, 
посебно за секоја работна, односно деловна единица, 

7. Организацијата на здружен труд, односно ДРУ-1 

гиот корисник на општествени средства ги доста-
вува и до надлежната служба на општественото! 
книговодство кај која се води неговата жиро-смет-
ка обрасците PEi и РЕг кон периодичната пресмета 
ка за периодот јануари—јуни и завршната сметка 
во два примерока. 
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Службата на општественото книговодство од 
став 1 на оваа точка доставува еден примерок од 
примениот образец PEi до Службата на општестве-
ното книговодство на чие подрачје се наоѓа работна-
та, односно деловната единица, во рок од 15 дена 

од денот на приемот на тој образец. 
8. Образецот од точка 4 на оваа одлука Служ-

бата на општественото книговодство на Југославија 
ќе го приспособи за механографска обработка. 

. 9. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Правилникот за доставу-
вање книговодствени податоци за деловна единица 
од општествено-политичката заедница и до Служ-

бата на општественото книговодство („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 36/75). 

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

Е. п. бр. 917 
17 ноември 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Берислав Шефер, с. р. 

Образец PE1 
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756. 

Врз основа на член 58 став 3 од Законот за кни-
говодството („Службен лист на СФРЈ" бр. 58/76), со-

јузниот секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
- ЗА НАЧИНОТ И РОКОВИТЕ ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ 

НА ПОБАРУВАЊАТА И ОБВРСКИТЕ 

Член 1 
Организациите на здружен труд и другите ко-

рисници на општествени средства од член 4 на За-
конот за книговодството, вршат усогласување на 
меѓусебните побарувања и обврски по писмен пат 
на крајот на деловната година. 

Усогласувањето на меѓусебните побарувања и 
обврски во смисла на став 1 од овој член се врши 
по сите основи на побарувања и обврски, како и по 
основ на здружени средства. 

Член 2 
Побарувањата, односно обврските по основ на 

чекови, меници со авал и по основ на другите хар-
тии од вредност, како и побарувањата, односно об-
врските покриени со акредитив и гаранција; се сме-
таат како усогласени. 

Побарувањата што се наплатени^ побарувања-
та за кои е донесен, односно издаден извршен на-
слов, како и побарувањата, односно обврските по-
криени со чек и меница со авал — до денот на под-
несувањето на завршната сметка, се сметаат како 
усогласени. 

Член 3 
Усогласувањето на побарувањата и обврските се 

врши по писмен пат, со состојбата искажана во де-
ловните книги на организацијата на здружен труд 
односно друг корисник на општествени средства на 
31 декември тековната година. 

Член 4 
Организациите на здружен труд односно други 

корисници на општествени средства вршат усогла-
сување на побарувањата и обврските врз основа на 
извод на отворени ставки или записник за усогласу-
вање на побарувањата и обврските, со потпишување 
од овластените претставници на доверителите и 
должниците. 

Член 5 
Усогласувањето на побарувањата и обврските 

преку изводи на отворени ставки се врши на обра-
зецот ИОС — Извод на отворени ставки на 31 де-
кември 19 година, што е отпечатен кон овој 
правилник и е негов составен дел. 

Ако усогласувањето на побарувањата и обврс-
ките се врши преку записник за усогласување на 
побарувањата и обврските, во него се утврдува на 
недвосмислен начин дека усогласувањето е изврше-
но со состојбата искажана во деловните книги на 
доверителот и должникот на 31 декември 19 -
тековната година, како. и основот на усогласува-
њето. 

Член 6 
Образецот ИОС го пополнува доверителот во 

три примероци, од кои два примерока доставува до 
должникот. 

Број 56 - Страна 1967. 
— - j i 

Должникот, во рок од 8 дена од денот на приеч 
мот на образецот ИОС, еден примерок од тој обра« 
зец, на кој ќе ја потврди или оспори искажаната 
состојба во целост или делумно, ќе му врати на: 
доверителот. 

Како доказ за доставениот односно врате-
ниот образец ИОС служи потврдата на приемот од 
страна на пошта или должникот, односно доверите-
лот. 

Ако усогласувањето на побарувањата и обврс-
ките се врши преку записник за усогласување на 
побарувањата и обврските, во него посебно се ут-

,врдува износот на усогласените побарувања и об-
врски, а посебно износот на оспорените побаруваа 
ња и обврски. 

Член 7 
Ако доверителот односно должникот не постапи 

според одредбите од член 6 ст. 1 и 2 на овој npa«» 
вилник односно ако не. состави записник за усогла-
сување на побарувањата и обврските во смисла на 
одредбите од член 5 став 2 и член 6 став 4 на овој 
правилник, се смета дека не го извршил усогласу-
вањето, на побарувањата и обврските во смисла на 
член 31 од Законот за книговодството. 

Член 8 
Усогласувањето на побарувањата и обврските! 

по основ на камати и надомести за банкарски услу-
ги се врши врз основа на извод на отворени ставки 
(образец ИОС) или каматен лист потпишан од овла-
стените претставници на доверителот и должникот. 

Член 9 
Ако се во прашање побарувања и обврски по ос-

нов на вложувања во заеднички основни средства 
или по основ на здружување на станбени згради од-
носно станови, организацијата на здружен труд од^ 
носно друг корисник: на општествени средства ка ј 
кој е извршено тоа вложување, односно кај кои се 
здружени станбени згради односно станови доста« 
вува, при потврдувањето на своите обврски по тој ос« 
нов на образецот ИОС односно на записникот за у -
согласување на побарувањата и обврските, и пре-
глед на заедничките основни средства, станбените 
згради односно становите, со назначување на нивна-
та набавна вредност и извршената исправка на 
вредноста, како и износ на Ревалоризацијата из-
вршена во смисла на важечките прописи. 

Член 10 
Одредбите од овој правилник не се однесуваат? 

на побарувањата и обврските што произлегуваат 
од односите со населението (штедни влогови, жиро« 
-сметки, тековни сметки, потрошувачки кредити, 
кредити за станбена изградба, девизни сметки и сл.) 
како и на побарувањата и обврските во работи со 
граѓаните. 

За побарувањата и обврските по основ на дано-
ци и придонеси не се врши усогласување.. 

Член 11 
Одредбите од овој правилник се применуваат 

и врз претпријатијата, банките, односно други фи-
нансиски организации, осигурителните и реосигури-
телните организации, работните и деловните едини-
ци во странство што ги основале организации на 
здружен труд односно други корисници на опште-
ствени средства или во кои тие учествуваат со свои 
средства и за кои се води посебно книговодство спо-
ред одредбите од Законот за книговодството и про-
писите донесени врз основа на него. 

% СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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Член 12 
Одредбите од овој правилник се однесуваат и на 

организациите на здружен труд односно на други 
корисници на општествени средства во основање. 

Член 13 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за начи-
нот и роковите за усогласување на побарувањата и 
обврските (,.Службен лист на СФРЈ", бр. 39/75, 3/76 
и 7/76). 

Член 14 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден 

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

Бр. 1-10517/1 
7 ноември 1977 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Момчило Цемовиќ, с. р. 
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757. 

Врз основа на член 58 став 4 од Законот за кни-
говодството („Службен лист на СФРЈ", бр. 58/76), 
сојузниот секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИТЕ ПОЗИЦИИ 
ВО ОБРАСЦИТЕ НА ПЕРИОДИЧНАТА ПРЕСМЕТ-
КА И ЗАВРШНАТА СМЕТКА, НАЧИНОТ НА ДО-
СТАВУВАЊЕ НА ПЕРИОДИЧНАТА ПРЕСМЕТКА 
И ЗАВРШНАТА СМЕТКА И ЗА ПОДАТОЦИТЕ 
И ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ШТО СЕ ДОСТАВУВААТ 
КОН ПЕРИОДИЧНАТА ПРЕСМЕТКА И ЗАВРШ-
НАТА СМЕТКА ЗА ДРУГИТЕ КОРИСНИЦИ НА 

ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА 

I. Општи одредби 

Член 1 
Општествено-политичките организации, опште-

ствените организации и други општествени правни 
лица, како и другите организации и заедници што 
користат општествени средства од член 1 на Уред-
бата за Контниот план и за билансите за другите 
корисници на општествени средства („Службен 
лист на СФРЈ" бр. 42/77) — (во натамошниот текст: 
другите корисници на општествени средства), ги по-
полнуваат обрасците Биланс на состојбата, Приходи 
и расходи во текот на годината — Биланс на при-
ходите и расходите и Заклучен лист, и ја доставу-
ваат периодичната пресметка и завршната сметка, 
како и податоците и документацијата кон перио-
дичната пресметка и завршната сметка — на начи-
нот предвиден со овој правилник. 

Општествено-политичките организации, опште-
ствените организации и други општествени правни 
лица, како и другите организации и заедници што 
користат општествени средства кои вршат дејност 
на подрачје на месна заедница, на територија на 
општина или меѓурепубличка заедница, односно во 
организација на здружен труд или кај друг ко-
рисник на општествени средства и куќните совети 
од член 9 на Уредбата за контниот план и за билан-
сите за другите корисници на општествени средства 
(во натамошниот текст: определени корисници на 
општествени средства) го пополнуваат образецот 
Биланс и ја доставуваат периодичната пресметка и 
завршната сметка, како и податоците и документа-
цијата кон периодичната пресметка и завршната 
сметка — на начинот предвиде« со овој правилни«. 

Член 2 
При пополнувањето на обрасците од член 1 на 

овој правилник во поглед на содржината на оддел-
ните конта што се означени во колона 2 на тие об-
расци, другите корисници на општествени средства 
односно определени корисници на општествените 
средства постапуваат според одредбите од Правил-
никот за содржината на одделните конта во Конт-
ниот план за другите корисници на општествени 
средства („Службен лист на СФРЈ", бр. 51/77), а во 
поглед на содржината на одделните позиции во тие 
обрасци — според одредбите од ОБОЈ правилник. 

Член 3 
Паричните вредности во сите обрасци од член 

1 на овој правилник се искажуваат во полн износ 
(динари со пари). 

Член 4 
Другите корисници на општествени средства 

односно определени корисници на општествени 
средства доставуваат периодична пресметка и за-
вршна сметка, како и податоци и документација 
што се доставуваат кон периодичната пресметка 
односно завршната сметка до надлежната служба 

на општественото книговодство (во натамошниот 
текст: службата). 

Член 5 
Другите корисници на општествени средства ги 

доставуваат до службата, во смисла на член 35 став 
3 и член 36 став 2 од Законот за книговодството, по-
полнетите обрасци Биланс на состојбата и Приходи 
и расходи во текот на годината — Биланс на при-
ходите и расходите во по три примероци, а испол-
нетиот образец Заклучен лист — во еден примерок. 

Определени корисници на општествени средства 
го доставуваат до службата, во смисла на член 35 
став 3 и член 36 став 2 од Законот за книговодство^ ^ 
то, исполнетиот образец Биланс, во три примероци. 

Другите корисници на општествени средства од-
носно определени корисници на општествени сред-
ства ги доставуваат пополнетите обрасци од ст. 1 и 2 
на овој член до службата кај која се води нивната 
жиро-сметка, во роковите определени во член 37 
став 1 од Законот за книговодството. 

II. Содржина на одделни позиции во образецот 
Биланс на состојбата 

Член 6 
Билансот на состојбата се составува врз осно-

ва на книговодствените податоци. 
Во образецот Биланс на состојбата под ред. бр. 

1 до 75 се внесуваат податоците од соодветните 
конта означени во колона 2 на тој образец, така 
што во колона 4 се внесуваат податоците од завр-
шната сметка на претходната година, а во колона 
5 — податоците за годината односно за периодот 
за кој се составува завршната сметка, а според со-
стојбите искажани на одделните конта на крајот 
на годината односно на крајот на периодот за кој се 
поднесува завршната сметка (статусна промена). 

Член 7 
На позициите во образецот Биланс на состој-

бата што се дадени по вкупната актива односно 
пасива — активни конта на вонбилансната еви-
денција и пасивни конта на вонбилансната евиден-
ција, се искажуваат состојбите на вонбилансната 
евиденција, освен вредностите на предметите од ос-
новни средства и од обртните средства и изворите^ 
на тие средства за народна одбрана. 

III. Содржина на одделни позиции во образецот 
Приходи и расходи во текот на годината — Биланс! 

на приходите и расходите 

Член 8 
Образецот Приходи и расходи во текот на го-« 

дината — Биланс на приходите и расходите, Се 
пополнува врз основа на книговодствените пода^ 
тоци. 

Во образецот Приходи и расходи во текот на 
годината — Биланс на приходите и расходите, во 
колона 4 се внесуваат податоците од завршната; 
сметка за претходната година, а во колона 5 - ' 
податоците од соодветните конта назначени во KO-
лона 2 на тој образец за годината односно за пе-« 
риодот за кој се состарува завршната сметка. 

Член 9 
Во текот на деловната година за периодот ја 

нуари—јуни во образецот Приходи и расходи в0 
техот на годината — Биланс на приходите и рас-ѕ 
ходите, во колона 4 се внесуваат податоците за ис-
тиот период на претходната година, а во колона 5 
— податоците од соодветните конта назначени во 
колона 2 на тој образец за тековната година. 

Член 10 
При изработката на периодичната пресметка 

за периодот јануари^јуни другите корисници на, 
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општествени средства не ги внесуваат податоците 
под реден број 48 на образецот Приходи и расходи 
во текот на годината — Биланс на приходите и 
расходите. 

IV. Содржина на одделни позиции во образецот 
Заклучен лист 

Член 11 
Образецот Заклучен лист се пополнува на 31 

декември односно на, денот под кој се спроведува 
статусната промена во деловните книги на други-
те корисници на општествени средства. 

Во образецот од став 1 на ,овој член се внесу-
ваат хронолошки сите конта на кои другите ко-
рисници на општествени средства во текот на го-
дината вршеле книжења во деловните книги. 

Во колона 8 на образецот од став 1 на овој 
член се внесува збирот на износите од колони 4 и 
6, во колона 9 — збирот на износите од колони 5 
и 7, а во колони 10 и 11 — салдата од сите конта. 

V. Содржина на одделни позиции во образецот 
Биланс 

Член 12 
Билансот се составува врз основа на книговод-

ствените податоци. 
Во образецот Биланс во делот под А. Состој-

ба на активата и пасивата под ред. бр. 1 до 8 се 
внесуваат податоците од соодветните конта озна-
,чени во колона 2 на тој образец, така што во ко-
лона 4 се внесуваат податоците од завршната ^ 
сметка на претходната година, а во колона 5 — 
податоците за годината односно за. периодот за 
кој се составува завршната сметка, а според сос-
тојбите искажани на одделните конта на крајот 
Јна годината односно на крајот на периодот за кој 
се поднесува завршната сметка (статусна промена). 

Во истиот образец во делот под Б. Приходи и 
расходи, во колона 4 се внесуваат податоците - од 
завршната сметка за претходната година, а во ко-
лона 5 — податоците од соодветните конта назна-
чени во колона 2 на тој образец за годината одно-
сно за периодот за кој се составува завршната 
Сметка. 

Член 13 
Во текот на деловната година за периодот ја-

нуари—јуни во образецот Биланс во делот под Б. 
Приходи и расходи, во колона 4 се внесуваат по-
датоците за истиот период на претходната година, 
к во колона 5 — податоците од соодветните конта 
назначени во колона 2 на тој образец за тековна-
та година. 

При изработката на периодичната пресметка 
За периодот јануари—јуни определени корисници 
Па општествени средства не ги внесуваат подато-
ците под ред. бр. 1 до 8 во делот А. Состојба на 
активата и пасивата на образецот Биланс. 

VI. Преодни и завршни одредби 

Член 14 
При статусните промени во текот на годината 

другите корисници на општествени средства одно-
сно определени корисници на општествени сред-
ства составуваат и доставуваат до службата завр-
шна сметка ЕО рок од 60 дена од денот на наста-
натата статусна промена. Под ден на настанување 
на статусната промена се подразбира денот под 
кој статусната промена се спроведува во. делов-
ните книги на другите корисници на општествени 
средства односно на определени корисници на оп-
штествени средства. 

Ако статусната промена настане на 30 јуни, 
другите корисници на општествени средства одно-

сно определени корисници на општествени сред«' 
ства што во врска со тие промени составуваат и 
поднесуваат завршна сметка, не се должни за тој 
период да составуваат и поднесуваат до службата 
периодична пресметка. 

Член 15 
Другите корисници на општествени средства 

односно определени корисници на општествени 
средства при изработката на завршната сметка за 
1977 година не ги искажуваат податоците во ко-
лона 4 на обрасците Биланс на состојбата, Прихо-
ди и расходи во текот на годината — Биланс на 
приходите и расходите односно на образецот Би-
ланс. 

Член 16 
При изработката на завршната сметка за 1977 

година, другите корисници на општествени сред-
ства ги пополнуваат во колона 5 на образецот 
Приходи и расходи то текот на годината — Би-
ланс на приходите и расходите само ред. бр. 26, 
27, 28, 39, 40, 41 и ред. бр. 42 до 49, а определени 
корисници на општествени средства ги пополну-
ваат во колона 5 на образецот Биланс во делот А. 
Состојба на активата и пасивата ред. бр. 1 до 8, а 
во делот Б. Приходи и расходи само ред. бр. 5, 6, 
7, 11, 12 и 13, 

Член 17 
При изработката на периодичната пресметка 

за периодот јануари—јуни 1978 година другите 
корисници на општествени средства односно оп-
ределени корисници на општествени средства не 
ги искажуваат податоците во колона 4 на образе-
цот Приходи и расходи во текот на годината — 
Биланс на приходите и расходите односно на об-
разецот Биланс. 

Член 18 
При изработката на завршната сметка за 1978 

година другите корисници на општествени сред-
ства односно определени корисници на општестве-
ни средства ги пополнуваат во колона 4 на обра-
зецот Приходи и расходи во текот на годината -
Биланс на приходите и расходите односно на об-
разецот Биланс само редните броеви наведени во 
член 16 на овој правилник. 

Член 19 
Одредбите од овој правилник се применуваат 

и врз другите корисници на општествени средства 
односно определени корисници на општествени 
средства во основање. 

Член 20 
Другите корисници на општествени средства 

односно определени корисници на општествени 
средства ги искажуваат податоците во Билансот 
на состојбата, Приходите и расходите во текот на 
годината — Билансот на приходите и расходите 
односно во Билансот, на обрасците кои овозможу-
ваат механографска обработка на податоците, а 
чија форма ја определува Службата на општес-
твеното книговодство на Југославија. 

Член 21 
Овој правилник влегува во сила народниот дел 

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

Бр. 1-10336/1 
7 ноември 1977 година 

Белград 

Сојузен секретар за 
финансии, 

Момчило Демовиќ, с. р. 
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758. 

Врз основа на член 58 став 4 од Законот за 
книговодството („Службен лист на СФРЈ", бр. 58/76), 
сојузниот секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИ ПОЗИЦИИ ВО 
ОБРАСЦИТЕ НА ПЕРИОДИЧНАТА ПРЕСМЕТКА И 
ЗАВРШНАТА СМЕТКА, НАЧИНОТ НА ДОСТАВУ-
ВАЊЕ НА ПЕРИОДИЧНАТА ПРЕСМЕТКА И ЗА-
ВРШНАТА СМЕТКА И ЗА ПОДАТОЦИТЕ И ДОКУ-
МЕНТАЦИЈАТА ШТО СЕ ДОСТАВУВААТ КОН 
ПЕРИОДИЧНАТА ПРЕСМЕТКА И ЗАВРШНАТА 

СМЕТКА ЗА МЕСНИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

I. Општи одредби 

Член 1 
Месните заедници од член 1 на Уредбата за Конт-

ниот план и за билансите за месните заедници 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 40/77) ги пополнуваат 
обрасците Биланс на состојбата, Приходи и расхо-
ди во текот на годината — Биланс на приходите и 
расходите и Заклучен лист, и ја доставуваат пери-
одичната пресметка и завршната сметка, како и по-
датоците и документацијата кон периодичната пре-
сметка и завршната сметка — на начинот предвиден 
со овој правилник. 

Член 2 
При пополнувањето на обрасците од член 1 на 

овој правилник, во поглед на содржината на оддел-
ните конта што се означени во колона 2 на тие об-
расци, месните заедници постапуваат според одред-
бите од Правилникот за содржината на одделните 
конта во Контниот план за месните заедници („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 54/77), а во поглед на содр-
жината на одделни позиции во тие обрасци — спо-
ред одредбите од овој правилник. 

Член 3 
Паричните вредности во сите обрасци од член 1 

на овој правилник се искажуваат во полни износи 
(динари со пари). 

Член 4 
Месните заедници ги доставуваат до надлеж-

ната служба на општественото книговодство (во на-
тамошниот текст: службата) периодичната пресмет-
ка и завршната сметка, како и податоците и доку-
ментацијата што се доставз^ваат кон периодичната 
пресметка односно завршната сметка. 

Член 5 
Месните заедници ги доставуваат до службата, 

во смисла на член 35 став 3 и член 36 став 2 од За-
конот за книговодството, пополнетите обрасци Би-
ланс на состојбата и Приходи и расходи во текот 
,на годината — Биланс на приходите и расходите — 
во по три примерока, а пополнетиот образец Заклу-
чен лист — во еден „примерок. 

Месните заедници ги доставуваат пополнетите 
обрасци од став 1 на овој член до службата кај која 
се води нивната жиро-сметка, во роковите опреде-
лени во член 37 став 1 од Законот за книговод-
ството. 

II. Содржина на одделел позиции во обра-
зецот Биланс на состојбата 

Член 6 
Билансот на состојбата се составува врз основа 

на книговодствените податоци. 

Во рбразецот Биланс на состојбата под ред. бр. 1 
до 98. се,, внесува ат податоци од соодветните конта 
означени во колона 2 на тој образец, така што во 
колона 4 се внесуваат податоците од завршната 
сметка на претходната година, а во колона 5 — nor 
датоци за годината, односно за периодот за кој се 
составува завршната сметка, а според состојбите 
искажани на оддел ни конта на крајот на годината 
односно на крајот ма периодот за кој се поднесува 
завршната сметка (статусна промена). 

Член 7 
На позициите во образецот Биланс на состој-

бата што се дадени по вкупната актива односно 
вкупната пасива — активни конта на вонбилансна-
та евиденција и пасивни конта на вонбилансната 
евиденција, се искажуваат состојбите на вон биланс-
ната евиденција, освен вредностите на предметите од 
основни средства и од обр.тните средства и изворите 
на тие средства за народната одбрана. 

IIL Содржина на одделни позиции во обра-
зецот Приходи и расходи во текот на 
годината — Биланс на приходите и рас-
ходите 

Член 8 
Во образецот Приходи и расходи во текбт на 

годината — Биланс на приходите и расходите, во 
колона 4 се внесуваат податоците од завршната 
сметка за претходната година, а во колона 5 - по-
датоците од соодветните конта назначени. во коло-
на 2 на тој образец за годината односно за перио-
дот за кој се составува завршната сметка. 

Член 9 
Во текот на деловната година за периодот јану-

ари—јуни во образецот Приходи и расходи во текот 
на годината — Биланс на приходите и расходите, 
во колона 4 се внесуваат податоците за истиот пери-
од од претходната година, а во колона 5 — пода-
тоците од соодветните конта назначени во колона 2 
на тој образец за тековната година.. 

Член 10 
При изработката на периодичната пресметка за: 

периодот јануари—јуни месните заедници не ги вне-
суваат податоците под ред. бр. 58, 59 и 60 од обра^ 
зецот Приходи и расходи во текот на годината -р 
Биланс па приходите и расходите. 

IV. Содржина на од д ел ни позиции ВО oSpa-f 
зецот Заклучен лист 

Член И 
Образецот Заклучен лист се пополнува на 31 

декември односно на ,денот под кој се спроведува 
статусната промена во деловните книги па месните 
заедници. 

Во образецот од став 1 на овој член се внесу-
ваат хронолошки сите конта на кои месните заед-
ници во текот на годината вршеле книжење во де-
ловните книги. 

Во колона 8 на образецот од став 1 на овој член 
се внесува збирот на износите од колони 4 и 6, во 
колона 9 — збирот на'износите од колони 5 и 7, а 
во колони 10 и 11 — салдата од сите конта. -

V. Преодни и завршни одредби 

Член 12 
При статусните промени ,во текот на годината, 

месните заедници составуваат и доставуваат до 
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Службата завршна сметка во рок од 60 дена од де-
нот на настанатата статусна промена. Под ден на 
настанување на статусната промена се' подразбира 
денот под кој статусната промена се спроведува во 
деловните книги на месните заедници. 

Ако статусната промена настане на 30 јуни, мес-
ните заедници што во врска со тие промени соста-
вуваат и поднесуваат завршна сметка не се должни 
за тој период да составуваат и поднесуваат до 
Службата периодична пресметка. 

Член 13 
Месните заедници при изработката на заврш-

ната т е т к а за 1977 година не ги искажуваат пода-
тоците во колона 4 на образецот Биланс на состој-
бата и Приходи и расходи во текот на годината 
биланс на приходите и расходите. 

Член 14 
При изработката на завршната сметка за 1977 

родина, месните заедници во колона 5 на образецот 
Приходи и расходи во текот на годината — Биланс 
на приходите и расходите ги искажуваат подато-
ците само под ред. бр. 28, 29, 30 и 51 до 61. 

- Член 15 
При изработката на периодичната пресметка за 

периодот јануари—јуни 1978 година, месните заед-
ници не ги искажуваат податоците во колона 4 на 
образецот Приходи и расходи во текот на годината 
- Биланс на приходите и расходите. 

Член 16 
При изработката на завршната сметка за 1978 

година, месните заедници во колона 4 на образецот 
Приходи и расходи во текот на годината — Биланс 
на приходите и расходите ги искажуваат подато-
ците само под редните броеви наведени во член 14 
на овој правилник. 

Член 17 
Одредбите од овој правилник се применуваат и 

^рз месните заедници во основање. 

Член 18 
Месните заедници ги искажуваат податоците во 

Билансот на состојбата и во Приходите и расходите 
во текот на годината — Билансот на приходите и 
расходите, на обрасци кои овозможуваат механо-
графска обработка на податоците, а чија форма ја 
определува Службата на општественото книговод-
ство на Југославија. 

Член 19 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден 

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

Бр. 1-10480/1 
8 ноември 1977 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Момчило Цемовиќ, с. р. 

759. 

Врз основа на точка 2 од Одлуката за мерките 
и начинот за утврдување посебна давачка при 
увозот на одделни земјоделски и прехранбени 
производи („Службен лист на СФРЈ", бр. 16/68, 
27/68 и 30/69), во спогодба со сојузниот секретар за 
надворешна трговија, сојузниот 'секретар за пазар 
и цени издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ВИСО-
ЧИНАТА НА ПОСЕБНАТА ДАВАЧКА ПРИ УВО-
ЗОТ НА ОДДЕЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАН-

БЕНИ ПРОИЗВОДИ 

1. Во Наредбата за височината на посебната 
давачка при увозот на одделни земјоделски и 
прехранбени производи („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 18/73, 27/73, 47/73, 52/73, 5/74, 37/74, 58/74, 65/74, 
23/75, 15/76, 26/76, 58/76, 5/77, 14/77,, 19/77, 32/77 и 
42/77) во точка 1 во одредбата под 81 на крајот то-
чката и запирката се заменуваат со точка и по тоа 
се додава нов став, кој гласи: 

„Посебната давачка според одредбите 71 до 81 
нема да се плаќа на количините и видовите на 
вино што организациите на здружен труд ги уве-
зуваат според посебни дозволи." 

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

Бр. 3997/4 
27 октомври 1977 година 

Белград 

Заменик-еојузен секретар 
за пазар и цени, 

д-р Душан Анакиови, с.р. 

760. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „DЕR TAGES SPIEGEL" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на весникот ,,Dег Tages Spiegel", број 
9740 од 7 октомври 1977 година, што излегува на 
германски јазик во Берлин. 

Бр. 650-1-22/564 
17 октомври 1977 година 

Белград 

Заменик-сојузен 
секретар за внатрешни работи, 

Драшко Јуришиќ, с.р. 
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761. 

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

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

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „ABEND ZEITUNG" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на весникот „Abend Zeitung" број 233 
од 7 октомври 1977 година, што излегува на гер-
мански јазик во Минхен, Сојузна Република Гер-
манија. 

Бр. 650-1-22/563 
17 октомври 1977 година 

Белград 
Заменик-сојузен 

секретар за внатрешни работи, 
Драшко Јуришиќ, с.р. 

762. 

Врз основа на член 59 став1,во врска со член 
13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот 
секретар за внатрешни работи донесува 

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

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „IL PICCOLO" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на весникот „II Piccolo", број 9440 од 
8 октомври 1977 година, што излегува на италијан-
ски јазик во1 Трет, Италија. 

Бр. 650-1-12/311 
24 октомври 1977 година 

Белград 
Заменик-сојузен 

секретар за внатрешни работи, 
Драшко Јуришиќ, с. р. 

763. 

Врз основа на член 5 од Законот за гробиштата 
и гробовите на борците во странство („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 29/73 и 29/76), во спогодба со сојуз-
ниот секретар за надворешни работи, Сојузниот ко-
митет за прашања на борците и на воените инва-
лиди пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА УРЕДУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ 
НА ГРОБИШТАТА И ГРОБОВИТЕ НА БОРЦИТЕ 
ВО СТРАНСТВО, СОБИРАЊЕ ПОДАТОЦИ И ВО-

ДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА 

Член 1 
Гробиштата на борците во странство (во ната-

мошниот текст: гробиштата) се уредуваат: со кон-
центрација на гробовите, со изградба на заеднички 
спомен-коотурници, со доградба, адаптација и сана-
ција на постојните спомен-обележја, со уредување 

на спомен-просторите во бившите нацистички ло-
гори и др. Заради уредување на гробиштата се 
вршат работи на есхумација, пренос и концентра-
ција на посмртните останки. 

Во редовното одржување на гробиштата спа-
ѓаат сите работи што се изведуваат на ,постојните 
гробишта заради заштита од оштетување и пропа-
ѓање, а особено: 

1) одржување на писмени и други ознаки на 
надгробните плочи и споменици за да бидат вид-
ливи и читливи; 

2) негување и обновување на насади, зеленило 
и цвеќе; 

3) уредно одржување на оградите, пристапните 
патишта, патеките и другите објекти. 

Член 2 
Работите од член 1 став 1 од овој правилник ги 

врши Сојузниот комитет за прашања на борците ,и 
на воените инвалиди, а работите од член 1 став -2 
од овој правилник" ги вршат дипломатските, односно 
конзуларните претставништва на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија во одделни 
земји (во натамошниот текст: ДКП). 

Член 3 
Заради вршење на работите од член 1 став 2 

од овој правилник, ДКП доставуваат до Сојузниот 
комитет за прашања на борците и на воените инва-
лиди извештаи за состојбата на гробиштата и го-
дишни програми за нивното одржување. 

Кога Сојузниот комитет за прашања на борците 
и на воените инвалиди ќе ги усвои годишните, про-
грами за одржување на гробиштата, ДКП склучува-
ат договори за изведување на работите на гроби-
штата, се грижат работите да бидат изведени ква-
литетно и на време и им ги исплатуваат на изве-
дувачите на работите договорените износи. 

Член 4 
По одобрение од Сојузниот комитет за прашања 

на борците и на воените инвалиди ДКП склучуваат 
и договори со чуварите на гробиштата и на тие чу-
вари им ги исплатуваат договорените износи. ; ̂  

Член 5 
ДКП полагаат при пригодни свечености венци 

на гробовите на југословенските борци во стран-
ство. ' 

Сојузниот секретаријат за надворешни работи 
во спогодоба со Сојузниот комитет за прашања на 
борците и на воените инвалиди, со Сојузот на здру-
женијата на борците од Народноослободителната 
војна, со надлежниот орган во републиката, односно 
автономната покраина, на предлог од ДКП ќе го 
определи начинот на полагање венци, водејќи сме-
тка за обичаите на земјата домаќин. 

Член 6 
Ако гробиштата, односно гробовите на борците 

во странство бидат оштетени, повредени или осквер-
нети, ДКП кај надлежните органи на земјата во 
која се наоѓаат гробиштата, односно гробовите ќе 
преземе соодветни мерки заради пронаоѓање на из-
вршителот, утврдување' на надоместот на штетата 
и доведување на гробиштата, односно гробовите во 
поранешна состојба.. 

Член 7 
Податоци за локациите и состојбата на гроби-

штата и гробовите на борците во странство ДКП 
ги собираат од установите и организациите што се 
занимаваат со заштита на спомениците на култура-
та, со проучување на историјата на народите и 
народностите, со заштитата на жртвите од војна и 
од непријателскиот терор, како и од други хумани-
тарни организации, установи и поединци од кои мо-
жат /да се прибават потребните податоци. 
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Член 8 
Сојузниот комитет за прашањата на борците и 

на воените инвалиди води за секои гробишта, гроб, 
заедничка гробница, споменик или спомеп-обележ-
је евиденција за нивната состојба, локацијата и др., 
за погребаните борци, за околностите под кои на-
стапила смртта и за другите познати податоци за 
загинатите борци. Сојузниот комитет за прашања 
на борците и на воените инвалиди доставува до 
секое ДКП извод од таа евиденција за гробиштата 
и гробовите што се наоѓаат на подрачјето на одно-
сното ДКП; 

Сојузниот комитет за прашања на борците и 
воените инвалиди ја присобира и ја чува за сите 
гробишта, односно гроб техничката документација, 
која содржи податоци за гробиштата, односно гро-
бот, за пристапните патишта, патеки, огради и дру-
ги објекти, што им припаѓаат на гробиштата, фо-
тографии, скици и мапи. Сојузниот комитет за пра-
шања на борците и на воените инвалиди доставува 
до секое ДКП извод од.,таа документација за гро-
биштата и гробовите што се наоѓаат на подрачјето 
на односното ДКП. 

Член 9 
Сојузниот комитет за прашања на борците и на 

воените инвалиди ќе достави до ДКП податоци за 
гробиштата, гробовите, за спомениците и спомен-
-обележјата во странство, што се наоѓаат на нив-
ното подрачје заради дополнување на податоците и 
устројување на основната евиденција, а кои се при-
собрани до денот на влегувањето во сила на овој 
правилник. 

Член 10 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1214/1-77 
9 ноември 1977 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот комитет 
за прашања на борците 
и на воените инвалиди, 

Мара Радиќ, с. р. 

764. 

Врз основа на член 94 ст. 2 и 3 и член 97 став 2 
од Законот за девизното работење и кредитните 
односи со странство („Службен лист на СФРЈ'4, бр. 
15/77), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ИЗНЕСУВАЊЕ ИЛИ ПРАЌА-
ЊЕ ОД ЈУГОСЛАВИЈА И ЗА ВНЕСУВАЊЕ ВО ЈУ-

ГОСЛАВИЈА НА ПАРИ И ВРЕДНОСНИЦИ 

1. Народната банка на републиката, односно на-
родната банка на автономната покраина може ,да 
даде одобрение за изнесување од Југославија преку 
поштенски и други пратки, и тоа: 

1) ефективни динари — само за нумизматички и 
колекционерски цели, и тоа најмногу до 3 комплети 
од сите банкноти по одделно барање; 

2) превозни карти со појдовна станица во стран-
ство — на домашно лице што картата ја платило 
во девиза, односно на домашно лице што картата 
ја платило со динари врз основа на одобрение до-
биено според Одлуката за условите под кои граѓа-
ните и граѓанските правни лица можат со динари 
да плаќаат определени услуги што ги користат во 
странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/77). 

2. Одобрението од точка 1 на оваа одлука не е 
потребно за изнесување од Југославија преку по-
штенски и други пратки, и тоа: 

1) ефективни странски пари што банките ов-
ластени за работи со странство ги праќаат во стран-
ство, заради одобрување на нивната сметка ка ј 
странски кореспондент; 

2) УНЕСКО бонови. 
3. Поштенските и другите пратки за Југослави-

ја што содржат ефективни динари, поштата е долж-
да да и ги предаде на надлежната народна банка на 
републиката, односно на надлежната народна банка 
на автономната покраина, без оглед кој е корисник 
на таквата пратка. Народната банка на република-
та, односно народната банка на автономната покраи-
на со ваква пратка ќе постапи на следниот начин: 

1) банкнотите во износите и апоените чие вне-
сување е дозволено според Одлуката за изнесување 
и внесување на ефективни динари во патничкиот 
промет со странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77К ќе му ги предаде на корисникот; 

2) вишокот над износот дозволен за внесување, 
како и сите банкноти во апоени чие внесување не е 
дозволено, народната банка ќе ги стави кај себе во 
депозит и ќе го извести испраќачот за важечките 
прописи за внесување и изнесување на динари, со 
забелешка дека динарскиот износ ќе му биде вра-. 
тен ако ги плати трошоците за враќањето на тие 
банкноти. 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точ-
ка, поштенските и други пратки за Југославија чиј 
корисник е Народната банка на Југославија П се 
предаваат непосредно на Народната банка на Југо-
славија. 

Поштенските и другите пратки за Југославија, 
што содржат вредносници што гласат на динари, 
поштата може да му ги предаде на корисникот на 
пратката. 

4. Народната банка на републиката, односно на-
родната банка на автономната покраина може да из-
даде одобрение за изнесување или праќање од Ју-
гославија: 

1) странски хартии од вредност ако тие хартии 
потекнуваат од влогови во странство на организаци-
ја на здружен труд, односно на банка овластена 
за работи со странство, и тоа заради депонирање 
кај банка во странство или заради користење за оп-
ределени намени кога работењето со странство го 
бара тоа (пропишана обврска за, држење на хартии 
од вредност во земјата на издавањето, обврска за 
депонирање заради присуствување на собир на ак-
ционери и др.); 

2) вредносници, односно хартии од вредност што 
гласат на странска валута, а што ,пристигнале од 
странство ако подносителот на барањето ги враќа 
во странство заради исправка на податоци, поради 
истекот на рокот или други причини. 

Странско лице што при внесувањето во Југосла-
вија на царинските органи им пријавило странски 
хартии од вредност, тие хартии може слободно да ги 
изнесе од Југославија. 

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за условите за 
внесување во странство на пари и на вредносници 
по пат на поштенски и други пратки („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 69/73). 

6. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1973 
година. 

О. бр. 60 
1 јуни 1977 година 

Белград 

Претседател, 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Бранислав Чолаиовиќ, с. р. 
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765. 

Врз основа на член 56 и член 66, став 1 точка 
11 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. 49/76), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОТ НА БАН-
КИТЕ ОВЛАСТЕНИ ЗА РАБОТИ СО СТРАНСТВО 

1. Надоместот во височина од 0,5%, минимум 
2 динара, што Народната банка на Југославија го 
наплатува од странскиот кореспондент според точ-
ка 3 тарифен став 2а од Одлуката за тарифата 
по која 'се наплатуваат надоместоците за услугите 
што ги вршат Народната банка на Југославија, 
народните банки на републиките и народните бан-
ки на автономните покраини („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 45/73, 14/74 и 47/77), и се отстапува на 
банката овластена за работи во странство на која 
дознаката од странство Народната банка на Југо-
славија и ја отстапила на извршување. 

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

О. бр. 77 
25 јуни 1977 година 

Белград 

766. 

Врз основа на член 44 став 3 од Законот за 
Народната банка на Југославија и за единствено-
то монетарно работење на народните банки на ре-
публиките и на народните банки на автономиите 
покраини (,»Службен лит на СФРЈ", бр. 49/76), во 
согласност со Сојузниот извршен совет, Советот на 
гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВНИТЕ ОБЕЛЕЖЈА НА СРЕБРЕНИТЕ 
КОВАНИ ПАРИ ОД 200 ДИНАРИ ПО ПОВОД 85-
ГОДИШНИНАТА ОД РАЃАЊЕТО НА ПРЕТСРДАТЕ-
ЛОТ НА РЕПУБЛИКАТА ЈОСИП БРОЗ ТИТО И 
40-ГОДИШНИНАТА ОД НЕГОВОТО ДОАЃАЊЕ 
НА ЧЕЛО НА КОМУНИСТИЧКАТА ПАРТИЈА 

НА ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Со оваа одлука се утврдуваат основните 
обележја на сребрените ковани пари од 200 дина-
ри што се издаваат по повод 85-годишнината од 
раѓањето на Претседателот на Републиката Јосип 
Броз Тито и 40-годишнината од неговото доаѓање 
на чело на Комунистичката партија на Југослави-
ја, а кои настани Сојузниот извршен совет ги оп-
редели како настани од посебно значење за наро-
дите и народностите на Југославија. 

2. Кованите пари од точка 1 на оваа одлука ќе 
бидат изработени од сребро со финост 750/1000, 

Телшната на сребрените ковани пари од 200 
динари е 15 грама, а пречникот е 32 милиметри. 

Допуштено е отстапување од тежината на се-
кое одделно парче сребрени ковани пари од 200 
динари до 1% над или под тежината наведена во 
став 2 на оваа точка. 

3. Изгледот на сребрените ковани пари од 200 
динари е следниот: 

1) од лицето: во средината ликот на Претседа-
телот на Републиката Јосип Броз Тито, пластично 
решен според цртежот на Божидар Јакац, од дес-
ната страна на ликот бројот: ,,85?' враглен со лаво-
ров венец, а на работ кружно низа точкици; 

2) од опачината: ЕО левиот горен дел грбот на 
СФРЈ, а околу грбот називот „СФР Југославија" 
непишан со кирилица и латиница. Во долниот дел 
број чепа ознака на вредноста „200", под, бројчена-
та ознака испишани зборови: „динара" со кирили-
ца и латиница, „динарјев" со латиница и „динари" 
со кирилица, а од левата страна на бројчената оз-
нака на вредноста ознака: „1977" како година на 
ковењето. Во заднината на левата половина се 
наоѓаат шест знамиња што на десната половина 
се стопуваат во едно знаме на кое се зборовите: 
„Пролетери свих земаља УЈедините се" испишани 
со латиница, петокрака ѕвезда и кратенката: 
„СКЈ" испишана со латиница, додека во централ-
ниот дел на знамето се бројките: „1937—1977"; 

3) по ободот: втиснат назив: „СФР Југослави-
ја" испишан со кирилица и латиница и меѓусебно 
раздвоен со по три петокраки ѕвездички. 

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

О. бр 75 
10 ноември 1977 година 

Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
д-р Ксенте Богоев, с. р. 

767. 

Врз основа на член 124 од Уставот на СФРЈ, 
советите на сојузите на синдикатите на републи-
ките, советите на сојузите на синдикатите на авто-
номните покраини, стопанските комори на репу-
бликите, стопанските комори на автономните 
покраини, извршните совети на собранијата на ре-
публиките, извршните совети на собранијата на 
автономните покраини, републичките заедници за 
вработување, покраинските заедници за вработува-
ње, републичките конференции на Социјалистич-
киот сојуз на работниот народ, покраинските кон-
ференции на Социјалистичкиот сојуз на работниот 
народ, републичките конференции на Сојузот на 
социјалистичката младина, покраинските конфе-
ренции на Сојузот на социјалистичката младина, 
Сојузната конференција на Социјалистичкиот со-
јуз на работниот народ на Југославија, Советот на 
Сојузот на синдикатите на Југославија, Сојузната 
конференција на Сојузот на социјалистичката мла-
дина на Југославија, Стопанската комора на Ју-
гославија и Сојузниот извршен совет склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА ОСНОВИТЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА ПОЛИТИКА 
НА ВРАБОТУВАЊЕТО ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА -

ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Заради создавање услови за што поцелосно 

остварување на правото на работа, учесниците на 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
д-р Ксенте Богоев, с. р. 
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овој општествен договор (во натамошниот текст: 
учесниците) ги утврдуваат заедничките основи на 
дејствувањето во областа на вработувањето, мате-
ријалната положба на работниците за време на 
привремена невработеност, финансирањето на ра-
боти на вработувањето, делокругот на заедниците 
за вработување и работите од заеднички интерес. 

Учесниците ќе се залагаат применувањето на 
заедничките основи да се обезбеди со плановите 
за општествено-економскиот развој, со прописите, 
со општествените договори и самоуправните спо-
годби, како и со програмите на мерките и акциите 
за спроведување на политиката на вработувањето. 

Член 2 
Учесниците, во рамките на своите права и 

обврски и задачите во областа на развојната по-
литика и на политиката на вработувањето како 
нејзин интегрален дел, особено ќе се залагаат: 

1) организациите на здружен труд, како осно-
вни носители на развојната политика и на поли-
тиката на вработувањето, поуспешно да ги извршу-
ваат своите уставни обврски во врска со создава-
њето услови за зголемување на вработеноста во 
согласност со потребите на вработувањето; 

2) поцелосно да се користат производствените 
капацитети и фондот на работното време, особено 
со воведување работа во смени, со подобра орга-
низација на работата, со намалување на продол-
жената работа и на сите други облици на работа 
надвор од редовното работно време; 

3) да се намалува и дестимулира дополнител-
ното работно ангажирање на вработените работни-
ци и работата на пензионираните лица; 

4) да ги стимулираат инвестиционите и други 
вложувања во дејности што обезбедуваат поголем 
пораст на продуктивната вработеност; 

5) со даночната политика и со други економ-
ски мерки да се поттикнува развојот на малото 
Стопанство, личниот труд и сите видови услужни 
дејности и домашната ракотворба заради обезбе-
дување поголеми можности за работно ангажира-
ње на населението; 

6) со соодветни мерки да се поттикнува и овоз-
можува поголемо работно ангажирање на млади-
ната и нејзино насочување во производствени и 
други услужни дејности, како и поголемо работно 
ангажирање на жените; 

7) да се проучуваат развојот и структурата на 
вкупното, а посебно на работно способното насе-
ление и да се обезбеди негово организирано насо-
чување со потребите на стопанскиот и општестве-
ниот развој, водејќи сметка за потребите на 
земјоделството и долгорочната ориентација на по-
големо производство на храна; 

8) да се обезбеди насочување на инвестицио-
ните вложуван,а спрема изворите на работно 
способното население; 

9) да се обезбедат услови за поентизивна те-
риторијална и професионална подвижност на ра-
ботниците и отстранување на сите облици на 
регионално и локално затворање кое оневозможува 
остварување на уставното начело на слобода на дви-
жењето на работниците, како и територијалната 
и професионалната подвижност на работниците да 
се стимулира со конкретни мерки, како што се 
ефикасното информирање за можностите на вра-
ботувањето, обезбедувањето на услови за сместу-
вање и исхрана, за школување на деца и за кул-
турно-забавен живот, за стручно оспособување и 
преквалификација а и др.; 

10) со договор на републиките и автономните 
покраини и со општествени договори во републи-
ките и автономните покраини да се утврдат кри-
териуми кој, меѓу лицата што се евидентирани да 
бараат вработување, може да се смета како ви-
стински невработено лице, при што под вистински 
невработено лице треба да се подразбира лице што 

е способно и волно да работи и готово да прифати 
вработување што им одговара на неговите работни 
и стручни способности, а нема можност со своја 
работа да обезбедува средства за живот; 

11) на работниците што ќе останат привремено 
без вработување да им се обезбеди соодветна ма-
теријална заштита, како и на другите невработени 
лица под определени услови; 

12) со општествени договори во републиките и 
автономните покраини да се предвидат критериуми 
за утврдување на првенство при вработувањето на 
лицата што се сметаат како вистински невработе-
ни, при што првенство во вработувањето треба да 
им се даде на стручните кадри и на лицата што 
се во потешка материјалната состојба, при цело-
сна примена на начелото на јавноста и достапно-
ста на работите, односно работните задачи за чие 
вршење се потребни работници; 

13) во согласност со потребите и можностите 
за вработување во Југославија, организирано да се 
поттикнуваат и насочуваат постепеното враќање 
на југословенските работници од привремена ра-
бота во странство и нивното работно ангажирање 
во Југославија; 

14) да се обезбеди целосна ангажираност на 
здружениот труд во спроведување на политиката 
на вработувањето врз самоуправни основи во рам-
ките на самоуправните интересни заедници за вра-
ботување и врз начелото на солидарноста. 

И. ВРАБОТУВАЊЕ 

1. Планирање и развој на кадрите 

Член 3 
Тргнувајќи од уставните начела за самоуправ-

ното планирање, а заради обезбедување на оптимал-
ни услови за вработување, учесниците, во рамките 
на своите права и обврски, ќе обезбедат плановите 
за општествено-економскиот развој на организа-
циите на здружен труд и нивните асоцијации, на 
општествено-политичките заедници и на самоу-
правните интересни заедници за вработување (во 
натамошниот текст: заедниците за вработување) да 
содржат планови за развој на вработеноста и на" 
кадрите со кои ќе се обезбедат услови за продук-
тивно работно ангажирање на расположивите ра-
ботни потенцијали, стабилен растеж на вработено-
ста и развој на кадрите, во согласност со потре-
бите на општеството и интересите на поединци. 

Учесниците истовремено ќе се залагаат инве-
стиционите вложувања да бидат усогласени со 
потребите и можностите на вработувањето. 

Член 4 
. Учесниците сметаат дека плановите за развој 

на вработеноста и кадрите мораат да се засноваат 
врз определени заеднички основи на планирањето, 
како што се: единствена методологија за утврдува-
ње на работите, односно работните задачи според 
дејноста и природата, технологијата и другите 
услови на трудот, заедничката номенклатура и кла-
сификацијата на затегањата и профилите на за-
тегањата, единствената методологија на планира-
њето и др. 

Учесниците со својата работа и со меѓусебна 
соработка ќе настојуваат да се обезбеди утврдува-
ње на основите од став 1 на овој член. 

Член 5 
Заради создавање услови за остварување на 

правото на работа, учесниците ќе настојуваат 
организациите на здружен труд и општествено-по-
литичките заедници во своите планови за развој да 
обезбедат: 

1) планско приготвување на кадри, во согла-
сност со потребите на стопанскиот и општествениот 
развој; 
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2) меѓусебно оптимално усогласување на техни-
чко-технолошкиот развој и структурните промени 
во производството со бројот и структурата на ка-
дрите вклучени во здружениот труд и со потре-
бите за вработување; 

3) организирано влијание врз постепено враќање 
на југословенските работници од работа во стран-
ство и за создавање' услови за нивно работно 
ангажирање во Југославија; 

4) влијание врз внатрешните миграциони дви-
жења заради нивно усогласување со потребите на 
стопанскиот развој. 

Член 6 
Учесниците ќе се залагаат организацијата на 

здружен труд што ќе одлучи да го модернизира 
производствениот процес, да го преориентира ра-
ботењето или да изврши други унапредувања во 
поглед организацијата и работата што ќе придо-
несе кон поголема продуктивност и поголем успех 
на организацијата, истовремено да ги утврди за-
дачите во врска со преквалификацијата и вработу-
вањето на работниците, за чија работа би можела 
да престане потребата поради тие промени во ор-
ганизацијата на здружен труд. 

Член 7 
Со општествените договори и со самоуправни-

те спогодби, во согласност со законот, поблиску 
ќе се регулира начинот на вработување на работ-
ниците за кои престанала потребата во определена 
организација на здружен труд од економски и 
други причини. 

Член 8 
Учесниците ќе се залагаат плановите за раз-

вој на организациите на здружен труд и нивните 
асоцијации да ги содржат најмалку: 

1) бројот на потребните работници и нивната 
професионална и квалификациона структура; 

2) динамиката на вработувањето на работни-
ците на работите, односно на работните задачи за 
чие вршење се потребни работници; 

3) начинот на обезбедување на потребни рабо-
тници; 

4) мерките за реализација на планот за врабо-
тувањето и развојот на кадрите; 

5) мерките за продуктивно вработување на 
внатрешните резерви во здружениот труд. 

Учесниците, во рамките на своите права и об-
врски, ќе се залагаат организациите на з-дружен 
труд и нивните асоцијации плановите за развој во 
делот што се однесува на вработеноста и кадрите, 
да ги доставуваат до заедниците за вработување. 

Член 9 
Учесниците ќе се залагаат со програмите за 

активноста врз вработувањето што ги донесуваат 
заедниците за вработување: 

1) да го предвидат бројот и структурата на 
работниците што ќе бараат работа, како и бројот 
и структурата на работниците што ќе можат да се 
вработат; 

2) да се утврдат мерките за подготвување ра-
ботници заради нивно успешно вработување; 

3) да се определи начинот на организирање 
на подготвувањето на работниците и да се предви-
дат за тоа потребни средства и начин на обезбе-
дувале на тие средства: 

4) да се определат целите што се сака да се 
постигнат во поглед заштитата на работниците за 
Бреме на привремена невработеност, како и сред-
ства за остварување на тие цели; 

5) да се утврдат тековните и долгорочните за-
дачи што заедниците, сами игп во соработка со 
други органи, организации и заедници треба да ги 
извршат заради решавање на одделни актуелни 

проблеми на вработувањето и да се утврдат пра-
шањата што треба да се решат. 

Член 10 
Републичките и покраинските заедници за 

вработување, врз основа на програмите за врабо-
тување што ги донесуваат заедниците за вработу-
вање, ЕО своите програми ќе ги искажат потребите 
од работници од територија на другите републики 
и автономни покраини, односно од работници на 
работа во странство, како и потребите од бројот 
на работниците што можат да се вработат на те-
риторија на другите републики, односно автономни 
покраини, и врз таа основа ќе го програмираат 
меѓурепубличкото и покраинско^ вработување. 

Член 11 
Учесниците ќе се залагаат помеѓу заедниците 

за основно и насочено образование, заедниците за 
вработување и стопанските комори да се утврдат 
заедничките основи за спроведување на стручното 
образование, професионалната ориентација, стипен-
дирањето и преквалификацијата, тргнувајќи од по-
требата од потесна поврзаност на тие активности 
и нивно усогласување со општествените потреби. 

Член 12 
Заради побрз развој на кадрите во согласност 

со општествените потреби, како и заради поефи-
касна работа врз професионалната ориентација и 
образованието и вработувањето, учесниците ќе се 
залагаат за создавање услови за систематско сле-
дење на развојот на занимањата, за организирање 
заедничка работа врз анализата на занимањата и 
за изработка на единствена југословенска номен-
клатура и класификација на занимањата и профи-
лите на занимањата. 

За извршување на задачите од став 1 на овој 
член, учесниците ќе се залагаат странските комо-
ри, заедниците за вработување, заедниците за 
насочено образование и другите заинтересирани 
органи и организации на републиките и автономни-
те покраини да состават заедничка програма за 
работата врз реализацијата на тие задачи. 

Член 13 
Учесниците ќе се залагаат работниците во 

здружениот труд со целесообразна организација 
и поделба на трудот, со доследно применување на 
распределбата според трудот, со системот ria обра-
зование при работата, со утврдување на работите, 
односно на работните задачи и услови за нивно 
вршење со примена на стручни постапки при из-
борот на работниците и нивното распоредување на 
работа, како -и со други мерки, да го поттикнуваат 
порастот на продуктивноста на трудот, да го обез-
бедат во целост развојот на своите творечки спо-
собности, како и да го користат своето стручно 
знаење, работно искуство и други. работни способ-
ности. 

2. Пријавување потреби од работници и евиденција 

Член 14 
Учесниците ќе настојуваат организациите на 

здружен труд на заедниците за вработување да им 
ги пријавуваат потребите од ,работници, со тоа што 
да доставуваат единствени податоци. 

Член 15 
Учесниците ќе се залагаат з?елиниите за вра-

ботување евиденцијата за лицата ш^о бараат врабо-
тување, како и евиденцијата за лигата што се сме-
таат како вистински невработени, да ги водат, 
според единствени методолошки оспори, во соглас-
ност со критериумите утешени во смисла на член 2 
точка 10 од овој општествен договор. 
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3. Посредување и избор на работници 

Член 16 
Учесниците сметаат дека е неопходно да се 

обезбеди јавност при вработувањето и дека подато-
ците за пријавените потреби од работници треба да 
се сторат достапни за сите лица што бараат вра-
ботување. 

Учесниците ќе се залагаат организациите на 
здружен труд под еднакви услови првенствено да 
вработуваат работници што се евидентирани кај за-
едниците за вработување. 

Член 17 
Учесниците ќе се залагаат заедниците за врабо-

тување да посредуваат при вработувањето на сите 
работници што ќе им се обратат за помош и при 
посредувањето и вработувањето првенство да им да-
ваат на лицата што ги исполнуваат условите за вр-
шење на работите односно на работните задачи за 
чие вршење е пријавена потреба од работници и 
другите критериуми утврдени со општествените до-
говори и со самоуправните спогодби. 

Учесниците ќе се залагаат заедницата за вра-
ботување што нема во евиденцијата податоци за 
работник што ги исполнува условите за вршење на 
работи односно работни задачи за чие вршење е 
пријавена потреба од работници, веднаш за тоа да 
ја извести организацијата на здружен труд и друга 
самоуправна организација и заедница и да им по-
нуди посредување заради изнаоѓање на потребниот 
работник од подрачјето на друга заедница за врабо-
тување. 

Член 18 
Учесниците ќе се залагаат заедницата за вра-

ботување активно да се ангажира врз изнаоѓање 
на работниците што и се потребни на организаци-
јата на здружен труд што се наоѓа на подрачје на 
друга заедница за вработување што побарала пос-
редување при вработувањето. 

Член 19 
Учесниците се согласни и ќе се залагаат избо-

рот на работниците за пријавените работи, односно 
работни задачи да се врши врз основа на утврде-
ните услови за вршење на работите, односно работ-
ната задача. Меѓу работниците што ги исполнуваат 
условите за вршење на работата, односно работната 
задача избор се врши врз основа на социјално-
-економската положба на работникот, траењето 
на привремената невработеност и времето на корис-
тење на правата по основ на материјалното обезбе-
дување за време на привремената невработеност, а 
за граѓанските лица што биле вработени во Југосло-
венската народна армија — и со примена на член 
478 став 2 од Законот за службата во вооружените 
сили („Службен лист на СФРЈ", бр. 22/74), како и 
во согласност со другите посебни услови. 

Под услови за вршење работи, односно работни 
задачи се подразбираат стручната подготовка, ра-
ботното искуство, физичката способност, здравстве-
ната состојба и другите посебни услови утврдени 
во самоуправните општи акти на организациите на 
здружен трзгд. 

Социјално-економската положба на невработе-
ниот работник треба да се утврди според неговата 
материјална положба и положбата на членовите на 
неговото семејство, односно домаќинство. 

Учесниците сметаат дека треба да се утврдат 
критериумите во кои случаи лице што бара врабо-
тување може да го изгуби утврдезчото право на пр-
венство при вработувањето и ќе се залагаат тоа 
прашање да се уреди со прописи или општествени 
договори. 

Член 20 
Под други посебни услови за утврдување на 

првенството при вработувањето, во смисла на член 
19 став 1 од овој општествен договор, учесниците 
подразбираат забрана на посредување при вработу-
вањето во странство на лица на кои, во смисла ,на 
Општествениот договор за привремено вработување 
на југословенски граѓани во странство и враќање 
на југословенски граѓани од работа од странство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74) не може да им 
се даде одобрение за вработување во странство, како 
и други критериуми што, зависно од специфичните 
прилики, ќе бидат утврдени со прописите и опш-
тествените договори во републиките и автономните 
покраини. 

4. Подготвување на работници 

Член 21 
Заради што поуспешно вработување на работ-

ниците, учесниците ќе се залагаат заедниците за 
вработување да ја организираат работата врз под-
готвување на невработени работници за вработу-
вање преку стручно оспособување и преквалифи-
кација и тоа, по правило, кога ќе биде утврдена по-
требата од такви работници и кога ќе биде обезбе-
дено нивното вработување по завршеното стручно 
оспособување, односно преквалификација. 

Учесниците ќе се залагаат и врз изнаоѓање за-
еднички основи за програмирање на образованието 
и на образованието при работата, особено за дефи-
цитарни занимања и занимања за кои работниците 
можат за пократок период да се оспособат за рабо-
та. 

5. Внатрешна миграција 

Член 22 
Учесниците се согласни заради постигање на 

неопходниот степен на подвижност на работниците, 
да се залагаат за развивање на системот на заед-
ничките и селективните мерки (специфични како 
за развиените така и за недоволно развиените под-
рачја), како што се: обезбедување поволни услови за 
домување и исхрана, за остварување распределба 
според трудот, за школување на деца, за стручно 
оспособување на работници, за -обезбедување пари-
чна помош поради вработувањето во друго место 
и преселување на семејството и др. 

Учесниците ќе се залагаат со општествени до-
говори и самоуправни спогодби да се утврдат мини-
малните услови за сместување на работниците што 
се вработуваат надвор од своето живеалиште. 

Член 23 
Учесниците се согласни дека за успешно раз-

вивање на внатрешните миграциони движења во це-
лост, а посебно за поинтензивно меѓурепубличко и 
меѓупокраниско вработување е неопходно да се раз-
виваат современи системи на информирање за мож^ 
ностите за вработување и за потребите од работ-
ници и да се обезбеди нивно ефикасно функциони-: 
рање и ќе се залагаат да се реализираат тие задачи^ 

Републичките и покраинските. заедници за вра-
ботување се обврзуваат дека ќе донесат програма со 
која ќе воведат современ систем на информирање за' 
понудите и потребите од меѓусебно посредување при 
вработувањето. 

Член '24 
Учесниците, во рамките на своите права и об-

врски, ќе се залагаат со прописите, општествените 
договори и самоуправните спогодби, да се утврди 
обврската на организациите на здрулѕен труд на' 
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работниците што кај нив засноваат работен однос, 
а не можат да им обезбедат дневен превоз на ра-
бота и од работа, да им обезбедат сместување и ис-
храна што им одговараат на утврдените, односно 
вообичаените стандарди, како и заедницата за вра-
ботување на чие подрачје се наоѓа организацијата 
на здружен труд што бара работници, активно да 
се ангажира врѕ давање стручни и други помошти 
на организацијата на здружен труд во обезбедување 
услови на сместување и културни услови за живо-
тот на работникот и неговото семејство. 

Член 25 
Учесниците се согласни дека во меѓурепублич-

кото и покраинското посредување и вработување 
при исполнувањето на исти услови во поглед на 
барањата за потребните работници првенство треба 
да им се дава на работниците од недоволно разви-
ените републики и Социјалистичка Автономна По-
краина Косово, ипо како економски послабо раз-
виени се утврдени со сојузен закон, односно од не-

, доволно развиените општини што се утврдени со за-
кон на републиката, односно автономната покра-
ина. 

6. Вработување на клади школувани кадри 

Член 26 
Заради поуспешно вработување на млади шко-

лувани кадри и зголемување на уделот на струч-
ните кадри во вкупната вработеност, учесниците се 
согласни со прописи, општествени договори, самоуп-
равни спогодби и други самоуправни општи акти 
на организацијата на здружен труд да се обезбеду-
ваат мерки за вклучување на поголем број од тие 
кадри во здружениот труд. 

Под млади школувани кадри, во смисла на овој 
општествен договор, се подразбираат лицата што 
завршиле средна, виша или висока школа, како и 
училишта за квалификувани работници и кои прв-
пат се вработуваат на работи, односно работни за-
дачи за чие вршење се бара соодветно образование. 

Член 27 
Учесниците се согласни со прописите и самоуп-

равните општи акти од член 26 на овој општествен 
договор да се создаваат поповолни услови за обезбе-
дување поголем број работи, односно работни за-
дачи заради чие вршење можат. да Се вработуваат 
млади школувани кадри, како и услови за додатно 
оспособување и преквалификација на кадри од су-
фицитарни занимања заради полесно вклучување 
ро здружениот труд. 

Член 28 
Учесниците се согласни да се обезбедува врабо-

теност на млади школувани кадри според мерилата 
и критериумите што ќе тргнуваат особено од обемот 
и структурата на кадрите утврдени со самоуправ-
ните општи акти на организациите на здружен 
труд; обемот и структурата на вработените работ-
ници; од нивото на технологијата и степенот на оп-
ременоста за вршење на дејности, односно од обе-
мот и содржината на плановите за развојот. 

Член 29 
Заради обезбедување можност за вработување 

на млади кадри што за определени занимања се 
образувале во поголем број отколку што го бараат 
тоа објективните потреби на организациите на здру-
жен труд од такви стручни профили на работници, 
учесниците ќе се залагаат со заеднички средства 
и други мерки да обезбедуваат додатно оспособу-
вање и преквалификација на тие кадри во соглас-

ност со потребите на организациите на здружен 
труд. 

Член 30 
Учесниците се согласни заради создавање ус-

лови и поголем простор за вработување на млади 
школувани кадри што чекаат на вработување, во 
самоуправните општи акти на организациите на 
здружен труд да се определува работно искуство 
само за вршење на оние работи, односно работни 
задачи за кои е тоа неопходно поради нивната сло-
женост и ако е тоа предвидено со пропис. 

Член 31 
Учесниците се согласни приемот на млади шко-

лувани кадри во здружениот труд да се врши во 
својство на приправници, само ^ако за самостојна 
работа е неопходно работникот да помине опреде-
лено време во тоа својство и ако е тоа определено 
со прописи, односно со самоуправен општ акт. 

Член 32 
Учесниците се согласни работниците во органи-

зациите на здружениот труд со самоуправен општ 
акт. во согласност со прописите, општествените до-
говори и самоуправните спогодби, да ги утврдуваат 
работите, односно работните задачи за. чие вршење 
е задолжителен приправнички стаж. времето на 
траењето на приправничкиот стаж, програмата и 
начинот на спроведување на приправничкиот стаж, 
како и начинот на проверување на работното ис-
куство стекнато во текот на приправничкиот стаж. 

Учесниците ќе настојуваат прашањата од став 
1 на овој член работниците во организациите на 
здружен труд од иста дејност, со самоуправна спо-
годба за здружување или со посебна спогодба да ги 
регулираат на единствен начин, кога тоа во однос 
на работниците од определени стручни профили го 
налагаат потребите од водење на заедничка кад-
ровска политика. 

III. МАТЕРИЈАЛНА ПОЛОЖБА НА РАБОТНИ-
ЦИТЕ ЗА ВРЕМЕ НА ПРИВРЕМЕНА НЕВРАБО-

ТЕНОСТ 

Член 33 
Учесниците, во рамките на своите права и об-

врски, ќе се залагаат системот на материјалното 
обезбедување за време на привремена невработеност 
на работниците да се постави така што да го олес-
нува процесот на приспособување^ на бројот и 
структурата на вработените кон условите и потреби-
те на производството и услугите, да обезбедува' 
социјално-економска сигурност на привремено нев-
работените работници и да ја стимулира нивната 
доквалификација, преквалификација и повторно 
вработување. 

Социјално-економската сигурност на привремено 
невработените работници се обезбедува: 

1) со право на паричен надомест и здравствено 
осигурување врз начелото на задолжително соци-
јално осигурување, со тоа што правото на паричен 
надомест кое се остварува врз тоа начело не смее 
да зависи од имотната состојба на привремено нев-
работениот работник и на нивните членови на се-
мејството во време на исплатата на паричниот на-
домест; 

2) со соодветна стручна и материјална помош за 
време на привремена невработеност и при повторно 
вработување; 

3) со стручно оспособување и преквалификација 
со цел за вработување; 

4) со признавање на времето на невработеноста 
за кое е остварувано право на паричен надомест врз 
начелото на задолжително социјално осигурување 
во посебен стаж на осигурување. 
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Член 34 
Учесниците, во рамките на своите права и об-

врски. ќе се залагаат на привремено невработеното 
лице што не се вработило за време на примањето 
на паричниот надомест, да му се обезбеди примање 
на парична помош под условите утврдени со про-
писите на републиките односно на автономиите по-
краини. 

Член 35 
Тргнуавајќи од тоа дека со пропишување услови 

за остварување ,на правото на паричен надомест за 
време на привремена невработеност треба да се 
обезбедат приближно еднакви основи на социјална 
сигурност на работниците на територијата на Југо-
славија, учениците, во рамките на своите права и 
обврски, ќе се залагаат со прописи да се уреди: 

1) времето на користење на правото на паричен 
надомест да изнесува најмалку три месеци за девет 
месеци непрекината работа, односно за 12 месеци 
работа со прекинувања во последните 18 месеци; 

2) најнискиот износ на паричниот надомест да 
биде 75% од минималниот личен доход утврден со 
закон на републиката, односно на автономната по-
краина; 

3) на работникот што има право на паричен 
надомест да може, под условите определени со за-
кон, да му се исплати еднократен паричен надомест 
или помош, да му се даде кредит и сл., со тоа што 
дадените средства да ги користи за свое работно 
ангажирање врз база на личен труд'во занаетчис-
твото. туризмот, земјоделството и сл.; 

4) корисникот на паричниот надомест да е дол-
жен да прифати вработување во живеалиштето и 
надвор од живеалиштето освен ако тоа не му го 
доделуваат околностите определени со закон, а ако 
не го прифати вработувањето да му се запр.е испла-
тата на паричниот надомест. 

Член 36 
Учесниците, во рамките на своите права и 

обврски, ќе се залагаат со прописи да се уреди вре-
мето на привремената невработеност за кое работ-
никот го остварува правото на надомест наместо 
личен доход врз начелото на задолжително соци-
јално осигурување да му се признае во посебен 
стаж на осигурување. 

Член 37 
Учесниците, во рамките на своите права и 

обврски, ќе се залагаат со прописи да се обезбеди 
правото на здравствено осигурување на привре-
мено невработените работници што пред престану-
вањето на работниот однос биле носители на соци-
јалново осигурување најмалку шест месеци, а на 
лицата што завршиле средни, виши или високи 
школи, односно факултети, без оглед на претходното 
време на социјалното осигурување, ако, заради ба-
рање на вработување, се пријавиле во рок од 60 
дена од денот на престанувањето на работниот од-
нос, односно завршувањето на школувањето. 

IV. ФИНАНСИРАЊЕ РАБОТИ НА ВРАБОТУВА-
ЊЕТО 

Член 38 
Учесниците се согласни дека финансирањето на 

работи на вработувањето и на правата на работни-
ците за време на привремена невработеност, треба 
да се засноваат врз начелата на солидарноста. 

Солидарноста во финансирањето на работи на 
вработувањето треба да се развива внатре во заед-
ниците за вработување и на ниво на републиките 
и автономните покраини. 

При финансирањето на правата на работниците 
за време на привремена невработеност за чие оства-
рување условите се утврдени во републичките и 
покраинските прописи, солидарноста би требало да 
се обезбеди до ниво на републиката, односно авто-
номната покраина. 

Солидарноста во финансирањето на подготву-
вањето на работниците преку стручно оспособување 
и преквалификација, би требало да Се обезбеди на 
ниво на заедниците за вработување, а на ниво на 
републиката, односно автономната покраина, под 
условите утврдени со самоуправните спогодби на 
заедниците за вработување. 

Член 39 
Средствата за финансирање на стручното оспо-

собување и преквалификација на работниците би 
требало, по правило, да се обезбедуваат дел.ум од 
средствата на заедницата за вработување, а делум 
од средствата, на организацијата на здружен труд, 
за чии потреби работниците стручно се оспособуваат 
или преквалификуваат. 

Член 40 
Учесниците се согласни и ќе се залагаат сред-, 

ствата што организациите на здружен труд. во сми-
сла на член 32 став 3 од Уставот на СФРЈ, ги 
издвојуваат или, врз начелата на заемност и соли-
дарност, ги здружуваат со средства на други орга-
низации на здружен труд заради вработување на 
работници од чија работа престанала потребата, да 
ги здружуваат и со. средствата на заедниците за 
вработување и да се користат за стручно оспособу-
вање и преквалификација, како и за соодветни вло-
жувања во организации на здружен труд што ќе ги 
вработат работниците што ќе останат без работа. 

V. ЗАДАЧИ НА ЗАЕДНИЦИТЕ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 

Член 41 
За да се обезбеди сите работници и сите орга-

низации на здружен труд, без оглед каде се наоѓаат, 
да можат да користат определени услуги на заедни-
ците за вработување, учесниците ќе се залагаат, во 
рамките на своите права и обврски, заедниците за 
вработување, во рамките на своите задачи, да обез-
бедат давање услуги на работните луѓе и на орга-
низациите на здружен труд во поглед на посреду-
вање, професионална ориентација, советување при 
вработување и приготвување на работници за ра-
бота преку стручно оспособување, преквалифику-
вање и остварување на правата за време на привре-
мената невработеност. 

VI. РАБОТИ ОД ЗАЕДНИЧКИ ИНТЕРЕС 

Член 42 
За да се врши ефикасно вработувањето на един-

ствено подрачје на трудот, учесниците се согласни 
и ќе се залагаат дека определени работи на врабо-
тувањето, од интерес за сите републички и покраин-
ски заедници за вработување, треба да се вршат 
како заеднички и врз самоуправни основи. 

Учесниците се согласни дека како заеднички 
работи особено би требало да се сметаат: 

П вршењето на стручни работи на вработување 
од интерес за сите републички и покраински заед-
ници за вработуван,е; 

2) размената на мислења и искуства и усогла-
сувањето на ставови за прашањата од заеднички 
интерес; 
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3) учеството во вршењето на работи што ги 
вршат одделни сојузни органи, а што се од интерес 
за републичките и покраинските заедници за вра-
ботување (работи на донесување годишни, средно-
рочни и долгорочни планови, подготвување на од-
делни системи и решенија и сл.); 

4) вршењето на определени работи на вработу-
вање во странство и работи во врска со враќање на 
работници од работа од странство и нивно работно 
ангажирање во земјата, што бараат договарање, 
координирано дејствување и заедничко' истапување 
на органите на ниво на федерацијата и републич-
ките и покраинските заедници за вработување, 
како што се донесување план за вработување и 
програма на мерките за враќање на работниците, 
посредување, организирање на стручно оспособување 
заради вработување во странство и враќање и вра-
ботување во земјата и сл.; 

5) вршењето и на други работи на вработување 
што републичките и покраинските заедници за вра-
ботување ќе ги утврдат како заеднички. 

Републичките и покраинските заедници за вра-
ботување со самоуправна спогодба ќе го определат 
обликот на самоуправното организирање на ниво на 
федерацијата, делокругот, начинот на работа и 
финансирањето на работите од заеднички интерес. 

VII. ПРИБАВУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА СТРАН-
СКИ СРЕДСТВА ЗАРАДИ СОЗДАВАЊЕ УСЛОВИ 

ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 

Член 43 
Учесниците се согласни, во согласност со своите 

права и обврски, да преземат мерки со кои до 
донесувањето на закон со кој се регулираат приба-
вувањето и користењето на странски средства за-
ради создавање услови за вработување на федера-
цијата ќе и се овозможи, во рамките на соработката 
помеѓу Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија и други земји врз создавање услови 
за побрзо зголемување на вработеноста во Југосла-
вија, преку надлежните органи да прибавува, бес-
побратно или во вид на соодветни кредити и заеми, 
странски средства. 

Средствата од став 1 на овој член, под истите 
услови под кои се прибавени, ќе му се отстапат на 
органот, или организацијата, што ќе ја определи 
Сојузниот извршен совет (во натамошниот текст: 
овластениот орган) и ќе се користат согласно со 
меѓународната спогодба и со одредбите на чл. 44 до 
47 од овој општествен договор. 

Средствата од став 2 на овој член овластениот 
орган ги води на посебна сметка, односно сметки, 
согласно со одлуката на одборот од член 44 став 2 
од овој општествен договор. 

Член 44 
Учесниците се согласни дека средствата од член 

43 на овој општествен договор можат да се користат 
за давање кредити на инвеститори како учество во 
вкупните средства неопходни за реализација на 
инвестициони проекти со кои се обезбедува зголему-
вање на вработеноста во стопански недоволно раз-
виените и изразито емиграционите подрачја на Ју-
гославија, ако се обезбедени други средства и ис-
полнети други услови за реализација на односните 
проекти според важечките прописи. 

За изборот на проектите на кои ќе им се одобрат 
Кредитите од став 1 на овој член, за височината на 
кредитите за одделни проекти и за условите за да-

вање и враќање на кредитите одлучува одборот за 
давање кредити составен од осум членови, од кои 
по еден член именуваат извршните совети на собра-
нијата на републиките и извршните совети на соб-
ранијата на автономните покраини. 

Одборот од став 2 на овој член врши избор 
помеѓу проектите што ќе ги предложи органот или 
телото овластено од страна на извршниот совет на 
собранието на републиката, односно на извршниот. 
совет на собранието на автономната покраина. 

При одобрувањето на кредитите, приоритет ќе 
им се дава на проектите што при најмали вложу-
вања, обезбедуваат попродуктивно вработување на 
поголем број работници, земајќи го во предвид сте-
пенот на развиеноста на подрачјето, уделот на гра-
ѓаните вработени во странство во вкупното активно 
население на подрачјето, бројот на повратниците од 
работа од странство, височината на собраните заш-
теди на граѓаните на работа во странство наменети 
за отворање на нови работни места, височината на 
учеството на странски средства во финансирањето 
на проектите и водејќи сметка постепено да се обез-
беди кредитирање на проектот од стопански недо-
волно «развиените и изразито емиграционите под-
рачја на сите републики и автономни покраини. 

Кредитот од став 1 на овој член може да им се 
одобри на инвеститорите што од својата република, 
односно автономна покраина ќе добијат емство по 
обврската за враќање на кредитот. 

Поблиските критериуми за доделување кредит 
ќе ги утврди на предлог од одборот од став 2 н% 
овој член Сојузниот извршен совет во согласност 
со извршните совети на собранијата на републиките^ 
и извршните совети на собранијата на автономните4 

покраини. 

Чле^ 45 
Заради остварување на задачите во врска со 

користењето на средствата од член 43 на овој 
општествен договор, овластениот орган. ги врши 
особено следните работи: 

1) води евиденција за Средствата од член 43 на 
овој општествен договор; 

2) присобира проекти од републиките и авто-
номните покраини за доделување кредит што ќе ги 
предложи органот или телото од член 44 став 3 на 
овој општествен договор; 

3) ги доставува проектите што ги избрал одбо-
рот од член 44 став 2 на овој општествен договор, 
на согласност до органите што според меѓудржав-
ните спогодби се надлежни за одобрување на проект 
тите на кои ќе им се доделат кредити; 

4) склучува договори за давање кредити; 
5) води надзор за наменско користење на кре-

дитите од страна на корисниците; 
6) се грижи за навремено наплатување на ануи-

тетите по одобрените кредити; 
7) ги следи и анализира резултатите од вло-

жувањата на средствата; 
8) поднесува извештаи за состојбата, користе-

њето и резултатите од вложувањата на средствата. 

Член 46 
Учесниците се согласни дека кредитите од член 

44 на овој општествен договор инвеститорите можат 
да ги користат во рамките на реализацијата на ин-
вестициониот проект за: 

1) набавка на опрема, алати и деловен инвентар; 
2) довршување на започнати и изградба на нови 

инвестициони објекти; 



Страна 1966 - ВроЈ бб 'СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 25 ,ноември 1977 

3) Стручно оспособување, доквалификување и 
преквалификување на стручни кадри. 

Член 47 
Инвеститорите-корисници на кредитите од член 

44 на овој општествен договор се должни одобрениот 
кредит да му го вратат на овластениот орган. 

Средствата што корисниците на кредитите ќе 
му ги вратат на овластениот орган се користат за 
давање кредити на другите корисници на начинот 
и под условите утврдени со овој општествен договор. 

VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 48 
Учесниците формираат комисија за следење на 

спроведувањето на овој општествен договор. 
Емисијата се состои од девет членови и девет 

заменици. 
По еден член и еден заменик определуваат спо-

годбено учесниците од федерацијата, републиките 
.и автономните покраини, 

Комисијата има свој деловник. 
Комисијата го следи спроведувањето на овој 

општествен договор и за тоа ги известува учес-
ниците. 

Член 49' 
Измени и доплненија на овој општествен договор 

може да предложи секој негов учесник. 

Член 50 
Овој општествен договор влегува во сила осмиот 

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

18 октомври 1977 година 
Белград 

За Советот на Сојузот на синди-
катите на Босна и Хецеговина 

член на Претседателството на Со-
ветот, 

Радослав Росо, с. р. 

За Стопанската комора на Босна 
и Херцеговина секретар на 

Комората, 
Душан Шимшиќ, с. р. 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Босна и Херцеговина член 
на Советот и републички секретар 

за труд, 
Алија Авдиќ, с. р. 

За Сојузот на заедниците за вра-
ботување на Босна и Херцеговина 

секретар на Сојузот, 
Винко Радишиќ, с. р. 

За Републичката конференција на 
Социјалистичкиот сој,уз на работ-
ниот народ на Босна и Херцего-
вина потпретседател на Конферен-

цијата, 
Божо Раковиќ, с. р. 

За Републичката конференција на 
Сојузот на социјалистичката мла-. 

дина на Босна и Херцеговина 
секретар на Конференцијта, 

Сахбаз Џихановиќ, с. р. 

За Советот на Сојузот на синдика-
тите на СР Црна Гора 

член на Советот, 
Јово Никиновнќ, с. р. 

За Стопанската Комора на Црна 
Гора секретар на Комората, 

Будимир Драговиќ, с. р. 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Црна Гора заменик-репуб-
лички секретар за труд, здравство 

и социјална заштита, 
Драгослав Ѓурановиќ, с. р. 

За Републичката заедница за вра-
ботување на СР Црна Гора 
секретар на Заедницата, 
Радисав Мнќовиќ, с. р. 

За Републичката конференција на 
Социјалистичкиот сојуз на работ-
ниот народ на Црна Гора член на 
Секретаријатот на Претседател-

ството на Конференцијата, 
Орле Шабовиќ, с. р. 

За Републичката конференција на 
Сојузот на социјалистичката мла-
дина на СР Црна Гора член на 

Конференциј ата, 
Мандо Кочан, с. р. 

За Советот на Сојузот на синдика-
тите на Хрватска претседател 

на Советот, 
Милутин Балтиќ, с. р. 

За Стопанската комора на Хрватс-
ка секретар на Комисијата за кад-
ровски и организациони прашања 

на Комората, 
Лука Гргиќ, с. р. 

За Извршниот совет на Саборот 
на СР Хрватска член на Советот 
и републички секретар за труд, 

Бладо Добец, с. р. 

Зз Републичката самоуправна ин-f 
тгресиа заедница за вработување 

на Хрватска претседател на 
Собранието, 

Милан Ханжевачкн, с. р. 

За Републичката конференција на 
Социјалистичкиот сојуз на работ-
ниот народ на Хрватска претседа-ч 

тел на Конференцијата, 
д-р Иво Марган, с. р. 
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За Републичката конференција на 
Сојузот на социјалистичката мла-
дина на Хрватска секретар на 

Конференцијата, 
Младен Главаш, с. р. 

За Советот на Сојузот на синди-
катите на Мекедонија секретар на 

Советот, 
Милорад Антевски, с. р. 

За Стопанската комора на Мекедо-
нија потпретседател на Комората, 

Киро Роглев, с. р. 

За Републичката конференција на 
Сојузот на социјалистичката мла-

дина на Словенија 
член на Џретседателството на 

Конференцијата, 
Цирил Ситар, с. р. 

За Советот на Сојузот на синдикат 
тите на СР Србија 

потпретседател на Советот, 
Владимир Ковачевиќ, с. р. 

За Стопанската комората Србија 
потпретседател на Комората, 

Илија Ѓукиќ, с. р. 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија член на Советот 
и републички секретар за труд, 

Милан Хорват, с. р. 

За Републичката заедница за вра-
ботување на Македонија претсе-

дател на Собранието, 
Миливој Димитровски, с. р. 

За Републичката конференција на 
Социјалистичкиот сојуз на работ-
ниот народ на Македонија член на 
Секретаријатот на Конференцијата, 

Благое Станоевски, с. р. 

За Републичката конференција на 
Сојузот на социјалистичката мла-

дина на Македонија член на 
Конференци ј ата, 

Верка Панова, с. р. 

За Советот на Сојузот на синди-
катите на Словенија претседател 

на Советот, 
Јанез Барбориќ, с. р. 

За Стопанската комора на Слове-
нија член на Управниот одбор, 

Јоже Гачник, с. р. 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Словенија 

помошиик-републички секретар за 
труд, 

Душан Комнape, с. р. 

За Сојузот на заедниците за вра-
ботување на Словенија 
претседател на Сојузот, 

Бранимир Кумиершчак, с. р. 

За Републичката конференција на 
Социјалистичкиот сојуз на работ-

ниот народ на Словенија 
член на Извршниот одбор на 

Конференцијата, 
Јоже Штех, с. р. 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Србија 

член на Советот и републички 
секретар за труд, 

Милијан Поповиќ, с. p. 

За Републичката заедница за вра-ч 
ботување на Србија ' 

претседател на Собранието, 
Десимир Миливоевиќ, с. р. 

За Републичката конференција на 
Социјалистичкиот сојуз на работ-

ниот народ на Србија, 
член на Секретаријатот на Прет-
седателството на Конференцијата, 

Веселин Андријанич, с. р. 

За Републичката конференција на 
Сојузот на социјалистичката мла-

дина на Србија 
член на Секретаријатот на Конфе-

ренцијата, 
Миливое Јовановиќ, с. р. 

За Советот на Сојузот на синди-
катите на Косово 

секретар на Советот, 
Десимир Јовановиќ, с. р. 

За Стопанската комора на Косово 
претседател на Комората, 

Авди Бакали, с. р. 

За Извршниот совет на Собрание-
то на САП Косово 

член на Советот и покраински 
, секретар за груд, 
Бејадин Елези, с. р. 

За Покраинската заедница за вра-
ботување на Косово 

вршител на должноста секретар на 
Заедницата, 

Никола Гласновиќ, с. р. 

За 'Покраинската конференција на 
. Социјалистичкиот сојуз на работ-

ниот народ на Косово 
секретар на Конференцијата, 

Синан Сахити, с. р. 
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За Покраинската конференција на 
Сојузот на социјалистичката мла-

дина на Косово 
секретар на Конференцијата, 

Божо Јовановиќ, с. р. 

За Советот на Сојузот на синди-
катите на Војводина, 

потпретседател на Советот, 
Јанош Шредер, с. р. 

За Стопанската комора на Војво-
дина 

претседател на Комората, 
Јон Србован, с. р. 

За Извршниот совет на Собрание-
то на САП Војводина 

член на Советот и покраински се-
кретар за труд, 

Горѓе Цветковиќ, с. р. 

За Покраинската заедница за вра-
ботување на Војводина 

вршител на должноста секретар 
на Заедницата, 

Витомир Малетин, с. р. 

За Покраинската конференција на 
Социјалистичкиот сојуз на работ-

ниот народ на Војводина 
потпретседател на Конференцијата, 

Имре Балинд, с. р. 

За Покраинската конференција на 
Сојузот на социјалистичката мла-

дина на Војводина 
член на Секретаријатот на Кон-

ференцијата 
Анѓелко Главашевиќ, с. р. 

За Советот на Сојузот на синди-
катите на Југославија, 

секретар на Советот, 
Видое Митровиќ, с. р. 

За Стопанската комора на Југо-
славија 

претседател на Комората, 
Илија Бакиќ, с. р. 

За Сојузниот извршен совет 
член на Советот и претседател на 
Сојузниот комитет за труд и вра-

ботување, 
Светозар Пеновски, с. р. 

За Сојузната конференција на Со-
цијалистичкиот сојуз на работниот 

народ на Југославија 
член на Секретаријатот на Прет-
седателството на Конференцијата, 

Климе Чорбе, с. р. 

За Сојузната конференција на Со-
јузот на социјалистичката младина 

на Југославија 
секретар на Конференцијата, 

Живко Новески, с. р. 

768. 

Врз основа на чл. 244 и 265 од Уставот на СФРЈ, 
Извршниот совет на Собранието на СР Босна и 
Херцеговина, Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија, Извршниот совет на Собранието на 
СР Словенија, Извршниот совет на Собранието на 
СР Србија, Извршниот совет на Саборот на СР Хр-
ватска, Извршниот совет на Собранието на СР Црна 
Гора, Извршниот совет на Собранието на САП Вој-
водина и ИзвршЕшот совет на Собранието на САП 
Косово склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВИТЕ НА ПОЛИ-
ТИКАТА НА ПОСЕБНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ 
НА ПРОИЗВОДИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1977 ДО 1980 

ГОДИНА 

Член 1 
Заради остварување на целите и задачите во 

врска со стабилизацијата на пазарот и цените, со 
воспоставувањето на поусогласени односи помеѓу 
производството и потрошувачката, со натамошниот 
развој на животниот стандард, со остварувањето на 
политиката на развојот на единствениот југословен-
скиот пазар и со забавувањето на стапката на ин-
флацијата, што се содржани во Општествениот 
план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 го-
дина („Службен лист на СФРЈ", бр. 33/76), репуб-
ликите и автономните покраини се согласни во пе-
риодот од 1977 до 1930 година: 

1) да ги усогласуваат, во согласност со своите 
можности, политиката на посебниот републички, од-
носно покраински данок на промет на производи со 
политиката на основниот данок на промет на произ-
води што се води преку даночните стапки пониски 
од општата стапка и преку даночните ослободува-
ња во прометот на производи што се изработени од 
домашни суровини и материјали, а се од значење 
за намалување на увозот и растоварување на плат-
ниот биланс, на производите што се од значење за 
стабилноста на пазарот и на производите што се од 
посебно значење за животниот стандард; 

2) да ги утврдуваат стапките на посебниот ре-
публички, односно покраински данок на промет на 
производи во согласност со политиката на стабили-
зацијата, со својата политика на развојот и со зада-
чите утврдени со Општествениот план на Југосла-
вија за периодот од 1976 до 1980 година. 

Член 2 
Заради остварување на целите и задачите од 

член 1 на овој договор, републиките и автономните 
покраини со свои мерки ќе влијаат општините да ја 
водат политиката на посебниот општински данок на 
промет на производи во согласност со член 1 од овој 
договор. 

Член 3 
Заради остварување на целите и задачите од 

член 1 на овој договор републиките и автономните 
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покраини се согласни мерките од чл. 1 и 2 на овој 
договор да бидат ЕО согласност со поставките на 
Општествениот план на Југославија за периодот од 
1976 до 1980 година да се остварува растеж па сред-
ствата за општа потрошувачка побавно од расте-
жот на доходот, односно општествениот производ. 

Член 4 
Овој договор го потпишаа овластените претстав-

ници на извршниве совети на собранијата на ре-
публиките и на извршните совети на собранијата на 
автономните покраини. 

Член 5 
Овој договор влегува во сила со денот на него-

вото потпишување. 

Член 6 
Овој договор се објавува во „Службен лист на 

СФРЈ". 

21 октомври 1977 година 
белград 

За Извршниот совет на 
Собранието на СР Босна и 

Херцеговина 
член на Советот, 
Ѓорѓе Пеклиќ, с. р. 

За Извршниот совет на 
Собранието на СР Македо-

нија 
член на Советот и републич-
ки секретар за финансии, 

Ристо Филиповски, с. р. 

За Извршниот совет на 
Собранието на СР Словенија, 
член на Советот и репуб-
лички секретар за финансии, 

Милица Озбич, с. р. 

За Извршниот совет на 
Собранието на СР Србија, 
заменик-републички секре-

тар за финансии, 
Мане Ребиќ, с. р. 

За Извршниот совет на 
Саборот на СР Хрватска, 
член на Советот и републич-
ки секретар за. финансии, 

Мирко СкакиК, с. р. 

За Извршниот совет на 
Собранието на СР Црна Гора 
член на Советот и републич-
ки секретар за финансии, 

Кук Огненовиќ, с. р. 

За Извршниот совет на 
Собранието на САП Војво-

дина 
член на Советот и покраин-
ски секретар за финансии, 

Здравко Мутни, с. р. 

За Извршниот совет на 
Собраниетб на САП Косово 
член на Советот и покраин-
ски секретар за финансии, 

Ѓемшит Дуриќи, с. р. 

769. 

Врз основа на член 22 од Законот за опште-
ствена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), претставникот на произ-
водителот и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЕЛЕ-

КТРОНСКИ, КАТОДНИ И РЕНДГЕН -ЦЕВКИ 

1. Претставникот на производителот и прет-
ставниците на потрошувачите на 17 мај 1977 годи-
на склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за електронски, катодни и ренд-
ген-цевки, со тоа што производителските органи-
зации на здружен труд да можат своите затечени 
продажни цени, при постојните услови на про-
дажбата, да ги зголемат io просек до 15%, а спо-
ред Ценовникот што е составен дел на Спогодбата. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат, односно купуваат по цените и под 
условите што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 1739 од 15 ноември 
1977 година. 

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

Претставник на производителот: ЕИ, ООУР 
фабрика електронских цеви — Ниш. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 11 

. купувачи-потрошувачи, потписници на Спогод-
бата. 

770. 

Врз основа на член 22 од Законот за општес-
твена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), претставникот на произ-
водителот и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА КЛА-

СИРАН КАЛЦИТ 0-1 ram 

1. Претставникот на производителот и прет-
ставниците на потрошувачите на 3 јуни 1977 годи-
на склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за класиран калцит 0-1 mm, со 
тоа што производителската организација на здру-
жен труд да може да ги зголеми своите затечени 
продажни цени, При постојните услови на продаж-
бата. до 9%. -

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат, односно купуваат по цените и под 
условите што с,е предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност' Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 2112 од 14 ноември 
1977 година. 

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

Претставник на производителот: Рудник као-
лина „Чрна" — Кашшк. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 
„Стража" - Хум на Сутла, Стекларна - -
- Храсник, „Емона" - Љубљана и „Хмезад" 
— Жалец. 
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771. 

Врз основа на член 22 од Законот за општес-
твена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), претставникот на произ-
водителот и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА БО-

ЈОСАН КВАРЦЕН ПЕСОК 

1. Претставникот на производителот и прет-
ставниците на потрошувачите на 23 јуни 1977 го-
дина склучија и потпиша Спогодба за проШ!ка на 
затечените цени за бојосан кварцен песок, со тоа 
што производителската организација на здружен 
труд да може да ги зголеми своите затечени про-
дажни цени, при постојните услови на продажба-
та, така што највисоките продажни цени да изне-
суваат, и тоа за: 

1) црно и црвено^ бојосан кварцен 
песок до 110/о 

2) кафеаво бојосан кварцен песок до 7% 
3) зелено бојосан кварцен песок до 5% 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат, односно купуваат по цените и под 
условите, што' се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 3385 од 14 ноември 
1977 година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во ,,Службен лист 
на СФРЈ", а ќе се применува од денот што е 
утврден во Спогодбата. 

Претставник на производителот: Фабрика не-
металних и хемиских производа — Блашко 
Поле. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 
„Новотекс" — Ново Место и „Кофеникс" -
— Кос ј ериќ. 

772. 

Врз основа на член 22 од Законот за општес-
твена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), претставникот на произ-
водителот и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА КВА-

РЦНО БРАШНО МК-1 

1. Претставникот на производителот и прет-
ставниците на потрошувачите на 23 јуни 1977 го-
дина склучија и потпиша Спогодба за промена на 
затечените цени за кварцно брашно МК-1, со тоа 
што производителската организација на здружен 
труд да може да ги зголеми своите затечени про-
дажни цени, при постојните услови на продажба-
та, до 11%. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
Дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат, односно купуваат по цените и под 
условите, што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 2396 од 14 ноември 
1977 година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во „Службен лист. 

на СФРЈ", а ќе се применува од денот што в 
утврден во Спогодбата. 

Претставник на производителот: Фабрика не-
м е т а л н а и хемиских производа — Блашко 
Поле. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 
„Карбон" — Загреб, „Хромос" — Загреб, „Драва" 
— Осиек, „Напредак" — Загреб, ,,Изолација" 
— Белград, „Звезда" — Марибор и „Грмеч" -
— Белград. 

773. 

Врз основа на член 22 од Законот за општес-
твена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), претставникот на произ-
водителот и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПО-
ЛУКАЛОРИЧЕН КАОЛИН ПАКУВАН ВО ВРЕЌИ 

ОД 50 КИЛОГРАМИ 

1. Претставникот на производителот" и прет-
ставниците на потрошувачите на 2 јуни 1977 годи-
на склучија и потпиша Спогодба за промена на 
затечените цени за полу калоричен каолин паку-
ван во "вреќи од 50 килограми, со тоа што произ-
водите леќата организација на здружен труд да мо-
же да ги зголеми своите затечени продажни цени, 
при постојните услови на продажбата, до 9%. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат, односно купуваат по цените и под 
условите, што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 2113 од 14 ноември 
1977 година. 

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

Претставник на производителот: Рудник као-
лина „Чрна" — Камник. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 
„Кемобоја" — Загреб, „Технохемија" — Бел-^ 
град, ,,Боја" — Белград, „Југопетрол" — Нови 
Сад, „Велпром" — Тузла, „Хемколор" — Бел-
град, „Центрославија" — Нови Сад, „Прехрана'1 

— Зрењанин, „Техноколор" — Силит, „Мав-
рица" — Љубљана и „Војводина" — Сремска 
Митровица. 

774. 

Врз основа на член 22 од Законот за општес-
твена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), претставникот на произ-
водителот и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА КАО-
ЛИН ОД ВОЗДУШЕН ТИЛ „ЕКСТРА" И ЗА ПО-

ЛУКАЛОРИЧЕН КАОЛИН ВО РИНФУЗА 

1. Претставникот на производителот и прет-
ставниците на потрошувачите на 5 октомври 1977 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за каолин од воздушен тип 
„Екстра" и за полукалоричен каолин во ринфуза, 
со тоа што производитеската организација на' 
здружен труд да може да ги зголеми своите за-, 
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течени продажни цени, при постојните услови на 
продажбата, до 9%. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат, односно купуваат по цените и под 
условите, што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 3804 од 14 ноември 
1977 година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во „Службен лист 
на СФРЈ", а ќе се применува од 6 октомври 1977 
година. 

Претставник. на производителот: Рудник као-
лина „Чрна" — Камник. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 
Папирница - Количево, ,,Гуро Салај" — Крш-
ко, Здружене папирнице — Вевче. Товарна 
Папирја — Радече и Творница папира — Ри-
ска. 

ОДЛИКУВАЊА 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ,ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
V? член 4 од Законот за одликувањата на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија одлучу-
ва да се одликува: 

— по повод на триесет и петгодишнината од 
формирањето, а за особени заслуги стечени во бор-
бата против непријателот за ослободување на на-
шата земја 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Први краишки пролетерски баталјон 

Бр 54 
14 април 1977 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката 

Јосип Броз Тито, С. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА' 

врз основа на член. 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и член 4 од Законот за одликувањата на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија одлу-
чува да се одликуваа^' 

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето 
на соработката и пријателските однеси помеѓу Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
и Кралството на Данска 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Peter Michaelsen, амбасадор на Кралството на 
Данска во Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија; 

Ulf Gabel-Jorgensen, шеф на Протоколот, шеф 
на церемонијален 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

- Wava Kitty Arm felt, дама придружи итаа; 
Peter Dyvig, амбасадор во Министерството за 

надворешни работи на Кралството на Данска; 
Aage Lommer, претседател на данскиот дел на 

Мешовитата комисија за стопанска соработка по-
меѓу Кралството на Данска и Социјалистичка Фе-
деративна Република 'Југославија 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА НА ГЕРДАН 

Bent В. Nislsen, советник на Амбасадата на 
Кралството на Данска во Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија; 

Hans Larsen. советник за земјоделство при Ам-
басадата на Кралството на Данска во Социјалисти-
чка Федеративна Република Југославија; 

Ole Damgard Nilsen, претседател на Данскиот 
совет за унапредување на трговската размена; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 

Niels Henrik Sliben, личен секретар на мини-
стерот за надворешни работи на Кралството на 
Данска; 

Niels-Peter Albertsen, прес аташе во Министер-
ството за надворешни работи на Кралството на 
Данска; « 

Carsten Schmidt, комерцијален аташе при Ам-
басадата на Кралството на Данска во Социјалисти-
чка Федеративна Република Југославија; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
СРЕБРЕНА ЅВЕЗДА 

. Else Moller Nielsen, аташе на Амбасадата на 
Кралството на Данска BO» Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија; 

Claus Petersen, аташе на Амбасадата на Крал-
ството на Данска во Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија; 

— за заслуги во извршувањето на доверените 
задачи што придонесуваат кон пријателските одно-
си помеѓу Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија и Кралството на Данска 

СО МЕДАЛ ЗА ЗАСЛУГИ 

Jytte Herborg; 
Merry Blank-, 
Brigitte Bandmets. 

Бр. 55 
18 април 1977 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката 
Јосип Броз Тито, с. р. 
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У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето 
на мирољубивата соработка и пријателските односи 
помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија и Германска Демократска Република 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Проф. д-р Eberhard Рорре, ректор на Универзи-
тетот „Мартин Лутер" во Хале 

Проф. д-р Hans Spiller, декан на Правно-еко-
номскиот факултет на Универзитетот „Мартин Лу-
тер" во Хале. 

Бр. 68 
10 мај 1977 година 

Белград 
Поетседател на Републиката 

Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

750. Уредба за организацијата, начинот и 
условите на работата на Координацио-
ниот одбор при Сојузниот извршен со-
вет, за организациите на здружен труд 
што вршат работи на надворешнотргов-
скиот промет — — — — '— — — 1957 

751. Одлука за работите на посредување во 
надворешнотрговскиот промет — — — 1958 

752. Одлука за работите на вршење услуги 
при облагородување на стоки- - — — 1959 

753. Одлука за условите под кои девизите 
прибавени од странски кредити и деви-
зите прибавени од граѓани со издавање 
на обврзници можат да се користат за 4 

извршување на преземени обврски 
спрема странство — — — - — :— I960 

754. Одлука за методологијата и критериу-
мите за утврдување и за методологијата 
за следење на остварувањето на проек-
циите на, платнобилансните позиции и 
на проекциите на девизнобилансните по-
зиции на републиките, односно на ав-
тономните покраини во единствената 
проекција на платниот биланс и.,на де-
визниот биланс на Југославија за 1978 
година — — — — — — — — i960 

755. Одлука за податоците што организации-
те на здружен труд и другите корисни-
ци на општествени средства се должни 
да ги обезбедат во своето книговодство 
за работните, односно деловните едини-
ци што ги основале на територијата на 
општествено-политичката заедница на 
која не се наоѓа нивното седиште или 
во странство — — — - — — — 1963 

758. Правилник за начинот и роковите за 
усогласување на побарувањата и обврс-
ките — — — — — — - — — 1967 

Страна 
757. Правилник за содржината на одделните 

позиции во обрасците на периодичната 
пресметка и завршната сметка, начинот 
на доставување на периодичната прес-
метка и завршната сметка и за подато-
ците и документацијата што се доста-
вуваат кон периодичната пресметка и 
завршната сметка за другите корисници 
на општествени средства — — — — 1969 

758. Правилник за содржината на одделни 
позиции во обрасците на периодичната 
пресметка и завршната сметка, начинот 
на доставување на периодичната прес-
метка и завршната сметка и за подато-
ците и документацијата што се доста-
вуваат кон периодичната пресметка и 
завршната сметка за месните заедници 1971 

759. Наредба за дополнение на Наредбата за 
' височината на посебната давачка при уво-
зот на одделни земјоделски и прехран-
бени производи — — — — — — 1972 

760. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „Der Tages 
Spiegel" - - - - - - - - 1972 

761. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „Abend Zei-
tung4i - - - - - - - - - 1973 

762. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „II Piccolo" 1973 

763. Правилник за начинот на уредување и 
одржување на гробиштата и гробовите 
на борците во странство, собирање по-
датоци и водење евиденција — — — 1973 

764. Одлука за условите за изнесување или 
праќање од Југославија и за внесување 
во Југославија на пари и вредносници 1974 

765. Одлука за отстапување на надоместот 
на ч банките овластени . за работи со 
странство — — — — — — — — 1975 

766. Одлука за основните обележја на сре-
брените ковани пари од 200 динари по 
повод 85-годишнината од раѓањето на 
Претседателот на Републиката Јосип 
Броз Тито и 40-годишнината од неговото 
доаѓање на чело на Комунистичката 
партија на Југославија — — — — 1975 

767. Општествен договор за основите на за-
едничката политика на вработувањето 
во Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија — — — — — — 1975 

768. Договор за усогласување на основите на 
политиката на посебниот данок на про-
мет на производи во периодот од 1977 
до 1980 година - - - - - - 1984 

769. Спогодба за промена на затечените цени 
за електронски, катодни " и рендген-
-цевки — — — — — — — — — 1985 

770. Спогодба за промена на затечените цени -
за класиран калцит 0-1 mm — — 1985 

771. Спогодба за промена на затечените цени 
за бојосан кварцен песок — — — — 1986 

772. Спогодба за промена на затечените цени 
за кварцно брашно МК-1 — — — — 1986 

773. Спогодба за промена на затечените цени 
за полукалоричен каолин пакуван во 
вреќи од 50 килограми - — — — 1986 

774. Спогодба за промена на затечените цени 
за каолин од воздушен тип „Екстра" и 
за полукалоричен каолин во ринфуза 1986 

Одликувања — - - — — — — — — 1987 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1. Пош. фах 226. - Директор и главен и одговорен уредник 
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