
,,СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ" изле-
гува во издание на српскохрватски 
односно хрватскосрпски,. словенечки, 
македонски, албански и унгарски ја-
зик. - Огласи според тарифата -
Жиро сметка кај Службата на опште-
ственото книговодство 60802-603-19644 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 70 ГОД. XXXIX 

826. 

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ОБЕМ НА РАСХОДИТЕ 

НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 
1984 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за утврдување на вкуп-
ниот обем на расходите на Буџетот на федерацијата 
за 1931 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, 
на седницата на Соборот на републиките и покра-
ините од 27 декември 1983 година. 

П бр. 329 
27 декември 1983 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството 
на СФРЈ, 

Мика Шпиљак, с. р. 
Претседател 

на Собранието на СФРЈ, 
Војо Срзентиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ОБЕМ НА РА-
СХОДИТЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 

1984 ГОДИНА 

Член 1 
Вкупниот обем на расходите на Буџетот на ф е -

дерацијата за 1984 година се утврдува во износ од 
374.022,800.000 динари. 

Член 2 
Средствата за делумно покритие на вкупниот 

обем на расходите на Буџетот на федерацијата за 
1834 година ќе се обезбедат од изворните приходи 
на федерацијата во износ од 243.437,000.000 динари. 

Член 3 
Разликата помеѓу износот на вкупниот обем на 

расходите од член 1 на овој закон и износот на из-
ворните приходи на федерацијата од член 2 на ОВОЈ 
закон во ИЗНОС од 130.585,800.000 динари ќе се обез-
беди од придонесите на републиките и на автоном-
ните покраини. 

Член 4 
Обврските на федерацијата за исплата на купо-

ните што втасуваат за наплата во 1984 година^ по 
обврзниците на федерацијата издадени врз основа 
на Законот за пресметување и намалување на кур-
сните разлики во работењето на банките по девиз-
ните влогови на граѓаните во 1973 и 1974 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 50/75 и 62/75), Зако-
нот за покритие на курсните разлики по девизните 
сметки и девизните штедни влогови на граѓаните за 
периодот од 1 јануари 1975 година до 30 септември 
1578 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 26/79), 
Законот за извршување на Буџетот на федерација-
та за 1973 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
71/72 и 3/73) и Законот за вкупниот обем на расходи-
те на буџетот на федерацијата за 1930 година („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 67/79 и 71/80), како и на 
купоните на обврзниците на федерацијата што вта-

,сале за наплата во поранешната година, а чија з а -
стареност настанува во 1984 година — се одлагаат 
и ќе се исплатат во 1988 година, во износите што 
требало да се исплатат во 1984 година. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила на 1" јануари 1984 

година. 

827. 

Врз основна на член 315 точка 3 од Уставот Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1984 ГОДИНА 

Се прогласува Буџетот на федерацијата за 1984 година, што г и усвои Собранието на СФРЈ, на 
седницата на Сојузниот собор од 27 декември 1983 година. 

П бр. 325 
27 декември 1983 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството на СФРЈ, 
Мика Шпиљак, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Војо Срзентиќ, с. р. 
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БУЏЕТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1984 ГОДИНА 

I. ОПШТ ДЕЛ 

Член 1 
Буџетот на федерацијата за 1984 година ги содржи: 
1) изворните приходи на федерацијата во вкупен износ од 243437,000.000 динари; 
2) вкупните расходи, со средствата на текуштата буџетска резерва и со износот што се издвоју-

ва во постојаната буџетска резерва на федерацијата, во износ од 374.022,800.000 динари; 
3) разликата помеѓу вкупниот износ на расходите и вкупниот износ на изворните приходи на 

федерацијата од 130,585,800.000 динари; 
4) придонесите на републиките и на автономните покраини — во вкупен износ од 130.585,800.000 

динари. 

. Член 2 
Во постојаната буџетска резерва на федерацијата се издвојуваат 153,800.000 динари од изворните 

приходи на федерацијата за 1984 година. 

Член 3 
Приходите по видови, форми и потформи и расходите по основни намени се утврдуваат во Би-

лансот на приходите и расходите на Буџетот на федерацијата за 1984 година, во следните износи: 

Б И Л А Н С 

НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1984 ГОДИНА 

Класификациони 
број 

на фор-
мата на 
прихо-

дите 

на пот-
форма-
та на 
прихо-

дите 

I. ПРИХОДИ 

Износ 

на потфсмр-
мата на 
прихо-

дите 

на фор-
мата на 
прихо-

дите 

03-1-1 

Вид 03. Даноци на промет на производи и на надо-
мести за вршење на услуги 
Даноци на промет на производи 

Дел од основниот данок на промет 

Вкупно вид 03 

150.120,000.000 

150.120,000.000 

150.120,000.000 

Вид 05. Такси 

05-1 Административни такси 

05-1-1 Конзуларни такси 

05-1-2 Царински такси 

05-1-3 Други сојузни административни такси 
Судски такси 

Вкупно вид 05 

510,000.000 

210,000.000 

47,900.000 

767,900.000 

100.000 

768,000.000 

Вид 06. Царини и посебни давачки 

Царини 
Посебни увозни давачки и такси 

06-2-2 Посебна давачка за израмнување на даночното оп-
товарување 

06-2-3 Посебни давачки за царинско евидентирање 

06-2-4 Лежарина за стоки сместени во царински магазини 

27.625,000.000 

3.227,000.000 

3,000.000 

Вкупно вид 06 

52.973,000.000 
30.855,000.000 

83.828,000.000 
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Вид 07. Приходи по посебни сојузни прописи, при-
ходи на органите на управата и други приходи 

07-2 Приходи на органите на управата 5.445,000.000 
07-2-1 Приходи на сојузните органи и организации 5.445,000.000 

07-4 Други приходи 3.276,000.000 

Вкупно вид 07 8.721,000.000 

Вид 08. Приходи од други општествено-политички 
заедници 

08-1 Придонеси на републиките и на автономните по-
краини 130.585,800.000 

08-1-1 Придонес од Социјалистичка Република Босн-а и 
Херцеговина ' 18,083.810 

08-1-2 Придонес од Социјалистичка Република Македони-
ја 7,611.435 

08-1-3 Придонес од Социјалистичка Република Словенија 19,906.829 
08-1-4 Придонес од Социјалистичка Република Србија, без 

автономните покраини - 32,242.143 
08-1-5 Придонес од Социјалистичка Република Хрватска 34,291.376 
08-1-6 Придонес од Социјалистичка Република Црна Гора 2,714.567 
08-1-7 Придонес од Социјалистичка Автономна Покраина Војводина 15,129.722 
08-1-8 Придонес од Социјалистичка Автономна Покраина 

Косово 605.918 

Вкупно вид 08 130.585,800.000 

Вкупно приходи за распоред (вид 01 до 08) 374.022,800.000 

Класификационе! И з н о с 
број 

- распоредна распоредна 
распо- распо- ц . РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ подгрупа група 
редна редна 
група подгрупа 

Основна намена 01. Средства за работа на органите 
на управата 

01-1 л Средства што работниците ги стекнуваат како до-
ход на работната заедница 8.982,306.000 

01-1-1 Средства за лични доходи 8.732,343.000 
01-1-2 Средства за заедничка потрошувачка 199,963.000 

01-2 Средства за материјални трошоци 943,374.000 
01-3 Средства за посебни намени 16.248,120.000 

01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 
на функционерите и делегатите 421,385.000 

01-3-2 Други посебни намени 6.531,453.000 
01-3-3 Средства за општи општествени потреби 8.106,782.000 
01-3-4 Текушто финансирање на сојузните дирекции за стоковни резерви 1.188,500.000 

01-4 Нестопански инвестиции и средства за опрема 1.556,700.000 

Вкупно основна намена 01 27.730,500.000 
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1 2 3 4 5 

Основна намена 02. Народна одбрана и општествена 
самозаштита 

02-1 Средства за Југословенската Народна армија 233.898,000.000 

02-1--1 Средства за Југословенската народна армија во те-
куштата година 231.608,000.000 

02-1--2 Средства за покритие на расходите во врска со вр-
шењето на услуги на корисници надвор од ЈНА 2.290,000.000 

Вкупно основна намена 02 233.898,000.000 

Основна намена 04. Трансферни средства на други 
општествено-политички заедници 

04-2 Дополнителни средства 32.599,320.000 

04-2--1 Дополнителни средства на буџетите на републиките 
и на автономните покраини 32.599,320.000 
— 11 1 
Вкупно основна намена 04. . 32.599,320.000 

Основна намена 05. Обврски во финансирањето на 
општествените дејности 

05-9 Пензиско-инвалидско осигурување 61.019,500.000 

05-11 Боречко-инвалидска заштита 12.902,200.000 

Вкупно основна намена 05 73.921,700.000 

Основна намена 06. Други општи општествени по-
треби 

06-2 На општествено-политичките организации 937,000.000 

06-11 Надомест на Службата на општественото книго-
водство 225,600.000 

Вкупно основна намена 06 1.162,600.000 

Основна намена 07. Средства на резервите на феде-
рацијата 

07-1 Издвојување во постојаната буџетска резерва 153,800.000 

07-2 Текушта буџетска резерва 288,900.000 

Вкупно основна намена 07 442,700.000 

Основна намена 08. Орочени и издвоени средства, 
обврски и други потреби од интерес за федераци-
јата 

08-4 Обврски по кредит 4.267,980.000 

08-4-2 Долгорочни обврски од поранешните години 4.267,980.000 

Вкупно основна намена 08. 4.267,980.000 

Вкупно распоредени и нераспоредени приходи 374.022,800.000 

И. ПОСЕБЕН ДЕЛ 

Член 4 
Расходите во износ од 374 022,300 ООО, што се искажани по основни намени во Билансот на при-

ходите и расходите на Буџетот на федерацијата за 1984 година, се распоредуваат по носители, корис-
ници и по поблиски намени во посебниот дел на Буџетот на федерацијата за 1984 година, во следните 
износи: 
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Број на Распо- И з н о с 
позици- редна 

јата група и Позиција Основни 
подгрупз Основна и поблиска намена намени 

РАЗДЕЛ 1. ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА СОЦИЈАЛИ-
СТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА 

Глава 1. Претседателство 
Основна намена 01 Средства за работа на органите 
на управата 

1 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 82,320.000 
2 01-2 Средства за материјални трошоци 1,037.000 

Средства за лични доходи и други лични примања 
3 01-3-1 на функционерите 13,503.000 
4 01-3-2 Надомести за одвоен живот од семејството 864.000 
5 01-3-2 Патни трошоци 1,500.000 
6 G1-3-2 Канцелариски материјал 1,725.000 
7 01-3-2 Поштенско-телеграфсхи и телефонски трошоци 1,200.000 
8 01-3-2 Трошоци за реперезентација 700.000 
9 01-3-2 Патувања и посети 23,000.000 

10 01-3-2 Надомести на надворешни соработници 55.000' 
Претплата на службени весници списанија и пе-

11 01-3-2 чат ' 600.000 
12 01-3-2 Трошоци за изработка на ордени и одликувања 12,000.000 
13 01-3-2 Трошоци за услуги 45.000 
14 01-3-2 Надомест за ненормирано работно време 750.000 
15 01-3-2 Набавка на службени и работни облеки 130.000 
16 01-3-2 Дополнување на опремата и инвентарот 660.000 
17 01-3-2 Опремување и уредување на службени станови 400.000 
18 01-3-2 Трошоци на Сојузниот завод за заштита на устав-

ниот поредок 100.000 
19 01-3-2 Трошоци на Советот за народна одбрана 90.000 

Вкупно основна намена 01 
140,679.000 

Вкупно глава 1 140,679.000 

Глава 2. Служба за репрезентативни обје-
кти на Претседателството на СФРЈ 

Основна намена 01 Средства за работа на органите 
на управата 

20. 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 29,028.000 

21 01-2 Средства за материјални трошоци 14,700.000 

22 01-3-2 Патни трошоци во земјата и во странство 80.000 

23 01-3-2 Дополнување на инвентарот 600.000. 

24 01-3-2 Трошоци за одржување на објектите и инвентарот 3,400.000 

25 01-3-2 Лични доходи на сезонските работници 500.000 

26 01-3-2 Надомест за работа на надворешни соработници 800.000 

Трошоци за одржување и користење на специјал-
27 01-3-2 ниот воз 24,700.000 

Вкупно основна намена 01 73,808.000 

Вкупно глава 2 73,808.000 

Раздел 1 (позиции 1 до 27) 214,487.000 
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РАЗДЕЛ 2. СОБРАНИЕ НА С Ф Р Ј 

Глава 1. Собрание на СФРЈ 
Основна намена 01 Средства за работа на органите 
на управата 

28 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 274,515.000 
29 01-2 Средства за материјални трошоци 2,950.000 
30 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите 243,264.000 
31 01-3-2 Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци 11,548.000 
32 01-3-2 Надомест за работа на подолга од полното работно 

време 3,500.000 
33 01-3-2 Надомест на надворешни соработници 982.000 
34 01-3-2 Трошоци за работа на делегатите и на собраниските 

тела 49,800.000 
35 01-3-2 Набавки на домашни и странски книги 274.000 
36 01-3-2 Претплата на службени весници, билтени и спи-

санија 1,500.000 
37 01-3-2 Издавање на стенографски белешки 3,800.000 
38 01-3-2 Изработка на публикации на Собранието на СФРЈ , 

информации, билтени и други собраниски матери-
јали 6,000.000 

39 01-3-2 Трошоци за парламентарни делегации 10,000.000 
4П 01-3-2 Трошоци за репрезентација 770.000 
41 01-3-2 Набавка на облека и обувки 900.000 
42 01-3-2 Членски влог на Интерпарламентарната унија 2,800.000 
43 01-3-2 Услуги извршени од други 850.000 
44 01-3-2 Трошоци за одржување на возниот парк 10,400.000 
45 01-3-2 Трошоци на печатницата 9,300.000 
46 01-3-2 Набавака на опрема и адаптации 4,300.000 
47 01-3-2 Партиципација за зачувување на основната музе ј -

ска поставка на Музејот на I и И заседание на 
АВНОЈ 2,200.000 

48 01-3-2 Канцелариски „материјал, ситен инвентар, харти ја 
и друг потрошен материјал ЗО,ООС.ООО 

49 01-3-2 Трошоци за работа на посебните комисии 800.000 
50 01-3-2 Титов фонд за стипендирање на млади работници 

и на работнички деца на Југославија 450.000 
51 01-3-2 Уредување' и наместување на станови за службени 

потреби 900.000 
52 01-3-2 Трошоци за спроведување на избори и отповици 100.000 

Вкупно основна намена 01 671,903.000 

Вкупно глава 1 671,903.000 

Глава 2. Биро за претставки и поплаки 
Основна намена 01 Средства за работа на органите 
на управата 

53 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 
54 01-2 Средства за материјални трошоци 
55 01-3-2 Помош на странки 
56 01-3-2 Дополнување на опремата и инвентарот 

ВКУПНО основна намена 01 

Вкупно глава 2 

15,640.000 
600.000 

70.000 
60.000 

16,370.000 

16,370.000 

57 
58 

0 1 - 1 - 1 

0 1 - 2 

Глава 3. Секретаријат за законодавство на 
Собранието на СФРЈ 

Основна намена 01 Средства за работа на органите 
на управата' 

Средства за лични доходи на работниците 
Средства за материјални трошоци ' 

10,895.000 
225.000 
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59 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 
на функционерите 2,637.000 
Вкупно основна намена 01 13,757.000 

Вкупно глава 3 13,7:7.000 

Вкупно раздел 2 (позиции 28 до 59) 702,030.000 

РАЗДЕЛ 3. СОВЕТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

Основна намена 01 Средства за работа на органите 
на управата 

60 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 29,245.000 
61 01-2 Средства за материјални трошоци 558.000 
62 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите и на лицата со посебен статус 24,633.000 
63 01-3-2 Паушал на возачите за ненормирано работно време 998.000 
64 01-3-2 Патни трошоци во земјата 200.0С4 

65 01-3-2 Патни трошоци во странство 40.000 
66 01-3-2 Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци 650.000 
67 01-3-2 Претплата на информативни материјали и друго 550.000 
68 01-3-2 Трошоци за репрезентација 50.000 
69 01-3-2 Набавка на облека и обувки 130.000 
70 01-3-2 Набавка на опрема 60.000 

Вкупно основна намена 01 
Вкупно раздел 3 (позиции 60 до 70) 

57,114.000 

57,114.000 

РАЗДЕЛ 4. СОЈУЗЕН ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Глава 1. Сојузен извршен совет 

Основна намена 01 Средства за работа на органите 
на управата 

71 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 144,017.000 
72 01-2 Средства за материјални трошоци 4,138.000 
73 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите 33,550.000 
74 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семјеството 1,944.000 
75 01-3-2 Надомест на надворешни соработници 250.000 
76 01-3-2 Канцелариски материјал 270.000 
77 01-3-2 Претплата на печат, списанија и публикации 1,000.000 
78 01-3-2 Поштензско-телеграфски и телефонски трошоци 3,741.000 
79 01-3-2 Патни и селидбени трошоци во земјата 4,680.000 
80 01-3-2 Трошоци за закуп на купеа на Југословенската ж е -

лезница 3,500.000 
81 01-3-2 Патни трошоци во странство 37,446.000 
82 01-3-2 Потрошен материјал и инвентар 270.000 
83 01-3-2 Печатеше и.умножување на материјали за седници 15,000.000 
84 01-3-2 Набавка на опрема 16,223.000 
85 01-3-2 Средства за потреби на работата на Комисијата на 

СЕВ 3,000.000 
86 01-3-2 Трошоци за реперезентациј а 3.000.000 
87 01-3-2 Трошоци за меѓународна соработка 15,000.000 
88 01-3-2 Трошоци за работа на Сојузниот правен совет 1,015.000 
89 01-3-2 Трошоци за работа на Сојузниот економски совет 839.000 
90 01-3-2 Трошоци на техничките служби на Сојузниот из-вршен совет 352.000 
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91 01-3-2 Трошоци за работа на Сојузниот општествен совет 
за прашања н-а општественото уредување 3,950.000 

92 01-3-2 Трошоци за работа на Сојузниот совет за меѓуна-
родни односи 1,248.000 

93 01-3-2 Трошоци за работа на Сојузниот општествен совет 
за стопански развој и економска политика 3,960.000 

94 01-3-2 Трошоци за работа на Координациониот одбор за 
човековата средина и просторното уредување и за 
станбени и комунални работи 3,850.000 

95 01-3-2 Трошоци за работа на Комисијата на СИС за одно-
си со верските заедници 360.000 

96 01-3-2 Трошоци за работа на Комисијата за нуклеарна 
енергија 324.000 

97 01-3-2 Трошоци за работа на Југословенската комисија за 
соработка со УНЕСКО 6,760.000 

98 01-3-2 Југословенска помош на Меѓународната програма 
за развој на комуникациите при УНЕСКО 4,854.000 

99 01-3-2 Трошоци на Југословенскиот комитет за меѓунаро-
дна програма за геолошка корелација 1,194.000 

100 01-3-2 Трошоци на Југословенскиот комитет за меѓунаро-
дна хидролошка програма 3,300.000 

101 01-3-2 Членарини на меѓународни организации (УНЕСКО) 118,389.000 
102 01-3-2 Стипендии 190.000 
103 01-3-2 Уредување и опремување на службени станови 2,000.000 
104 01-3-2 Трошоци за работа на Југословенската комисија за 

соработка со Меѓународниот фонд на Организаци-
јата на Обединетите нации за помош на децата 
(УНИЦЕФ) 1,654.000 

105 01-3-2 Придонес на СФРЈ на УНИЦЕФ 28,888.000 
106 01-3.-2 Трошоци за работа на Југословенската комисија за 

соработка со ООН за исхрана и земјоделство 676.000 
107 01-3-2 Придонес на СФРЈ на Организацијата на Обедине-

тите нации за исхрана и земјоделство (ФАО) 120,950.000 
108 01-3-2 Трошоци за работа на Југословенската комисија за 

заштита од загадување на морето и водите на вна-
трешните пловни патишта 192.000 

109 01-3-2 Трошоци за работа на Координациони^ одбор за 
наука и технологија, образование и култура и ф и -
зичка култура 180.000 

110 01-3-2 Трошоци за работа на Координациониот одбор за 
туризам 60.000 

111 01-3-2 Трошоци за работа на Координациониот одбор за 
имотни односи 60.000 

112 01-3-2 Трошоци за работа на Југословенската комисија за 
соработка со Светската здравствена организација 120.000 

113 01-3-2 Средства за финансирање на научноистражувачки 
проекти и студии 100,720.000 

114 01-3-3 Средства за работа на Фондот на солидарноста со 
неврзаните земји и со земјите во развој 1,320.000 

115 01-3-3 Средства за работа на Меморијалниот центар „Јосип 
Броз Тито" 72,017.000 

116 01-4 Нестопанска! инвестиции и средства за опрема 1,556.700.000 
Вкупно основна намена 01 2.323,151.000 

Вкупно глава 1 2.323,151.000 

Глава 2. Протокол на Сојузниот извршен 
совет 

Основна намена 01. Средства за работа на органите 
на управата 

117 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 3,736.000 
118 01-2 Средства за материјални трошоци 110.000 
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119 01-3-2 Трошоци за репрезентација 7.000 
120 01-3-2 Набавка на службена облека 20.000 

Вкупно осно-вна намена 01 3,873.000 

Вкупно Глава 2 3,873.000 

Г лава 3. Служба за персонални работи 

Основна намена 01. Средства за работа на орга-
ните на управата 

121 01-1-1 Средства за л,ични доходи на работниците 4,360.000 
122 01-2 Средства за материјалн,и трошоци 214.000 
123 01-3-2 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите на располагање и на лицата со 
посебен статус 16,993.000 
Вкуп,но основна намена 01 21,567.000 

Вкупно Глава 3 21,567.000 

Глава 4. Служба на Сојузниот извршен со-
вет за одбранбени подготовки 

Оснзвиа намена 01. Средства за работа на органи-
те на управата 

124 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 13,299.000 
125 01-2 Средства за материјални трошоци 518.000 
126 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 11,000.000 
127 01-3-3 Средства што за определени ,потреби се пренесуваат 

на Југословенската народна армија 25,719.000 
Вкупно основна намена 01 50,536.000 
Вкупно Глава 4 . 50,536 000 
Вкупно раздел 4 (позиции 71 до 127) 2.399,127.000 

РАЗДЕЛ 5. УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Основна намена 01. Средства за работа на органи-
те на управата 

128 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 24,151.000 
129 01-2 Средства за материјални трошоци 1,700.000 
130 01-3-1 Средства за лични доход,и и други лични примања 

на функционерите 14,970.000 
131 01-3-2 Надомест за одв-оен живот од семејството 756.000 
132 01-3-2 Трошоци на постапката 600.000 
133 01-3-2 Издавање на Збиркана одлуки и мислењана Устав-

ниот суд на Југославија 1,300.000 
134 01-3-2 Патни трошоци во стра,нство- 70.000 
135 01-3-2 Набавка на облека и обувки 15.000 
136 01-3-2 Набавка и дополнение на опрема 100.000 
137 01-3-2 Трошоци за престој на делегации 100.000 
138 01-3-2 Трошоци на реп,резентациј ата 120.000 
139 01-3-2 Издавање на заеднички публикации на Уставниот 

суд на Југославија и на републичките и покраин-
ските уставни судови 400.000 
Вкупно основна намена 01 44,282.000 

Вкупно раздел 5 (позиции 128 до 139) 44,282.000 
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РАЗДЕЛ 6. СОЈУЗЕН СУД 

Основаа намена 01. Средства за работа од органи-
те на управата 

140 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 27,762.000 
141 01-2 Средства за материјални трошоци 3,400.000 
142 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционирате 13,486.000 
143 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 432.000 
144 01-3-2 Издавање на Збирка на судски одлуки 500.000 
145 01-3-2 Патни трошоци во земјата 200.000 
146 01-3-2 Цатни трошоци во странство 165.000 
147 01-3-2 Преведување на јазиците на народите и народнос-

тите 170.000 
148 01-3-2 Трошоци на судската постапка 30.000 
149 01-3^2 Набавка и дополнение на опрема 200.000 
150 01-3-2 Текушта одржување на зградите и инвентарот 139.000 
151 01-3-2 Трошоци за престој на странски делегации 350.000 
152 01-3-2 Трошоци за репрезентацијата 100.000 
153 01-3-2 Награди и надомести на судиите-поротници 200.000 
154 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 100.000 

Вкупно основна намена 01 
47,234.000 

Вкупно раздел 6 (позиции 14Q до 154) 47,234.000 

РАЗДЕЛ 7. СОЈУЗНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО 

Основна намена 01. Средства за работа на органи-
те на управата 

155 01-1-1 Средств-а за лични доходи на работниците 10,998.000 
156 01^2 Средства за материјални трошоци 713.000 
157 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите 7,527.000 
158 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 324.000 
159 31-3-2 Патни трошоци во странство 100.000 
160 01-3-2 Преведување на судски списи од странски и на странски јазици 60.000 
161 01-3-2 Трошоци на советувања, следење и проучување на 

општествен,ите односи и појави 50.000 
162 01-3-2 Патни трошоци во земјата 130.000 
163 01-3-2 Трошоци за престој на странски делегации 300.000 
164 01-3-2 Трошоци за репрезентација 40.000 
165 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 25.000 

Вкупно основна намена 01 20,267.000 

Вкупно раздел 7 (позиции 155 до 165) 20,267.000 

166 
167 
168 

0 1 - 1 - 1 

0 1 - 2 

01-3-1 

РАЗДЕЛ 8. СОЈУЗНО ЈАВНО П Р А В О Б Р А Н И Т Е Л -
СТВО 

Основна намена 01. Средства за работа на органи-
те на управата 
Средства за лични доходи на работниците 
Средства за материјални трошоци 
Средства за лични доходи и други примања на ф у н -
кц,ионерите 

8,230.000 
443.000 

2,111.000 
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169 01-3-2 Трошоци на процесната и извршната постапка и за 
застапување во земјата 

170 01-3-2 Трошоци за водење на процес во странство и патни 
трошоци 

171 01-3-2 Трошоци за престој на странски делегации 
172 01-3-2 Трошоци за репрезентацијата 
173 01-3-2 Трошоци за состаноци 
174 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 

Вкупно основна намена 01 

30.000 

465.000 
20.000 

5.000 
200.000 

10.000 

11,514.000 

Вкупно раздел 8 (позиции 167 до 174) 11,514.000 

РАЗДЕЛ 9. СОЈУЗЕН ОПШТЕСТВЕН П Р А В О Б Р А -
НИТЕЛ НА САМОУПРАВУВАЊЕТО 

Основна намена 01. Средства за работа на органи-
те на управата 

175 01-1-1 Средства з а л,ични доходи на работниците 6,209.000 
176 01-2 Средства за материјални трошоци 700.000 
177 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите 2,808.000 
178 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 108.000 
179 01-3-2 Трошоци за советување и семинари ' 40.000 
180 01-3-2 Трошоци за престој на странски делегации 10.000 
181 01-3-2 Набавка на опрема 50.000 
182 01-3-2 Трошоци за репрезентацијата 33.000 
183 01-3-3 Работи /во врска со народната одбрана 30.000 

Вкупно основна намена 01 9,988.000 

Вкупно раз,дел 9 (позиции 175 до 183) 9,988.000 

РАЗДЕЛ 10. СОЈУЗЕН СОВЕТ З А П Р Е К Р Ш О Ц И 

Основна намена 01. Средства за работа на органи-
те на управата 

184 01-1-1 Средства з а лични доходи на работниците 12,693.000 
185 01-2 Средства за материјални трошоци 375.000 
186 01-3-2 Патни трошоци во земјата 40.000 
187 01-3-2 Трошоци за работа на повремените членови на со-

ветот 50.000 
188 01-3-2 Набавка на опрема 10.000 

Вкупно основна намена 01 13,168.000 

Вкупно раз,дел 10 (позиции 184 до 188) 13,168.000 

РАЗДЕЛ 11. СОЈУЗЕН С Е К Р Е Т А Р И Ј А Т З А НАД-
ВОРЕШНИ Р А Б О Т И 

Основна намена 01. Средства за работа на органи-
те на управата 

189 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 730,633.000 
190 01-2 редства за материјални трошоци 90,120.000 
191 01-3-1 . Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите 49,056.000 
192 01-3-2 Надомести на надворешни соработници 1,300.000 
193 01-3-2 Надомест за работа ноќе, во недела и во денови на државни празници 3,50С.000 
194 01-3-2 Трошоци за репрезентацијата 1,600.000 
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195 01-3-2 Трошоци за делегации 28,000.000 
196 01-3-2 Трошоци за разграничување со соседните земји и за 

Комисијата за кодификација н^ меѓународното 
право 3,801.000 

197 01-3-2 Трошоци за консултации и состаноци на групата 
неврзани земји 9,620.000 

198 01-3-2 Трошоци за учество на домашната делегација на 
Конференцијата за Европската безбедност и сорабо-
тка 8,442.000 

199 01-3-2 Експлоатација на опремата за р-адиоврски 29,466.000 
200 01-3-2 Трошоци на привремено сместување 6,700.000 . 
201 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 2,228.000 
202 01-3-2 Собирање и обработка на архивска граѓа 3,080.000 
203 01-3-2 Членарина на меѓународни организации 413,251.000 
204 01-3-2 За потребите на документацијата 40,278.000 
205 01-3-2 Дополнение и замена на опремата 9,970.000 
206 01-3-2 Стручна обука на кадри за службата за врски 598.000 
207 01-3-3 Лични и материјални расходи на дипломатски и 

6.143,196.000 конзуларни претставништва во странство 6.143,196.000 
208 01-3-3 Замена на патни исправи на југословенски граѓани 

во странство 16,000.000 
209 01-3-3 Физичко и техничко обезбедување 6,200.000 
210 01-3-3 За информативна дејност меѓу југословенските гра- . 

15,772.000 гани на работа и престој во странство 15,772.000 
211 01-3-3 Трошоци на репатриација и депортација на југо-

6,666.000 словенски граѓани од странство 6,666.000 
212 01-3-3 Изработка на публикации и документи за надворе-

шната политика 4,056.000 
213 01-3-3 Разни помошти во согласност со принципите на ме-

3,333.000 ѓународната солидар-ност 3,333.000 
214 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 63,000.000 
215 01-3-3 Стручно образование на кадрите 7,714.000 
216 01-3-3 Учество на СФРЈ во финансирањето на мировните 

сили на ООН на Блискиот Исток 
Вкупно основна намена 01 

25,440.000 
7.723,020.000 

Вкупно раздел И (позиции 189 до 216) 7.723,020.000 

РАЗДЕЛ 12. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАРО-
ДНА ОДБРАНА 

Основна намена 01 Народна одбрана и опште-
ствена самозаштита 

217 02-1-1 Средства за Југословенската народна армија во те-
куштата година 231.603,000.000 

218 02-1-2 Средства за покривање на расходите за вршење на 
услуги н-а корисници надвор од Југословенската на-
родна армија 2.290.000.000 

Вкупно основна намена 02 233.898,000.000 

Вкупно раздел 12 (позиции 217 до 218) 233.898,000.000 

РАЗДЕЛ 13. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНА-
ТРЕШНИ РАБОТИ 

Основна намена 01. Средства за работа на орга-
ните на управата 

219 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 1.370,000.0СЈ 
220 01-2 Средства за материјални трошоци 126,100.000 

221 01-3-1 Средства - за лични доходи и други лични примања 
на функционерите 1,133.000 
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222 01-3-2 За определени потреби 1.125,000.000 
223 01-3-2 Набав-ка на облека и Обувки 24,800.000 
224 01-3-2 Школув-ање на кадра: 14,900.000 
225 01-3-2 Здравствена превентива за осигурување на работни-

ци и еднократна помош според член 37 од Законот 
за вршење на внатрешните работи од надлежноста 
на сојузните органи на управата 1,350.000 

226 01-3-2 Трошоци за о-држување на згради 13,000.000 
227 01-3-2 Селидбени трошоци и отпремнина 9,300.000 
228 01-3-2 Надомест за одвоен жќвот од семејството 14,000.000 
229 01-3-2 Надомест за повремени, привремени и други работи 1,900.000 
230 01-3-2 Трошоци на Центарот за образование на работници-

те 3,500.000 
231 01-3-2 Надомест за ноќна работа 2,200.000 
232 01-3-2 Обврски според член 43 од Законот за вршење на 

внатрешните работи од надлежноста на сојузните 
органи на управата 28,000.000 

233 01-3-3 Надомест на личните доходи и на другите расходи 
на работниците за обезбедување на вработените во 
дипломатските и конзуларните претстваништва 105,400.000 

234 01-3-3 Трошоци на транзитноприфатниот центар за бегалци 5,000.000 
235 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 22,000.000 
236 01-3-3 Средств-а за работа на Институтот за безбедност и 

општествена самоз.аштита 69,000.000 
237 01-3-3 Средства за трошоци н,а Институтот за безбедност и 

општествена самозаштита во врска со давањето ус-
луги на странски служби и на трети лица во земјата 100,000.000 

238 01-3-3 Опрема на бригадата на милицијата 74,000.000 
Основ-на намена 01 3.110,583.000 

Вкупно раздел 13 (позиции 219 до 238) 3.110,583.000 

РАЗДЕЛ 14. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИ-
НАНСИИ 

Глава 1. Секретаријат 
Основна намена 01. Средства за работа на органи-
те на управата 

239 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 111,500.000 
240 01-1-2 Средства за заедничка потрошувачка на сојузните 

органи и организации 199,963.000 
241 01-2 - Средства за материјални трошоци 7,900.000 
242 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите 1,090.000 
243 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семјството 250.000 
244 01-3-2 Патни трошоци во странство 2,500.000 
245 01-3-2 Слобо-дна зона ка ј Сежана 4,000.000 
246 01-3-2 Кур-сни разлики 184,270.000 
247 01-3-2 Соработка со меѓународни финансиски организаци 300.000 
248 01-3-2 Обврски спрема САП Косово за покривање на раз-ликите во каматата на подигнатите меѓународни 

кредити 270,000.000 
249 01-3-2 Набавка и дополнение на опремата 400.000 
250 01-3-2 За определени потреби 10,834.000 
251 01-3-2 Средства за усогласување на личните доходи во ор-

га,ните на федерацијата 920,730.000 
252 01-3-3 Надомест за национализиран имот во земјата 4,500.000 
253 01-3-3 Надомест и провизија на Службата на општествено-то книговодство 14,400.000 
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254 01-3-3 Трошоци за закуп на Амбасадата на Етиопија 
255 01-3-3 Трошоци на комисијата за Ревалоризација на основ-

ните средства 
256 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 

Вкупно основна намена 01 

40.000 

30.000 
54.000 

1.732,761.000 

Основна намена 04 Трансферни средства на дру-
ги општествено-политички заедници 

257 04-2 Дополнителни средства на Социјалистичка Репуб-
лика Босна и Херцеговина 9.112,475.000 

258 04-2 Дополнителни средства на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија 4.153,407.000 

259 04-2 Дополнителни средства на Социјалистичка Репуб-
лика Црна Гора 3.427,024.000 

260 04-2 Дополнителни средства на Социјалистичка Автоно-
мна Покраина Косово 14.856,414.000 

261 04-2 Ненамирени обврски од поранешните години спре-
ма САП Косово 1.050,000.000 
Вкупно основна намена 04 32.599,320.000 

Основна намена 05 Обврски во финансирањето 
на општествените дејности 

262 05-9 Дополнителни наменски средства на заедницата за 
пензиско и инвалидско осигурување на СР Црна Го-
ра за покривање на дефицитот во Фондот на пензи-
ското и инвалидското осигурување 1.032,000.000 

263 05-9 Средства за бенефицирани пензии на воените лица 
во смисла на одредбите на Законот за обврските на 
федерацијата за пензиите на борците 4.270,800.000 

264 05-9 Средства за валоризација на воените пензии 4.092,500.000 
265 05-9 Дополнителни наменски средства за покривање на 

дефицитот во Фондот на пензиското осигурување на 
воените лица 12.871,700.000 
Вкупно основна намена 05 22.267,000.000 

Основна намена 06 Други општоопштествени пот-
реби 

266 06-11 Надомест за по-кривање на трошоците на Службата 
на општественото.книговодство за работи на евиден-
цијата, работи на контролата и информативно-ана-
литички работи 
Вкупно основна намена 06 

225,600.000 
225,600.000 

Основна намена 07. Средства за резерви на феде-
рацијата 

267 07-1 Издвојување во постојаната резерва на федерацијата 
268 07-2 Текушта буџетска резерва 

Вкупно основна намена 07 

153,800.000 
288,900.000 

442,700.000 

Основна намена 08. Орочени средства, издвоени 
средства, обврски и други потреби од интерес за 
федерацијата 

269 08-4-2 Обврски по странски заеми и за национализиран 
странски имот 

270 08-4-2 За отплата на кредити за земјоделските вишоци ко-
ристени за финансирање на Сојузниот буџет за 1965 
и на Сојузниот буџет за 1966 година 

70,000.000 

166,480.000 
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271 08-4-2 Преземена обврска на САД Косово за отплата на 
странскиот заем за хидроенер-гетскиот систем ,,Ибар^ 
-Лепенац" 460,000.000 

272 08-4-2 Средства за покривање на корените разлики од по-
970,000.000 ранешните го-дини 970,000.000 

273 08-4-2 Отплата на кредитот одобрен за и з в р т у в а њ е на про-
грамата на постојаните сојузни стоковни резерви во 
1978 година 985,300.000 

274 08-4-2 Средства за отплата на меѓународни кредити за соо-
браќајници на терито-ријата на СР Црна Гора 391,QOO.OOO 

275 08-4-2 Придонес на меѓународното здружение за развој на 
ИДА 127,100.000 

276 08-4-2 Членски влог за Интерамвриканската банка 97,000.000 
277 08-4-2 Членски влог на СФРЈ во Афр-иканската банка за 

развој 133,900.000 
278 08-4-2 Посебно зголемување на влогот на СФРЈ во капита-

лот на Меѓународната банка за обнова и развој 218,500.000 
279 08-4-2 Општо зголемување на капиталот на Меѓународната 

банка за обнова и развој 448,500.000 
280 08-4-2 III пополнување на средствата на Африканскиот 

фонд за развој 160,200.000 
281 08-4-2 Членски влог на СФРЈ во Заедничкиот фонд за при-

марни производи 40,000.000 
Вкупно основна намена 08 4.267,980.000 
Вкупно Глава 1 6Ј.535,361.Q0O 

Глава 2. Сојузен девизен инспекторат 
Основна намена 01. Средства за работа на орга-
ните на управата 

282 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 116,683.000 
283 01-2 Средства за материјални трошоци 7,200.000 
284 01-3-2 Надомести за работа на хонорарни соработници во 

девизните инспекторати на републиките 30.000 
285 01-3-2 Патни трошоци на девизните инспектори во земјата 4,080.000 
286 01-3-2 Закуп и одржување на деловни простории 2,800.000 
т 01-3-2 Патни трошоци во странство 2,500.000 
т 01-3-2 Набавка на опрема 400.000 
289 01-3-2 Трошоци з^ репрезентација . ,, 6.000 
290 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 35.000 

Вкупно основна намена 01 133,734.000 
Вкупно глава 2 133,734.000 
Вкупно раздел 14 (позиции 239 до 290) 61,669,095.000 

РАЗДЕЛ 15. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАД-
ВОРЕШНА ТРГОВИЈА 

Основна намена 01. Средства за работа на орга-
ните на управата 

291 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 96,069.000 
292 01-2 Средства за материјални трошоци 6,737.000 
293 01-3-1 Средства за лични доходи и други примања на фун-

кционерите 968.000 
294 01-3-2 Надомести за одвоен живот од семејството 324.000 
295 01-3-2 Изработка на билтени и други материјали и обрас-

ци за спроведување на надворешнотрговскиот и де-
визниот режим 140.000 

296 01-3-2 Трошоци на странски и домашни делегации 2,475.000 
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297 01--3-2 Надомести за преведување од странски јазици на 
разни стручни материјали и странски публикации 100.000 

298 01--3-2 Набавка на облека и обувки 18.000 
299 01 -3-2 Членарина за меѓународни организации 52,369.000 
300 01 -3-2 Дополнение и замена на опремата 671.000 
301 01--3-2 Трошоци за програмите за усовршување на работ-

ниците 120.000 
302 01--3-3 Работи во врска со народната одбрана 

Вкупно основна намена 01 
169.000 

160,160.000 

Вкупно раздел 15 (позиции 291 до 302) 160,160.000 

РАЗДЕЛ 16. СОЈУЗЕН СЕКРАТАРИЈАТ ЗА ПАЗАР 
И ОПШТИ СТОПАНСКИ РАБОТИ 

Глава 1. Секретаријат 

Основна намена 01. Средства за работа на органи-
те на управата 

303 01--1-1 Средства за лични доходи на работниците 53,000.000 
304 01--2 Средства за материјални трошоци 4,500.000 
305 01--3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите 952.000 
306 01--3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 400.000 
307 01--3-2 Патни трошоци во странство 385.000 
308 01 -3-2 Трошоци за меѓународна соработка 360.000 
309 01--3-2 Патни трошоци во земјата 1,000.000 
310 01 -3-2 Трошоци за обработка на податоци 50.000 
311 01--3-2 Членарина за меѓународни организации 13,986.000 
312 01 -3-2 Средства за финансирање на трошоците во врска со 

анализата и прогнозата на стопанските движења 4,500.000 
313 01 -3-2 Трошоци за печатење на бонови за купување на 

бензин и дизел гориво 86,899.000 
314 01--3-3 Работи во врска со народната одбрана 80.000 

Вкупно основна намена 01 166,112.000 

Вкупно глава 1 166,112.000 

Глава 2. Сојузен пазарен инспекторат 

Основна намена 01. Средства за работа на органи-
те на управата 

315 01 -1-1 Средства за лични доходи' на работниците 55,555.000 
316 01 -2 Средства за материјални трошоци 3,300.000 
317 01 -3-2 Надомести за продолжена работа и за работа во де-

нови на државни празници 300.000 
318 01 -3-2 Патни трошоци во странство 50.000 
319 01 -3-2 Надомести на овластени организации и стручни лица 

за вршење контрола на квалитетот на производите 
што се увезуваат 1,350.000 

320 01 -3-2 Трошоци за контрола на квалитетот 1,000.000 

321 01 -3-2 Закупи 1,700.000 
322 01 -3-2 Трошоци за меѓународна соработка 20.000 

323 01 -3-2 Надомести за вештачење и експертизи 800.000 
324 01 -3-2 Набавка на опрема 380.000 

325 01 -3-2 Набавка на стручни публикации 450.000 
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326 01-3-2 Патни трошоци на пазарните инспектори во земјата 4,200.000 
327 01-3-2 Трошоци за репрезентација 12.000 
328 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 200.000 
329 01-3-2 Набавка на службена облека и обувки 500.000 

Вкупно основна намена 01 69,817.000 

Вкупно глава 2 69,817.000 

Глава 3. Сојузна дирекција за резерви на 
индустриски производи 

Основна намена 01. Средства за работа на органи-
те на управата 

330 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 41,919.000 
331 01-2 Средства за материјални трошоци 4,950.000 
332 01-3-2 Патни трошоци во земјата и странство 1,300.000 
333 01-3-2 Трошоци за репрезентација 21.000 
334 01-3-2 Студии, анализи и списанија 100.000 
335 01-3-2 Трошоци за одржување на инвентарот и за набавка 

на опрема 500.000 
336 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 400.000 
337 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 30.000 
338 01-3-4 За определени потреби 282,500.000 

Вкупно основна намена 01 331,720.000 

Вкупно глава 3 331,720.000 

Глава 4. Сојузна дирекција за резерви на 
прехранбени производи 

Основна намена 01. Средства за работа на органи-
те на управата 

339 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 42,599.000 
340 01-2 Средства за материјални трошоци 3,000.000 
341 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 76.000 
342 01-3-2 Патни трошоци во земјата и странство . 1,300.000 
343 01-3-2 Трошоци за репрезентација 15.000 
344 01-3-2 Трошоци за одржување на инвентарот и за набавка 

на опрема 450.000 
345 01-3-2 Студии, анализи и списанија 500.000 
346 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 70.000 
347 01-3-4 Средства за определени потреби 906,000.000 

Вкупно основна намена 01 954,010.000 
Вкупно глава 4 954.010.000 

Вкупно раздел 16 (позиции 303 до 347) 1.521,659.000 

РАЗДЕЛ 17. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРА-
ВОСУДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА НА 
СОЈУЗНАТА УПРАВА 

Глава 1. Секретаријат 
Основна намена 01. Средства за работа на органи-
те на управата 

348 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 31.549 ООО 
349 01-2 Средства за материјални трошоци 1,600.000 
350 01-3-1 Средства за личи" доходи и други лични примања 

на функционерите 9G6.U00 
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351 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 216.000 
352 01-3-2 Трошоци за екстрадиција 1,650.000 
353 01-3-2 Патни трошоци во странство 260.000 
854 01-3-2 Преведување од странски јазици на замолници и до-

кументи 24;000 
355 01-3-2 Трошоци за вештачење и процесни трошоци 68.000 
356 01-3-2 Трошоци во врска со изработката на прописи 300.000 
357 01-3-2 За определени потреби 40,000,000 
358 01-3-3 Учество во финансирањето на меѓународните соста-

ноци и други потфати 120.000 
359 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 

Вкупно основна намена 01 
34.000 

76,807.000 

Вкупно глава 1 76,807.000 

Глава 2. Завод за унапредување на Сојузна-
та управа 

Основна намена 01. Средства за работа на органи-
те на управата 

360 
361 

01-1-1 
01-2 

Средства за лични доходи на работниците 
Средства за материјални трошоци 

10,942.000 
325.000 

362 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството loe.ooo 
363 01-3-2 Патни трошоци во странство 30.000 
364 01-3-2 Набавка на стручна литература 7.000 
365 01-3-2 Трошоци за стручно образование на работниците на 

сојузните органи и сојузните организации 60.000 
366 01-3-2 Трошоци за издавање на билтенот на Заводот 126.000 
367 01-3-2 Трошоци за изработка на елаборати и студии 12.000 
368 01-3-2 Членарина за меѓународни организации 

Вкупно основна намена 01 
579.000 

12,189^)00 

Вкупно глава 2 12,189.000 

Глава 3. Завод за информатика на сојузните 
органи 

Основна намена 01. Средства за работа на органи-
те на управата 

369 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 29,623.000 
370 01-2 Средства за материјални трошоци 2,840.000 
371 61-3-2 Патни трошоци во странство 30.000 
372 01-3-2 Набавка на стручна литература 360.000 
373 01-3-2 Материјални трошоци во врска со издавање и чу-

вање на документационен и информационен мате-
ријал 200.000 

01-3-2 Трошоци за работата на електронскиот сметач 1,550.000 
375 01-3-2 Трошоци за изработка на проекти на информацио-

ниот систем 200.000 
376 01-3-2 Набавка на опрема 2,219.000 
377 01-3-2 Специјализации — стручно усовршување во стран-

ство 
Вкупно основна намена 01 

100.000 
37,122.000 

Вкупно глава 3 37,122.000 
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Глава 4. Финансирање на програмата за ра-
бота на самостојните институции и 
организации 

Основна намена 01. Средства за работа на органи-
те на управата 

378 01-3-2 Средства за извршување на програмата за работа на 
Институтот за споредбено право 5,230.000 

379 01-3-2 Надомест на здравствените установи за давање ус-
луги на работниците во сојузните органи 1,036.000 

380 01-3-2 Средства за извршување на програмата за работа 
на Музејот на револуцијата на народите и народно-
стите на Југославија 20,533.000 

381 01-3-2 Средства за наградата АВНОЈ 3,800.000 
382 01-3-2 Фонд за унапредување на ликовната уметност „Мо-

ша Пијаде" 2,590.000 
383 01-3-2 Средства за работа на Комисијата по предметите со 

ликот на Јосип Броз Тито 194.000 
384 01-3-2 Наградата „Едвадр Кардељ" 500.000 

Вкупно основна намена 01 33,883.000 

Вкупно глава 4 33,883.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 17 (позиции 348 до 384) 160,001.000 

РАЗДЕЛ 18. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ З А ИН-
ФОРМАЦИИ 

Основна намена 01. Средства за работа на органи-
те на управата 

385 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 62,160.000 
386 01-2 Средства за материјални трошоци 2,638.000 
387 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите 987.000 
388 01-3-2 Претплата за печат, списанија и публикации 1,450.000 
389 01-3-2 Трошоци за престој на странски гости и публи-цист^ 4,800.000 
390 01-3-2 Државни посети на странски новинари во придужба 1,480.000 
391 01-3-2 Школување на новинари од неврзаните земји 5,600.000 
392 01-3-2 Издавање на билтени и трошоци за одржување на 

конференции за печат и издавачка дејност врзана . 
за работата на Сојузниот извршен совет 2,900.000 

393 01-3-2 Извршување на програмата на меѓународните врски 
на Сојузот на новинарите на Југославија 1,600.000 

394 01-3-2 Трошоци за соработка на мултилатерален план во 
областа на информирањето меѓу неврзаните земји во 
развој 220.000 

395 01-3-2 Дополнение и замена на опремата 79.000 
396 01-ЗтЗ Издавчка дејност, актуелни пишувани информации, 

откуп на изданијата за Југославија на странски ј а -
зици, ииформативно-документарни филмови, фото-
-информации, изложби, посебни акции, оперативен 
фонд при Секретаријатот и трошоци за транспорт 
на иѕнформативно-пропаганден материјал 37,988.000 

397 01-3-3 Откуп на периодични публикации наменети за 
странство 70,000.000 

398 01-3-3 Радиопрограма за странство 140,000,000 
399 01-3-3 Радиоемисии, репортажи и ТВ стории за странство 1,80С.000 
40Г 01-3-3 Новинско-агенциски услуги 248,000 ООО 
401 01-3-3 Трошоци за изработка на Филмски новости 27,000.000 
402 01-3-3 Информативко-пропагандна и културно-забавна деј-

ност наменета ка нашите работници и иселеници во 
странство 20,000,000. 
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403 01-3-3 Информирање на странската јавност преку радиото 
и телевизијата 16,000.000 

404 01-3-3 Меѓународен прес-центар во Белград 10,000.000 
405 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 13,000.000 
406 01-3-3 Општонародната одбрана и општествената самоза-

штита во системот на јавното информирање 17,000.000 
407 01-3-3 Редовни трошоци за одржување на Службата за од-

бранбени подготовки на Радио Југославија 6,000.000 
408 01-3-3 Редовни трошоци за одржување на Службата за од-

бранбени подготовки на Новинската агенција Танјуг 1,800.000 
Вкупно основна намена 01 692,502.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 18 (позиции 385 до 408) 692,502.000 

РАЗДЕЛ 19. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИ-
КА И ИНДУСТРИЈА 

Основна намена 01. Средства за работа на органи-
те на управата 

409 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 56,427.000 
410 01-2 Средства за материјални трошоци 2,560.000 
411 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите 899.000 
412 01-3-2 Трошоци за меѓународна соработка во земјата 960.000 
413 01-3-2 Патни трошоци во странство 1,200.000 
414 01-3-2 Надомести за работа на членовите на комисии и 

на соработниците 150.000 
415 01-3-2 Трошоци за одржување на седниците на Комитетот 350.000 
416 01-3-2 Членарина за меѓународни организации 70,966.000 
417 01-3-2 Трошоци за реализација на Прогрмата за работа на 

Комисијата на СИС за нуклеарна енергија 420.000 
418 01-3-2 Изработка на стручни анализи 250.000 
419 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 300.000 

Вкупно основна намена 01 134,482.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 19 (позиции 409 до 419) 134,482.000 

РАЗДЕЛ 20. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛ-
СТВО 

Основна намена 01. Средства за работа на органи-
те на управата 

420 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 152,922.000 
421 01-2 Средства за материјални трошоци 4,500.000 
422 01-2 Средства за материјални трошоци на граничните 

станици 17,000.000 
423 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите 950.000 
424 01-3-2 Придонес на светската програма за храна WEP 17,300.000 
425 01-3-2 Трошоци на меѓународна соработка во водостопан-ството 900.000 
426 01-3-2 Надомести за работа на членовите на посебни коми-

сии 420.000 
427 ^ 01-3-2 Трошоци за контрола на средствата за заштита на 

растенијата 180.000 
428 01-3-2 Трошоци за контрола на средствата за заштита на 

добитокот 70.000 
42^ 01-3-2 Примена на мерките во граничниот појас во областа 

на ветеринарството и заштитата на растенијата 200.000 
430 01-3-2 Трошоци на меѓународна соработка во земјоделство^ 

то и шумарството 2̂ 400.000 
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431 01-3-2 Трошоци за одржување на седници на Комитетот 600.000 
432 01-3-2 За одржување на семинари, курсеви и подготвува -

ње на прописи од областа на ветеринарството и за -
штитата на растенијата 2,000.000 

433 01-3-2 Надомести за надворешни работници во областа на 
заштитата на растенијата на граничните премини 400.000 

434 01-3-2 За следење на движењето на карантински болести и 
на штетници во областа на заштитата на растени-
јата 1,000.000 

435 01-3-2 Членарини на меѓународни организации 7,166.000 
436 01-3-2 Надомести за работа подолга од полното работно 

време во областа на ветеринарството на граничните 
премини 240.000 

437 01-3-2 Надомест за работа подолга од полното работно вре-
ме во областа на заштитата на растенијата на гра-
ничните премини 350.000 

438 01-3-2 Признавање на новосоздадени сорти и одобрување 
ча воведување во производство на семе на посадочен 
материјал 3,500.000 

439 01-3-2 Надомести на надворешни соработници за вршење 
на ветеринарска контрола на границата 480.000 

440 01-3-2 За проверка и примена на нови технологии и тех-
ники во земјоделството и шумарството, во согласност 
со политиката на економскиот развој во 1984 година 2,750.000 

441 01-3-2 Обработување и печатење на упатства за спроведу-
вање на прописите и мерките од надлежноста на ф е -
дерацијата 1,500.000 

442 01-3-2 Одржување на саеми, изложби, советувања, симпо-
зиуми и конгреси заради унапредување на земјодел-
ството 1,700.000 

443 01-3-2 Следење, утврдување и спроведување на соработката 
со земјите со кои постојат меѓудржавни комитети и 
комисии, а посебно со земјите во развој 800.000 

444 01-3-2 Набавка и дополение на опремата 670.000 
445 01-3-2 Трошоци за утврдување на однесувањето на актив-

ните супстанции на пестицидите 550.000 
446 01-3-2 Трошоци за работа на комисии и работни тела на 

Комитетот 600.000 
447 01-3-2 Дијагностика на вирусните заболувања 400.000 
448 01-3-2 Доработка на интегралните мерки за заштита на ра-

стенијата и воведување на непестицидни мерки за 
сузбивање на растителни болести и штетници 1,000.000 

, 449 01-3-2 Надомести за одвоен живот од семејството 
450 01-3-2 Учество во изработката на иницијативната програма 

за утврдување на причинители^ и за преземање 
мерки за санација па масовното сушење'на поважни 
зидови дрвја 550.000 

451 01-3-2 Надомести за работа ноќе и во деновите на држав-
ните празници во областа на ветеринарството на 
граничните премини 500.000 

452 01-3-2 Придонес на Меѓународниот фонд за развој на зем-
јоделство IFAD 4,377.000 

453 01-3-2 Учество во изработката на публикацијата „Произ-
водство и аграрна политика — книга II" 250.000 

454 01-3-2 Трошоци за работа на Советот на Сојузниот коми-
тет за земјоделство за аграрната политика 1,600.000 

455 01-3-2 Надомести за работа ноќе и во деновите на држав-
ните празници во областа на заштитата на растени-
јата на граничните премини 500.000 

456 01-3-2 Учество во изработката на прирачникот „Пестици-
д и ^ во стопанството и шумарството на Југославија" 300.000 

457 01-3-2 Трошоци за одржување на деловните простории на 
граничните станици 554.000 

458 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 900.000 
Вкупно основна намена 01 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 20 (позиции 420 до 458) 

232,640 ООО 

232,640.000 
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РАЗДЕЛ 21. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА СООБРАЌАЈ 
И ВРСКИ 

Глава 1. Комитет 
Основна намена 01. Средства за работа на органи-
те на управата 

459 01-1-1 Средства за лич,ни доходи на работниците 60,003.000 
460 01-2 Средства за материјални трошоци 5,300.000 
461 01-3-1, Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите 924.000 
462 01-3-2 Изработка на технички прописи 3,000.000 
463 01-3-2 Трошоци на меѓународна соработка 800.000 
464 01-3-2 Патни трошоци во странство 1,700.000 
465 01-3-2 Надомести за работа на членовите на комисии 300.000 
466 01-3-2 Печатење на меѓународни дозволи во сообраќајот 1,600.000 
467 01-3-2 Набавка и дополнение на опремата 100.000 
468 01-3-2 Членарини на меѓународни организации 35,417.000 
469 01-3-2 Трошоци за учеството на стручњаци на Југорегистар 

на работите од интерес за федерацијата 3,100.000 
470 01-3-2 Надомести за одвоен живот од семејството 700.000 
471 01-3-2 Средства за определени потреби 400.000 
472 01-3-2 Трошоци за седниците на Комитетот 300.000 
473 01-3-2 Надомести за пензиско и здравствено осигурана на 

југословенските граѓани привремено вработени во 
Секретаријатот на Дунавската комисија 520.000 

474 01-3-2 Одржување на редовен воздушен ообраќај Белград. 
-Тирана и обратно 16,000.000 

475 01-3-2 Одржување на редовен воздушен сообраќај Белград-
-Малта и обратно 16,500.000 

476 01-3-2 Одржување на редовен ваздушен -сообраќај Белград-
-Кипар и обратно 16,800.000 

477 01-3-2 Надомести за работа на аеродромите ^ за потребите 
на безбедноста на воздушниот сообраќај 16,120.000 

478 01-3-3 За безбедноста на пловидбата во поморскиот сообра-
ќа ј 120,000.000 

479 01-3-3 За безбедноста на пловидбата во речниот сообраќај 150,000.000 
480 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 350.000 
481 01-3-3 Средства за работа на Геомагнетскиот институт на работите од интерес за федерацијата 31,200.000 
482 01-3-3 Средства за покривање на обврските за повластено 

возење во патничкиот сообраќај 209,900.000 
Вкупно основна намена 01 691,034.000 

Вкупно глава 1 691,034.000 

Глава 2. Сојузна управа зџ контрола на ле-
тањето 

Основна намена 01. Средства за работа на органи-
те на управата 

483 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 775,698.000 
484 01-2 Средства за материјални трошоци 8,000.000 
485 01-3-2 Трошоци на погонот 125,900.000 
486 01-3-2 Закупи 3,469.000 
487 01-3-2 Трошоци за користење на авиони 42,000.000 
488 01-3-2 Надомести за работа ноќе и во денови на државни 

празници 34,000.000 
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489 01-3-2 Надомести на надворешни соработници 200.000 
490 01-3-2 Трошоци за користење на возилата 21,000.000 
491 01-3-2 Трошоци на осигурување 11,200.000 
492 01-3-2 Патни трошоци во земјата 17,276.000 
493 01-3-2 Трошоци на печатницата i,200.000 
494 01-3-2 Набавка на облека и обувки 19,800.000 
495 01-3-2 Трошоци за банкарска провизија 6,500.000 
496 01-3-2 Патни. трошоци во странство 1,500-000 
497 01-3-2 Членарини на меѓународни и други организации 1,181.000 
498 01-3-2 Набавка на средства за заштина при работата 2,000.000 
499 01-3-2 Дополение на инвентарот 3,600.000 
500 01-3-2 Попггенско-телеграфски и телефонски трошоци 55,900.000 
501 01-3-2 Чување и обезбедување на имотот 10,000.000 
502 01-3-2 Лекарски прегледи на контролорите, на летачите-

-техничари и на возачите 3,300.000 
503 01-3-2 Набавка на учила и учебници за обука 600.000 
504 01-3-2 Трошоци за репрезентација 50.000 
505 01-3-2 Трошоци за реамбулација на воздухопловните карти 6,000.000 
506 01-3-2 Трошоци што се плаќаат според воените прописи 4,800.000 
507 01-3-3 Трошоци во врска со народната одбрана 300,000 

Вкупно основна намена 01 1.155,474.000 

Вкупно глава 2 1.155,474.000 

Глава 3. Сојузна управа за радиоврски 

Основна намена 01. Средства за работа на органи-
те на управата 

508 01-1-1 Средства за лич,ни доходи на работниците 47,368.000 
509 01-2 Средства за материјални трошоци 1,350.000 
510 01-3-2 Надомести за ноќна работа 40.000 
511 01-3-2 Одржување на контролно-мерните центри 700.000 
512 01-3-2 Осигурување на имотот 3,500.000 
513 01-3-2 Набавка и дополнение на опремата 300.000 
514 01-3-2 Трошоци на возниот парк 1,000.000 
515 01-3-2 Патни трошоци во земјата 1,000.000 
516 01-3-2 Патни трошоци во странство 800.000 
517 01-3-2 Набавка на облека и обувки 50.000 
518 01-3-2 Изработка на стручно-технички прописи, упатства и 

елаборати 20.000 
519 01-3-2 Информационо-документациона обработка на пода-

тоци 1,000.000 
520 01-3-2 Трошоци на текушто и инвестиционо одржување на 

1/6 од деловниот простор во КМЦ Риека 400.000 
521 01-3-2 Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци 1,000.000 
522 01-3-2 Адаптација на просториите за сместување на смет-ковната опрема 700,000 
523 01-3-2 Обврски спрема Меѓународната унија за телекому-

никации и други плаќања 1,000.000 
524 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 35.000 

Вкупно основна намена 01 ч 60.313 ООО 

Вкупно глава 3 60.313 ооо 
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525 
526 
527 
528 
529 
530 
531 
532 
533 
534 
535 
536 
537 

538 
539 

540 
541 

0 1 - 1 - 1 

0 1 - 2 

01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 

01-3-2 
01-3-2 

01-3-2 
01-3-3 

Глава 4. Сојузен воздухопловен инспекто-
рат 

Основна намена 01. Средства за работа на органи-
те на управата 

Средства за лични доходи на работниците 32,129.000 
Средства за материјални трошоци 3,730.000 
Трошоци за користење на авиони и автомобили 3,000.000 
Набавка на облека и обувки 585.000 
Трошоци на меѓународна соработка 30.000 
Патни трошоци во странство 2,000.000 
Надомести за работа на надворешни соработници 50.000 
Патни трошоци во земјата 2,500.000 
Набавка и дополнение на опремата 1,000.000 
Трошоци за преведување 50.000 
Трошоци за организирање на советувања 20.000 
Трошоци за стручно образование 40.000 
Надомести за работа ноќе и во денови на државни 
празници 50.000 
Трошоци за репрезентација 12.000 
Надомести за превоз на работници на работа и од 
работа 336.000 
Членарини и котизации 200.000 
Работи во врска со народната одбрана 22.000 Вкупно основна намена 01 45,754.000 

Вкупно глава 4 45,754.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 21 (позиции 459 до 541) 1.952,575.000 

РАЗДЕЛ 22. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ТРУД, ЗДРАВ-
СТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

Глава 1. Комитет 

Основна намена 01. Средства за работа на о-ргани-
те на управата 

542 01--1-1 Средства за лични доходи на работниците 91,800.000 
543 01--2 Средства за материјални трошоци 2,300.000 
544 01--3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите 982.000 
545 01--3-2 Патни трошоци во странство 3,400.000 
546 01" -3-2 Патни трошоци во земјата 1,100.000 
547 01--3-2 Патни трошоци на странски стручњаци и на домаш-

ни што ги придружуваат^ трошоци во врска со 
странски делегации, дипломатски и други претстав-
ници 700.000 

548 01--3-2 Надомести за работа на членовите на постојаните 
стручни комисии 550.000 

549 01--3-2 Трошоци за одржување на седници на Комитетот и 
неговите тела за подготовка на здравството за оп-
штонародна одбрана 450.000 

550 01--3-2 Трошоци за издавање на извештаи на инспекцијата 
на трудот и на санитарната инспекција 100.000 

551 01--3-2 Членарина на меѓународни организации 180,000.000 
552 01--3-2 Определени работи од областа на фармацевтската 

служба и медицинското снабдување од интерес за 
федерацијата што ќе се договараат со соодветни 
стручни институции 500.000 
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553 01-3-2 Набавка и дополнение на опремата 300.000 
554 01-3-2 Надомести на работниците со неполно работно време 

и на надворешни соработници 1,800.000 
555 01-3-2 Надомести за работа подолга од полното работно 

време во врска со вршењето на санитарен надзор на 
границата 250.000 

556 01-3-2 Закуп и одржување на деловни простории за гра-
1,450.000 ничен санитарен надзор 1,450.000 

557 01-3-2 Набавка на службена облека за граничните санитар-
ни инспектори 200.000 

558 01-3-2 Трошоци за заштита на земјата од внесување на за-
разни болести 3,900.000 

559 01-3-2 Трошоци за анализа на лекови 550.000 
560 01-3-2 Трошоци во врска со вршењето на санитарен надзор 

на границата 2,600.000 
561 01-3-2 Трошоци за лекување на странци во Југославија 600.000 
562 01-3-2 Заштита од јонизирачки зрачења 150.000 
563 01-3-2 Материјално обезбедување и сместување на бегалци 9,000.000 
564 01-3-2 Определени работи од областа на здравствената за-

штита од непосреден интерес за остварување на 
функциите на федерацијата, што ќе се договорат со 
Сојузниот завод за здравствена заштита 20,000.000 

565 01-3-2 Трошоци за контрола на загаденоста на меѓународ-
ните и меѓурепубличките води 1,350.000 

566 01-3-2 Трошоци за работа на меѓуресорската група за ко-
ординација на работата на сојузните органи врз ре-
ализација на одлуката на Светската конференција 
на Меѓународната година на жените на ООН 1,200.000 

567 01-3-2 Обврски на Југос л ови ја како членка на Светската 
здравствена организација 105.000 

568 01-3-2 Трошоци за изработка на Југословенска фармако-
пеја 1,500.000 

569 01-3-2 Трошоци за подготвување на прописи за здравстве-
ната исправност на животните намирници и на пре-
дметите за општа употреба 400.000 

570 01-3-3 Финансирање наѓ активностите спрема југословен-
ските работници на работа во странство 9,000.000 

571 01-3-3 Средства за првомајски награди 2,600.000 
572 01-3-3 Трошоци за изработка на номенклатурата на зани-

мања 2,500.000 
573 01-3-3 Трошоци во врска со народната одбрана 200.000 
574 01-3-3 Придонес на Фондот на ОН за популациони актив-

ности 555.000 

Вкупно основна намена 01 342,092.000 
Вкупно глава 1 342,092.000 

Глава 2. Сојузно биро за работи на вработу-
вањето 

Основна намена 01. Средства за работа на органи-
те на управата 

575 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 35,536.000 
576 01-2 Средства за материјални трошоци 3,300.000 
577 01-3-2 Материјални трошоци за постојаните југословенско-

странски комисии 713.000 
578 01-3-2 Надомест за одвоен живот на социјалните работници 

во странство и трошоци за упатување на тие работ-
ници во странство 3,400.000 
Трошоци за печатење и издаваше на билтени и из-
вештаи 450.000 
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580 01-3-2 Сложбени патувања во земјата 1,500.000 
581 01-3-2 Патни трошоци во странство 2ДОО.О00 
582 01-3-2 Набавка на стручна литература 100.000 
583 01-3-2 Образование и воспитување на децата на југосло-

2,000.000 венските граѓани на привремена работа во странство 2,000.000 
584 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 69,000 

Вкупно основна намена 01 49,168.000 

Вкупно Глава 2 49,168.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 22 (позиции 542 до 584) 391,260.000 

РАЗДЕЛ 23. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ПРАШАЊА 
НА БОРЦИТЕ И НА ВОЕНИТЕ ИН-
ВАЛИДИ 

Основна намена 01. Средства за работа на органи-
те на управата 

585 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 12,037.000 
^36 01-2 Средства за материјални трошоци 580.000 
587 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите 954.000 
588 01-3-2 Патни трошоци во странство 377.000 
589 01-3-2 Патни трошоци во земјата 172.000 
590 01-3-2 Преведување на инвалидски и други исправи и теријали од странски јазици 20.000 
591 01-3-2 Трошоци за одржување на седници на Комитетот . 160.000 
59? 01-3-3 Уредување на гробовите и гробиштата на југосло-

венските борци 21,405.000 
Вкупно основна намена 01 35,705.000 

Основна намена 05. Обврски во формирањето 
на општествените дејности 

59? 05-9 Средства за бенефицирани пензии (без воените 
пензии) во смисла на одредбите на Законот за об -̂
врските на федерацијата за пензиите на борците 38.752,500.000 

594 05-11 Средства за инвалидски примања на воените инва-
лиди 9.854,500.000 

595 05-11 Средства за здравствена заштита на воените инва-
лиди 1.351,300.000 

596 05-11 Средства за бањско и климатско лекување 829,500.000 
597 05-11 Средства за боречки додаток 124,300.000 
598 05-11 Надомест на носителите на „Партизанска споменица 

1941" и на други одликувања 590,300.000 
599 05-11 Инвалидски примања на корисниците во странство 102,300.000 
600 05-11 Трошоци за пренесување на исплатите и за евиден-ција за корисниците на основните права 50,000.000 

Вкупно основна намена 05 51.654,700.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 23 (позиции 585 до 600) 51.690,405.000 

601 
602 
603 

0 1 - 1 - 1 

0 1 - 2 

01-3-1 

РАЗДЕЛ 24. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗАКОНО-
ДАВСТВО 

Основна намена 01. Средства за работа на органи-
те па управата 
Средства за лични доходи на работниците 
Средства за материјални трошоци 
Средства за лични доходи и други лични примања 
на функционерите 

24,253.000 
1Д50.000 

987.000 
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604 01-3-2 Патни трошоци во земјата на членови на Комите-
тот и на неговите тела 

605 01-3-2 Трошоци за репрезентација 
606 01-3-2 Комисија за правни прашања на СЕВ 

Вкупно основна намена 01 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 24 (позиции 601 до 606) 

500.000 
25.000 

400.000 
27,315.000 

27,315.000 

РАЗДЕЛ 25. СОЈУЗНА УПРАВА ЗА ЦАРИНИ 

Основна намена 01. Средства за работа на органи-
те на управата 

607 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 2.274,926.000 
608 01-2 Средства за материјални трошоци 454,900.000 
609 01-3-2 Надомест на штети според чл. 252, 283 и 356 од Ца-

ринскиот закон 500.000 
610 01-3-2 Патни трошоци во 'странство 1,200.000 
611 01-3-2 Членарина на меѓународни организации 4,200.000 
612 01-3-2 Трошоци за систематски прегледи на работниците 3,300.000 
613 01-3-2 Трошоци за осигурување на работниците 3,300.000 
614 01-3-2 Награда за откривање на царински прекршоци 3,000.000 
615 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството на ф у н к -

ционерите ј 216.000 
616 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 3,950.000 

Вкупно основна намена 01 
2.749,492.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 25 (позиции 607 до 616) 2.749,492.000 

РАЗДЕЛ 26. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО 
ПЛАНИРАЊЕ 

Средства за работа на орга-Основна намена 01 
ните на управата 

617 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 80,403.000 
618 01-2 Средства за материјални трошоци 8,000.000 
619 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите 2,028.000 
620 01-3-2 Патни трошоци во странство 50.000 
621 01-3-2 Надомест за надворешни соработници и трошоци за анкети 360.000 
622 01-3-2 Стручни конслутации и советувања 600.000 
623 01-3-2 Издавање на билтенот „Стопанските движен.а во 

светот и нивното влијание врз стопанството на Ју -
гославија" 3.500.000 

624 01-3-2 Методолошки истражувања 3,200.000 
625 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 100.000 

Вкупно основна намена 01 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 26 (позиции 617 до 625) 
98.241 ООО 

98.243 ,ООО 

626 
627 
628 

0 1 - 1 - 1 

0 1 - 2 

01-3-2 

РАЗДЕЛ 27. СОЈУЗНА ЗАЕДНИЦА ЗА РАБОТИТЕ 
НА ЦЕНИТЕ 

Основна намена 01. Средства за работа на органи-
те на управата 

Средства за лични доходи на работниците 
Средства за материјални трошоци 
Трошоци за печатење на публикации 

3 0 . 2 6 8 ООО 

1 . 9 4 0 ООО 

100.000 
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629 01-3-2 Набавка на опрема 
630 01-3-2 Трошоци за одржување на седниците на советот 
631 01-3-2 Трошоци за стручна соработка со органите на зае-

дниците за цени на републиките и на покраините 
632 01-3-2 Трошоци за изработка на материјали врз разрабо-

' тката на претстојните подзаконски прописи 
633 01-3-2 Преведување на јазиците на народите и народно-

стите 
634 01-3-2 Работи во врска со народната одбрана 

Вкупно основна наме/на 01 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 27 (позиции 626 до 634) 

170.000 
3,000.000 

120.000 

100.000 

50.000 
50.000 

35,798.000 

35,798.000 

РАЗДЕЛ 28. СОЈУЗЕН ЗАВОД З А СТАТИСТИКА 

Основна намена 01 Средства за работа на орга-
ните на управата 

635 01-1-1 Средства за лични Доходи на работниците 218,422.000 
636 01-2 Средства за материјални трошоци 15,000.000 
637 01-3-2 Противпожарна и хигиенско-техничка заштита 200.000 
638 01-3-2 Патни трошоци во странство 500.000 
639 01-3-2 Ч л е н а р и н а за меѓународни организации 1,248.000 
640 01-3-2 Трошоци за статистички истражувања 5,000.000 
641 01-3-2 Трошоци на Центарот за автоматска обработка на 

податоци 7,700.000 
642 01-3-2 Трошоци за издава-чка дејност i 6,000.000 
643 01-3-2 Одржување на зградите и инвентарот 900.000 
644 01-3-2 Закупи ! 5,000.000 
645 01-3-2 Трошоци за услуги на машините з а автоматска обра-

ботка на податоци 163,600.000 
646 01-3-2 Трошоци за стручно издигнување н а кадрите 1,000.000 
647 01-3-2 Трошоци за меѓународна соработка 100.000 
648 01-3-3 Работи во р-ека со народната одбрана 250.000 

Вкупно основна намена 01 
424,920.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 28- (позиции 625 до 648) 424,920.000 

РАЗДЕЛ 29. СОЈУЗЕН ЗАВОД З А МЕЃУНАРОДНА 
НАУЧНА, ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНА И 
Т Е Х Н И Ч К А С О Р А Б О Т К А 

Основна намена 01. Средства за работа на органи-
те на управата 

649 ' 01-1-1 Средства за лични доходи н а работниците 
650 01-2 Средства за материјални трошоци 
651 01-3-2 Надомест з а одвоен живот од семејството 
652 01-3-2 Дополнување и замена на опремата 
653 01-3-2 Членарини за меѓународни организации 
654 01-3-2 Придонес за Претседателството на ООН во Југо-

славија 
655 01-3-3 Трошоци за редовно школување, специјализација и 

студиски престој на странски граѓани, во Југосла-
вија 

656 01-3-3 Трошоци за подготовката за заминување на стру-
чњаци, за партиципации во ѓтлатиѓе на југо-словен-
ски стручњаци и помош во организирањето Цен-
тарот. за обука на кадри во земјите во разво ј 

51,632.000 
4,000.000 

324.000 
200.000 

171,083.000 

8,933.000 

63,617.000 

43,680.000 
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657 01-3-3 Из,работеа на студии, експертизи, техничка доку-
ментација, публикации, меѓународни семинари, по-
себни курсеви за земјите во развој и изработка на 
филмо,ви 4,368.000 

658 01-3-3 Културно-просветна соработка со земјите во развој 10,640.000 
659 01-3-3 Меѓународен семинар „Универзитетот денес" — 

учество на претставници од земјите во развој 168.000 
660 01-3-3 Меѓународни преговори и заседанија на мешови-

тите комисии, патни трошоци во земјата и во стран-
ство 5,040.000 

661 01-3-3 Преведување и умножување на елаборати, извештаи, 
анализи и други материјали 737.000 

662 01-3-3 Надомести за здравствени услуги дадени на персо-
налот на Претставништвото на ООН во Југославија 45.000 

663 01-3-3 Надомест за вршење на определени работи од над-
лежноста на федерацијата од страна на Југословен-
скиот библиографски институт 1,396.000 

664 01-3-3 Информативна дејност 1,680.000 
665 01-3-3 Центар за насочување и организација на меѓусебна-

та соработка на неврзаните земји на подрачјето на 
науката и техноло-гијата - 3,920.000 

666 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 66.000 
Вкупно основ,на намена 01 371,529.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 29 -(позиции 649 до 666) 371,529.000 

РАЗДЕЛ 30. СОЈУЗЕН ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ 
ЗАВОД 

Основна намена 01 Средства за работа на орга-
ните на упра-вата 

667 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 176,903.000 
668 01-2 Средства за Материјални трошоци ^ 12,000.000 
669 01-3-2 Надомести за работа во недела, ноќе и во денови 

^ на државни празници 11,000.000 

670 01-3-2 Надомест на Радио Белград за емитирање на водо-
стојот на Дунав 3,000.000 

671 01-3-2 Трошоци на телекомуникациони врски 12,000.000 
672 01-3-2 Патни трошоци во странство 240.000 
673 01-3-2 Членарини за меѓународни организации 40,204.000 
674 01-3-2 Трошоци за одвоен живот од семејството 250.000 
675 01-3-2 Дополнување на опремата 1,390.000 
676 01-3-2 Печатење на Годишн,ик на атласот на климата и на други стручни публикации 3,000.000 
677 01-3-2 Финансирање на меѓународни програми по посебни 

одлуки на СИС („FIERZA", „APLEX", „НОМЅ", 
„EMEF", „MED-POL" и „VITUKI") 8,970.000 

678 01-3-2 Одржување на зградите и инвентарот 7,000.000 
679 01-3-2 Патни трошоци во земјата 1,000.000 
680 01-3-2 . Набавка на облека и обувки 1,900.000 
681 01-3-2 Одржување на моторните возила и гориво 1,500.000 
682 01-3-2 Закупи за деловни простории 6,900.000 
683 01-3-2 Трошоци за школување на хидрометеоролошките 

кадри 200.000 
684 01-3-2 Трошоци на координационата група за реализација 

на оперативните задачи и обврски кои на домашен 
и меѓународен план произлегуваат како обврска од 
Конвенцијата за прекуграничното загадување на во-
зилата на големи далечини 370.000 

2 3 4 5 
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685 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 
Вкупно основна намена 01 

200.000 
288,031.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 30 (позиции 667 до 685) 288,031.000 

РАЗДЕЛ 31. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА СТАНДАРДИ-
ЗАЦИЈА 

Основна намена 01 Средства за работа на орга-
ните на управата 

686 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците , 65,296.000 
687 01-2 Средства за материјални трошоци 4,100.000 
688 01-3-2 Трошоци за изработка и дистрибуција на југосло-

венски стандарди и на технички прописи 10,000.000 
689 01-3-2 Преведување на југословенските стандарди на јази-

ците на народите и народностите на Југославија 9,000.000 
690 01-3-2 Членарина за меѓнародни организации 10,098.000 
691 01-3-2 Трошоци на Комисијата за хомологација на мо-

торните возила 3,500.000 
692 01-3-2 Трошоци за изработка на прописите за изградба, 

санација и ревитализација на објектите во сеизми-
чки активните подрачја 2,000.000 

693 01-3-2 Трошоци за димензионална координација во граде-
њето 900.000 

694 01-3-2 Трошоци за спроведување на системот на атести-
рање , 2,700.000 

695 01-3-2 Трошоци за финансирање на проектите на инфор-
мациониот систем 1,400.000 

696 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 120.000 
Вкупно основна намена 01 109,114.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 31 (позиции 686 до 696) 109,114.000 

РАЗДЕЛ 32. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА ПАТЕНТИ 

Основна намена 01. Средства за работа на органи-
те на управата 

697 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците - 55,692.000 
698 01-2 Средства за матреијални трошоци 3,400.000 
С99 , 01-3-2 Трошоци за печатење на патентни списи л доку-

ментации а 9,200.000 
700 01-3-2 Патни трошоци во странство 100.000 
701 01-3-2 Набавка и дополнување на опремата 3,000.000 
702 01-3-2 Печатење на латентен гласник 3,190.000 
703 01-3-2 Изработка на обрасци и материјали за фотокоп,и-

рање , 1,000.000 
704 01-3-2 Прием и испраќање на патна документација 470.000 
705 01-3-2 Трошоци за издавачката дејност 39.000 
706 01-3-2 Трошоци за информациониот систем на Сојузниот 

on завод за патенти 2,500.000 
707 01-3-2 Трошоци на Советот на Сојузниот завод за п-атенти 149.000 
708 01-3-2 Одржување и сервисирање на опремата 400.000 
709 01-3-2 Закупи 3,608.000 
710 01-3-2 Набавка на стручна литература 794.000 
711 01-3-2 Преведување на меѓународната патентна докумен-тација 70.000 
712 01-3-2 Трошоци на Сојузниот Координациони одбор за 

творештво 200.000 
713 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 22.000 

Вкупно основна намена 01 83,834.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 32 (позиции 697 до 713) 83,834.000 

1 2 3 4 5 
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РАЗДЕЛ 33. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА МЕРИ И СКА-
ПОЦЕНИ МЕТАЛИ 

Основна намена 01 Средства за работа на орга-
ните на управата 

714 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 175,901.000 
715 01-2 Средства за материјални трошоци 11,000.000 
716 01-3-2 Закупи i 1Д26.000 
717 01-3-2 Набавка на жигови и ситен инветар 4,ООО.О0О 
718 01-3-2 Трошоци за унапредување на службата 500.000 
719 01-3-2 Членароѕни за меѓународни организации 2,749.000 
720 01-3-2 Патни трошоци во земјата 20,000.000 
721 01-3-2 Патни трошоци во с т р а ш к о 700.000 
722 01-3-2 Трошоци за меѓународна соработка 100.000 
723 01-3-2 Трошоци за издавање 1на публикации 1,200.000 
724 01-3-2 Трошоци за тековно одржување на зградите 10,330.000 
725 01-3-2 Трошоци за телекомуникациони вреќи 500.000 
726 01-3-2 Изработка на стручно-технички прописи, на под-

законски акти и упатства во областа на метрологи-
јата 200.000 

727 01-3-2 Трошоци за работа на Советот и на работните тела 
за координација на работата и остварување сорабо-
тка во областа на метрологијата 350.000 

728 01-3-2 Трошоци за тековно одржуваше и сервисирање на 
лабораториската опрема И' инвентарот 600.000 

729 01-3-2 Трошоци за систематски прегледи и осигурување 
на работниците што работат под посебни услови 454,000 

730 01-3-2 Трошоци за одржување на товарни возела 3,200,000 
731 01-3-2 Трошоци за репрезентација 19.000 
732 01-3-2 Набавка на заштитна облека и обувки 600.000 
733 01-3-2 Набавка на стручни публикации и литература , 400.000 
734 01-3-2 Трошоци за преведување на јазиците на народите 

и народностите на Југославија (На странски Јазици 
и од странски јазици ' 200.000 

735 01-3-2 Механографска обработка на податоци 451.000 
736 01-3-2 Трошоци за печатење на обрасци врзани за ^ства- . 

рување на приходите 3,500.000 
737 01-3-2 Трошоци за (информативна дејност 150.000 
738 01-3-2 Набавка на резервни делови и технички материјал 2,000.000 
739 01-3-2 Дополнување и замена на опремата 13,000.000 
740 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 108.000 
741 01-3-2 Средства за работа на Југословенскиот центар за техничка и научна документација 800.000 
742 01-3-2 Трошоци за изработка на стручни елаборати и сту-

дии од областа на метрологијата 2,000.000 
743 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 200.000 

Вкупно оснвна намена 01 256.338 ООО 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 33 (позиции 714 до 743) 256,338.000 

744 
745 

РАЗДЕЛ 34. СОЈУЗЕН ГЕОЛОШКИ ЗАВОД 

Основна намена 01 Средства за работа на орга-
ните на управата -

01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 
01-2 Средства за материјални трошоци 

8,253.000 
834.000 

1 2 3 4 5 
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1 

746 01-3-2 Трошоци за постојаната делегација за соработка со 
СЕВ за геологија 800.000 

747 01-3-2 Изработка и печатење на комплексна геолшка карта 
на Југославија 6,669.700 

748 01-3-2 Трошоци за Комисијата за комплексна геолошка 
карта на Југославија 345.300 

749 01-3-2 Набавка на опрема 133.000 
750 01-3-2 Трошоци за составување на биланс на минерални-

те суровини и на подземните води на СФРЈ и изра-
ботка на анализа на суровинската база на СФРЈ 4,500.000 

751 01-3-2 Надомест за одвоен живот на семејството 250.000 
752 01-3-2 Средства за работи на координирање на билатерал-

ната соработка во областа на геолошките истражу-
вања на нашата земја со земјите членки на СЕВ 500.000 

753 01-3-2 Водење и одржување на Фондот на стручната доку-
ментација за резултатите од геолошките истражу-
вања 100.000 

754 01-3-2 Средства за остварување на соработката со невла-
дините меѓународни геолошки организ-ации 300.000 
Вкупно основна намена 01 22,685.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 34 (позиции 744 до 754) 22,685.000 

РАЗДЕЛ 35. АРХИВ НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Основна намена 01 Средства за работа на орга-
ните на управата 

755 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 35,848.000 
756 01-2 Средства за материјални трошоци 5,855.000 
757 01-3-2 Надомести за одвоен живот од семејството 60.000 
758 01-3-2 Трошоци за репрезентација 60.000 

л 1 q 9 Трошоци за заштита на архивската граѓа во случај 759 01 -6-1 н а в о ј н а 788.000 
760 01-3-2 Членарина за Меѓународниот архивски совет ' 150.000 
761 01-3-2 Трошоци за одр-жување на инвентарот 250.000 
762 01-3-2 Дополнение' и замена на опремата ј 1,545.000 
763 01-3-2 Патни трошоци во странство ' 452.000 
764 01-3-2 Трошоци за издавачката дејност 1,820.000 

В к.ушто основн а намена 01 46,828.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 35 (позици 755 до 764) 46,828.000 

РАЗДЕЛ 36. СЕРВИС ЗА ДАВАЊЕ УСЛУГИ ЗА 
ПОТРЕБИТЕ НА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА 
НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 

Основна намена 01 Средства за работа на орга-
ните на управата 

765 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 
766 01-2 Материјални трошоци и трошоци за одржување на 

објектите и опремата 
767 01-3-2 Трошоци за одржување и унапредување на ловно-

-шумското стопанство „Јелен" Белград 
768 01-3-2 Трошоци за одржување и унапредување на ловно-

-шумското стопанство „Копривница" Бугојно 
769 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 

Вкупно основна намена 01 

202,245.000 

178,204.000 

39,644.000 

4,400.000 
814.000 

425,307.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 36 (позиции 765 до 769) 425,307.000 
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770 
771 
772 
773 

0 1 - 1 - 1 
0 1 - 2 
01-3-2 
01-3-2 

РАЗДЕЛ 37. СЕРВИС ЗА ФИНАНСИСКО-МАТЕ-
РИЈАЛИИ - РАБОТИ НА СОЈУЗ-
НИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И 
НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Основна намена 01. Средства за работа на органи-
те на управата 

Средства за лични доходи на работниците 
Средства за материјални трошоци 
Надомест за надворешни соработници 
Набавка на опрема 
Вкупно основна намена 01 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 37 (позиции 770 до 773) 

59,024.000 
8,263.000 

100.000 
4,700.000 

72,087.000 

72,087.000 

РАЗДЕЛ 38. СЕРВИС ЗА БИРОТЕХНИЧКИ РАБО-
ТИ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УП-
РАВАТА И НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ 

Основна намена 01. Средства за работа на органи-
те на управата 

774 01-1-1 Средства за лични доходи 
775 01-2 Средства за материјални трошоци 
776 01-3-2 Трошоци за франкирање на поштата 
777 01-3-2 Резервни делови за печатарски машини и репродук-

ционен материјал 
778 01-3-2 Набавка на опрема 

Вкупно основна намена 01 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 38 (позиции 774 до 778) 

105,207.000 
22,814.000 
5,000.000 

9,595.000 
23,344.000 

165,960.000 

165,960.000 

РАЗДЕЛ 39. УПРАВА НА ДЕЛОВНИТЕ 
НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 

ЗГРАДИ 

Основна намена 01. Средства за работа на органи-
те на управата 

779 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 237,750.000 
780 01-2 Средства за материјални трошоци 8,105.000 
781 01-3-2 Режиски трошоци во врска со одржувањето на 

зградите и опремата 212,408.000 
782 01-3-2 Набавка на опрема и реконструкции 45,000.000 
783 01-3-2 Осигурување на зградите и опремата 9,000.000 
784 01-3-2 Телефонски трошоци на заедничките централи 13,500.000 
785 01-3-2 Противпожарно и техничко обезбедување на објек-

тите 55,000.000 
786 01-3-2 Работна облека, обувки и ХТЗ опрема 4,500.000 
787 01-3-2 Придонеси за користење на градско земјиште 14,000.000 
788 01-3-2 Транспортни услуги 4,000.000 
789 01-3-2 Трошоци за воспоставување на специјални телфон-

ски врски 8,400.000 
790 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 600.000 

Вкупно основна намена 01 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 39 (позиции 779 до 790) 

612,263.000 

612,263.000 

791 
792 
793 

0 1 - 1 - 1 

0 1 - 2 

01-3-2 

РАЗДЕЛ 40 АВТОСЕРВИС НА СОЈУЗНИТЕ ОРГА-
НИ 

Основна намена 01. Средства за работа на органи-
те на управата 

Средства за лични доходи на работниците 
Средства за материјални трошоци 
Надомести за работа ноќе, во недела и во денови на 
државни празници 

103,587.000 
1,598.000 

1,000.000 

1 2 3 4 .5 
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794' 

795 
796 
797 

01-3-2 Набавка на резервни делови и трошоци за други на-
мени 

01-3-2 Набавка на опрема и патнички возила 
01-3-2 Набавка на алати и уреди 
01-3-3 Набавка на транспортни средства за потребите на 

народната одбрана 
Вкупно основна намена 01 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 40 (позиции 791 до 797) 

52,720.000 
9,492.000 

735.000 

10,535.000 
179,667.000 

179,667.000 

РАЗДЕЛ 41 СЛУЖБА ЗА РАБОТИ НА ПРЕВЕДУ-
ВАЊЕТО 

Основна намена 01. Средства за работа на органи-
те на управата 

798 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 98,483.000 
799 01-2 Средства за материјални трошоци ' 6,000.000 
800 01-3-2 Надомест за надворешни соработници 2,820.000 
801 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 1,300.000 
802 01-3-2 Патни трошоци во странство 40.000 
803 01-3-2 Стручно усовршување, специјализации на преведу-

вачите за странски јазици 60.000 
804 01-3-2 Набавка и дополнение на опремата 2,53С.000 
805 01-3-2 Средства за „ у с в о ј у в а њ е " на банката на термини 715.000 
806 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 50.000 

Вкупно основна намена 01 111,998.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 41 (позиции 798 до 806) 111,998.000 

РАЗДЕЛ 42. УПРАВА НА ОСТРОВИТЕ БРИОНИ 

Основна намена 01. Средства за работа на органи-
те на управата 

807 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 65,000.000 
808 01-2 Средства за материјални трошоци 35,900.000 
809 01-3-2 Надомест на личните доходи на сезонските работни-

ци и на надворешните соработници 15,000.000 
810 01-3-2 Трошоци за одржување на објектите и опремата 30,000.000 
811 01-3-2 Набавка на опрема и инвентар 2,900.000 

Вкупно основна намена 01 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 42 (позиции 807 до 811) 

148,800.000 

148,800.000 

РАЗДЕЛ 43. ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ОП-
ШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ И ОП-
ШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Основна намена 06 
треби 

Други општи општествени по-

Општествено-политички организации 

Дотација за Централниот комитет на Сојузот на ко-
мунистите на Југославија 

812 06-2 Меѓународна дејност ' 9,912.000 
813 06-2 Финансирање на програмата за научна документа-

ција од меѓународното работничко движење 5,946.000 
814 06-2 Програма за финансирање на издавачките дејности 

за странство 11,618.000 
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1 2 3 4 

815 06-2 Финансирање на роботата на Поличката школа 
„Јосип Броз Тито" во Кумровец 21,056.000 

816 06-2 Издавање на собраните дела на Јосип Броз Тито 3,500.000 

Дотација за Сојузната конференција на Социјалис-
тичкиот сојуз на работниот народ на Југославија 

817 06-2 Финансирање на програмата за работа на Сојузната 
конференциј а 150,000.000 

818 06-2 Дотација за весникот „Борба" 189,000.000 
819 06-2 За списанието „Југословенски преглед" — српскохр-ватско издание 6,604.000 
820 06-2 За списанието „Меѓународна политика" — српско-

хрватско издание 5,282.000 
821 06-2 За списанието „Жената денес" 1,689.000 
822 06-2 Финансирање на програмата за- работа на Југосло-венскиот сојуз за заштита на човековата средина 5,294.000 
823 06-2 финансирање на програмата за работа на Сојузната 

конференција „Месната заедница и семејството" 2,300.000 

Дотација за Претседателството на Конференцијата 
на Сојузот на Социјалистичката младина на Југо-
славија 

824 06-2 Финансирање на програмата за работа на Конфе-
ренцијата 73,772.000 

825 06-2 Прослова на Денот на младоста 37,836.000 
826 06-2 Финансирање на Меѓународните активности на ко-

лективните членови на ССМЈ 2,600.000 
827 06-2 За весникот „Младост" 19,000.000 
828 06-2 За списанието „Идеи" 4,500.000 
829 06-2 За младинскиот фестивал на трудот 2,400.000 

Дотација за Сојузот на здружението на борците од 
Народноослободителната војна на Југославија 

830 06-2 Финансирање на програмата за работа на Сојузот 38,000.000 
831 06-2 За весникот „4 јули" 11,218.000 

Дотација за Црвениот крст на Југославија 

832 06-2 Финансирање на програмата за работа на Претседа-
телството ' 1 21,622.000 

833 06-2 Служба за потрага 2,010.000 
834 06-2 Членарина на лигата, МКЦК 3,315.000 
835 06-2 Работи во врска со народната одбрана 1,600.000 
836 06-2 Центар за обука на кадри на Црвениот крст и на 

Црвениот полумесец од земјите во развој и од невр-
заните земји, како и во тие земји 3,750.000 

837 06-2 Меѓународна хуманитарна помош во' случај на еле-
ментарни и други масовни несреќи 1,013.000 

Дотација за Југословенската лига за мир, независ-
ност и рамноправност на народите 

838 06-2 Финансирање на Програмата за работа на Лигата 3,515.000 

Дотација за Сојузот на здруженијата за Обединети-
те нации на Југославија 

839 06-2 Финансирање на програмата за работа на Сојузот 1,000.000 



Страна 1960 - Б-,рој 70 'СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 30 декември 1983 

Дотација за Сојузот на резервните воени старешини 
на Југославија 

840 06-2 Финансирање на програмата за работа на Сојузот 12,950.000 

Сојуз за физичка култура на Југославија 

841 06-2 Трошоци за меѓународните активности на подрачје-
то на физичката култура на Југославија 161,797.000 

842 06-2 Вонредни програми на спортските манифестации, 
што се извршуваат само во 1984 година 108,659.000 

Народна техничка — Сојуз на организациите за тех-
ничка култура на Југославија 

843 06-2 За меѓународни активности во областа на техничка-
та култура на Југославија 12,370.000 

Противпожарен сојуз на Југославија 

844 06-2 За противпожарна заштита 

Вкупно основна намена 06-2 937,000.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 43 (позиции 812 до 844) 937 000.000 

III. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Член 5 

Овој буџет влевува во сила на 1 јануари 1984 година. 

828. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија издава 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВИШУ-
ВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 

1984 ГОДИНА 
Се прогласува Законот за извршување па Буџе-

тот на Федералната за 3 984 година, што го усвои 
Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот со-
бор од 27 декември 1983 година. 

П бр. 326 
27 декември 1983 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството на 
СФРЈ, 

Мика Шлиљак, с. р. 

Претседател 
на Собранието 

на СФРЈ. 
Којо Срзенти!;, с р. ' 

3 А К О И 
ЗА ИЗВРШУРАЊК НА БУЏЕТОТ ПА ФЕДЕРАЦИ-

ЈАТА ЗА 10.94 ГОДИНА 

Член 1 -
Средствата за извршување на обврските утврде-

ни г,о RVTJOTOT на федерацијата за 1 9 8 4 година (во 
натамошниот текст: Буџетот) ќе се обезбедат од ца-
рина и други увозни давачки, од сојузни такси, од 

дел од основниот данок на промет на производи, од 
приходите што со својата дејност ги остваруваат.ор-
ганите и организациите на федерацијата и од при-
донзсот на републиките и на автономните покраини 
и од други приходи, што се остваруваат врз основа 
на сојузни закони. 

Член 2 
Придонесот на републиките и на автономните 

покраини утврден во Буџетот, републиките и авто-
номните покраини го уплатуваат секој месец во ви-
сочина на една дванаесетти^ од годишниот износ, 
во роковите утврдени за распоредување на приходи-
те на Буџетот. 

Ако одделна република односно автономна по-
краина не ^о уплати во текот на месецот придоне-
сот во височината определена во став 1 на овој член, 
Службата на општественото книговодство, по налог 
од сојузниот секретар за финансии, во рок од пет 
дена од денот кога го примила налогот, разликата 
помеѓу една данаесеттииа од годишниот износ на 
придонесот и уплатениот износ на придонесот во 
претходниот месец ќе ја пренесе од остварените при-
ходи на републиката односно на автономната покра-
ина во корист на соодветната потформа на приходи 
на Буџетот од придонесот на републиките и на ав-
тономните покраини за Буџетот. 

Член 3 
Органите и организациите на федерацијата кои 

со својата дејност остваруваат приходи му доставу-
ваат на Сојузниот секретаријат за финансии извеш-
тај са остварените приходи. 

Се овластува сојузниот секретар за финансии да 
донесе прописи за роковите и начинот на доставува-
ње на извештајот од став 1 на овој член. 
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Член 4 
На органите и организациите на федерацијата 

кои со својата дејност остваруваат приходи ќе им се 
намалат средствата о,добрени со Буџетот во триме-
сечниот план за износот на ненаплатените побарува-
ња од претходното тримесечје за кој не ќе поднесат 
докази дека се преземени мерки за наплата врз ос-
нова на Законот за обезбедување па плаќањето по-
меѓу корисниците на општествени средства. 

Ако во наредниот период се поднесат докази де-
ка побарувањата од став 1 па овој член се наплате-
ни, повторно ќе се одобри намалениот износ. 

Член 5 
Ако приходите што со својата дејност ги оства-

руваат органите и организациите па федерацијата, 
како и другите приходи што му припаѓаат на Буџе-
тот се наплатат погрешно или се наплатени во из-
нос поголем од пропишаниот, погрешно наплатениот 
или повеќе наплатениот износ ќе се врати првен-
ствено врз товар на формата на приходи на која се 
уплатени, а ако приходи нема — врз товар на други 
фор.ми на приходите. 

Решение за поврат па приходите од став 1 на 
овој член донесува сојузниот секретар за финансии 
или работникот што ќе го определи тој, ако со соју-
зен закон не е поинаку определено. 

Решение за поврат на приходите од став 1 на 
овој член што органи и организации на федерација-
та ги остваруваат според посебни прописи донесува 
функционерот кој раководи со тој орган односно ор-
ганизација на федерацијата или работникот што ќе 
го определи тој. 

Член G 
Ако средствата на Буџетот распоредени на носи-

телите и корисниците па средства се исплатени по-
грешно или се исплатени во износ поголем од про-
пишаниот, погрешно исплатениот или повеќе испла-
тениот износ ќе се врати во Буџетот. 

Решение за поврат на средствата од став 1 на 
свој член донесува сојузниот секретар за финансии 
или работникот што ќе го определи тој, ако со соју-
зен закон не е поинаку определено. 

Член 7 
Органите и организациите на федерацијата мо-

жат да преземаат обврски врз товар па Буџетот са-
мо врз основа на сојузен закон и во границите на 
средствата дозиачени од Буџетот. 

Член 3 
Средствата на Буџетот се распоредуваат па но-

сителите и корисниците на средства тримесечно, во 
височина на една четвртина од обезбедените сред-
ства во 1984 година. 

Ако врз законот заснованите права на носите-
лите и корисниците на средства од Буџетот не мо-
жат да се намират, се овластува Сојузниот извршен 
совет да ги зголеми средствата за односните потреби 
во границите на вкупно одобрените средства за 1984 
година. 

Член 9 
Во рок од 30 дена од денот на објавувањето ца 

Буџетот во „Службен лист на СФРЈ", корисниците 
на средствата ќе ги усогласат своите претсметки на 
средствата и финансиските планови со височината 
на средствата предвидени за определени намени во 
Буџетот и ќе му ги доставаат на Сојузниот секрета-
ријат за финансии. 

Корисниците на средствата на Буџетот едновре-
мено ќе ги достават своите програми на мери и ак-
ции за штедење и рационално користење на средства-
та на Буџетот со кои располагаат, во рокот од став 
1 на овојчлен. 

Согласност за програмите од став 2 на овој член 
дава Сојузниот извршен совет. 

Член 10 
Средствата на Буџетот распоредени за работа на 

сојузните органи на управата и сојузните организа-
ции ќе се користат: 

1) за лични доходи на работниците и за заеднич-
ка потрошувачка врз основа на финансискиот план 
на работната заедница; 

2) за материјалните трошоци, посебни намени и 
за опрема — врз основа на претсметката на средства-
та што ја донесува функционерот кој раководи со 
сојузниот орган на управата односно со сојузната 
организација, ако задачите за кои се одобрени сред-
ствата непосредно ги извршува сојузниот орган на 
управата или сојузната организација, односно врз 
основа на програмата за користење на средствата за 
посебни намени што ќе ја утврди функционерот кој 
раководи со сојузниот орган на управата односно со 
сојузната организација, ако сојузниот орган на уп-
равата или сојузната организација не ги извршува 
непосредно з н а ч и т е за кои се одобрени средствата. 

Средствата од точка 2 на став 1 од овој член, ут-
врдени со програмата за користење на средствата за 
посебни камени, се користат врз основа на решение-
то односно договорот што функционерот кој рако-
води со сојузниот орган на управата односно со со-
јузната организација ќе го донесе односно ќе го 
склучи со непосредниот корисник на средства. 

Член 11 
Средствата што во Буџетот се обезбедуваат за 

финансирање на потребите на народната одбрана му 
се ставаат па располагање на корисникот, а сред-
ствата се користат и материјалното и финансиското 
работење се контролира во единиците и установите 
на Југословенската народна армија според одредбите 
на Законот за средствата и финансирањето на Југо-
словенската народна армија. 

Член 12 
Измена на намената и на височината на сред-

ствата утврдени во Буџетот по носители и корисни-
ци, освен на средствата за нестопапски инвестиции 
утврдени со сојузон закон, врши Сојузниот извршен 
совет, а измена на намената и на височината на сред-
ствата за работа на Собранието на СФРЈ односно на 
Претседателството на СФРЈ — Административната 
комисија на Собранието на СФРЈ односно телото 
што ќе го овласти Претседателството на СФРЈ. 

Средствата утврдени во Буџетот за задачите и 
работите во сојузните органи на управата и во сојуз-
ните организации за кои е предвидено дека ќе вр-
шат прием на работници односно избор или имену-
вање на функционери односно назначување на ра-
ководни работници, ќе се користат од денот на при-
емот на работа односно на изборот или наименува-
њето односно назначувањето, врз основа на реше-
ние на сојузниот секретар за финансии. 

Средствата утврдени во Буџетот за усогласува-
ње на личните доходи на работниците, на раковод-
ните работници и на функционерите можат да се 
користат врз основа на акт на Административната 
комисија на Собранието на СФРЈ — за функционе-
рите што ги избира или именува Собранието на 
СФРЈ и за раководните работници што ги назначува 
надлежното тело на Собранието на СФРЈ; врз осно-
ва на акт на Претседателството на СФРЈ — за него-
вите членови, за членовите на Советот па федераци-
јата и за раководните работници што ги назначува 
то-а; врз основа па акт на Сојузниот извршен совет 
— за работниците по сојузните органи и во сојузни-
те организации и за раководните работници што ги 
назначува тој. 
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Средствата предвидени во Буџетот за заедничка 
потрошувачка се пренесуваат во полза на жиро-
-сметките на сојузните органи на управата и на со-
јузните организации. 

Член 13 
Измена на намената и на височината на сред-

ствата утврдени во рамките на одделните раздели на 
Буџетот врши функционерот кој раководи со сојуз-
ниот орган односно со сојузната организација, во со-
гласност со сојузниот секретар за финансии. 

Член 14 
Средствата утврдени во Буџетот за финансира-

ње на научноистражувачките проекти и научните 
студии ќе се користат врз основа на програмите што 
ги донесува Сојузниот извршен совет. 

Член 15 
Средствата предвидени за нестопански инвести-

ции ќе се користат врз основа на одлуката за распо-
редот на средствата за нестопански инвестиции утвр-
дени во Буџетот, што ќе ја донесе Собранието на 
СФРЈ. 

Средствата утврдени во Буџетот на федераци-
јата за 1983 година за нестопански инвестиции, што 
се ангажирани а не се потрошени до крајот на 1983 
година, можат да се користат во 1984 година за 
тие инвестиции. 

Средствата наменети за станбена изградба за 
потребите на работниците и на функционерите 
на сојузните органи и на сојузните организации мо-
жат да се користат врз основа на програмата за 
станбена изградба што ја донесува Собранието на 
СФРЈ во 1984 година. 

Доколку програмата од став 1 на овој член не 
се донесе до 31 март 1984 година, средствата наме-
нети за станбена изградба ќе се распоредат со дого-
вор помеѓу надлежните комисии на Претседател-
ството на СФРЈ, на Собранието на СФРЈ и на Со-
јузниот извршен совет. 

Корисникот на буџетот на федерацијата кој во 
пропишаниот рок не поднесе извештај за извршу-
вањето на работите и за потрошокот на средствата 
за нестопаиски инвестиции за 1983 година, средства-
та предвидени за тие работи не може да ги користи 
во 1984 година додека не го поднесе тој извештај. 

Член 16 
Средствата предвидени во Буџетот за курсните 

разлики, Сојузниот извршен совет ќе ги распореди 
тримесечно врз основа на барањата на корисниците 
на средствата. 

Член 17 
Средствата на Буџетот што се распоредени на 

носители и корисници на средства, а не се потро-
шени за периодот за кој е донесен Буџетот, како и 
средствата од поранешните години, се враќаат во 
Буџетот најдоцна до 15 јануари 1985 година на рас-
поредната група односно подгрупа на расходите од 
која се распоредени. 

Член 18 
Средствата предвидени во Буџетот за трошоци-

те на Институтот за безбедност и општествена са-
мозаштита во врска со давањето услуги на странски 
служби и на трети лица во земјата - можат да се 
користат до износот на остварените приходи, а на ј -
многу до износот предвиден во Буџетот. 

Член 19 
Средствата утврдени во Буџетот за исплата на 

бенефицираните пензии (без воените пензии), врз 
основа на предлогот од Сојузниот комитет за пра-

шања на борците и воените инвалиди, ќе ги рас-
пореди Сојузниот извршен совет на самоуправните 
интересни заедници за пензиско и инвалидско оси-
гурување, како аконтација за 1984 година. 

Член 20 
Средствата утврдени во Буџетот за покритие на 

обврските за повластено возење во патничкиот соо-
браќај ќе се употребат за исплатување на надомес-
тите на организациите на здружен труд, што се за-
нимаваат со превоз на патници за извршените бес-
платни и повластени превози на лицата на кои тие 
права им се признати со сојузни прописи, на начи-
нот што ќе го пропише Сојузниот извршен совет. 

Член 21 
Во текот на извршувањето на Буџетот не ќе се 

пресметува каматата на износот на намирените 
обврски на федерацијата. 

Член 22 
Со одобрувањето на завршната сметка на Бу-

џетот не престанува дисциплинската, материјалната 
и кривичната одговорност на функционерот кој 
раководи со сојузниот орган односно со сојуз-
ната организација, или на овластениот работник за 
незаконитото и несовесното користење и располага-
ње со средства на Буџетот. 

Со одобрувањето на завршната сметка на об-
врзникот за уплата на приходот не му престанува 
одговорноста на одговорното лице ако не го прес-
мета односно ако неточно го пресмета приходот на 
Буџетот или ако не го уплати приходот во Буџетот. 

Член 23 
Сојузниот секретаријат за финансии е должен 

на надлежните тела на Собранието на СФРЈ, на 
Сојузниот извршен совет, на извршните совети на 
собранијата на републиките и на извршните совети 
на собранијата на автономните покраини да им до-
стави до крајот на месецот извештај за извршува-
њето на Буџетот за цретходниот месец. 

Заради остварување на функциите на Собрание-
то на СФРЈ во областа на извршувањето на Буџе-
тот, Сојузниот извршен совет тримесечно го извес-
тува Собранието на СФРЈ за извршувањето на 
Буџетот. 

Член 24 
Буџетот се извршува од 1 јануари до 31 декем-

ври 1984 година. 
По исклучок од одредбата на став 1 од овој 

член, до 31 јануари 1985 година можат да се извр-
шуваат расходите за финансирање на Југословен-
ската народна армија и на дипломатските и конзу-
ларните претставништва на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во странство, допол-
нителните средства за стопански недоволно развие-
ните републики и за Социјалистичка Автономна 
Покраина Косово и средствата за инвалидско-бо-
речка заштита. 

Приходите на Буџетот од царина и други увоз-
ни давачки за стоките увезени до 31 декември 1984 
година и дел од приходот од основниот данок на 
промет на производи на прометот остварен до 31 де-
кември 1984 година, што ќе се наплатат до 31 ја-
нуари 1985 година, се уплатуваат во Буџетот. Тие 
приходи можат да се распоредуваат на носители и 
корисници на средства најмногу до износите што 
се утврдени во Буџетот. 

Член 25 
Средствата на придонесот за станбена изград-

ба, пресметани односно уплатени од личните доходи 
и од доходите на делегатит,е и функционерите од-
носно на раководните работници, избрани или имену-
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вани односно назначени, што се исплатуваат од Бу-
џетот, ќе се издвојат на посебна сметка ка ј Собра-
нието на СФРЈ, Претседателството на СФРЈ и Со-
јузниот извршен совет. 

Надлежните тела за станбени прашања во Со-
бранието на СФРЈ и во Претседателството на СФРЈ, 
како и Сојузниот извршен совет, ќе ги пропишат 
условите за користење на средствата од став 1 на 
овој член. 

Член 26 
Приходите што ќе ги остварат органи на федера-

цијата по основа на вратените депозити на инвес-
тициите и по основа на вратените средства здруже-
ни за изградба на енергетски објекти се уплатуваат 
во Буџетот. 

Член 27 
Заради обезбедување на закони извршува-

ње на Буџетот, Сојузниот секретаријат за финансии 
врши непосредна контрола над наплатувањето на 
приходите и потрошокот на средствата за одделни 
намени, како и над финансиското и материјалното 
работење на корисниците на средства на Буџетот. 

Непосредната контрола од став 1 на овој член 
ја врши Буџетската инспекција на Сојузниот се-
кретаријат за финансии. 

Под непосредна контрола над наплатувањето 
на приходите и потрошокот на средствата за оддел-
ни намени, во смисла на став 1 од овој член, се 
подразбираат: 

1) контрола на пресметувањето и уплатувањето 
на приходите на федерацијата; 

2) контрола на пресметувањето, исплатувањето 
и наменското користење на средствата на Буџетот, 
освен на средствата за финансирање на Југословен-
ската народна армија. 

Ако во постапката на непосредна контрола од 
став 1 на овој член се утврдат незаконитости однос-
но неправилности ќе се донесе решение со кое ќе 
му се наложи: 

1) на обврзникот на уплатата на изворните при-
ходи на федерацијата — неуплатениот приход на 
федерацијата да го уплати во Буџетот во оставе-
ниот рок; 

2) на корисникот на средствата — да ги врати 
во Буџетот ненаменски потрошените, односно неза-
конито исплатените средства на Буџетот и да пре-
земе други мерки за отстранување на утврдените 
неправилности во поглед на извршувањето на Бу-
џетот. Решението го донесува сојузниот секретар 
за финансии или лицето што ќе го овласти тој и е 
конечно во управната постапка. 

Решението со кое е определена мерка за упла-
та на неуплатен приход на федерацијата и за по-
врат на средства во Буџетот го извршува службата 
на општественото книговодство ка ј која се води 
жиро-сметката односно другата сметка на дол-
жникот. 

Во случајот од став 4 на овој член буџетскиот 
инспектор е должен на надлежниот орган да му 
поднесе пријава заради преземање на мерки пора-
ди повреда на прописите. 

Член 28 
Налогот за плаќање врз товар на жиро-сметка-

та на Буџетот го издава Службата на општественото 
книговодство на Југославија, врз основа на плано-
вите и решенијата за извршување на Буџетот што 
ги прима од Сојузниот секретаријат за финансии. 

Член 29 
Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1984 

година, 

820. 

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕ-
МЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ 
ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА НА ОПШТЕ-
СТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НА СА-
МОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ОД ОП-
ШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА ПОТРОШУВАЧКА 

ВО 1984 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за привремена забрана на 
располагањето со дел1 од општествените средства на 
општествено-политичките заедници и на самоуправ-
ните интересни заедници од општествените дејности 
за потрошувачка во 1984 година, што го усвои Со-
бранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор 
од 27 декември 1983 година. 

П бр. 311 
27 декември 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Мика Шпиљак, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Војо Срзентиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕ-
ТО СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА НА 
ОПШТЕСТВЕНО - ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И 
НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА ПОТРОШУ-

ВАЧКА ВО 1984 ГОДИНА 

Член 1 
Општествено-политичките заедници, освен ф е -

дерацијата (во натамошниот текст: општествено-по-
литичките заедници), и самоуправните интересни 
заедници од општестевните дејности во република-
та односно во автономната покраина, не можат во 
1984 година да располагаат со дел од општествени-
те средства за потрошувачка што ќе ги остварат од 
изворните приходи над износот на средствата со 
кои можеле да располагаат преку буџетите на оп-
штествено-политичките заедници односно преку 
плановите на приходите на самоуправните интерес-
ни заедници од општествените дејности за потро-
шувачка во 1983 година, согласно со член 1 од За -
конот за привремена забрана на располагањето со 
дел од општествените средства на општествено-по-
литичките заедници и на самоуправните интересни 
заедници од општествените дејности за потрошува-
чка во 1983 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
31/83, 41/83 и 59/83), зголемени до 75 проценти од 
стапката на растежот на доходот на општественото 
стопанство во републиката односно во автономната 
покраина, утврден по пресметката за периодот ја-
нуари—март, јануари—јуни и јануари—септември 
1984 година, освен со средствата исплатени: за при-
донес на републиките и па автономните покраини 
во буџетот нз федерацијата, за отстранување на 
последиците од елементарни непогоди, за премос-
тување на разликите настанати поради. различни-
те услови за упис и пласман на средствата на Фон-
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дот на федерацијата за кредитирање на побрзиот 
развој на стопански недоволно развиените републи-
ки и автономни покраини, за придонес во Фондот 
на солидарноста со неврзаните земји и со земјите во 
развој, за пензии и инвалиднини со додатоците и 
придонесите на тие исплати, за самоуправните инте-
ресни заедници за економски односи со странство, 
како и со средствата остварени од даноците и при-
донесите на граѓаните, со средствата остварени од 
данокот од личниот доход наменети за унапреду-
вање на земјоделското производство, обврските од 
буџетот на републиката односно од буџетот на авто-
номната покраина спрема националните малцинства 
во странство и средствата за други обврски утврде-
ни со пропис во согласност со договорот на оддел-
ни или на сите републики и автономни покраини 
или со сојузен закон. 

До утврдувањето на стапката на растежот на 
остварениот доход на општественото стопанство 
во републиката односно во автономната покраина 
по периодичната пресметка за јануари-март 1984 
година, оштествено-политичките заедници и са-
моуправните интересни заедници од општестве-
ните дејности во републиката односно во автоном-
ната пкраина не можат во 1984 година да распола-
гаат со дел од од општествените средства за потро-
шувачка што ќе ги остварат над износот на сред-
ствата со КОИ, согласно со законот од став 1 на овој 
член, можеле да располагаат во 1933 година зголе-
мени за 19%. 

Под изворни приходи на општествено-политич-
ките заедници и на самоуправните интересни заед-
ници од општествените дејности, во смисла на овој 
закон, се подразбираат приходите што се воведу-
ваат и остваруваат според прописите на општество -
но-политичките заедници односно одлуките на са-
моуправните интересни заедници од општествените 
дејности, а се евидентираат на збирните уплатни 
сметки ка ј Службата на општественото книговод-
ство (образец Б-2 сметка 840 — приходи на ОПЗ и 
сметка 843 — приходи на СИЗ од општествените 
дејности) и се распоредуваат во буџетите на опште-
ствено-политичките заедници односно на самуправ-
ните интересни заедници од општествените дејности. 

Под средства остварени од даноците и придо-
несите на граѓаните, во симсла на овој закон, се 
подразбираат остварените средства по основа на 
данокот и придонесите од личниот доход од само-
стојно вршење на земјоделска дејност, на данокот 
и придонесот од личниот доход од самостојно вр-
шење на стопанска и нестопанска дејност, даноците 
на приходите од имот, даноците на имот, даноците 
на наследства и подароци, даноците од вкупниот 
приход на граѓаните, даноците на промет на нед-
вижности и права и даноците и придонесите од 
личниот доход од авторски права, патенти и уна-
предувања. 

Во републиката односно во автономната покраи-
на со пропис може да се утврди и поинаков износ 
на средства диференцирано по корисниците од ст. 
1 и 2 на овој член, со тоа што вкупниот износ на 
средствата за потрошувачка во 1984 година не мо-
ж е да биде поголем од вкупниот износ утврден спо-
ред одредбите од ст. 1 и 2 на овој член. 

Член 2 
Заради утврдување на делот од општествените 

средства чие користење привремено се забранува, 
општествено-политичките заедници и самоуправни-
те интересни заедници од општествените дејности се 
должни планираните износи на средства да ги до-
стават во два примерока до Службата на опште-
ственото книговодство кај која ја водат својата жи-
ро-сметка до 15 февруари 1984 година, согласно со 
член 1 од овој закон, со динамиката кумулативно 
по месеци, така што оа првото тр-имесечје да се пла-
нираат средства во височина од 23% од годишниот 

план, за првото полуподне во височина од 47%, а за 
периодот јануари—септември во височина од 73% од 
годишниот план, на образецот План на средствата 
за општи општествени и заеднички! потреби за 1984 
година — 1IC. кој претставува составен дел на овој 
закон. 

По објавувањето на податоците на Службата на 
општественото книговодство за стапката на расте-
жот на остварениот доход на општественото сто-
панство во републиката односно во автономната по-
краина, општествено-политичките заедници и само-
управните интересни заедници од општествените 
дејности се должни податоците за планираните из-
носи на средства што ги доставиле до Службата на 
општественото книговодство и податоците за дина-
миката на приходите кумулативно по месеци за 
1984 година да ги усогласат со одредбите на член 
1 став 1 од овој закон и да ги достават во два при-
мерока до Службата на општественото книговодство 
до 25 мај, 25 август и 25 ноември 1984 година, според 
образецот од став 1 на овој член. 

Службата на општественото книговодство ќе 
утврди, во рок од 10 дена од рокот за доставување 
на планираните износи од ст. 1 и 2 на овој член, 
дали тие износи се усогласени со одредбите од член 
1 на овој закон. 

Ако Службата на општественото книговодство 
утврди дека износите на средствата во плановите 
на приходите од ст. 1 и 2 на овој член не се усогла-
сени со одредбите на овој закон, до усогласувањето 
на тие средства со одредбите од овој закон сред-
ствата од остварените приходи ќе ги пренесува на 
жиро-сметката на општествено-политичката заедни-
ца односно на самоуправната интересна заедница од 
општествените дејности во височина на месечниот 
просек на дозволеното ниво на средствата за по-
трошувачка во претходната година. 

На општествено-политичката заедница односно 
на самоуправната интересна заедница од општестве-
ните дејности што не ќе го достави планот на при-
ходите, во согласност со одредбата од ст. 1 и 2 на 
овој член, Службата на општественото книговодство 
ќе и ги пренесува приходите на нејзината жиро-
с м е т к а во височина на месечниот просек на дозво-
леното ниво на средствата за потрошувачка во 
претходната година. 

Член 3 
Службата на општественото книговодство месе-

чно кумулативно за претходниот период ќе го ут-
в-рдува делот од средствата на општествено-по-
литичките заедници и на самоуправните интересни 
заедници од општествените дејности чие користење 
привремено се забранува, во рок од десет дена од 
денот на истекот на месецот, а првото утврдување 
на делот од тие средства ќе се изврши за периодот 
јануари—февруари 1984 година. 

Службата на општественото книговодство е дол-
жна средствата според став 1 од овој член веднаш 
да ги издвои на посебна сметка. 

По исклучок од одредбата на став 1 од вој член, 
за периодот јануари—декември 1984 година, Служ-
бата на општественото книговодство ќе го утврдува 
делот од средствата чие кори стење привремено се 
забранува во времето од 20 до 31 декември таа го-
дина, согласно со утврдените планови на приходи-
те и со остварените средства за тој период. 

Средствата што се издвојуваат на посебна смет-
ка не се вклучуваат во депозитот на банките и не 
можат да се користат до крајот на 1985 година. 

Член 4 
Со парична казна од 10.000 до 100.000 динари ќе 

се казни за прекоршок самуправната интересна 
заедница од општествените дејности ако не ги дос-
тави податоците до Службата на општественото 
книговодство на начинот и во рокот што се утвр-
дени во член 2 став 1 на овој закон. 
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Со парична казна од 2.000 до 20.000 динари ќе 
се казни за прекршокот од став 1 на овој член од-
говорното лице во самоуправната интересна заед-
ница од општествените дејности. 

Со парична казна од 2.000 до 20.000 динари ќе се 
казни за прекоршок за дејствието од став 1 на 
овој член и одговорното лице во општествено-по-
литичката заедница. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1984 

година. 
Образец „ПС" 

П Л А Н 

НА СРЕДСТВАТА ЗА ОПШТИ ОПШТЕСТВЕНИ И 
ЗА ЗАЕДНИЧКИ ПОТРЕБИ ЗА 1984 ГОДИНА 

I ГОДИШЕН ПЛАН 

— во илјади динари — 

Реден 
број О П И С 

Средства на 
бунетот на 

ОПЗ односно 
на СИЗ 

1 2 3 

1. Вкупно дозволени приходи на ОПЗ 
односно на СИЗ во 1983 година спо-
ред член 1 на Законот — од извор-
ните приходи 

2. Средства што се изземаат од огра-
ничувањето 
2.1. Придонес на републиките и на 

автономните покраини во буџе-
тот на федерацијата 

2.2. Средства за отстранување на 
последиците од елементарни 
непогоди 

2.3. Средства за премостување на 
разликата на уписот на заемот 
и на пласманите на средствата 
на Фондот на федерацијата за 
кредитирање на побрзиот раз-
вој на стопански недоволно 
развиените републки и авто-
номни покраини 

2.4. Средства на Фондот на соли-
дарноста со неврзаните земји и 
со земјите во развој 

2.5. Средства за исплати на пензии 
и инвалиднини 

2.6. Средства на самоуправните ин-
тересни заедници за економски 
односи со странство 

2.7. Средства остварени од данокот 
и придонесите на граѓаните 

2.8. Средства остварени од данокот 
од личниот доход наменети за 
унапредување на земјоделско-
то производство 

2.9. Средства за други обврски 
3. Дозволено ниво на средствата на 

буџетот на ОПЗ и на СИЗ чие ко-
ристење се ограничува согласно со 
член 1 на Законот (ред. бр. 1 минус 
ред. бр. 2 — основица) 

4. Планиран износ на средствата над 
кој се забранува користењето (ред. 
бр. 3 колона 3) зголемен за процен-
тот од член 1 на Законот 

II МЕСЕЧЕН ПЛАНИРАН ИЗНОС ЗА 1984 ГОДИНА 

— во илјади динари — 

Реден Реден број 4 

број П Е Р И О Д колона 3 

1 2 3 

1. јануари"февруари 
2. јануари-март 
3. јануари-април 
4. јануари-мај 
5. јануари"јуни 
6. јануари"јули 
7. јануари-август 
8. јануари-септември 
9. јануари-октомври 

10. јануари-ноември / 
11. јануари"декември 

198— година 
(датум) 

(место) 

потпис 

830. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателството на Социјалистичка Федерати-
вна Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЛУЖБА-

ТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО 

Се прогласува Законот за Службата на опште-
ственото книговодство, што го усвои Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 26 де-
кември 1983 година. 

П. бр. 327 
26 декември 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Мика Шпиљак, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Војо Срзентиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО НИГО-

ВОДСТВО 
I. УБОДНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 

Со овој закон се утврдуваат положбата и осно-
вите на функционирањето на Службата на опште-
ственото книговодство. 
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Со овој закон се утврдуваат и работите на плат-
ниот промет во земјата. 

Член 2 
Под корисници на општествени средства, во 

смисла на овој закон, се подразбираат основните и 
други орга,низации на здружен труд и нивните за-
едн,ици, договорните организации на здружен труд, 
банките и другите финансиски огранизации, заед-
ниците за осигурување на имоти и лица, заедниците 
за ризици и заедниците за реосигурување, земјо-
делските и други задруги и основните задружни 
организации во нивниот состав, основните и рабо-
тните организации на кооперанти и другите форми 
на здружување на земјоделците или на другите 
индивидуални земјоделски производители, стопан-
ските комори и другите општи здруженија, само-
управните интересни заедници и нивните сојузи, 
месните заедници, работните заедници, другите само-
управни организации и заедници и нивните здру-
жен,ија,' општествено"политичките организации и 
другите општествени организации, општествено-по-
литичките заедници и нивните органи, организации 
и фондови, другите државни органи и органите на 
општествената заедница и другите општествени 
правни лица, здруженијата на трагани и другите 
правни лица како и другите организации и заедни-
ци што располагаат со општествени средства. 

Под корисници на општествени средства, во 
смисла на овој закон, се подразбираат и п р е т р г н а -
ти јата во странство, банките и другите финансиски 
организации, осигурителните и реосигурителните ор-
ганизации во странство, како и погоните и другите 
работни ед,иници во странство што корисниците на 
општествени средства во земјата ги основале или 
во кои учествуваат како основачи, а за кои водат 
посебно книговодство. 

Член 3 
Под работи од интерес за целата земја, во сми-

сла на овој закон, се подразбираат работите на еви-
денција и информативно-аналитичтгите работи за 
располагањето со општествените средства, работите 
на контрола над исправноста на податоците за рас-
полагањето со општествените средства, р-аботите на 
контрола над законитоста на располагањето со оп-
тшестзенитг средства и работите на контрола над из-
вршувањето на обврските на организациите на здру-
жен труд и на другите корисници на општестве-
ни средства, работите на екопомско-финансиска ре-
визија и други работи на оптшестреното книговод-
ство, утврдени со сојузен закон или со грагмс врз 
онсова на сојузен ^пкон, како и работите на плат-
ниот промет во земјата. 

II. ПОЛОЖБА НA СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕ-
НОТО КНИГОВОДСТВО 

Член 4 
Службата на општественото книговодство (во 

натамошниот текст: Службата) е самостојна и неза-
видна организација која, како заедничка служба на 
организациите па здружен труд и па другитр кори-
сници на општествени средства и инфор-мациона 
служба на општествениот систем на информирањето,, 
ги врши работите на општественото книговодство и 
работите на платниот промет во земјата. 

Член 5 
Службата ;је сочинуваат Службата на општест-

веното книгово-дство на Југославија, службите на 
општественото книговодство во републиките и слу-
жбите на општественото книговодство во автоном-
ните покраини. 

Член 6 
Службата ги врши работите на евиденција и ин-

формативно-апалитичките работи за рас,полагањето 
со општествените средства, работите на контрола 
над исправноста на податоците за располагањето со 
општествени средства, работите на контрола над 
законитоста на располагањето со општествени сред-
ства, работите на контрола над извршувањето на 
обврските на организациите на здружен труд и на 
другите корисници на . општествени средства, рабо-
тите на екопомско-финансиска ревизија и други ра-
боти на општственото книговодство утврдени со за-
кон, како и работите на платниот промет во земјата. 

Член 7 
Службата, во согласност со основите на опште-

ствениот систем на информирањето, за организации-
те на здружен труд и за другите корисници на оп-
штествени средств-а обезбедува евидентирање, соби-
рање, обработка, пренос и искажување на податоци-
те што ги собира, односно со кои располага, а што -се 
значајни за следењето, планирањето, насочувањето 
и усогласувањето на односите во општествената ре-
продукција и на стопанскиот и општествениот раз-
вој во целост. 

Службата, во согласност со основите на -опште-
ствениот систем па информирањето, им обезбед,ува 
на организациите на здружен тр-уд и на другите ко-
рисниц,и на општествени средства податоци врз ос-
нова на кои работниците и другите работни луѓе, 
органите на управување PI органите на самоуправна-
та работничка контрола, односно органите на само-
управната контрола остваруваат увид во материјал-
ната состојба и во финансиското и материјалното ра-
ботење на своите и на другите организации на здру-
жен труд, односно на другите корисници на опште-
ствени средства. 

"^лен 8 
Работите од член 6 на овој закон се работи одно-

сно дејност од посебен општествен интерес. 
Во вршењето на работите од став 1 на овој член 

Службата ги има јавните овластувања што и се до-
верени со овој и со друг закон. 

Член 9 
Заради обезбедување единство на југосло-

венскиот пазар и утврдување и спр-ове-дување на за-
едничката економска политика, Службата ги в-рши 
работите од својот делокруг за сите корисници на 
општествени средства на целата територија на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија. 

Член 10 
Службата е самостојна во својата работа. 
Службата работи врз основа на законите и на 

другите прописи и. во рамките на своите права и 
должности, е одговорна за нивното применување. 

Член 11 
Работата на Службата е јавна. 

Член 12 
Покрај работите што ги врши врз о-снова на за-

коните и другите прописи, определени работи од сво-
јот дело-круг Службата ги врши и врз основа на оп-
штествените договори и самоуправните спогодби, 
што со ор-ганизациите на здружен труд и со други-
те кор-исници на општествени средства за кои ги вр-
?ЈЈИ тие работи ги склучила, или кон кои пристапи-
ла. " 
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Под определени работи, во смисла на став 1 од 
овој член, се подразбираат особено обезбедување 
податоци за следење на спроведувањето на опште-
ствените договори и на самоуправ-ните спогодби и из-
вестув.ањето на учесниците во општествените дого-
вори и самоуправните спогодби за тоа. 

Покрај работите што ги врши врз основа на за-
коните и другите прописи, Службата врши опреде-
лени работи на евиденција и информативно-анали-
тички работи и работи на економско - финансиска ре-
визија од својот делокруг и врз основа на договори-
те што ги склучила со организациите на здружен 
труд и со другите корисници на општествени сред-
ства за кои ги врши тие работи. 

Во вршењето на работите од став 1 односно од 
став 3 на овој член, Службата има т а в а и должно-
сти утврдени со општествените договори и со само-
управните спогодби, односно со договорите. 

Член 13 
Службата ги работите од интерес за цела-

та земја, како единствена служба. 
За својата работа во вршењето на работите од 

став 1 на овој член Службата е одговорна пред Со-
бранието на СФРЈ. 

Службата на општественото книговодство во ре-
публиката, односно службата на општественото кни-
говодство во автономната покраина, покрај работите 
од интерес за целата земја, ги врши и работите на 
општствеиото книговодство утврдени со републич-
ките односно покраинските закони. 

За својата работа во вршењето на работите од 
став 3 на овој член, службата на општественото кни-
говодство во републиката односно службата на оп-
штественото книговодство во автономната покраи-
на е одговорна пред собранието на републиката од-
носно пред собранието на автономната покраина. 

Член 14 
Во вршењето на работите од интерес за целата 

земја, Службата применува единствена постапка и 
единствена методологија на работата и обезбедува 
единствено применување на прописите. 

Во вршењето на работите од интерес за целата 
земја, службата на општественото книговодство во 
републиката односно службата на општественото 
книговодство во автономната покраина и Службата 
на општественото книговодство на Југославија се 
должни да поставуваат според упатствата и насо-
ките на надлежниот орган на Службата. 

Ако службата на општественото книговодство во 
републиката односно службата на општественото 
книговодство во автономната покраина не постапи 
според упатството односно насоката на надлежниот 
орган на Службата, тој орган ќе го извести за тоа 
Собранието на СФРЈ и собранието на републиката 
односно собранието на автономната покраина и, во 
случаите пропишани со овој закон, ќе ги преземе 
мерките за чие преземање е овластен со овој закон. 

Ако Службата на општественото книговодство 
на Југославија не постапи 'Според упатствата одно-
сно насоките на надлежниот орган на Службата тој 
орган ќе го извести за тоа Собранието на СФРЈ. 

Член 15 
Службата ги известува организациите на здру-

ж е н труд и другите корисници на општествени сред-
ства, како и општествено-политичките заедници и 

општесгвено-политичките организации за забеле-
жувањата и појавите во развојот на општествено-
-екс помеките односи што ги уочува во вршењето на 
работите од свој делокруг, се грижи за уставноста 
и законитоста и за остварувањето на општествената 
одговорност во располагањето со општестве-
ните средства и презема мерки за чие преземање е 
овластена со законот, заради спречување и отстра-
нување на неуставноста, незаконитоста и на други-
те општествено негативни појав-и во располагањето 
со општествените средства. 

Член 16 
Во вршењето на работите од својот делокруг, 

Службата соработува со организациите на здружен 
труд и со другите самоуправни организации и заед-
ници. со стопанските комори и со другите општи 
здруженија, со општествено-политичките организа-
ции и со другите општествени организации, со орга-
ните и организациите на општествено-политичките 
заедници, со правосудните органи и со другите др-
жавни органи, со органите на општествената заед-
н.ица, како и со другите организации и заедници. 

Во вршењето на работите на евиденција и ин-
формативно-аналитичките работи, Службата сорабо-
тува со организациите за работи на планирањето, ор-
ганизациите за работи на статистиката и со други-
те информациони служби на општествениот систем 
на информирањето. 

Во вршењето на работите на контрола и рабо-
тите на економско-фииансиска ревизија, Службата 
соработува со инспекциските органи, со органите 
надлежни за откривање и гонење на сторителите на 
кривични дела, стопански престапи и прекршоци, 
како и со другите органи надлежни за контрола од-
носно надзор. 

Член 17 
Заради јакнење на дисциплината во финансис-

кото и материјалното работење и спречување и оне-
возможување на незаконитостите и неправилностите 
во располагањето со општествените средства и зара-
ди решавање на други прашања од заеднички ин-
терес, Службата во вршењето на работите од својот 
делокруг соработува со органите на управувањето 
и со другите органи на организациите на здружен 
труд и на другите корисници на општествени сред-
ства, а посебно со органите на самоуправната работ-
ничка контрола, односно со органите на самоуправ-
ната контрола. 

Соработката во смисла на став 1 од овој член 
Службата ја остварува со доставување на податоци, 
информации и анализи што се значајни за вршењето 
на функциите на тие органи, со остварување увид 
и вршење контрола на нивно барање, со известува-
ње за утврдената состојба и преземените мерки, со 
учество на свои претставници на нивните седници 
кога се разгледуваат информациите и анализите на 
Службата и со давање на потребна стручна помош 
со стручни консултации и на друг погоден начин. 

Член 18 
Службата поведува пред надлежниот уставен 

суд постапка за оценување на уставноста и закони-
тоста на прописите и на самоуправните општи акти 
што ги применува во вршењето на работите од сво-
јот делокруг ако оцени дека не се во согласност со 
уставот, односно дека не се во спротивност со зако-
нот. 
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Службата е должна, пред поведувањето на пос-
тапката од став 1 па овој член, да го предупреди до-
несувачот на прописот или на самоуправниот општ 
акт за ^согласноста на прописот или на самоуправ-
ниот општ акт со уставот, односно за, несовеснос-
та или спротивно ста на прописот или на самоуправ-
ниот општ акт со законот. 

Член 19 
Собранието на СФРЈ врши надзор над работата 

на Службата на општественото книговодство на Ју -
гославија. 

Собранието на СФРЈ врши надзор и над рабо-
тата па службата на ошнтствеиото книговодство во 
републиките односно на службата на општественото 
книговодство во автономните покраини во поглед на 
вршењето на работите од интерес за целата земја. 

Собранието на републиката односно собранието 
на автономната покраина врши надзор над работата 
на службата на општественото книговодство во ре-
публиката односно на службата на општественото 
книговодств-о во' автономната покраина. 

Член 20 
Службата на општественото кн,иговодство на Ју-

гославија поднесува до Собран,ието на СФРЈ годи-
шен извештај за работата на Службата, со завршна 
сметка на Службата на општественото книговодство 
на Југославија и со извештај за остварените средства 
за ртбота на Службата а ако тоа го бара Собранието 
на СФРЈ — и извештаи за извршувањето на оддел-
ни задачи што и се доверени на Службата. 

За извештаите ед став 1 па овој член Сојузниот 
извршен совет му дава мислење на Собранието на 
СФРЈ. 

ТП. РАБОТИ НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОД-
СТВО 

1. Ра г лти на евиденција и информативно'-аналитички 
работи 

Член 21 
Со вршење на работите на евиденција и инфор-

мативио-аналлтичките работи Службата, во соглас-
ност со одредбите на овој закон, им обезбедува на 
субјектите на општествениот систем на информира-
њето финансиски податоци, показатели, информа-
ции и анализи за располагањето со општествените 
сре;-етра, а особено ?л: 

1) средствата и изворите на средства (обврските 
и побарувањата, залихите на суровини и материја-
ли, недо-вршеното производство, залихите на' готови 
производи и трговски стоки, ликвидноста, задолже-
н о с т . вложувањето и здружувањето на средства); 

2) утврдувањето и распорсдувањето на финан-
сискиот резултат од работењето (вкупниот приход, 
материјалните трошоци, трошоците на амортизаци-
јата, доходот и чистиот доход, загубата и нејзиното 
покритие, ахумулативната и репродуктивни спо-
собност); 

3) остварувањето, распоредот и користењето на 
сре-дствата за заедничките и општите општествени 
потреби; 

4) обемот, обезбедувањето, користењето и распо-
лагањето со средствата за инвестиции: 

5) распределбата и движењето на средствата за 
личм'1 доходи и за заедничка потрошувачка на ра-
ботниците и на другите лични примања на работни-
ците; 

6) средствата и изворите на средства, приходите 
и расходите на банките и на другите финансиски 
организации, на заедниците за осигурување на имо-
ти и лица. на заедниците за ризици и на заедницит-е 
за реосигурување; 

7) состојбата и извршувањето на пропишаните 
обврски; 

8) тековните финансиски движења; 
9) спроведувањето на прописите и мерките на 

тековната економска политика; 
10) планиран,иот развој и остварувањето на пла-

новите за развој на организациите на здружен труд 
и на другите самоуправни организации и заедници 
и плановите за развој на општествено-политичките 
заедници; 

11) спроведувањето на општествените договори 
и самоуправн,ите спогодби што Службата ги следи 
во рамките на својот делокруг; 

12) наодите на контролата за исправноста на по-
датоците и за законитоста на располагањето со оп-
штествените средства и наод,ите и мислењета на еко-
номско-финансиската ревизија за реалноста и објек-
тивноста на состојбата на средствата и нивните из-
вори и за резултатите од работењето искажан,и во 
завршните сметки; 

13) појавите и проблемите во работењето на ко-
рисниците на општествени средства. 

Службата обезбедува и определени финансиски 
податоци, показатели, информации и анализи за по-
требите на општонародната одбрана и на општест-
вената самозаштита од својот делокруг. 

Податоците, показателите, информациите и ана-
лизите од ст. 1 и 2 на овој член што Службата ги до-
ста,вува до субјектите на општествениот ,систем на 
информирањето мораат /да одговараат на вистинска-
та состојба на евиде-нцијата и документацијата со 
кои располага Службата. 

Член 22 
Во вршењето на работите од член 21 на овој за-

кон Службата ги користи: 
1) евиденциите што ги формира и вод,и врз ос-

нова на налозите и ,другите документи на платниот 
промет за промените и состојбата на средствата на 
жиро-сметките и на другите сметки на корисниц,и-
те на општествени средства, за уплатата и распоре-
дот на приходите на општествено-политичките заед-
ници и на нивните фондови, на самоуправните инте-
ресни заедници и на другите самоуправ-ни органи-
зации и заедници, како и врз основа на наодите на 
контролата за исправноста на податоците и за зако-
нитоста на располагањето со општествените средства 
и за извршувањето на обврск,ите на корисниците на 
општествени средства и наодите и мислењата на 
економско-финансиската ревизија за реалноста и 
објективноста на состојбата на средствата и нив-ните 
извори и на резултатите од работењето искажани во 
зацртаната сметка; 

2) извештаите на интерните банки и на посеб-
ните финансиски служб-и што се поднесув-аат до 
Службата во согласност со со-јузниот зако-н со кој 
се уредуваат основите На кредитниот и банкарскиот 
систем; 

3) индивидуалните и збирно об-работените пода-
тоци за состојбата и движењето на општествените 
средства што ги собира од завршните сметки и од 
периодичните пресметки на корисниците на опште-
ствени средства, од извештаите што банките ги да-
в,аат врз основа на своите евиденции, другите изве-
штаи од книговодството и другите евиденции на ко-
рисниците на општествени средства; 

4) планск,ите податоци и показателите што ги 
пропишува Сојузниот извршен совет во согласност 
со сојузниот зако-н со кој се уредуваат основите на 
системот на општестве-ното планирање и општестве-
ниот план на Југославија, а што корисниците на оп-
штествени средства г-и доставуваат до Службата; 

5) определени податоци за односите со странств,о 
што Народната ба,шка на Југославија и народните 
банки на републиките односно народните банки на 
авто-номните покраини ги доставуваат до Службата 
(во натамошниот текст: народната банка). 
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Организаци-ите на здружен труд и другите ко-
рисници па општествени средства се должни, за по-
требите на вршехвето на информативно-аналитич-
ките работи да и ги даваат на Службата податоци-
те од став 1. на о БОЈ член. 

Член 23 
Во вршењето на работите на евиденција Служ-

бата води: 
1) единствен план на сметките на општественото 

сметководство; 
2) план на сметките за уплатата и распоредот на 

приходите на општеспвено-политичките заедници и 
на нивните фондови, на самоуправните' интересни 
заедници и на другите самоуправни организации и 
заедници; 

3) регистар на корисниците на општествени 
средства; 

4) евиденции и регистри од интерес за целата 
земја, што се утврдуваат со сојузен закон или со 
пропис врз основа на сојузен закон. 

Покрај евиденцијата од став 1 на овој член, Слу-
жбата води и каталози на податоците од својот де-
локруг. 

Содржината и начинот на водењето на планот 
на сметките од став 1 точка 1 и на регистарот од став 
1 точка 3, како и содржината на каталозите на по-
датоците од став 2 на овој член, ги пропишува со 
упатство генералниот директор на Службата на оп-
штественото книговодство (во натамошниот текст: 
генералниот директор на Службата). 

Пол донесуван-ото па упатството од став 3 на 
овој член. Службата соработува со другите инфор-
мациони служби на општествениот систем на ин-
формирањето. 

Член 24 
Евидентирањето, собирањето, обработката пре-

носот и искажувашето на податоците и показатели-
те и изработка па информациите и анализите во 
Службата се врши според програмите за работа на 
Службата. 

Прог-рамите за работа од став 1 на осој член се 
утврдуваат кош крајот на секоја година за наредната 
година, воз основа на потребите на субјектите на оп-
штествениот систем на информирањето па кои Слу-
жбата на општественото книговодство им ги обезбе-
дува податоците, показителите, информациите и 
анализите, и се усогласуваат со програмите за ра-
бота на другите инфепг,^ттмопи служби на опште-
ствениот систем на информирањето. 

Податоците о.д интерес за целата земја утврдени 
г-о програмите за работа на Службата од став 1 на 
оној член се составен дел од Програмата на статис-
тичките истражувања од интерес за целата земја. 

Службата собира и обработува податоци од сво-
јот делокруг што се определени со заке пот и со дру-
ги прописи донесени врз основа на законот. 

Член 25 
При утврдувањето па содржината на евиденции-

те и регистр-ите, организирањ-ето на водењето, па по-
веќенаменски бази на податоците и утврдувањето 
на ката лозите на податоците, Службата тргнува од 
заедн.ичките основи утврдени со законот и со про-
писите донесени грз основа па законот и, во гиоска 
со тоа, в ш и усогласуппн,е со другите информацио-
ни служби на општествениот систем па информи-
рањето. 

Член 2G 
Евидентирањето, собира!г.ето, обработката, пре-

носот и искажувањето на податоците и информа-
циите од интерес за целата земја се врши според 
единствена методологија. 

Упатството за единствената методологија од став 
1 на овој член го пропишува генералниот директор 
на Службата. 

Со единствената методологија од став 1 на овој 
член се обезбедува неповредливост на материјалната 
содржина па податоц-ите при нивната обработка и 
искажување, применување на современите достига-
ња на науката, техниката и технологијата, спречу-
вање на повеќекратното евидентирање и собирање 
на податоците, како и споредливост и сведливост на 
податоците. 

При утврдувањето на единствената методологи-
ја од став 1 на осој член се применуваат стандар-
дите на општествениот систем на информирањето. 

При донесувањето на упатството од став 2 на 
овој член Службата соработува со другите инфор-
мациони служби' на општествениот систем на ин-
ф ормир ањето. 

Член 27 
Финансиските податоци, показателите, инфор-

мациите и анализите од интерес за целата земја 
Службата ги обработува и објавува во периодични-
те публикации што ги издава месечно, тримесечно, 
полугодишно или годишно, зависно од видот и к а -
рактерот на податоците, показателите, информации-
те и анализите. 

Роковите за обработка и објавување на публи-
кациите во смисла на став 1 од овој член ги пропи-
шува генералниот директор на Службата. 

При донесувањето на правилникот од став 2 на 
овој член Службата соработува со другите инфор-
мациони служби на општествениот систем на ин-
формирањето. 

Искажувањето на податоците и показателите, 
како и изработката на информациите и анализите 
од став 1 па осој член. Службата го врши на начин 
со кој се обезбедува навремено, вистинито, целосно, 
достапно и разбирливо информирање на субјектите 
на општествениот систем на информирањето. 

Член 23 
Заради создавање услови за остварување увид 

во материјалната состојба и во финансиското и ма-
теријалното работење на ор-ганизациите на здружен 
труд и на самоуправ-ните интересни заедници од ма-
теријалното производство, во одлучувањето за ре-
зултатите од трудот и работењето, подготвувањето, 
склучувањето и спроведувањето на самоуправните 
спогодби и општоственити договори, деловното по-
врзување, остварувањето и унапредувањето на са-
моуправните односи и па делегатскиот систем, под-
готвувањето. усогласувањето, донесувањето и сле-
дењето па остварувањето на плановите за развој, 
унапредувањето на производството и работењето и 
зо остварувањето на целите на општонародната од-
брана и општествената самозаштита, како и заради 
отстранување на причините за неповолните резул-
тати во работењето, утврдувањето и распоредување-
то па доходот и располагањето со општествените 
средства, Службата, во рамките на својот делокруг, 
обезбедува за потребите на работниците и на други-
те работни луѓе, на органите на управување и на ор-
ганите на самоуправната работничка контрола во 
организациите на здружен труд и во другите само-
управни организации и заедници: 

1) извештај за промените и состојбата на сред-
ствата на жиро-сметките и на другите сметки што 
се водат к а ј Службата; 

2) показатели за резултатите од трудот на работ-
ниците и за работењето на основните и другите ор-
ганизации на здружен труд и за другите односи во 
управувањето со доходот и стопанисувањето со оп-
штествените средства: 

3) минимум на задолжителни единствени пока-
затели и податоци и информации потребни за под-
готвување. усогласување, донесување и остварување 
:та плановите за развој; 
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4) податоци за бонитетот и солвентноста на де-
ловните партнери во врска со наплатата на побару-
вањата; стапувањето во деловни односи и сл.; 

5) податоци и инфорхмации за наодите на кон-
тролата за исправноста па податоците и законитос-
та на располагањето со општествените средства и 
извршувањето на обврските и наодите и за мисле-
њата на економско-финансиската ревизија за реал-
носта и објективноста на состојбата на средствата 
и нивните извори и на резултатите од работењето 
искажани во завршните сметки; 

6) податоци и информации за односите во оп-
штествената репродукција заради следење на здру-
жувањето на трудот и средствата и на усогласува-
њето и насочувањето на општествениот развој; 

7) по потреба, информации и анализи врз осно-
ва на показителите за резултатите од трудот на ра-
ботниците и за работењето на основните организа-
ции на здружен труд; 

8) информации за појавите и проблемите во ра-
ботењето на организациите на здружен труд и на 
самоуправните интересни заедници од материјално-
то производство што Службата ги уочува во врше-
њето на работите од својот делокруг, без одлагање; 

9) по потреба, информации и анализи за мате-
ријалната состојба и за економско-финансиската по-
ложба на организациите на здружен труд и на само-
управните интересни заедници од материјалното 
производство. 

Ако организацијата на здружен труд има загуба, 
односно тешкотии во работењето или ако во нејзи-
ното работење се утврдени многубројни или потеш-
ки неправилности и незаконитости, Службата е дол-
жна, во случаите утврдени со програмата за работа 
на Службата, да изработи информација односно 
анализа што ја доставува до органот на управува-
ње и до органот на самоуправната работничка кон-
трола. 

Органот на управување односно органот на са-
моуправната работничка контро-ла е должен да ја 
разгледа информацијата односно анализата на Слу-
жбата од став 2 на овој член, во присуство на прет-
ставник па Службата и да ги извести за тоа работ-
ниците и организацијата на синдикатот. 

Информацијата односно анализата од став 2 на 
овој член Службата ја доставува и до собранието на 
општествено-политичката заедница. 

Член 29 
Службата е должна, врз основа на податоците 

од периодичните пресметки и од завршните сметки, 
во согласност со Законот за здружениот труд, да 
обезбедува и објавува показатели со кои работници-
те ги искажуваат и споредуваат резултатите од 
својот труд и од работењето на основната организа-
ција на здружен труд во однос на соодветните прет-
ходни периоди и планот, како и во однос на резулта-
тите што се остварени во другите основ-ни организа-
ции на здружен труд од исти или сродни дејности 
и во организациите со кои ги здружуваат трудот и 
средствата или ти утврдуваат заедничките основи на 
планот, 

Показателите од став 1 на овој член Службата 
ги пресметува за годишен и полугодишен период и 
ги доставува до односните организации на здружен 
труд најдоцна 60 дена од денот на истекот на рокот 
што е пропишан за доставување до Службата на 
податоците за пресметување на тие показатели. 

Службата, во соработка со сојузната организа-
ција за општествено планирање, по претходното 
прибавено мислење од Сојузот на синди.катите на 
Југославија и од Стопанската комора на Југославија, 
го определува начинот на утврдувањето на показа-
телите од овој член. 

Член 30 
На барање од организациите на здружен труд и 

од самоуправните интересни заедници од материјал-
ното производство, Службата може да договори за 
нивните потреби: 

1) да води посебни евиденции значајни за ра-
ботата и одлучувањето во тие организации на здру-
жен труд и заедници; 

2) да пресметува, покрај показателите од член 
29 на овој закон, и други показатели според кои ра-
ботниците ги утврдуваат и разгледуваат резултатите 
од својот труд и од работењето на основната орга-
низација на здружен труд; 

3) да изработува информации и анализи за еко-
номско-финансиската положба, резултатите и усло-
вите на стопанисувањето и за другите односи во ме-
ѓусебното споредување на одделни основни и други 
организации на здружен труд, врз основа на пока-
зателите што ги обезбедува во согласност со зако-
нот. 

Содржината, начинот на изработката, роковите 
и другите услови и обврските во врска со вршење-
то на работите од став 1 на овој член се утврдуваат 
со договор, во согласност со законот. 

Член 31 
На барање од организациите на здружен труд и 

од другите корисници на општествени средства, Слу-
жбата е должна во рок од осум дена од денот на 
приемот на барањето да достави податоци за дру-
гиот корисник па општествени средства, и тоа за: 

1) состојбата на средствата и изворите на сред-
ствата ; 

2) деловниот успех и непокриената загуба; 
3) состојбата на средствата на жиро-сметката и 

на другите сметки што се водат ка ј Службата, нео-
безбедените средства за инвестиции и ^обезбеде-
ните плаќања за инвестиции; 

4) ненамирените пропишани обврски; 
5) ненамирените обврски според извршните суд-

ски одлуки, извршните одлуки на други надлежни 
органи и другите извршни исправи: 

б 
6) исплатите на намалени и з а г а р а н т и р а н лич-

ни доходи за изминатите шест месеци; 
7) преземените 'привремени мерки, санацијата, 

присилното порамнување и за постапката за стечај 
односно за престанок. 

Податоците од став 1 на овој член Службата ги 
дава врз основа на податоците од завршната сметка, 
периодичната пресметка, евиденциите и од другата 
документација со која располага. 

Податоците од став 1 на овој член корисникот на 
општествени средства е должен да ги чува како' де-
ловна тајна. 

За доставените податоци од став 1 на овој член 
Службата го известува и корисникот на оптествени 
средства за кој се дадени тие податоци. 

Член 32 
Заради одлучување за условите и начинот на ос-

тварувањето на слободната размена на трудот, под-
готвување и склучување на самоуправните спогод-
би, подготвување и донесување на плановите и про-
грамите за работа и развој на општествените и дру-
гите дејности со кои се задоволуваат потребите на 
корисниц,ите на услугите на тие дејности во самоуп-
равните интересни заједници. Службата обезбедува 
?,а потребите на собранијата на самоуправните инте-
ресни заедници и на нивните органи податоци, пока-
затели, информации и анализи, а особено за: 

1) остварувањето, распоредот и користењето на 
средствата за заеднички потреби; 
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2) спроведувањето на општествените договори и 
на самоуправните спогодби што Службата ги следи 
во рамките на својот делокруг; 

3) средствата и изворите на средства, оствару-
вањето и распоредувањето на вкупниот приход и 
на доходот, појавите и проблемите во работењето на 
организациите на здружен труд што се финансираат 
во рамките или преку са,моуправните интересни за-
едници ; 

4) состојбата и извршувањето на обврските 
спрема самоуправните интересни заедници; 

5) спроведувањето на прописите и мерките со 
кои се утврдува начинот на финансирањето на за-
едничката потрошувачка; 

6) наодите на контролата за исправноста на по-
датоците и за законитоста на располагањето со оп-
штествени средства. 

Член 33 
Службата е должна, во рамките на својот дело-

круг на барање од работниците во орган,изациите 
на здружен труд и од работните луѓе во други са-
моуправни организации и заедници, поднесено пре-
ку собирот на работниците, органот на управување, 
органот на самоуправна р а б о т и ч к а контрола, одно-
сно органот на самоуправната контрола и од орга-
низацијата на синдикатот, да изврши проверка на 
точноста и исправноста на податоците за остварени-
те финансиски резултати, што им ги доставуваат 
нивните работоводни органи, финансиските и други-
те служби. 

Извештајот за извршената проверка Службата 
го доставува до подносителот на барањето од став 
1 на овој член и, по негово барање, е должна да упа-
ти свој претставник да учествува во расправата за 
поднесениот извештај. 

Член 34 
За потребите на собранијата и на нивните извр-

шни органи и на другите органи и организации на 
општествено-политичките заедници, на. стопанските 
комори и на другите општи здруженија и на опште-
ствено-политичките организации, Службата, во рам-
ките на својот делокруг, обезбедува финансиски по-
датоци, показатели, информации и анализи за: 

1) остварените финансиски резултати, распоре-
дувањето на доходот и на чистиот доход, акумулати-
вната и репродуктивпата способност и располагање-
то со општествените средства во организациите на 
здружен труд и во другите самоуправни организа-
ции и заедници; 

2) појавите и проблемите во работењето на ор-
ганизациите на здружен труд и на другите корисни-
ци на општествени сре,дства, што Службата ги уо-
чува во вршењето на работите од својот делокруг 
без одлагања: 

3) остварените финансиски резултати на прет-
пријатијата, банките и на другите финансиски ор-
ганизации, на осигурителните и резсигурителните 
организации, на по-гоните и на другите работни еди-
ници во странство; 

4) движењето на средствата за лични доходи и 
заедничка потрошувачка на работниците' и на дру-
гите лични примања на работниците; 

5) остварувањето, распоредот и користењето но 
средствата за заеднички и општи општествени по-
треби; 

6) обемот, обезбедувањето и користењето на 
средствата за инвестиции; 

7) средствата и изворите на средства, приходи-
те и расходите на банките и на другите финансиски 
организации, на заедниците за осигурување на имо-
ти и лица, заедниците за ризици и заедниците за 
реосигурување; 

8) минимумот на задолжителните единствени по-
казатели, податоци и информации потребни за под-
готвување. усогласување, донесување и остварува-
ње на плановите за развој; 

9) тековните финансиски движања; 
10) спроведувањето на прописите и мерките на 

тековната економска политика; 
11) спроведувањето на општествените договори и 

на самоуправните спо-годби што Службата ги следи 
во рамките на својот делокруг; 

12) односите во општествената репродукција, 
усогласувањето и насочувањето на општествениот 
развој, како и за следењето на здружувањето на 
трудот и средствата. 

Службата ги обезбедува и пропишаните подато-
ци и показатели за остварувањето на плановите за 
развој на организациите на' здружен труд и на дру-
гите самоуправни организации и заедници и на пла-
новите за развој на општествено-политичките заед-
ници. 

Службата може да му предложи на собранието 
на општествено-политичката заедница односно на 
неговиот извршен орга,н да разгледа определени по-
датоци, информации и анализи од став 1 на овој 
член, во присуство на претставник на Службата. 

Член 35 
За потребите на општествено-политичките заед-

ници и на барање од стопанските комори и другите 
општи здружен,ија и од општествено-но литичкит е 
организации. Службата може, покрај информациите 
и анализите од член 34 на овој закон, да изработу-
ва и други информации и анализи од својот дело-
круг. 

Содржината, начинот на изработката, роковите 
и другите услови во врска со барањето за изработ-
ка на информациите и анализите о-д став 1 на овој 
член се утврдуваат со договор, во согласност со 
законот. 

Член 36 
Организациите на здружен труд и другите ко-

рисн,ици на општествени средства имаат право да 
бараат од Службата податоци што се значајни за 
одлучувањето на работниците и на другите работни 
луѓе во нив. ако Службата е до-лжна да располага 
^о таквите податоци во рамките на вршењето на 
работите од својот делокруг, а не претставуваат де-
ловна тајна. 

Собранијата и нивните извршни органи и други-
те органи и орггшизации на општествено-политички-
те заед,ници имаат право да бараат од Службата по-
датоци што се значајни за извршувањето на нивни-
те функции, ако Службата е должна да располага 
со та,квите податоци во рамките на вршењето на ра-
ботите од својот делокруг. 

Член 37 
Податоците, по-казателите, информациите и ана-

лизите што се однесуваат на организациите на здру-
жен труд што произведуваат или вршат услуги за 
потребите на Југословенската народна армија. Слу-
жбата може да ги достави на увид и користење до 
другите корисници на о-пштествен,и средства, во 
со-гласност со Сојузниот секретаријат за народна од-
брана. 

Член 38 
Податоците, показателите, информациите и ана-

лизите што Службата ги обезбедува во вршењето 
на работите од својот делокруг се јавни и достапни 
под еднакви услови до сите корисници на опште-
ствени средства, ако со законот или со прописот до-
несен врз основа на законот, односно со самоуправ-
ниот општ акт врз основа на законот, не е определе-
но дека претставуваат деловна тајна. 
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Ако со законот односно со прописот донесени 
врз основа на законот не е пропишано' дека опре-
делени податоци, показатели, информации и анали-
зи на Службата претставуваат деловна тајна, кори-
сниците на тие податоци ќе постапат на начинот 
што е назначен на нив. 1 

Корисниците од став 2 на овој член се должни 
исправите и податоците, што претставуваат држав-
на, воена или службена тајна да ги чуваат на на-
чинот определен со законот и другите прописи доне-
сени врз основа на законот. 

Член 39 
Советот на Службата на општественото книго-

водство ги пропишува податоците, показателите, ин-
формациите и анализите што се сметаат за деловна 
тајна. 

За деловна тајна, во смисла на член 38 од овој 
закон, не можат да се прогласат: 

1) податоците и показателите во информации-
те, анализите и публикациите што ги изработува, 
односно издава Службата во рамките на својот де-
локруг; 

2) податоците врз основа на кои Службата ги 
утврдува показателите пропишани со Законот за 
здрух-сениот. труд, со кои се искажуваат резултати-
те од трудот на работниците и од работењето на 
организациите на здружен труд; 

3) исправите и податоците за резултатите и за 
законитоста т-та работењето на одделни корисници 
на општествени средства. 

Член 40 
Пода-тоците, показателите, информациите и 

анализите на Службата им се достапни под еднак-
ви услови на сите јавни гласила во земјата. 

За податоците, показателите, информациите и 
анализите од став 1 на овој член, јавноста се ин-
формира на начин што е во согласност со законот. 

2. Работи на контролата 

Член 41 
Со вршење на работите на контрола над фи-

нансиското и материјалното работење на корисни-
ците на општествени средства, од својот делокруг, 
Службата ги проверува: исправноста на податоците 
што корисниците на општествени средства и ги до-
ставуваат на Службата, односно што ги водат во 
своите книговодствени и други евиденции; закони-
тоста на располагањето со општествените средства; 
законитоста, правилноста и навременоста на извр-
шувањето на обврските спрема општествено-попи-
тичките заедници и нивните фондови по основа на 
даноците и другите давачки на обврските на ко-
рисниците на општествени средства што се утврде-
ни со законот и со други прописи. 

Работите на контролата од став 1 на овој член 
Службата ги врши и на барање од органот на са-
моуправната работничка контрола, односно од ор-
ганот на самоуправната контрола, како и на бара-
ње од собранието на огхштествено-политичката за-
едница, во согласност со програмата за работа на 
Службата. 

Член 42 
Службата ги врши работите на контрола над 

исправноста на податоците за располагањето сс оп-
штествените сре,дства (за состојбата и изворите нѕ 
средства и за финансискиот резултат), со кои се 
утвпд^ва течноста на податоците во книговодстве-
ните и во други евиденции. 

Точноста на податоците, во смисла на став 1 
од овој член, ги опфаќа оцената на тие податоци и 
нивната заснованост врз соодветни исправи, во со-
гласност со законот и другите прописи и со самоу-
правните и други општи акти на корисниците на 
општествени средства. 

Службата ги врши работите на контрола над 
исправноста на податоците за состојбата и извори-
те на средствата, а особено за: 

1) состојбата на основните средства и на нивни-
те извори; 

2) состојбата на обврските и побарувањата; 
3) состојбата на суровините и материјалите, на 

недовршеното производство, на залихите на готови 
производи и на залихите на трговски стоки; 

4) здружувањето, односно вложувањето на сред-
ства во инвестиции, за заедничко работење со стран-
ски партнери и заради остварување на заеднички 
приход, односно на заеднички доход и др; 

5) остварувањето и користењето на средствата 
на самоуправните интересни заедници и на други 
самоуправни организации и заедници и на нивните 
здрухсенија, на општествено-политичките заедници 
и нивните органи, на општествено-политичките и 
на другите општествени организации; 

6) правилноста на пресметките и насочувањето 
на даноците и другите давачки; 

7) користењето на кредитите и на други опште-
ствени средства за опре д ел ни намени. 

Службата ги врши работите на контрола над 
исправноста на податоците на финансискиот резул-
тат, а особено за: 

1) утврдувањето на вкупниот приход; 
2) утврдувањето на материјалните и другите 

трошоци; 
3) пресметувањето на амортизацијата; 
4) утврдувањето на вредноста на залихите; 
5) утврдувањето и распоредувањето на заед-

ничкиот приход и на заедничкиот доход; 
в) утврдувањето и распоредувањето на дохо-

дот; 
7) утврдувањето и распоредувањето на чистиот 

доход; 
8) утврдувањето и покривањето на загубата; 
9) утврдувањето и распоредувањето на прихо-

дите и расходите. 

Член 43 
Со вршење на работите на контрола над зако-

нитоста i:ia располагањето со општествените средст-
ва се опфаќа контролата над законитоста на оства-
рувањето, распоредувањето и користењето на оп-
штествените средства. 

Со вршењето на работите на контрола над за-
конитоста на остварувањето на општествените 
,средства се опфаќаат особено: утврдувањето и ра-
споредуварвето на вкупниот приход, утврдувањето 
на материјалните и други трошоци, пресметувањето 
на амортизацијата, утврдувањето на вредноста на 
средствата и на нивните извори, утврдувањето на 
вредноста на залихите, утврдувањето и распореду-
вањето на заедничкиот приход и на заедничкиот 
доход, утврдувањето и распоредувањето на дохо-
дот и на чистиот доход, утврдувањето и покрива-
њето на загубите, утврдувањето и распоредувањето 
на приходите и расходите. 
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Со вршењето на работите на контрола над за-
конитоста на распоредувањето на доходот се опфа-
ќаат особено: издвојувањата за општи општествени 
и заеднички потреби, издатоците што задолжител-
но се намируваат од доходот и другите издатоци 
направени за извршување на обврските определени 
со законот што се преземени со самоуправна спо-
годба или со договор, односно на другите обврски 
пропишани со законот. 

Со вршењето на работите на контрола над за-
конитоста на распоредувањето на чистиот доход се 
опфаќаат издвојувањата од чистиот доход пропи-
шани со закон. 

Со вршењето на работите на контрола над за-
конистота на користењето на општествените сред-
ства се опфаќаат особено: обезбедувањето и кори-
стењето на средствата за инвестиции, обезбедува-
њето и користењето на обртните средства, рас-
полагањето со средствата од жиро-сметките и од 
другите сметки на корисниците на општествени 
средства, орочувањето на деловните и на други 
средства, користењето на средствата за посебни 
намени, користењето на буџетските средства, на 
средствата на банките за нивно работење и на 
средствата на самоуправните интересни заедници, 
на другите самоуправни организации и заедници 
и на нивните здруженија, на општествено-поли-
тичките заедници и на нивните органи и фон-
дови, на општествено-политичките и на други 
општествени организации, како и намирувањето на 
обврските од должничко-доверителските односи во 
согласност со сојузниот закон. 

Член 44 
Со вршењето на работите на контрола над из-

вршувањето на обврските на корисниците на оп-
штествени средства се опфаќаат контролата над за-
конитоста и правилноста на пресметките, навреме-
носта на уплатата и правилноста на насочувањето 
на даноците и другите давачки кон општествено-
политичките заедници и нивните фондови. 

Член 45 
Службата ја контролира уредноста и ажурнос-

та, како и законитоста на водењето на книговодст-
ствените и другите евиденции и. на документацијата 
со кои се обезбедува исправноста на податоците, 
односно законитоста на располагањето со опште-
ствените средства. 

Член 46 
Службата врши оцена на завршната сметка и 

на периодичната пресметка на корисниците на оп-
штествени средства што ги утврдуваат и распоре-
дуваат вкупниот приход, доходот и чистиот доход, 
според програмата за работа на Службата. 

Под оцена на завршната сметка и на периодич-
ната пресметка од став 1 на овој член се подразби-
раат контрола над исправноста на податоците и 
контрола над законитоста на остварувањето, рас-
поредувањето и користењето на општествените 
средства, а особено над: 

1) состојбата и изворите на средствата (член 42 
став 3); 

2) утврдувањето на финансискиот резултат 
ѓчлен 42 став 4 и член 43 став 2); 

3) пресметувањето, навременоста на уплатата 
и правилноста на насочувањето на даноците и дру-
гите давачки кон општествено-политичките заедни-
ци и нивните фондови (член 44). 

Член 47 
Со вршењето на работите на контрола од чл. 

41 до 46 на овој закон се опфаќа и исправноста на 
искажувањето на динарската противвредност по 
основа на девизите. 

Член 48 
Работите на контрола Службата ги врши во ор-

ганизационата единица и ка ј корисникот на оп-
штествени средства. 

Во организационата единица Службата врши 
работи на контрола врз основа на податоците од 
своите евиденции и извештаи, налозите со кои ко-
рисниците на општествени средства располагаат со 
средствата од своите жиро-сметки и од другите 
сметки, како и врз основа на претсметките, прес-
метките на деловните резултати во текот на годи-
ната и на завршните сметки при нивниот прием. 

Работите на контрола ка ј корисниците на оп-
штествени средства Службата ги врши врз основа 
на книговодствената и друга евиденција и докумен-
тација, на завршните сметки и на другите пресметки. 

Работите на контрола ка ј корисниците на оп-
штествени средства ги вршат работниците во Слу-
жбата врз основа на писмено овластување. 

Член 49 
За вршење на работите на контрола месно е 

надлежна Службата к а ј која се води жиро-сметката 
на корисникот на општествени средства. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, ако работниците во основната организација 
на здружен труд односно во работната заедница 
располагаат со средствата со кои управуваат пре-
ко жиро-сметката на работната организација, за 
вршењето на работите на контрола над располага-
њето со паричните средства од жиро-сметката на 
работната организација месно е надлежна Служ-
бата на чие подрачје се наоѓа седиштето на работ-
ната организација, а за вршењето на другите ра-
боти на контрола на тие организации и заедници 
месно е надлежна Службата на чие подручје се на-
оѓа седиштето на основната организација на здру-
жен труд односно на работната заедница. 

Во вршењето на работите на контрола, месно 
надлежните служби од ст. 1 и 2 на овој член сора-
ботуваат и се должни една на друга да си даваат 
потребна правна помош, во согласност со законот 
со кој се уредува општата управна постапка. 

Службата на општественото кдиговодство во 
републиката, односно службата на општественото 
книговодство во автономната покраина е месно на-
длежна за вршењето на работите на контрола на 
територијата на републиката односно на територи-
јата на автономната покраина, а Службата на оп-
штественото книговодство на Југославија — на 
целата територија на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија. 

Член 50 
Корисникот на општествени средства е должен 

на раководниот работник односно на работникот 
во Службата овластен за вршење на работите на 
контролата (во натамошниот текст: овластениот ра-
ботник) да му обезбеди услови потребни за вршење 
на контролата. 

Одговорните лица на корисникот на општестве-
ни средства се должни да дадат и писмени објасне-
нија во врска со предметот на контролата, на ба-
рање и во рок што ќе го определи овластениот ра -
ботник. 

Член 51 
Ако во постапката на контрола овластениот 

работник оцени дека не е во согласност со законот 
точно утврдената состојба на средствата или дека 
книговодството е неуредно и неажурно, дека не се 
пресметани или дека не се точно пресметани про-
пишаните обврски, со заклучок ќе му наложи на 
корисникот на општествени средства да изврши во 
примерен рок попис и процена на средствата, од-
носно да го доведе во ред и да го ажурира книго-
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водството, и да состави пресметки на пропишаните 
обврски, за што ќе ги извести органите на управу-
вањето и органот на самоуправната работничка ко-
нтрола, односно органот на самоуправната контро-
ла на тој корисник на општествени средства. 

Корисникот на општествени средства е дол-
жен да постапи според заклучокот од став 1 на 
овој член и налозите од тој заклучок да ги изврши 
во утврдениот рок. 

Ако корисникот на општествени средства не ги 
изврши во утврдениот рок налозите од заклучокот 
од став 1 на овој член, Службата ќе го извести за 
тоа органот на самоуправната работничка контро-
ла, односно на самоуправната контрола на тој ко-
рисник на општествени средства, како и надлеж-
ниот орган на општествено-политичката заедница 
и надлежниот општествен правобранител на само-
управувањето. 

Ако корисникот на општествени средства не 
постапи според заклучокот од став 1 на овој член 
и не ги изврши во утврдениот рок налозите од тој 
заклучок, ќе се смета дека ги оштетил општестве-
ните интереси и спрема него можат да се преземат 
привремени мерки на општествена заштита во слу-
чаите и под условите предвидени со закон. 

Во случајот од став 4 на овој член, Службата 
може да даде иницијатива за преземање на при-
времени мерки на општествена заштита спрема ко-
рисникот на општествени средства. 

Член 52 
За извршената контрола ка ј корисникот на оп-

штествени средства овластениот работник соста-
вува записник. 

За контролата што се врши во Службата запи-
сник се составува само ако се утврдат незаконитос-
ти и неисправности за чие отстранување е потреб-
но да се доносе решение, како и кога ќе се утврдат 
дејствијата од член 57 на овој закон. 

Член 53 
Записникот за извршената контрола се доста-

вува. без одлагање, до корисникот на општествени 
средства, а најдоцна во рок од осум дена од денот 
на извршената контрола. Корисникот на општест-
вени средства може да даде забелешки на запис-
никот. 

Во записникот за извршената контрола се оп-
ределува рокот за давање забелешки, кој не може 
да биде пократок од осум ни подолг од 30 дена од 
денот на доставувањето на записникот. 

Ако во забеленп-ште на записникот се изнесат 
факти и се предложат докази што би можеле да 
влијаат врз донесувањето на решението и презе-
мањето на други мерки во согласност со законот, 
ќе се проверат изнесените факти и предложените 
докази и за тоа ќе се состави дополнение на за-
писникот. 

Во образложението на решението Службата е 
должна да се изјасни за сите забелешки што ко-
рисникот на општествени средства ги дал на запи-
сникот за извршената контрола, а ако не е донесе-
но решение, писмено ќе му одговори на корисни-
кот на општествени средства на дадените забе-
лешки. 

Член 54 
До корисникот на општествени средства, no-

rmal записникот за извршената поитро па, се доста-
вува и писмена информација за состојбата утврде-

на во постапката на контрола, ако во таа постапка 
се утврдат многубројни и потешки незаконитости 
и неисправности во искажувањето на податоците, 
евиденцијата, пресметката или во располагањето со 
општествените средства. 

Записникот за извршената контрола и писме-
ната информација од став 1 на овој член се доста-
вуваат до корисникот на општествени средства, и 
тоа: до работоводниот орган, до органот на упра-
вување и до органот на самоуправната работничка 
контрола, односно до органот на самоуправната 
контрола. 

Органите од став 2 на овој член се должни да 
ги разгледаат записникот за извршената контрола 
и писмената информација од став 1 на овој член, 
како и за одржувањето на седницата на која ќесе 
разгледа тој записник и писмена информација да 
ја известат Службата, која е должна да упати свој 
претставник на седницата. 

Член 55 
Ако во постапката на контролата се утврдат неза-

конитости односно неисправности, овластениот ра-
ботник донесува решение, со кое на корисникот на 
општествени средства ќе му наложи преземање на 
определени дејствија за отстранување на незакони-
тостите односно неисправностите, и го доставува 
до тој корисник. 

Решението од став 1 на овој член се донесува 
во рок од 30 дена од денот на приемот на забелеш-
ките дадени на записникот за извршената контро-
ла, односно од денот на истекот на рокот за дава-
ње забелешки на тој записник. 

Со решението од став 1 на овој член се опреде-
луваат роковите во кои корисникот на општестве-
ни средства е должен да ги отстрани утврдените 
незаконитости односно неисправности, што не мо-
жат д а бидат пократки од 15 ни подолги од 30 де-
на од денот кога решението ќе стане конечно. 

Член 56 
Ако Службата во постапката на контрола во 

организационата единица утврди дека корисникот 
на општествени средства поднел завршна сметка, 
периодична пресметка или друга пресметка, што не 
е во согласност со прописите, ќе бара нејзина ис-
правка. Корисникот на општествени средства е 
должен во рок од три дена од денот на доставува-
њето на барањето да ја изврши наложената ис-
правка. 

Ако корисникот на општествени средства не ја 
изврши наложената исправка во рокот од став 1 на 
о.вој член, ќе се смета дека завршната сметка, пе-
риодичната пресметка, односно друга пресметка не 
е поднесена. 

На корисникот на општествени средства Служ-
бата истиот ден ќе му ги врати налозите за пла-
ќање и налозите за пренос на средства, што не се 
во согласност со законот и со другите прописи. 

Во случајот од ст. 2 и 3 на овој член Служба-
та, на писмено барање од корисникот на опште-
ствени средства, во рок од пет дена од денот на 
приемот на барањето, ќе донесе решение за одби-
вање на пресметката односно налогот. 

Член 57 
Ако во постапката на контрола се утврдат деј-

ствија што имаат обележја на кривично дело или 
на стопански престап, Службата е должна против 
одговорниот работник, односно против корисникот 
на општествени средства да поднесе пријава до 
надлежниот јавен обвинител. 
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Ако во постапката на контрола се утврдат деј-
ствија што имаат обележја на прекршоци, Служ-
бата е должна да поднесе до надлежниот орган ба-
рање оа поведување на прекршочна постапка. 

Ако постои основано сомневање дека е сторено 
кривично дело или стопански престап, овластениот 
работник може привремено да ги одземе исправите, 
предметите, мострите и др. што се употребени, од-
носно наменети за извршување на кривично дело, 
односно на стопански престап, за што е должен да 
го извести надлежниот јавен обвинител. 

За одземањето на исправата, предметот, мост-
рата и др. од став 3 на овој член овластениот ра-
ботник издава писмена потврда. 

Ако постои основано сомневање дека е сторено 
кривично Дело, Службата е должна, без одлагање, 
да поднесе пријава до надлежниот јавен обви-
нител. 

Член 58 
Против решението на Службата од чл. 55 и 56 

на овој закон корисникот на општествени средства 
може во рок од 15 дена од денот на доставувањето 
на решението да изјави жалба до раководителот на 
службата на општественото книговодство во ре-
публиката односно до раководителот на службата 
на општественото книговодство во автономната по-
краина. 

Член 59 
По жалбата против решението !од чл. 55 и 56 

на овој закон, решение донесува раководителот на 
службата на општественото книговодство во репу-
бликата односно раководителот на службата на 
општественото книговодство во 'автономната по-
краина и таквото решение е конечно. 

Ако решението во прв степен го донел раково-
дителот (на службата на општественото книговодст-
во во републиката односно раководителот на служ-
бата на општественото книговодство во автономна-
та покраина, или генералниот директор на Служ-
бата, таквото решение е конечно. 

Член 60 
За извршувањето на конечното решение се 

грижи и извршувањето го спроведува организацио-
ната единица на Службата ка ј која се водат па-
ричните средства на корисникот на општествени 
средства; спрема кој се спроведува извршувањето. 

Член 61 
За одлагање на извршувањето на конечното 

решение одлучува донесувачот на првостепеното ре-
шение под условите утврдени со сојузниот закон со 
кој се уредуваат управните спорови. 

Член 62 
Постапката завршена со конечно решение на 

Службата може да се обнови под условите утврде-
ни со сојузниот закон со кој се уредува општата 
управна постапка. 

Член 63 
Ако со конечното решение на Службата е по-

вреден прописот и со тоа на општествената заед-
ница или на корисникот на општествени средства, 
му е причинета значителна штета, може во постап-
ката за ревизија по службена должност да се до-
несе ново решение во рок од две години од денот 
на доставувањето на конечното решение до корис-
никот на општествени средства, со кое конечното 
решение се менува, укинува или поништува. , L 

Општествено-политичката заедница или друг 
корисник на општествени средства може во рокот 
од став 1 на овој член да поднесе барање да се 
измени, укине или поништи конечното решение 
на Службата со кое прописот е повреден во нивна 
штета. 

Ако со конечното решение на Службата е по-
вреден општински, градски, регионален, покраин-
ски, односно републички пропис, решение во по-
стапката на ревизија по службена должност или по 
барањето од став 2 на овој член донесува раково-
дителот на службата на општественото книговодст-
во во републиката односно раководителот на служ-
бата на општественото книговодство во автоном-
ната покраина, а ако е повреден сојузен пропис, 
решение донесува генералниот директор на Служ-
бата. 

Раководителот на службата од став 3 на овој 
член е должен решението во постапката за ревизи-
ја да го донесе во рок од 60 дена од денот на по-
днесувањето на барањето од став 2 на овој член. 

Постапка за vревизија не може да се води про-
тив конечното решение, односно конечниот дел од 
решението, против кое се води управносметковен 
спор, односно но кое е донесена правосилна пре-
суда. 

Решението донесено во постапка за ревизија е 
конечно. 

Член 64 
Во поглед на донесувањето решение и презе-

мањето на други дејствија во постапката на кон-
трола се применуваат одредбите на сојузниот закон 
со кој се уредува општата управна постапка, ако 
со овој закон не е поинаку определено. 

Член 65 
Против решението на Службата донесено во 

втор степен, решението против кое не е дозволена 
жалба и против решението во постапката за реви-
зија може да се води управносметковен спор. 

Тужба со која се поведува управносметковен 
спор од став 1 на овој член може да поднесе ко-
рисникот на општествени средства ако смета дека 
со решението на Службата е повредено неговото 
право, односно интерес заснован врз законот. 

Тужба од став 2 на овој член може да поднесе 
и општествено-политичката заедница, односно друг 
корисник на општествени средства, ако смета дека 
со решението на Службата, што се однесува на 
друг корисник на општествени средства, спротивно 
на законот се намалени неговите приходи. 

Член бб 
Управносметковните спорови против решенијата 

на раководителот на службата. на општественото 
книговодство во републиката односно на раково-
дителот на службата на општественото книговод-
ство во автономната покраина ги решава надлеж-
ниот суд во републиката односно надлежниот суд 
во автономната покраина во совет составен од двај-
ца судии, од кои едниот е претседател на советот, 
и еден судија-поротник, а управносметковните спо-
рови против решенијата на генералниот директор 
на Службата — Сојузниот суд, во совет составен 
од двајца судии, од кои едниот е претседател на 
советот, и еден судија — поротник. 

Против правосилната одлука што во управно-
сметковен спор ја донел највисокиот суд во репуб-
ликата односно највисокиот суд во автономната по-
краина, со која е повреден сојузен закон, стран-
ките можат да поднесат до Сојузниот суд барање 
за вонредно преиспитување на таа одлука. , 
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Против одлуката на Сојузниот суд, донесена во 
смисла на став 1 од овој член, странките можат да 
поднесат до Сојузниот суд барање за вонредно 
преиспитување на таа одлука. 

За барањето од став 3 на овој член Сојузниот 
суд решава во општа седница. 

Со барањето од ст. 2 и 3 па овој член одлуката 
може да се побива поради суштествена повреда на 
одредбите на постапката и поради повреда на ма-
теријалното право. 

Барањето се поднесува во рок од 30 дена од 
денот на доставувањето на побиваната одлука, не-
посредно до Сојузниот суд. 

Член 67 
Против одлуката на Сојузниот суд од член бб 

ст. 1 и 2 на овој закон, сојузниот јавен обвинител 
може да поднесе барање за заштита на законитоста 
до општата седница на Сојузниот суд, ако со таа 
одлука е направена потешка повреда на сојузниот 
закон. 

Барањето за заштита на законитоста може да 
се поднесе во рок од 60 дена од денот на доставу-
вањето на одлуката до странките. 

Член 68 
Во управносметковните спорови сообразно се 

применуваат одредбите на сојузниот закон со кој 
се уредуваат управните спорови, односно на сојуз-
ниот закон со кој се уредува процесната постапка, 
ако со овој закон не е поинаку определено. 

3. Работи на економско-финансиска ревизија 

Член 69 
Службата ги врши работите на економско-фи-

нансиска" ревизија на завршните сметки и работите 
на економско-финансиска ревизија на работењето 
на организациите на здружен труд и на другите ко-
рисници на општествени средства. 

Во вршењето на работите на екоиомско-финан-
сиска ревизија Службата може да им дава и опре-
делени услуги на организациите на здружен труд и 
на другите корисници на општествени средства во 
организирањето на сметководството и на финан-
сиското работење. 

Член 70 
Со работите на економско-финансиска ревизија 

на завршните сметки се опфаќаат испитувањето и 
оцената на применетите сметководствени постап-
ки и исправноста на податоците и, врз таа основа, 
давањето мислење за реалноста и објективноста на 
состојбата на средствата и нивните извори и на 
резултатите од работењето искажани во завршните 
сметки на организациите на здружен труд и на дру-
гите корисници на општествени средства. 

Реалноста и објективноста на состојбата на 
средствата и нивните извори и на резултатите од ра-
ботењето. во смисла на став 1 од овој член, ја опфа-
ќаат заспоБаноста на податоците во завршните сме-
тки врз соодветните исправи во согласност со про-
писите, како и применувањето на решенијата со кои 
се овозможува унапредување на работата и работе-
њето врз основа на научните методи и современите 
искуства од практиката. 

Член 71 
Службата е должна да ги врши работите на еко-

номско-финапсиска ревизија на завршните смет-
ки на организациите на здружен труд во кои се 
вложени средства на странски лица и на организа-
циите на здружен труд, банките и на другите кори-
сници па општествени средства што користат стран-
ски кредити, 

Организациите на здружен труд, банките и 
другите корисници на општествени средства од 
став 1 на овој член се должни да ја известат Слу-
жбата за склучените договори за вложување сред-
ства на странски лица во домашни организации на 
здружен труд, односно за договорите за странски 
кредит. 

Врз основа на извршените работи на економ-
ско" финансиска ревизија од став 1 на овој член, 
Службата составува извештај во кој завршната 
сметка се искажува во согласност со меѓународ-
ните сметководствени стандарди, односно со бара-
њата предвидени со договорите од став 2 на овој 
член. 

Работите на економско-финансиска ревизија на 
завршните сметки од став 1 на овој член Службата 
ги врши според програмата за работа. 

Член 72 
Работите на еконсхмско-финансиска ревизија на 

завршната сметка Службата ги врши и на барање 
од собранието на општествено-политичката заедница. 

Член 73 
Извештајот за извршената економско"финанси-

ска рев,изија на завршната сметка од член 71 на 
овој закон се доставува до организацијата на здру-
жен труд или до друг корисник на општествени 
средства, и тоа: до работоводниот орган, до органот 
на управување и до органот на самоуправната ра-
ботничка контрола, односно до органот на самоуп-
равната контр-ола. Извештајот за извршената еко-
номско-финансиска ревизија на завршната сметка 
од член 72 на овој закон се доставува и до собрани-
ето на општествено-ГЕОлитичката заедница. 

Ако е составен извештај за економск)о-финанси-
ската ревизија на консолидарниот биланс на сложе-
на организација на здружен труд, односно на рабо-
тна организација која во својот состав има основни 
организации на здружен труд, тој извештај Служба-
та го доставува до работоводниот орган, до органот 
на управување и до органот на самоуправната ра-
ботничка контрола на сложената организација на 
здружен труд, односно на работната организација и 
на основните организации на здружен труд во нив-
ниот состав. 

Ако е составен извештај за извршената економ-
ско-финансиска ревизија на консолидарниот биланс 
на здружената банка, тој извештај Службата го до-
ставува до работоводните органи, до извршните ор-
гани, до ограните на самоуправната работничка кон-
трола и до органите на управување на здружената 
банка и на основните банки — членки на здружена-
та банка. 

Член 74 
Ако со вршењето на работите на економско-фи-

насиска ревизија на завршната сметка од чл. 71 и 72 
на овој закон се утврдат незаконитости, односно не-
исправности на состојбата на средствата и на нив-
ните извори, односно на резултатите од работењето 
искажани во завршната сметка на организацијата 
на здружен труд или на друг корисник на опште-
ствшени средства, се применуваат одредбите од овој 
закон што се однесуваат на постапката на контрола. 

Член 75 
Службата може да врши работи на економско-

-финансиска ревизија на завршните сметки на ор-
ганизациите на здружен труд и на другите корис-
ници на општествени средства и на нивно барање. 

За вршење на работите од став 1 на овој член 
оодносителот на барањето плаќа надомест. 
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Член 76 
Орган,изациите на здружен труд и другите кори-

сници на општествени средства што во странство 
основале претпријатија, банки и други финансиски 
организации, осигурителни и реосигурителни 'орга-
низации се должн,и да и ги доставуваат на Служба-
та извештаите за извршената економско-финанси-
ска ревизија што ги издале надлежните ревизори, 
односно извештаите за работењето што ги издале 
работоводните органи на тие организации, како и да 
и овозможат на Службата увид во податоците што 
корисниците на општествени средства во своего 
книговодство ги водат за тие организации. 

Врз основа на анализата на извештаите и уви-
дот во податоците од став 1 на овој член, Службат-а 
изработува информации за финансиската состојба 
и за резултатите од работењето на организациите 
во странство, што ги доставува до органите на уп-
равување на корисниците на општествени средства 
'— нивни основачи. 

Член 77 
Со работите на економско-финансиска ревизија 

на работењето на организациите на здружен труд и 
на другите корисници на општествени средства се 
опфаќаат испитувањето и оцената на рационалноста 
и ефикасноста на работата и работењето и предло-
зите на мерки за унапредување на работата и рабо-
тењето на организациите на здружен труд и на дру-
гите корисници на општествени средства. 

Со работите на економско"финансиска ревизија 
од став 1 на овој член се опфаќа целокупното рабо-
тење на организациите на здружен труд или на 
другите корисници на општествени средства, или 
дел од тоа работење. 

Работите на економско-финансиска ревизија на 
работењето Службата ги врши на барање од орга-
низациите на здруж^ен труд или од другите корисни-
ци на општествени средства. 

Член 78 
Содржината и обемот е а работите, начинот на 

известувањето за резултатите од извршените работи 
и надоместот за извршените работи на економ с ко-
-финансиската ревизија на работењето, односно за 
определени услуги на организациите на здружен 
труд или на другите корисници на општествени 
средства — поднесувани на барањето, се утврдуваат 
со договор склучен помеѓу Службата и организаци-
јата на здружен труд или друг корисник на опште-
ствени средства — поднесувач на барањето. 

Член 79 
Правилникот за (постапката за вршење на рабо-

тите на економско-финансиока ревизија го пропи-
шува генералниот директор на Службата. 

Упатство за методологијата за вршењето на ра-
ботите на економско-финансиска ревизија издава 
генералниот директор на Службата. 

Методологијата од став 2 на овој член ги опфаќа 
меѓународните сметководствени стандарди и сметко-
водствените начела што се применуваат во Соција-
листичка Федеративна Република Југослав,ија. 

4. Работи на Службата што се однесуваат на воени-
те единици и воените установи 

Член 80 
Работите од својот делокруг што се однесуваат 

на воените единици и воените установи Службата 
ги врши преку свој посебен организационен дел. 

Работите на контрола Службата ги врши врз 
основа на евиденцијата што ја води и на налозите 
со кои воените еди,ници и воените установи распола-
гаат со средства од своите сметки. 

Работите на контрола к а ј корисниците на оп-
штествени средства од став 1 на овој член ги вршат 
посебно овластени лица во Југословенската народ-
на армија, на начин што ќе го пропише сојузниот 
секретар за народна одбрана, по претходно приба-
вено мислење од генералниот директор на Служ-
бата. 

Член 81 
Работите од својот делокруг што се однесуваат 

на организациите на здружен руд кои произведу-
ваат предмети за вооружување и воена опрема, а 
кои Сојузниот извршен совет ќе ги определи врз 
основа на овластувањето од сојузниот закон, како 
и на Воениот сервис во составот на Народната бан-
ка н,а Југославија, Службата ги врши преку свој по-
себен организационен дел, според постапка што ва-
ж и и за другите корисници на општествени сред-
ства. 

При вршењето на работите на контрола од став 
1 на овој член, увид во податоците, документацијата 
и просториите што посебно ќе ги определи сојуз-
ниот секретар за народна одбрана можат да вршат 
само овластените работници во Службата за кои дал 
согласност сојузниот секретар за народна одбрана. 

Увид во податоците, документацијата и просто-
риите од став 2 на овој член можат да вршат и по-
себно овластените лица од член 80 став 3 на овој 
закон, со тоа што се должни да достават до Служ-
бата записник за извршената контрола. 

Член 82 
Посебниот организационен дел на Службата води 

евиденција за извршувањето на финансискиот план 
на Југословенската народна армија во обемот и на 
начинот што ќе го утврди генералниот директор на 
Службата, во согласност со сојузниот секретар за 
народна одбрана. 

IV. РАБОТИ НА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ ВО ЗЕМЈА-
ТА 

1. Заеднички одредби 

Член 83 
Под работи на платниот промет во земјата што 

се вршат за корисниците на општествени средства, 
во смисла на овој закон, се подразбираат приемот, 
контролата над исправноста и 'извршувањето на 
налозите за плаќање во платниот промет во земјата, 
како и известувањето на учесниците за извршеното 
плаќање во тој промет. 

Под плаќање, во смисла на став 1 од овој член, 
се подразбираат преносот, наплатата, пресметката, 
уплатата и исплатата помеѓу учесниците во плат-
ниот промет во земјата. 

Под учесници, во смисла на став 1 од овој член, 
се подразбираат корисниците на општествени сред-
ства, како и граѓаните и граѓанските правни лица 
во плаќањата со корисниците на општествени сред-
ства во платниот промет во земјата. 

Член 84 
Работите на платниот промет во земјата ги вр-

ши Службата. 
Определени работи на платниот промет во зем-

јата вршат народните банки, основните и здружени-
те банки и интерните банки (во натамошниот тек.ст: 
банките), посебните финансиски служби преку ор-
ганизациите на здружен труд во чиј состав се, во 
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согласност со сојузниот закон со кој се уредуваат 
основите на кредитниот и банкарскиот систем, ор-
ганизациите на здружен труд од поштенскиот, теле-
графскиот и телефонскиот сообраќај, односно нив-
ните единици (во натамошниот текст: поштите) и 
Поштенската штедилница, во согласност со ОВОЈ И 
со други сојузни закони. 

Член 85 
Службата и другите организации од член 84 на 

овој зако-н (во натамошниот текст: носители на ра-
ботите на платниот промет во земјата) се должни 
да ги вршат работите на платниот промет во земјата 
со примена на единствен начин на плаќањето и 
единствена методологија на работата па целата те-
риторија на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија и во вршењето на тие работи да ги 
обезбедуваат интересите и потребите на корисници-
те pia општествени средства под еднакви услови. 

Носителните на работите на платниот промет во 
земјата се должни тие работи да ги организираат и 
вршат ефикасно и економично и, со примена на со-
времените технички средства, да изнаоѓаат форми и 
начини на плаќање со кои се овозможува најбрзо 
движење на паричните средства и на документите 
помеѓу учесниците во платниот промет во земјата. 

Член 86 
Носителите на работите на платниот промет во 

земјата се должни во вршењето на тие работи меѓу-
себно да соработуваат, особено заради побрзо дви-
жење на паричните средства. 

Член 87 ' 
Заради вршење на благајничкото и трезорското 

работење, народните банки ја снабдуваат Службата 
со готови пари (дотации) и ги преземаат од неа го-
товите пари над благајничкиот максимум (одвишо-
ци). 

За сметка на Народната банка на Југославија 
Службата врши и работи во в-рска со замената на 
општествените банкноти и повлекувањето од оптек 
на излитените банкноти, како и работи на снаб-
дувањето на поштите со готови лари (дотации) и на 
приемот на готови пари од поштите (одвишоци) над 
определениот благајнички максимум. 

Трошоците за снабдување и за преземање на го-
товите пари во смисла на ст. 1 и 2 од овој член ги 
поднесуваат народните банки. 

Височината на благајничкиот максимум на по-
штата ја определува раководителот на надлежната 
единица на Службата. 

Службата може да врши и определени работи 
според посебни договори (продажба, замена и откуп 
на таксени и даночни вредносници, исплата на вта-
сани купони по обврзници на заеми, пресметка на 
камата на депозити по жиро-сметките и по други 
сметки и др.). 

Член 88 

Службата го проверува применувањето на оп-
ределени форми и начаини на плаќање во вршење-
то па работите на платниот промет во земјата со кои 
се овозможува најбрзо движење на паричните сред-
ства и намирување на обврските, односно наплата 
на побарувањата на корисниците на општествени 
средства, под условите, на начинот и според постап-
ката што ќе ги пропише Сојузниот извршен совет. 

Службата може пред воведувањето на определе-
ни форми и начини па плаќање од став 1 на овој 
член, да го про-вери прргменувањето на тие форми и 
начини на плаќањето ка ј корисниците на опште-
ствени средства што ќе прифатат да учествуваат во 
таа проверка. 

Службата го проверува применувањето на опре-
делени форми и начини на плаќањето од став- 1 на 
овој член, под условите што спогодбено ќе ги утвр-
дат Службата и учесниците во таа проверка. 

Плаќањата извршени в-о форма и на начин што 
се предвидени со проверката на нивното применува-
ње ги произведуваат сите правни дејства на извр-
шените плаќања пропишани со сојузен закон. 

Член 89 
Основните банки се должни да примаат уплати 

од граѓаните и од граѓанските правни лица во корист 
на жиро-сметките и на другите сметки на корисни-
ците на општествени средства што се водат ка ј 
Службата, како и уплати од корисниците на опште-
ствени средства, што се вршат од сметките ка ј Служ-
бата во корист на сметките на граѓаните и на гра-
ѓанските правни лица што се водат ка ј банката. 

Основните банки, преку своите сметки и смет-
ките на своите деловни единици што се водат ка ј 
Службата, вршат и меѓусебни пресметки по основа 
на плаќања по пат на штедење, чекови по тековните 
сметки на граѓаните и други инструменти на плаќа-
њето, во согласност со сојузниот закон со кој се уре-
дуваат основите на кредитниот и банкарскиот сис-
тем. 

Интерните банки и посебните финансиски служ-
би можат да вршат работи на платниот промет во 
земјата во согласност со сојузниот закон со кој се 
уредуваат основите на кредитниот и банкарскиот 
систем. 

Член 00 
Поштите примаат уплати од граѓаните и од гра-

ѓанските правни лица во корист на сметките на ко-
рисниците на општествени средства и уплати на 
дневниот пазар од организациите на здружен труд. 

Поштите им вршат и определени исплати во гот-
тови пари на граѓаните и на граѓанските правни ли-
ца за сметка на корисниците н^ општествени сред-
ства. 

Член 91 
Единствениот начин и постапката за вршење на 

работите на платниот промет во земјата ги пропишу-
ва Сојузниот извршен совет. 

Формата, содржината и употребата на еднобраз-
ни формулари за вршење на работите на платниот 
промет во земјата ги пропишува со упатство гене-
ралниот директор на Службата, а ги издава Служ-
бата на општественото книговодство на Југославија. 

Во вршењето на работите на платниот промет 
во земјата, упатствата од став 2 на овој член се за-
должителни за носителите на тие работи и за сите 
корисници на општествени средства. 

Член 92 
Единствената методологија на работата на но-

сителите на работите на платниот промет во земјата 
ја пропишува Сојузниот извршен совет, по претход-
но прибавено мислење од Службата на општестве-
ното книговодство на Југославија, од Стопанската 
комора на Југославија, од Заедницата на југосло-
венските пошти, телеграфи и телефони и од Народ-
ната банка на Југославија. 

2. Работи на платниот промет во земјата што ги 
врши Службата 

Член 93 
Со вршење на работите на платниот промет во 

земјата Службата обезбедува податоци за тековни-
те финансиски движења и за претходната контрола 
над законитоста на остварувањето и користењето 
на општествените средства. 
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Член 94 
Сите парични средства на корисниците на оп-

штествени средства се водат на жиро-сметки и на 
други сметки к а ј Службата, освен девизите што се 
водат на начинот и под условите што се предвиде-
ни со сојузниот закон со кој се 'уредуваат девизно-
то работење и кредитните односи со странство. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, корисниците на општествени средства можат 
во својата благајна да држат и готови пари до ви-
сочина на благајничкиот максимум за плаќање со 
готови пари, под условите и на начинот што ги про-
пишува функционерот кој раководи со сојузниот 
орган на управата надлежен за работи на финан-
сиите. 

Височината на благајничкиот максимум од став 
2 на овој член за воените единици и воените уста-
нови ја пропишува сојузниот секретар за народна 
одбрана. 

Член 95 
Сметките што корисниците на општествени 

средства можат да ги имаат к а ј Службата се: 
1) жиро-сметка; 
2) сметки на издвоените средства; 
3) сметки на средствата за вршење на посебни-

те функции на определени корисници на општес-
твени средства (народните банки, банките и заедни-
ците за осигурување на имоти и лица, заедниците за 
реосигурување, заедниците за ризици и нивците 
единици и самоуправните интересни заедници и дру-
гите корисници на општествени средства определе-
ни со закон; 

4) сметки за уплата на приходите на опште-
ствено-политичките заедници и на нивните фондо-
ви, на самоуправните интересни заедници и на дру-
гите самоуправни организации и заедници; 

5) проодни сметки за заедничкиот приход и про-
одни сметки за другите средства што се собираат и 
распоредуваат на определени корисници на опште-
ствени средства; 

6) други сметки во согласност со законот. 
Сметките за уплата на приходите на општестве-

но^-политичките заедници и на нивните фондови, 
на самоуправните интересни заедници и на други-
те самоуправни организации и заедници, начинот 
на уплатувањето и распоредот на тие приходи, ка-
ко и начинот на известувањето на корисниците на 
тие средства, ги пропишува функционерот кој ра-
ководи со сојузниот орган на управата надлежен 
за работи на финансиите. 

Член 96 
Службата води регистар на корисниците на 

општествени средства кои имаат жиро-сметка и 
други сметки од член 95 на овој закон. ^ 

Податоците запишани во регистарот од став 1 
на овој член се јавни. 

Корисникот на општествени средства е должен 
за настанатите статусни и други промени да ја из-
вести Службата најдоцна во рок од осум дена од 
денот на настанатите промени заради нивни упис 
во регистарот од став 1 на овој член, 

Член 97 
Корисникот на општествени средства може да 

има ка ј Службата само една жиро-сметка. 
Два и повеќе корисници на општествени сред-

ства можат да имаат една жиро-сметка, во согласност 
со сојузниот закон. 

Организацијата на здружен труд што произве-
дува предмети за вооружување и воена опрема, а 
која ќе ја определи Сојузниот извршен совет врз 
основа на овластувањето од сојузниот закон, мора 
да има своја жиро-сметка к а ј Службата. 

Сојузниот секретар за народна одбрана опреде-
лува кои воени единици и воени установи можат 
да имаат жиро-сметка ка ј Службата. 

Начинот и условите под кои корисниците на 
општествени средства можат ка ј Службата да ги 
отвораат и да ги укинуваат сметките од член 95 на 
овој закон ги пропишува Сојузниот извршен совет, 
на предлог од генералниот директор на Службата. 

Член 98 
Со средствата на сметките за уплата на прихо-

дите на општествено-политичките' заедници и на 
нивните фондови и на самуправните интересни 
заедници и другите самоуправни организации и 
заедници, како и со средствата на проодните сметки 
за заедничкиот приход и на проодните сметки за 
други средства што се собираат и распоредуваат на 
определени корисници на општествени средства, ко-
рисниците на општествени средства не можат да 
вршат плаќања. 

Налозите за пренос на средствата од сметките 
за уплата на приходите на општествено-политички-
те заедници и на нивните фондови и на самоуправ-
ните интересни заедници и другите самоуправни 
организации и заедници ги издава Службата. 

Член 99 
Корисниците на општествени средства со свои 

налози ги вршат сите меѓусебни и други плаќања 
со средствата, што се водат на жиро-сметките и на 
другите сметки к а ј Службата, освен пресметките на 
меѓусебните обврски што се вршат во согласност 
со сојузниот закон со кој се уредуваат основите на 
кредитниот и банкарскиот систем. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, плаќање од сметката на корисникот на опште-
ствени средства — должник, може да се врши врз 
основа на: 

- 1) налозите на наплата на неговиот доверител, 
ако должникот отворил акредитив во корист на до-
верителот, или ако Му предал меница издадена во 
согласност со сојузниот закон со кој се уредува ме-
ницата, односно сојузниот закон со кој се уредува 
обезбедувањето на плаќањата помеѓу корисниците 
на општествени средства; 

2) налозите на народната банка, издадени врз 
основа на овластувањата на банките овластени за 
работи со странство и на банките овластени за де-
визни работи во земјата во смисла на сојузниот за-
кон со кој се уредуваат девизното работење и кре-
дитните односи со странство, заради намирување на 
обврските на корисниците на општествени средства 
по основа на обврските во странство; 
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3) налозите на Службата, поштата, банката и 
организацијата на здружен труд, издадени врз ос-
нова на склучените договори за вршење на работи-
те на штедење и откуп на странски средства за пла-
ќање за сметка на банката во износ на извршените 
исплати на штедните влогови на граѓаните, однос-
но во износ на динарската противвредност за отку-
пените странски средства за плаќање, како и на-
лозите на имателите на чекови по тековните смет-
ки и по потрошувачките кредити на граѓаните врз 
товар на сметката на банката; 

4) налозите на банките овластени за работи со 
странство за исплатите на корисниците на опште-
ствени средства во земјата по налозите на стран-
ските банки — клириншки кореспонденти на Народ-
ната банка на Југославија, врз основа на овласту-
вањата од Народната банка на Југославија; 

5) налозите на Службата издадени врз основа 
на овластувањата од самоуправната спогодба склу-
чена помеѓу Службата и корисниците на опште-
ствени средства за вршење пренос на средствата од 
нивните сметки на сметката на интерната банка, 
како и пренос на средствата од преодната сметка 
за заедничкиот приход, преодната сметка за дру-
гите средства што се собираат и распоредуваат на 
определени корисници на општествени средства; 

6) другите налози предвидени со сојузен закон. 

Член 100 
Ео основната организација на здружен труд од-

носно работната заедница која располага со сред-
ствата со кои управува преку жиро-сметката на ра-
ботната организација во чијшто е состав ги врши 
сите плаќања од жиро-сметката на работната орга-
низација во согласност со самоуправната спогодба. 

Основните организации на здружен труд и ра-
ботните заедници од став 1 на овој член, пресметки-
те на меѓусебните обврски и другите меѓусебни од-
носи ги вршат преку интерните сметки на основни-
те организации во составот на работната организа-
ција, односно на работните заедници во работната 
организација, во согласност со самоурпавната спо-
годба, 

Работната организација е должна да и доставу-
ва на основната организација односно на работната 
заедница извештај, со документацијата, за дневни-
те промени и за состојбата на паричните средства 
на нејзината интерна сметка, најдоцна наредниот 
ден од денот на настанувањето на тие промени, и да 
и обезбеди увид во состојбата на средствата на ин-
терната сметка. 

Функционерот кој раководи со сојузниот орган 
на управата надлежен за работите на финансии, на 
предлог од генералниот директор на Службата, ќе 
го пропише начинот на вршење на меѓусебните пла-
ќања преку интерните сметки од став 2 на овој член. 

Заради обезбедување на општествена евиденци-
ја и вршење на информативно-аналитичките рабо-
ти, работната организација од став 1 на овој член е 
должна да ги обезбеди и за Службата месечно да ги 
доставува податоците, според упатството што ќе го 
^Пропише генералниот директор на Службата. 

Член 101 
- Налозите за плаќање ги потпишуваат лицата ов-

ластени за потпишување чиишто потписи се депо-
нирани ка ј Службата. 

Корисниците на општествени средства се дол-
жни да ги депонираат ка ј Службата потписите на 
лицата овластени за потпишување на налозите за 
плаќање на корисниците на општествени средства 
заради располагање со нивните парични средства.' 

Член 102 
Плаќањето од жиро-сметките и од другите смет-

ки на корисниците на општествени средства се вр-
ши и врз основа на судски одлуки за дозволата 
за извршување, извршни одлуки за казните за сто-
пански престапи, извршни решенија за казните за 
прекршоци, извршни решенија односно извршни 
налози на органите и организациите што со закон 
со овластени за донесување на такви решенија и 
налози и конечни решенија на Службата, како п на-
лозите на Службата за чие издавање Службата е 
овластена со закон (основи за наплата). 

Член 103 
Ако корисникот на општествени средства не из-

даде во пропишаниот рок налог за плаќање на про-
пишаните со закон обврски во корист на општестве-
но-политичките заедници и нивните фондови, 
Службата ќе издаде налог за наплата на тие об-
врски. 

Член 104 
,Службата ќе го изврши налогот за пренос на 

динарската противвредност на неизвршената обвр-
ска од паричните средства што се водат на жиро-
-сметките и на другите сметки на банката овласте-
на за работи со странство во корист на Народната 
банка на Југославија, ако Народната банка на Ј у -
гославија издаде таков налог. 

Член 105 
Корисниците на општествени средства вршат 

плаќања преку своите жито-сметки и други сметки 
к а ј Службата со налог за пренос, со инструментите 
за плаќање со готови пари и со други интсрументи 
за плаќање предвидени со сојузниот закон со кој 
се уредува обезбедувањето на плаќањата помеѓу ко-
рисниците на општествени средства, со сојузниот 
закон со кој се уредуваат хартиите од вредност, со 
сојузниот закон со кој се уредува меницата и со 
сојузниот закон со кој се уредува чекот. 

Корисниците на општествени средства кои вр-
шат плаќање со пренос на издадените меници, об-
врзници, цертификати за здружените средства и на 
други хартии од вредност, се должни до крајот на 
секој месец да достават до Службата налог за прес-
метка за плаќањата извршени на тој начин. 

Корисниците на општествени средства можат 
да вршат плаќање на меѓусебните обврски со пре-
бивање (компензација) ако на тој начин меѓусебни-
те обврски се намирени во рок од 15 дена од денот 
на настанувањето на должничко-доверителските од-
носи и под условите и на начинот пропишани со со-
јузниот закон со кој се уредуваат облигационите 
односи. 
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Корисниците на општествени средства што пла-
ќањето на своите обврски го извршиле со пребива-
ње (компензација), во смисла на став 3 од овој член, 
се должни преку жиро-сметката ка ј Службата од-
носно преку интерните сметки на основните органи-
зации да спроведат пресметка на извршените плаќа-
ња, односно на намирените обврски најдоцна пет-
наесеттиот ден и последниот ден во месецот. 

Во налогот од ст. 1 и 2 на овој член задолжи-
телно се внесува основата на плаќањето (целта на 
дознаката). 

Член 100 
Корисниците на општествени средства се дол-

жни налозите за плаќање да ги издадат на пропи-
шаниот начин и со нив да поднесат до Службата 
документација, ако со прописите е предвидена об-
врска за поднесување документација. 

Службата е должна налозите за плаќање помеѓу 
корисниците на општествени средства чиишто смет-
ки се водат во истото место, ако се исполнети про-
пишаните услови, да ги изврши истиот ден кога ги 
примила. 

Банките се должни налозите за плаќање при-
мени од граѓаните и од граѓанските правни лица за 
корисниците на општествени средства, чиишто смет-
ки се водат ка ј Службата, да ги доставуваат до 
Службата наредниот ден, а најдоцна во рок од два 
дена од денот на приемот на тие налози. 

Поштите се должни налозите за плаќање при-
мени од граѓаните, граѓанските правни лица и од 
организациите на здружен труд за корисниците на 
општествени средства, чиишто сметки се водат ка ј 
Службата, да ги доставуваат до Службата најдоцна 
наредниот ден. 

Налозите за плаќање што Службата ги прими-
ла од банката, односно од поштата за. корисниците 
на општестени средства чиишто сметки се водат ка ј 
неа, Службата е должна да ги изврши истиот ден 
кога ги примила. 

Ако плаќањето се врши помеѓу корисниците на 
општествени средства чиишто сметки не се водат 
во истото место, а се исполнети пропишаните усло-
ви, Службата е должна примените налози да ги из-
врши истиот ден врз товар на сметката на издава-
чот на налогот за плаќање и без одлагање, да ги 
испрати до Службата ка ј која се води сметката на 
корисникот на општествени средства кому му се 
врши плаќањето. 

Член 107 
Службата ги извршува налозите за плаќање на 

корисниците на општествени средства ако се изда-
дени во согласност со прописите и ако за нивното 
извршување постои покритие на жиро-сметката и 
на другите сметки на издавачот на налогот. 

Под покритие, во смисла на став 1 од овој член, 
се подразбира состојбата на средствата на сметките 
ка ј Службата од претходниот ден, средствата при-
стигнати во текот на денот до времето на приемот 
на налозите за плаќање од корисниците на опште-
ствени средства и износот на неискористениот одо-
брен рамковен кредит од банката-депозитар што се 
користи по принципот на тековна сметка. 

Службата ќе ги извршува налозите за плаќање 
на корисниците на општествени средства од одобре-
ниот рамковен кредит до височина на расположи-
вите средства на жиро-смстката на банката — д.а-
вател на кредитот, ако е извршен поврат на корис-

тените средства на задолжителната резерва на бан-
ката-депозитар ка ј Народната банка на Југослави-
ја, во симсла на член 111 од овој закон. 

Службата истиот ден на корисникот на опште-
ствени средства ќе му ги одбие налозите за чие из-
вршување не постои покритие на жиро-сметката и 
на другите сметки на издавачот на налозите, освен 
налозите што се извршуваат по редоследот утврден 
со овој закон. 

Сојузниот извршен совет ќе го пропише начи-
нот на извршувањето на налозите на корисниците 
на општествени средства од рамковниот кредит во 
смисла на став 3 од овој член. 

Член 108 
Службата е должна на корисникот на опште-

ствени средства да му достави извештај, со подато-
ци, за дневните промени и за состојбата на парич-
ните средства на неговата жиро-сметка и на дру-
гите сметки ка ј Службата најдоцна наредниот ден 
од денот на настанувањето на тие промени и да му 
овозможи увид во состојбата на средствата на тие 
сметки. 

Член 109 
Средствата на корисникот на општествени сред-

ства што се водат на жиро-сметките и на другите 
сметки ка ј Службата се сметаат за депозити по ви-
дување на банката со која корисникот на опште-
ствени средства склучил договор за депонирање на 
средствата. 

Средствата од една сметка на корисникот на 
општествени средства можат да се депонираат само 
ка ј една банка, ако со сојузен закон не е поинаку 
определено. 

Корисниците на општествени средства се дол-
жни до Службата ка ј која се води жиро-сметката 
и другите сметки да достават договор за депонира-
ње на тие средства ка ј определена банка, а во слу-
ча ј на Промена на банката-депозитар — и доказ за 
раскинувањето на договорот со таа банка. 

Член НО 
Службата е должна редовно да ја известува 

банката за промените и за состојбата на средствата 
на жиро-сметките и на другите сметки на нејзини-
те депоненти. 

Службата е должна секојдневно да утврдува и 
да ја известува банката за состојбата на средствата 
на сметката на банката за нијзино работење. 

Член 111 
Службата секојдневно ја следи тековната ли-

квидност на банките на целата територија на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија. 

Ако средствата на жиро-сметката на банката по 
завршената дневна обработка на налозите во плат-
ниот промет во земјата не се доволни за покритие 
на сите обврски на банката, Службата ќе издаде 
налог за покритие на настанатата разлика од сред-
ствата на банката според следниот редослед: 

1) од средствата на резервниот фонд на банката; 
2) од средствата на задолжителната резерва на 

банката ка ј Народната банка на Југославија, во со-
гласност со сојузниот закоп. 

Ако средствата од став 2 на овој член не се до-
волни за покритие на сите обврски на банката, 
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Службата ќе ја утврди и ќе ја искаже 
височината на износот на средства што недости-
га и наредниот ден ќе го запре извршувањето на 
налозите на банката врз товар на сметката на бан-
ката, како и налозите на корисникот на општестве-
ни средства врз товар на рамковниот кредит на бан-
ката, додека не се обезбеди износот на средства 
што недостига и не се изврши поврат на користени-
те средства од став 2 на овој член. 

Службата е должна без одлагање, да ги извес-
ти работоводниот орган на банката и народната бан-
ка на републиката односно народната банка на ав-
тономната покраина во случај ако ги користи сред-
ствата од став 2 на бвој член, како и за височината 
на износот на средства што недостига од став 3 но 
овој член. 

За користењето на средствата од став 2 точка 2 
на овој член и за височината на средствата од став 
3 на овој член, Службата е должна да ја извести и 
Народната банка на Југославија. 

Член 112 
Средствата користени за намирување на теков-

ните обврски на банката од член 111 на овој закон, 
мораат од жиро-сметката на банката да се вратат од 
првиот нареден прилив. 

Ако банката, без одлагање, не издаде налог за 
поврат на средствата од став 1 на овој член, Служ-
бата е должна според височината на користените 
средства да издаде налог од првиот нареден при-
лив, и тоа прво за поврат на средствата на задол-
жителната резерва ка ј Народната банка на Југосла-
вија, а потоа за поврат на средствата на резервниот 
фонд на банката. 

Член 113 
Кога корисникот на општествени средства на 

жиро-сметката и на другите сметки ка ј Службата 
нема доволно парични средства за сите плаќања, 
исплатата се врши според денот и часот на приемот 
во Службата, основата за наплата и налогот за 
плаќање. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, втасаните обврски по основа на даноците што 
корисникот на општесвени средства ги наплатил 
според прописите со цената на своите производи 
или услуги за сметка на општествено-политичките 
заедници и на нивните органи и фондови и -налози-
те за исплата на чистите лични доходи на работни-
ците, Службата ги извршува пред основите за на-
плата и налозите за плаќање од тој став. 

Член 114 
Неизвршените основи за наплата на корисникот 

на општествени средства кој престанал да постои 
поради статусни промени и се отстапуваат на Служ-
бата ка ј која се води жиро-сметката на корисникот 
на оштествени средства што ги презел правата и 
обврските на корисникот на општествени средства 
кој престанал да постои. 

Ако Службата не може од расположивата доку-
ментација непосредно да утврди кој корисник на 
општествени средства ги презел правата и обврски-
те на корисникот на општествени средства кој по-
ради статусни промени престанал да постои, неиз-
вршените основи за наплата Службата му ги враќа 
на доносителот на основите за наплата, односно на-
лозите што се водат во евиденцијата на Службата 
— на издавачот на налогот за плаќање, и за тоа го 
известува корисникот на општествени средства во 
чија корист требало да се изрши наплатата. 

Службата ка ј која се води жиро-сметката на 
корисникот на општествени средства од став 1 на 
овој член ги воведува во евиденцијата за редосле-
дот на наплатата ка ј корисникот на општествени 
средства основите за наплата на корисникот на оп-
штествени средства кој престанал да постои и тоа 
според редоследот според кој тие основи биле прво-
битно воведени во Службата. 

Член 115 
Службата извршува наплата од паричните сред-

ства на корисникот ,на општествени средства-долж-
ник што се водат на неговите жиро-сметки и други 
сметки ка ј Службата, како и од динарската против-
вредност на девизите на корисникот на општестве-
ни средства што се водат на сметките ка ј банката, 
ако според законот не се изземени од извршување. 

Член 116 
Службата врши наплата првенствено од жиро-

с м е т к а т а на корисникот на општествени средства, 
а ако на таа сметка нема доволно средства, пренос 
на паричните средства врши од другите сметки на ко" 
рисникот на општествени средства на неговата ж и -
ро-сметка според следниот редослед: 

1) средства од жиро-сметката н^ интерната бан-
ка, во согласност со сојузниот закон со кој се уре-
дуваат основите на кредитниот и банкарскиот 
систем; 

2) средства од девизните сметки пресметани во 
динари; 

3) други парични средства, ако со закон не се 
изземени од извршување и ако врз товар на тие 
средста не се издадени инструменти за плаќање. 

Корисникот на општествени средства може да 
определи поинаков редослед на користењето на сво-
ите средства, со тоа што во писмена форма да ја из-
вести за тоа Службата пред наплатата од став 1 ца 
овој член. 

Член 117 
Наплата на обврските на основната организаци-

ја на здружен труд односно на работната заедница 
која врши плаќање преку жиро-сметката на работ-
ната организација, ако со самоуправната спогодба 
не е поинаку определено, Службата врши од жиро-
с м е т к а т а на работната организација до износот на 
средствата со кој, според самоуправната спогодба, 
може да располага преку интерната сметка и до из-
носот на другите средства од член 116 на овој закон 
на таа основна организација на здружен труд одно-
сно работна заедница. 

Кога е тоа со самоуправна спогодба уредено, а во 
согласност со таа самоуправна спогодба, наплата на 
обврските на основните организации на здружен 
труд Службата врши до износот на средствата од 
жиро-сметката на работната организација и до из-
носот на другите средства од член 116 на овој закон 
на основната организација на здружен труд однос-
но на работната заедница. 

Ако на жиро-сметката на работната организа-
ција нема доволно средства за наплата на обврски-
те на основната организација на здружен труд од-
носно на работната зааедница, Службата врши пре-
нос на средства од другите сметки на работната ор-
ганизација, на основната организација на здружен 
труд односно на работната заедница, во согласност 
со самоуправната спогодба. 
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Заради вршење наплата на обврските во случа-
јот од став 3 на овој член, работната организација е 
должна, ,,на барање од Службата, да и доставува на 
Службата извештај за состојбата на средствата на 
интерната сметка на основната организација на 
здружен труд односно на работната заедница која 
има ненамирени обврски, секој ден додека не се на-
мират обврските. 

Член 118 
Банката ка ј која се водат девизните сметки на 

корисниците на општествени средства е должна ре-
довно да доставува до Службата дневни изводи за 
состојбата и промените на тие сметки. 

Ако на жиро-сметката на корисникот на опште-
ствени средства нема доволно средства за извршу-
вање на наплатата, Службата е должна, според член 
116 став 1 точка 2 од овој закон, истиот ден да под-
несе барање до банката од став 1 на овој член за 
износот на динари што банката, со свои налози, 
без одлагање, е должна да то пренесува од состој-
бата или од секојдневниот прилив на девизите пре-
сметани во динари во корист на жиро-сметката на 
корисникот на општествени средства-должник. 

Банката од став 1 на овој член е должна, без 
одлагање, да постапи според барањето на Служба-
та од став 2 на овој член. 

Ако налозите на банката од став 3 на овој член 
не можат да се извршат од средствата на жиро-смет-
ката на банката, Службата ги извршува тие нало-
зи од средствата на резервниот фонд на банката, 
односно од средствата на задолжителната резерва 
на таа банка ка ј Народната банка на Југославија. 

По приемот на барањето од Службата, банката 
од став 3 на овој член не може да извршува други 
налози од средствата на корисникот на општестве-
ни оредства-должник, освен втасаните обврски спре-
ма странство, додека не прими известување од 
Службата дека престанала потребата од пренесува-
ње на тие средства за намирување на обврските спо-
ред редоследот утврден со овој закон. 

Корисникот на општествени средства е должен 
Службата писмено да ја извести за тоа ка ј која бан-
ка се водат неговите девизи, како и за промената 
на банката ка ј која се водат тие девизи. 

V. ОСНОВИ НА ОРГАНИЗИРАЊЕТО, УПРАВУ-
ВАЊЕТО И ОДГОВОРНОСТА ВО СЛУЖБАТА НА 

ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО 

Член 119 
Организацијата и начинот на работата во Служ-

бата се уредуваат така што се обезбедува целосно, 
ефикасно, навремено и рационално вршење на ра-
ботите, поврзување и координирање на работата во 
Службата, остварување на одговорноста на работ-
ниците во Службата во вршењето на работите од 
нејзиниот делокруг и соработка на Службата со ор-
ганизациите на здружен труд и со другите корисни-
ци на општествени средства, со органите и органи-
зациите на општествено-политичките заедници во 
вршењето на работите од делокругот на Службата. 

Организацијата и начинот на работата во Служ-
бата се уредуваат со законот, со статутот и со дру-
гите општи акти на Службата, во согласност со за-
конот. 

Член 120 
Во службата на општественото книговодство во 

републиката односно во службата на општественото 
книговодство во автономната покраина се форми-
раат организациони единици преку кои се вршат 
работите од делокругот, на Службата. 

Член 121 
Службата на општественото книговодство на 

Југославија, службите на општественото книговод-
сто во републиките и службите на општественото 
книговодство во автономните покраини имаат статут. 

Со статутот од став 1 на овој член се уредуваат 
особено: основите на внатрешната организација и 
работата на Службата; делокругот на органите на 
управување и раководење со Службата и нивните 
меѓусебни односи; делокругот на организационите 
единици и нивните меѓусебни односи; начелата за 
меѓусебните права, обврски и одговорности на ра-
ботниците во работната заедница на Службата; ос-
тварувањето на средствата за работа на Службата 
и работите на општонародната одбрана и опште-
ствената самозаштита. 

Статутот од став 1 на овој член го потврдува 
собранието на општествено-политичката заедница. 

Член 122 
Заради обезбедување на единствено извршува-

ње на работите Службата донесува програма за ра-
бота, со која се утврдуваат работите од нејзиниот 
делокруг од интерес за целата земја. 

Службата на општественото книговодство на Ју-
гославија, службите на општественото книговодство 
во републиките и службите на општественото кни-
говодство во автономните покраини донесуваат 
свои програми за работа, во согласност со програ-
мата за работа од став 1 на овој член. 

Во остварувањето на програмата за работа од 
став 2 на овој член, првенствено се изршуваат ра-
ботите од интерес за целата земја и се обезбедува 
единствено функционирање на Службата. 

Член 123 
Книгите и исправите на Службата имаат значе-

ње на јавни исправи. 

Член 124 
Вршењето на работите од својот делокруг 

Службата го заснова врз стручните и научните пос-
тапки и методи и ги применува современите тех-
нички средства и технологија на работата. 

Член 125 
Средствата за работа на Службата се оствару-

ваат во согласност со природата, видот, сложеноста, 
обемот и квалитетот на работите од делокругот на 
Службата, утврдени со законот и со пропис донесен 
врз основа на законот и со самоуправната спогодба, 
односно со договорот со кој се утврдуваат работите 
што се финансираат од тие средства. 

Средствата за работа на Службата се оствару-
ваат од: 

1) надоместите што се наплатуваат од органи-
зациите на здружен труд и од другите корисници 
на општествени средства за вршење на работите на 
платниот промет во земјата од нивните жиро-смет-
ки и други сметки и од надоместите што се напла-
туваат од општествено-политичките заедници, са-
моуправните интересни заедници и фондовите на 
општествено-политичките заедници, како и од са-
моуправните фондови за вршење на работи на еви-
денцијата, информативно-аналитички работи, рабо-
ти на контролата и на економско-финансиската ре-
визија од нивните збирни и други сметки; 

2) надоместите утврдени со самоуправната спо-
годба односно со договорот врз основа на кои Служ-
бата ги врши работите од својот делокруг за орга-
низациите на здружен труд и за другите крисиици 
на општествени средства; 

3) надоместите за вршење на работи на евиден-
цијата, информативно-аналитички работи и работи 
на контролата од интерес за целата земја утврдени 
и обезбедени во буџетот на федерацијата; 

4) други извори утврдени со статутот на Служ-
бата, во согласност са законот. 
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Член 126 
Од средствата за работа на Службата се надо-

местуваат трошоците за вршење на работите од де-
локругот на Службата, се обезбедуваат средства за 
унапредување и проширување на материјалната ос-
нова на трудот на Службата, средства за посебни 
намени и средства на резервите и се обезбедуваат 
средства од кои работните заедници стекнуваат свој 
доход. 

Под трошоци за вршење на работите од дело-
кругот на Службата, во смисла на став 1 од овој 
член, се подразбираат материјалните трошоци и 
трошоците на амортизацијата на основните средства. 

Член 127 
Заради поуспешно вршење на работите од ин-

терес за целата земја, Службата на општественото 
книговодство на Југославија, службите на опште-
ственото книговодство во републиките и службите 
на општественото книговодство во автономните по-
краини обезбедуваат, врз основа на програмите за 
развој средства за истражување и развој, за уна-
предување и проширување на материјалната осно-
ва на трудот во вршењето на тие работи, за усовр-
шување и оспособување на кадрите и за другите 
заеднички потреби. 

Член 128 
Заради остварување на организирано учество 

на организациите на здружен труд и на другите ко-
рисници на општестени средства во вршењето на 
работите од делокругот на Службата и остварува-
ње на општествено влијание врз вршењето на тие 
работи, се формира Совет на Службата на опште-
ственото книговодство и совети на службите на оп-
штественото книговодство во републиките односно 
совети на службите на општественото книговодство 
во автономните покраини. 

Советите од став 1 на овој член ги сочинуваат: 
делегати на организациите на здружен труд и на 
другите корисници на општествени средства, деле-
гати на собранијата на општествено-политичките 
заедници и делегати на определени отнтествено-по-
литички организации. 

Генералниот директор на Службата и раково-
дителите на службите на општественото книговод-
ство во републиките односно раководителите на 
службите на општественото книговодство во авто-
номните покраини (во натамошниот текст: раково-
дителот на Службата) по положбата се членови на 
соодветниот совет на Службата. 

Во работата на советите од став 1 на овој член 
учествуваат и делегатите на работната заедница 
чијшто број се утврдува-со-чггатутот на Службата 
односно со закон. 

Советите од став 1 на овој член ја донесуваат 
програмата за работа на Службата, ја насочуваат 
работата на Службата, преземат мерки за ефикас-
но и рационално извршувње на работите од дело-
кругот на Службата и за унапредување на органи-
зацијата и начинот, на работата на Службата, го до-
несуваат статутот на Службата, донесуваат годишен 
извештај за работата на Службата, преземаат мер-
ки во областа на општонародната одбрана и опште-
ствената самозаштита, одлучуваат за средствата за 
работа на Службата, ги утврдуваат критериумите за 
водење на кадровската политика и одлучуваат за 
други прашања утврдени со статутот на Службата 
во согласност со законот. 

Член 129 
Ракоодителот на Службата го организира, и го 

обезбедува законитото и ефикасно вршење на ра-
ботите од делокругот на Службата, ги донесува оп-
штите и поединечните акти за чие донесување е 
овластен, презема други мерки од делокругот на 
Службата и одлучува и за определени права, дол-
жности и одговорности на работниците во Служба-

та во вршењето на задачите и работите, во соглас-
ност со законот и статутот на Службата. 

Раководителот на Службата го именува собра-
нието на општествено-политичката заедница. 

Раководителот на Службата ги врши работите 
што му се ставени во делокругот врз основа на за-
коните и другите прописи, статутот и другите оп-
шти акти на Службата и за својата работа и за ра-
ботата на Службата со која раководи е одговорен 
пред собранието на општествено-политичката заед-
ница што го именувало. 

Раководителот на Службата е должен, во рам-
ките на своите овластувања, да го обезбеди спроведу-
вањето на општите и на поединечните акти на со-
ветот на Службата. 

Раководителот на Службата има заменик кој го 
заменува во случај на негова отсутност или спре-
ченост, со сите негови овластувања и одговорности 
и ги врши работите што тој ќе му ги определи. 

Заменикот на раководителот на Службата го 
именува собранието на општествено-политичката 
заедница. 

Член 130 
Работниците што ј а организираат и што рако-

водат со работата во организационите единици и во 
други определени форми на организирање на рабо-
тата во Службата утврдени со статутот на Служба-
та (во натамошниот текст: раководните работници) 
и работниците кои во вршењето на задачите и ра-
ботите имаат посебни овластувања и одговорности 
(во натамошниот текст: работниците со посебни ов-
ластувања и одговорности) се поставуваат односно 
примаат на работа и се разрешуваат од должноста 
и одговараат за својата работа под условите и на 
начинот утврдени со статутот на Службата. 

Работниците што во вршењето на задачите и 
работите имаат јавни овластувања се работници со 
посебни овластувања и одговорности во Службата. 

Член 131 
Раководителите на Службата и нивните заме-

ници раководните работници и работниците со по-
себни овластувања и одговорности не можат во вр-
шењето на својата функција , односно во извршу-
вањето на задачите и работите да примаат насоки 
и налози од органите и функционерите на опште-
ствено-политичката заедница што не се засновани 
врз законот^ ниту да постапуваат според тие насоки 
и налози. 

Член 132 
Раководните работници се одговорни за својата 

работа пред раководителот на Службата и пред со-
ветот на Службата, под условите и на начинот ут-
врдени со статутот на Службата, во согласност со 
законот. 

Работниците со посебни овл-астувања и одговор-
ности се одговорни за својата работа пред раково-
дителот на организационата единица и пред рако-
водителот на Службата. 

Раководителите на службата на општественото 
книговодство во републиките и раководителите на 
службата на општественото книговодство во авто-
номните покраини и нивните заменици се одговор-
ни за вршењето на работите од интерес за целата 
земја пред генералниот директор на Службата и 
пред Советот на Службата на општественото книго-
водство, под условите и на начинот утврдени со 
Статутот на Службата на општественото книговод-
ство на Југославија и со овој закон. 
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Член 133 
Работниците во Службата се должни задачите 

и работите што им се доверени да ги вршат совесно 
и уредно, во согласност со законот и другите про-
писи, со статутот и другите општи и други акти на 
Службата, и се одговорни за законитото и ефикас-
но вршење на тие задачи и работи. 

Член 134 
Работниците во Службата ги остваруваат сво-

ите самоуправни права, обврски и одговорности во 
работната заедница, во согласност со карактерот на 
задачите и работите што ги вршат и одговорноста 
што је имаат во вршењето на работите од дело-
кругот на Службата. 

Своите самоуправни права работниците во ^ 
Служуата ги остваруваат во работната заедница во 
согласност со статутот и со другите самоуправни 
општи акти на работната заедница, донесени во 
согласност со статутот на Службата и со законот. 

Раководителите на Службата и нивните заме-
ници ги остваруваат своите самоуправни права, об-
врски и одговорности во работната заедница, освен 
правата, обврските и одговорностите за кои со за-
кон е предвидено да ги остваруваат на друг на-
чин. 

Член 135 
Заради обезбедување на вршењето на работите 

од делокругот на Службата во согласност со нивна-
та природа и со одговорноста што работниците во 
Службата ја имаат во вршењето на тие работи, ра -
ководителот на Службата има право и должност: 

1) да ги донесува општите акти за внатрешна-
та организација и работа и за систематизацијата 
на задачите и работите во Службата, по претходно 
прибавено мислење од работната заедница на Сл-
ужбата и со согласност од советот на Службата; 

2) да поведува постапка за утврдување на дис-
циплинската одговорност, односно постапка за ут-
врдување на материјалната одговорност во случај 
на повреда на работната должност, односно во сл-
учај на причинување штета при работата и во врс-
ка со работата на работниците во Службата; 

3) да прибавува мислење од работната заедница 
на Службата за програмата за стручно образование 
и усовршување на работниците за вршеше на рабо-
тите од делокругот на Службата и за општиот акт 
за стручната подготовка и стручното образование 
на работниците во Службата пред поднесувањето 
на предлог од Советот на Службата. 

Член 136 
Заради обезбедување на уставноста и закони-

тоста и навремено и успешно вршење на работите 
од делокругот на Службата, раководителот на Сл-
ужбата има право и должност: 

1) да го запре од извршување самоуправниот 
општ акт на работната заедница на Службата за 
кој ќе оцени дека не е во согласност со уставот, 
односно дека е во спротивност со законот или со 
друг пропис или друг општ акт, откако ќе им пред-
ложи на работниците, односно на органот на упра-
вување што го донел, да го измени таквиот акт, ако 
работниците, односно органот на управување не го 
измени таквиот акт во определен рок; 

2) да поведе постапка за оцена на уставноста, 
односно законитоста на самоуправниот општ акт на 
работната заедница на Службата што го запрел од 
извршување; 

3) да го запре од извршување поединечниот акт 
на работната заедница на Службата, за кој ќе оце-
ни дека не е во согласност со уставот, законот или 
друг пропис, односно општ акт на Службата или 
со самоуправниот апшт акт на работната заедница 
на Службата, откако ќе им предложи на работни-
ците, односно на органот на управување што го 

донел да го измени таквиот акт, ако работниците, 
односно органот на управување не го измени так-
виот акт во определен рок; 

4) да му предложи на советот на Службата да 
одлучи за поединечниот акт на работната заедница 
на Службата што го запрел од извршување; 

5) да го запре од извршување самоуправниот 
општ акт или поединечниот акт на работната за-
едница на Службата, за кој ќе оцени дека го дове-
дува во прашање навременото и успешното извр-
шување на работите од делокругот на Службата, 
поради што може да дојде до штетни последици за 
Службата, односно за корисниците на општествени 
средства, откако претходно за тоа ќе ги предупреди 
работниците, односно органот на управување што 
го донеле таквиот акт, ако работниците, односно 
органот на управување во определен рок не поста-
пат во согласност со тоа предупредување; 

6) да му предложи на советот на Службата да 
одлучи за самоуправниот општ акт или за поединеч-
ниот акт на работната заедница на Службата чие-
што извршување го запрел; 

7) да го извести собранието на општествено -
-политичката заедница што го именувало за зап-
рениот општ акт, односно поединечен акт на сове-
тот на Службата за кој ќе оцени дека не е во^ сог-
ласност со законот, откако претходно за тоа ќе го 
предупреди советот на Службата, ако советот на 
Службата таквиот акт не го измени во рок од 30 
дена од денот на предупредувањето, а ако е во пра-
шање запрен општ акт, односно поединечен акт 
што се однесува на извршувањето на работите од 
интерес за целата земја — да го извести и генерал-
ниот директор на Службата. 

Ако собранието на општествено-политичката 
заедница не донесе одлука за запрениот општ акт, 
односно поединечен акт на советот на Службата во 
рок од 90 дена од денот на известувањето на рако-
водителот на Службата, престанува запирањето на 
извршувањето на таквиот акт. 

VI. СОВЕТ И ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА СЛУЖ-
БАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО 

1. Совет на Службата на општественото 
книговодство 

Член 137 
Заради оставрување на организирано учеству-

вање на организациите на здружен труд и на дру-
гите корисници на општествени средства во врше-
њето на работите од интерес за целата земја и оп-
штествено влијание врз вршењето на тие работи, 
се формира Совет на Службата на општественото 
книговодство (во натамошниот текст: Советот на 
Службата). 

Член 138 
Советот на Службата го сочинуваат: десет де-

легати од организациите на здружен труд и од 
другите корисници на општествени средства из-
брани во рамките на Стопанската комора на Југо-
славија, четири делегати избрани од редот на деле-
гатите на Собранието на СФРЈ и по еден делегат 
избран во рамките на Социјалистичкиот Сојуз на 
работниот народ на Југославија, Сојузот на синди-
катите на Југославија, советите на службите на оп-
штественото книговодство во републиките и сове-
тите на службите на општественото книговодство 
во автономните покраини. 

Во работата на Советот на Службава у ^ с т в у р а 
и делегат на работната заедница на С л : г ' " : т а па 
општественото книговодство на Југославија. 

Мандатот на д г л - а т и т е во Советот на Служба-
та трае четири години. 
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Генералниот директор на Службата, по полож-
бата, е член на Советот на Службата. 

Член 139 
Советот на Службата: 
1) ја донесува годишната програма за работа на 

Службата; 
2) ги разгледува извештаите за извршувањето 

на работите од интерес за целата земја и одлучува 
за мерките што Службата ги презема за извршува-
ње на тие работи; 

3) ја донесува програмата за развој на Служба-
та и за унапредување на техничката и технолош-
ката основа на работата на Службата; 

4) презема мерки за обезбедување на единството 
на информационата дејност што ја врши Служба-
та и за поврзување на таа дејност со информаци-
оните дејности што ги вршат другите информаци-
они служби во информациониот систем на федера-
цијата; 

5) ги утврдува техничките и технолошките ос-
нови на информационата дејност што Службата ја 
врши и на обработката и преносот на податоците 
на платниот промет во земјата; 

6) го донесува годишниот извештај за работата 
на Службата; 

7) го донесува финансискиот план на Службата 
на општественото книговодство на Југославија и ја 
утврдува завршната сметка на Службата на опште-
ственото книговодство на Југославија; 

8) го донесува Статутот на Службата на опште-
ственото книговодство на Југославија; 

9) ги донесува општите акти за стручната под-
готовка и стручното образование и усовршување на 
работниците што вршат определени работи значај -
ни за работата на Службата; 

10) ја донесува програмата за стручно образова-
ние и усовршување на работниците што вршат оп-
ределени работи значајни за работата на Службата; 

11) го утврдува процентот на учеството на Сл-
ужбата на општественото книговодство на Југосла-
ви ја во средствата за работа на службите на опште-
ственото книговодство во републиките и на служ-
бите на општественото книговодство во автономни-
те покраини за работа на Службата на општестве-
ното книговодство на Југославија и одлучува за на-
доместот за услугите што вршат врз основа на по-
себните спогодби и договори што ги склучува Сл-
ужбата на општественото книговодство на Југосла-
виј а; 

12) ги утврдува основите и мерилата за распо-
ред на средствата што се обезбедуваат во буџетот 
на федерацијата како надомест за вршење на ра-
ботите од интерес за целата земја и за распоред 
на девизите обезбедени за вршење на работите од 
делокругот на Службата; 

13) ги донесува одлуките за користење на 
средствата што се обезбедуваат за посебни намени 
и на средствата за истражувања, развој, унапреду-
вање и проширување на материјалната основа на 
трудот, за усовршување и оспособување на кадрите 
и за други заеднички потреби заради поуспешно 
вршење на работите од интерес за целата земја; 

14) ги донесува општите акти за користење на 
средствата на Службата на општественото книго-
водство на Југославија за посебни намени; 

15) ја донесува одлуката со која се определува 
кои податоци и исправи претставуваат деловна та ј -
на и степенот на тајноста па тие податоци и исправи; 

16) ја донесува одлуката за основањето на 
заеднички гласила на Службата; 

17) ги поставува и ги разрешува раководните 
работници во Службата на општественото книго-
водство на Југослави,ја, определени со Статутот на 

Службата на општественото книговодство на Југо-
славија; 

18) ги разгледува ставовите и мислењата, пре-
пораките и инцијативите на Советот на општестве-
ниот систем на информирањето на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија што се од оп-
што значење за вршењето на работите од дело-
кругот на Службата; 

19) го утврдува за сите служби распоредот, по-
четокот и завршетокот на работното време за опре-
делени работи на платниот промет; 

20) ги разгледува и одлучува и за други пра-
шања од заеднички интерес за вршењето на рабо-
тите од делокругот на Службата. 

Член 140 
Советот на Службата донесува деловник за 

својата работа. 
Со деловникот за работа на Советот на Служ-

бата се уредуваат организацијата и начинот на ра-
бота на Советот на Службата и други прашања 
значајни за работата на Советот на Службата. 

Претседавачот на Советот на Службата' Сове-
тот на Службата го избира од своите редови, на пе-
риод од една година. 

2. Генерален директор на Службата на општестве-
ното книговодство 

Член 141 
Генералниот директор на Службата ги подгот-

вува предлозите што ги разгледува и за кои одлу-
чува Советот на Службата и се прижи за спрове-
дувањето на одлуките, насоките и заклучоците на 
Советот на Службата. 

Генералниот директор на Службата, во сора-
ботка со раководителите на службите на опште-
ственото книговодство во републиките и со рако-
водителите на службите на општественото книго-
водство во автономните покраини, ги подготвува 
предлозите на актите и материјалите од член 139 
став 1 на овој закон. 

Ако за предлозите од став 2 на овој член пос-
тојат различни мислења, генералниот директор на 
Службата е должен со тие мислења да го запознае 
Советот на Службата. 

Член 142 
Генералниот директор на Службата ј а претста-

вува Службата и, во рамките на правата и долж-
ностите утврдени со овој закон, раководи со рабо-
тата на Службата во вршењето на работите од ин-
терес за целата земја. 

Член 143 
Во вршењето на работите од интерес за целата 

земја, генералниот директор на Службата обезбе-
дува контрола над применувањето на сојузните 
прописи и се грижи за извршувањето на тие 
прописи. 

Ако во вршењето на работите од делокругот на 
Службата оцени дека прописите не се во согласност 
со Уставот на СФРЈ и со сојузниот закон, генерал-
ниот директор на Службата поведува пред Устав-
ниот суд на Југославија постапка заради оценува-
ње на уставноста, односно на законитоста на тие 
прописи. 

Генералниот директор на Службата решава за 
сукоб на надлежностите во вршењето на работите 
од интерес за целата земја помеѓу службите на оп-
штественото книговодство во републиките и служ-
бите на општественото книговодство во автоном-
ните покраини, ако со сојузен закон не е поинаку 
определено. 

Генералниот директор на Службата врши и др-
уги работи што со сојузниот закон му се ставени 
во делокруг, 
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Член 144 
Генералниот директор на Службата го именува 

и го разрешува Собранието на СФРЈ. 
Генералниот директор на Службата има заме-

ник кого го именува и го разрешува Собранието на 
СФРЈ. 

Генералниот директор на Службата и неговиот 
заменик се именуваат на четири години и можат 
да бидат именувани двапати последовно на истата 
должност. 

Заменикот на генералниот директор на Служ-
бата го заменува генералниот директор на Служ-
бата во случај на негова спреченост или отсутност, 
со сите негови овластувања и одговорности, и ги 
врши работите што ќе му ги довери генералниот 
директор на Службата. 

Со Статутот или со друг акт на Службата 
на општественото книговодство на Југославија се 
утврдува кои работи од делокругот на Службата на 
општественото книговодство на Југославија гене-
ралниот директор на Службата може да ги пренесе 
врз својот заменик, врз определени раководни ра-
ботници и работници со посебни овластувања и од-
говорности во Службата на општественото книго-
водство на Југославија. 

Член 145 
Ако со решение на Службата е сторена повре-

да на сојузен пропис, генералниот директор на Сл-
ужбата ќе донесе решение за запирање на извршу-
вањето на тоа решение до неговата правосилност. 

Ако генералниот директор на Службата утвр-
ди дека не се применуваат или дека неправилно 
се применуваат сојузните прописи или правилни-
ците и упатствата што ги донел, ќе поведе дисци-
плинска односно прекршочна постапка и ќе ги пре-
земе мерките предвидени со овој и со други сојуз-
ни закони и ќе донесе решение со кое се обезбеду-
ва спроведувањето на сојузните прописи односно на 
тие правилници и упатства. 

Во случајот од став 2 на овој член, генерал-
ниот директор на Службата ќе му предложи на со-
бранието на републиката односно на собранието на 
автономната покраина да поведе постапка про-
тив раководителот на службата на општественото 
книговодство во републиката односно раководите-
лот на службата на општественото книговодство во 
автономната покраина, заради утврдување на не-
говата одговорност. 

Член 146 
Генералниот директор на Службата и неговиот 

заменик се одговорни пред Собранието на СФРЈ за 
својата работа и, во рамките на своите права и дол-
жности, за вршењето на работите од интерес за це-
лата земја. 

Генералниот директор на Службата и неговиот 
заменик не можат да примаат насоки и налози од 
органите и функционерите на други општествено-
-политички заедници што не се засновани врз за -
конот, ниту да постапуваат според нивните насоки 
и налози. 

VII. СЛУЖБА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГО-
ВОДСТВО НА ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Делокруг и средства за работа 

Член 147 
Службата на општественото книговодство на 

Југославија е правно лице со права, обврски и од-
говорности што ги има врз основа на Уставот на 
СФРЈ, сојузните закони и Статутот на Службата 
на општественото книговодство на Југославија. 

Седиштето на Службата на општественото кни-
говодство на Југославија е во Белград. 

Службата на општественото книговодство на 
Југославија има печат на кој е испишан нејзиниот 
назив на јазиците и писмата на народите на Југо-
славија утврдени со републичките устави и на кој 
се наоѓа грбот на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија. 

Службата на општественото книговодство на 
Југославија ги донесува програмите и плановите 
за работа за периодите утврдени со Статутот на 
Службата на општественото книговодство на Југо-
славија. 

Член 148 
Службата на општественото книговодство на 

Југославија ги врши следните работи: 
1) ја подготвува и предлага годишната програ-

ма за работа на Службата; 
2) го подготвува и предлага извештајот за из-

вршувањето на работите од интерес за целата зем-
ја ; 

3) ја подготвува и предлага програмата за раз-
вој на Службата и за унапредување на техничко-
-технолошката основа на работата на Службата; 

4) ги подготвува и предлага годишниот извеш-
тај за работата на Службата и финансискиот план 
и завршната сметка на Службата на општествено-
то книговодство на Југославија; 

5) го подготвува и предлага Статутот на Служ-
бата на општественото книговодсво на Југославија; 

6) го подговува и предлага општиот акт за ст-
ручната подготовка и стручното образование и усо-
вршување на работниците што вршат определен,и 
работи значај,ни за работата на Службата; 

7) ја подготвува и предлага програмата за ст-
ручно образование и усовршување на работниците 
што вршат определени работи значајни за работа-
та на Службата; 

8) ја подготвува и предлага одлуката за учест-
во на Службата на општественото книговодство на 
Југославија во средствата за работа на службите на 
општественото книговодство во републиките и на 
службите на општественото книговодство во авто-
номните покраини; 

9) ги подготвува и предлага основите и мери-
лата за распоред на средствата што се обезбеду-
ваат во буџетот на федерацијата и за распоред на 
девизите обезбедени за вршење на работите од де-
локругот на Службата; 

10) ја подготвува и предлага одлуката за корис-
тење на средствата обезбедени за истражувања и 
развој, за унапредување на материјалната основа 
на трудот, за оспособување и усовршување на кад-
рите и за други заеднички потреби, врз основа на 
програмата за развој ; 

11) ги подготвува и предлага општите акти за 
користење на средствата на Службата на општест-
веното книговодство на Југославија за посебни на-
мени; 

12) ги подготвува и предлага општите акти со 
кои се определува кои податоци и исправи прет-
ставуваат деловна тајна и степенот на тајноста на 
тие податоци и исправи; 

13) ги подготвува и предлага одлуките за ос-
новање на заедничко гласило на Службата; 

14) го подготвува и предлага назначувањето и 
разрешувањето на раководните работници опреде-
лени со Статутот на Службата на општественото 
книговодство на Југославија. 

Работите од став 1 на овој член, Службата на 
општественото книговодство на Југославија ги вр-
ши во соработка со службите на општественото 
книговодсво во републиките и со службите на оп-
штественото книговодство во автономните пкраини. 
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Член 149 
Службата на општественото книговодство на 

Југославија ги врши следните работи: 
1) ја утврдува методологијата на работата и 

постапката за единсвено вршење на работите на 
платниот промет во земјата и начинот на издавање 
и употребата на пропишаните еднообразни инстру-
менти за плаќање и организацијата на применува-
њето на таквиот начин на плаќање, со кои се обе-
збедува побрзо и поефикасно циркулирање на оп-
штествените средства; 

2) ги утврдува евиденциите, регистрите и ката-
л о з и ^ на податоците на Службата од интерес за 
целата земја; 

3) го утврдува единствениот план на сметките 
на општественото книговодство на Службата и из-
дава упатство з-а применување на единствена мето-
дологија во вршењето на тие работи; 

4) ја утврдува единствената методологија за 
евидентирање, собирање, обработка, пренос и иска-
жување на податоците и информациите од интерес 
за целата земја; 

5) ги утврдува техничките и технолошките ос-
нови на информационата дејност што Службата ја 
врши и на обработката и преносот на податоците 
на платниот промет во земјата; 

6) ги собира, обработува и објавува податоците 
од интерес за целата земја; 

7) врши истражувања за унапредување на ин-
формационата дејност на Службата и на методите 
и организацијата на работа на Службата во врше-
њето на работите што се од интерес за целата 
земја; 

8) издава упатства за единствено применување 
на сојузните прописи во вршењето на работите од 
длокругот на Службата; 

9) издава упатства за методологијата и пра-
вилник за постапката за вршење на работите на 
економско-финансиската ревизија и издава упат-
ства за вршењето на тие работи. 

Член 150 
Во вршњето на работите од својот делокруг 

Службата на општественото книговодство на Југо-
славија: 

1) изработува, во вршењето на работите на кон-
трола, решенија во постапката на ревизија и уче-
ствува во управносметковниот спор во случаите оп-
ределени со овој закон; 

2) врши контрола над применувањето на сојуз-
ните закони и други прописи, на правилниците и 
упатствата на генералниот дирктор на Службата 
ка ј службите на општственото книговодство во ре-
публиките и службите на општественото книговод-
ство во автономните покраини, заради нивно един-
ствно применување и ажурно и квалитетно вршење 
на работите; 

3) врши непосредна контрола над применување-
то на сојузните прописи ка ј корисниците на оп-
штествени средства, на барање од Собранието на 
СФРЈ, од собранијата на рпубликите и од собранија-
та на автономните покраини и од нивните извршни 
совети, како и од генералниот директор на Служба-
та; 

4) врши непосредна контрола ка ј одделни ко-
рисници на општествени средства заради следење 
на единственото применување на сојузните про-
писи на целата територија на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија; 

5) ги собира финансиските податоци, ги утвр-
дува показателите и ги изработува информациите и 
анализите од член 21 на овој закон; 

6) ги врши работите определени со сојузен за-
кон и со други сојузни прописи во врска со извр-
шувањето на буџетот на федерацијата и во поглед 
на другите средства на федерацијата; 

7) врши контрола над правилноста на извршу-
вањето на буџетот на федерацијата, контрола над 
располагањето со општствените средства искажа-
ни во периодичните пресметки и завршните смет-
ки на корисниците на буџетот на федерацијата и 
контрола над завршната сметка на буџетот на ф е -
дерацијата во врска со применувањто на сојузните 
закони и на другите сојузни прописи; 

8) врши контрола над применувањето на ме-
тодологијата на работата, правилниците и упатст-
вата за вршење на економско-финансиската реви-
зија; 

9) учествува во непосредното вршење на рабо-
тите на економско-финансиската ревизија; 

10) издава упатства за вршење на работите од 
делокругот на Службата што се однесуваат на вое-
ните единици, воените установи, Воениот сервис во 
состав на Народната банка на Југославија и на орга-
низациите на здружен труд што произведуваат или 
што вршат услуги за Југословенската народна ар-
мија; 

11) соработува со меѓународните организации и 
со организациите на други земји во вршењето на 
работите од својот делокруг. 

Член 151 
Службата на општественото книговодство на 

Југославија, како информациона служба на ин-
формациониот систем на федерацијата, ја врши 
информационата дејност, во рамките на својот де-
локруг, за потребите на органите и организаците на 
федерацијата. 

Со вршењето на информационата дејност, во 
рамките на својот делокруг, Службата на опште-
ственото книговодство на Југославија обезбедува 
податоци, показатели, информации и анализи 
што се значајни особено за : подготвувањето, до-
несувањето и следењето на остварувањето на оп-
штествениот план на Југославија; следењето на те-
ковните финансиски движења и утврдувањето и 
остварувањето на мерките на тековната економ-
ска политика; подготвувањето, донесувањето и 
следењето на спроведувањето на општествените до-
говори во чие склучување учествува федерацијата; 
подготвувањето, донесувањето и следењето на из-
вршувањето на буџетот на федерацијата и на за-
вршната сметка на буџетот на федерацијата; сле-
дењето на движењето на инвестиционата, општо 
општествената, заедничката и личната потрошу-
вачка и преземањето мерки за насочување на 
одделни форми на потрошувачката; подготвување-
то, донесувањето и спроведувањето на сојузните 
закони и другите сојузни прописи и општи акти. 

Во вршењето на информационата дејност, во 
рамките на својот делокруг. Службата на опште-
ственото книговодство на Југославија врши работи 
што се однесуваат особено на: установувањето и 
водењето на евиденциите, организарањето на про-
писите, евидентирањето, собирањето, обработката, 
преносот и искажувањето на податоците и информа-
циите од интерес за целата земја. 

Во вршењето на информационата дејност, во 
рамките на својот делокруг, Службата на опште-
ственото книговодство на Југославија соработува со 
службите на општественото книговодство во ре-
публиките и со службите на општественото книго-
водство во автономните покраини, како и со други 
информациони служби и со надлежните органи и 
организации во федерацијата што, во рамките на 
својот делокруг, вршат работи од областа на систе-
мот за информирање и на информациониот систем 
во федерацијата од интерес за целата земја и од 
интерес за извршувањето на работите и задачите 
на органите и организациите во ф.едерацијата. 
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Член 152 
Службата на општественото книговодство на 

Југославија има право, во соработка со службите на 
општественото книговодство во републиките и со 
службите на општественото книговодство во авто-
номните покраини, да дава иницијативи односно 
да поднесува барања за преземање мерки и за до-
несување vHa сојузни закони и други сојузни про-
писи и општи акти што ги применува во вршењето 
на работите од својот делокруг. 

Сојузниот извршен совет, сојузните органи на 
управата и сојузните организации ги доставуваат 
до Службата на општественото книговодство на Ју -
гославија на разгледување нацртите и предлозите 
на законик и на други прописи и општи акти, што 
Службата на општественото книговодство ти при-
менува во вршењето на работите од својот дело-
круг. 

Службата на општественото книговодство на 
Југославија има право и должност за нацртите и 
предлозите на сојузните закони и на другите со-
јузни прописи и општи акти, што ги применува во 
вршењето на работите од својот делокруг, да дава 
мислење, забелешки и предлози. 

Сојузниот извршен совет, сојузните органи на 
урпавата и сојузните организации се должни мис-
лењата, забелешките и предлозите на Службата на 
општественото книговодство на Југославија од став 
3 на овој член да ги земат во разгледување, а со-
јузните органи на управата и сојузните организа-
ции и да ја известат Службата на општественото 
книговодство на Југославија за своите ставови. 

Член 153 
Со работата на Службата на општественото 

книговодство на Југославија раководи генерал-
ниот директор на Службата, кој што ја претставува 
и застапува Службата на општественото книговод-
сво на Југославија, се грижи за организацијата на 
работата на таа служба, ги пропишува правилни-
ците и упатствата од делокругот на Службата и 
врши други работи што му се ставени во делокруг 
со сојузен закон или со Статутот на Службата на 
општественото книговодство на Југославија. 

Член 154 
Средствата за работа на Службата на опште-

ственото книговодство на Југославија се обезбеду-
ваат: 

1) со учество во средствата за работа на служ-
бите на општественото книговодство во републики-
те и на службите на општественото книговодство во 
автономните покраини; 

2) од средствата на буџетот на федерацијата за 
вршење на работите во врска со извршувањето на 
буџетот на федерацијата и од други средства на 
федерацијата; 

3) од дел на надоместите за вршење на работи-
те од интерес за целата земја што се обезбеду-
ваат во буџетот на федерацијата; 

4) од надоместите за работите што ги врши 
Службата на општственото книговодство на Југо-
славија на барање или врз основа на договор во 
смисла на овој закон; 

5) од средствата по други основи, во согласност 
со овој или со друг сојузен закон. 

2. Работна заедница 

Член 155 
Работниците во работната заедница на Служба-

та на општственото книговодство на Југославија 
(во натамошниот текст: работниците во работната 
заедница) ги остваруваат самоуправните права, 
обврски и одговорности утврдени со статутот и со 
другите самоуправни општи акти на работната за-

едница, во согласност со овој !закон, со самоуправ-
ната спогодба склучена помеѓу работната заедни-
ца и Службата на општествното книговодство на 
Југославија и со Статутот на Службата на опште-
ствното книговодство на Југославија. 

Член 156 
Работниците во Службата на општественото 

книговодство на Југославија прават една работна 
заедница. 

Одделни свои самоуправни права, обврски и 
одговорности работниците во работната заедница 
можат да ги остваруваат и во организациониот дел, 
на собир на работниците на тој организационен 
дел. 

Член 157 
Работниците во работната заедница стекнуваат 

доход сообразно со начелата на слободната разме-
на на трудот, во согласност со самоуправната спо-
годба склучена помеѓу работната заедница и Служ-
бата на општественото книговодство на Југослави-
ја. 

Работниците во работната заедница стекнуваат, 
во рамките на доходот, средства за лични доходи и 
за задничка потрошувачка во согласност со начело-
то на распределба според трудот и резултатите од 
трудот и со општествено утврдените основи и ме-
рила на распределбата во општествениот договор и 
самоуправната спогодба. 

Член 158 
Работниците во работната заедница ги утврду-

ваат со самоуправна спогодба основите и мерилата 
за стекнување н а доходот на работната заедница и 
за негово распоредување,' основите и мерилата ,за 
распределба на средствата за лични доходи и за за-
едничка порошувачка, во согласност со одредбите на 
општествениот договор што го склучила работната 
заедница на Службата на општественото книговод-
ство или нон кој пристапила. 

Член 159 
Со самоуправине општи акти работниците во ра-

ботната заедница ги уредуваат меѓусебните права, 
обврски и одговорности во согласност со законот и 
статутот на работната заедница. 

Со предлозите на самоуправните општи акти Со-
ветот на работната заедница го запознава генерал-
ниот директор на Службата. 

Генералниот директор на Службата и неговиот 
заменик ги остваруваат своите самоуправни права, 
обврски и одговорности во работната заедница, ос-
вен правата, обврските и одговорностите за кои со 
закон е предвидено дека ги остваруваат на друг на-
чин. 

Член 160 
Раководни работници во Службата на општест-

веното книговод,ство на Југославија се: по-мошниците 
на генералниот директор на Службата и советници-
те на генералниот директор на Службата, како и ра-
ководителите на организационите делови определени 
со Статутот на Службата на општественото книго-
водство на Југославија. 

Положбата, овластувањата и одговорностите на 
раководните работници во Службата на општестве-
ното книговодство на Југославија се уредуваат со 
Статутот на Службата на општественото книговод-
ство па Југославија. 

Член 161 
Помошниците на генералниот директор на Слу-

жбата и другите раководни работници во Службата 
на општественото книговодство на Југославија ги 
поставува и разрешува од должноста Советот на 
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Службата, на предлог од генералниот директор на 
Службата, во согласност со Статутот на Службата 
на општественото книговодство на Југославија. 

Раководителите на организационите делови оп-
ределени со Статутот на Службата на општественото 
книговодство на Југославија ги по-ставува и разре-
шува од должноста генералниот директор на Служ-
бата. 

Раководните работници во Службата на опште-
ственото книговодство мораат да имаат соодветна 
стручна подготовка, повеќегод,ишно (искуство и спо-
собност за организирање и раководење со задач,ите 
и работите на кои се поставуваат. 

При поставувањето на помошниците на генерал-
ниот директор на Службата се води -сметка за рам-
номериата застапеност на кадрите од републиките 
и од автономните покраини. 

Раководните работн,ици во Службата на опште-
ственото книговодство на Југославија се поставуваат 
на четири години и можат повторно да бидат поста-
вени. 

Раководните работници во Службата на опште-
ственото книговодство на. Југославиј а кои по истекот 
на времето на кое се поставени повторно не бидат 
поставени, имаат право да бидат распоредени на за-
дачи и работи во Службата на општественото книго-
водство на Југославиј,а што им одговараат на нив-
ната стручна подготовка и работни способности. 

Член 162 
Работници со посебни овластувања и одговорно-

ста на Службата на општественото книговодство на 
Југославија се оние работници кои се овластени за 
вршење на работите на контрола над применување-
то на сојузните прописи и упатствата на генерални-
от директор на Службата во службите на општест-
веното книговодство во републиките и во службите 
на општественото книговодство во автономните по-
краини и к а ј корисниците на општествени средства, 
како и работниците овластени за вршење на работи-
те за водење на управносметковен спор. 

Член 163 
Работниот однос на работниците се заснова врз 

основа на јавен конкурс односно јавен оглас. 
Одлука за потребата од засновање работен од-

нос со нови работници под условите предвидени со 
општиот акт за систематизацијата на задачите и ра-
ботите на Службата на општественото книговодство 
на Југославија донесува генералниот директор на 
Службата, по претходно прибавено мислење од Со-
ветот на работната заедница. 

Генералниот директор на Службата, по претхо-
дно прибавено (мислење од Советот на работната за -
едница, одлучува з а распоредувањето на работници-
те на определени задачи и работи и за престанува-
њето на работниот однос на работниците— 1на начи-
нот и под условите утврдени со закон. 

Член 164 
За работниците кои засноваат работен однос со 

јавен конкурс односно со јавен оглас, постапката ј а 
спроведува конкурсната комисија. 

Конкурсната комисија ја формира Советот на 
работната заедница. 

Конкурсната комисија е самостојна во работата. 
Изборот на 'кандидатите предложени на листата 

на кандидати, што ќе ја утврди конкурсната коми-
сија , го врши генералниот директор на Службата, 
по претходно прибавено мислење од Советот на ра-
ботната заедница. - ^ 

Член 165 
Работникот кој со вршењето на задачите и рабо-

тете ќе -стори повреда од член 194 став 2 на Законот 
^а здружениот труд, прави потешка повреда на ра -
ботната должност. 

Со самоуправниот општ акт на работната заед-
ница се утврдува што се смета за полесна повреда 
на работната должност, во согласност од Статутот на 
Службата на општественото книговодство на Југо-
сла-вија. 

Член 166 
За повреда на работната должност можат да се 

изречат следните мерки: 
1) опомена; 
2) јавна опомена; 
3) распоред на други работи и задачи во траење 

од еден до шест месеци; 
4) парична казна; 
5) престанување на работниот однос. 
Паричната казна од став 1 точка 4 на овој член 

може да се изрече во износ од 10% од месечната 
аконтација на личниот доход на работникот, со тоа 
што вкупниот износ на паричните казни во еден 
месец не може да ах) надмине изно-сот од 2010/о од ме-
сечната аконтација на личниот доход на работни-
кот. 

Мерките од точ. 3 до 5 став 1 на овој член можат 
да се изречат за потешка повреда на работната дол-
жност. 

При и з р е ч у в а њ е ^ на мерките за повреда на ра -
ботната должност се земаат предвид особено: тежи-
ната н а повредата и нејзините последици; степенот 
на одговорноста на работникот; условите под кои е 
сторена повредата; поранешната работа и однесува-
ње на работн,икот и значањето на работите како и 
други околности што можат да влијаат врз видот 
на мерката што с е изречутва. 

Член 167 
Мерките за повреда на работната должност на 

раководните работници во Службата на општестве-
ното книговодство на Југославија што ги назначува 
Советот на Службата ги изречува дисциплинската 
комисија што ј а формира Советот на Службата. 

Мерките за повреда на работната должност на 
работниците што ги прима на работа генералниот 
директор на Службата ги изречува дисциплинската 
комисија што ја избира работната заедница, по прет-
ходно прибавено мислење од генералниот директор 
на Службата. 

Составот и начинот на работа на дисциплинска-
та комисија од став 1 односно од став 12 на овој член 
се уредува со општ,иот (акт, односно со самоуправни-
от општ акт. 

Против одлуката на дисциплинската комисија 
од став 1 односно од став 2 на овој член може да се 
поднесе жалба во рокот утв-рден во општиот акт, од-
носно во самоуправниот општ акт. 

По жалбата против одлуката на дисциплинската 
комисија од став 1 на овој член одлучува Советот 
на Службата, а по жалбата против одлуката на ди-
сциплинската комисија од став 2 на овој член— ра-
ботната заедница. 

Член 168 
Предлог за поведување постапка за утврдување 

на одговорноста на работникот поради повреда на 
работната должност поднесува генералниот директор 
на Службата, на своја иницијатива или на иниција-
тива од Советот на Службата, од раководителот на 
организациониот дел од Службата, од Советот на ра-
ботната заедница, од органот на самоуправната кон-
трола, односно од организацијата на синдикатот во 
Службата на општественото книговодство на Југо-
славија. 
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Генералниот директор на Службата е должен 
постапката од став 1 на овој член да ја поведе и на 
баравме од корисниците на општествени средства. 

Член 169 
Правата, обврските и одговорностите од работни-

от однос, што не се уредени со овој закон, работни-
ците во работната заедница ги остваруваат сообразно 
со републичкиот закон за работните односи кој се 
применува на територијата на која се наоѓа седиш-
тето на Службата на општественото книговодство на 
Југославија. 

VIII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

1. Стопански престапи 

Член 170 
Со парична казна од 20.000 до 1,000.000 динара 

ќе се казни за стопански престап организација на 
здружен труд или друг корисник на општествени 
средства: 

1) ако податоците предвидени со овој закон што 
за друг корисник на општествени средства Служба-
та му ги доставила по негово барање не ги чува 
како деловна тајна (член 31 став 3); 

2) ако податоците или пок-азателите, или инфор-
мациите, или анализ,ите на Службата, што се пропи-
шани како деловна тајна, не ги чува на начинот 
пропишан со законот (или со други прописи донесе-
ни врз основа на законот или не постапи со нив на 
начинот назначен на нив, или ако исправите или по-
датоците што претставуваат државна, воена или 
службена тајна не ги чува на нач,инот определен со 
законот или со друг пропис донесен врз основа на 
законот (член 38 ст. 2 и 3); 

3) ако не (постапи според решението на овласте-
ниот работник во Службата со кое е наложено пре-
земање на определени дејствија за отстранување на 
утврдените незаконитости односно неисправности и 
не ги отстрани во определениот рок тие незакони-
тости, односно неисправности (член 55 ст. 1 и 3); 

4) ако сите парични средства, освен девизите, не 
ги води на жиро-сметките и на другите сметки ка ј 
Службата (член 94 став 1). 

За дејствијата од став 1 н,а овој член ќе се каз -
ни за стопански престап и одговорното лице во ор-
ганизацијата на здружен труд или во друг корис-
ник на општествени средства со парична казна од 
3.000 др -50.000 динари. 

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се каз-
ни за стопански престап и одговорното лице во ор-
ганот на општествено-политичката заедница, во друг 
државен орган или во месната заедница со парична 
казна од 3.000 до 50.000 динари. 

Член 171 
Со парична казна од 20.000 до 500.000 динари ќе 

се казни за стопанск-и престап банката ка ј која се 
водат девизните сметки на корисниците на опште-
ствени средства: 

1) ако на барање од Службата, со своите налози 
не врши редовно пренос на состојбата, односно ни 
приливот на девизите пресметани во динари во ко-
рист на жиро-сметката на корисникот на општест-
вени средства — должник (член 118 став 3); 

2) ако по приемот на барањето од Службата из-
вршува други налози од средствата на девизните 
сметки на корисникот на општествени средства — 
должник освен втасаните обврски спрема странство, 
додека не прими известување од Службата за пре-
станок на потребата за пренесување на тие средства 
(член; Д 8-став 5). 

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се каз-
ни за стопански престап и одговорното (лице во бан-
ката со парична казна од 3.000 до 30.000 динари. 

Член 172 
Со парична казна од 3.000 до 50.000 динари ќе се 

казни за стопански престап одговорното лице во 
Службата: 

1) ако на корисникот на општествени средства 
му отвори повеќе од една жиро-сметка (член 97 сгаа 
1); 

2) ако изврши плаќање со 'средствата што се на-
оѓаат на сметките за уплати на приходите на оп-
штествено^-политичките заедници или на нивните 
фондови или на сметките на самоуправните интере-
сни заедници или на други самоуправни организа-
ции или заедници или од средствата што се наоѓаат 
на проодните -сметки за заедничкиот приход и на 
проодните сметки за другите средства што се соби-
раат м распоредуваат за определени корисници на 
општествени средства (член 98 став 1); 

3) ако изврши налог за плаќање за (кој не пос-
тои покритие на жиро-сметка.та и на другите т е т -
ки на издавачот на налогот (член 107 став 1); 

4) ако изврши наплата од паричните средства 
на корисникот на општествени средства спротивно 
на пропишаниот редослед за наплата според одред-
бите на овој закон (член 111 ст. 2 и 3, член 114 став 
3. член 116 ст. 1 и 2, и член 179). 

2. Прекршоци 

Член 173 
Со парична казна од 5.000 до 100.000 динари ќе 

се казни за прекршок организација на здружен труд 
или друг корисник на општествени средства; 

1) ако на Службата не и ги даде податоците за 
потребите на вршењето на информативно-политич-
ките работи (член 22 став. 2); 

2) ако на овластениот работник во Службата не 
му ги обезбеди условите потребни за вршење на кон-
тролата (член 50 став 1); 

3) ако одговорното лице, во рокот што ќе го оп-
редели овластениот работник во Службата, не даде 
писмено објаснение во врска со предметот на кон-
тролата (член 50 став 2); 

4) ако1 не постапи според заклучокот на овлас-
тениот работник во Службата и во утврдениот рок 
не ги изврши налозите од тој заклучок (член 51 став 
2); 

5) ако кај Службата има повеќе од една жиро-
-сметка (член 97 став 1); 

6) ако Службата писмено не ја извести к а ј која 
банка се водат неговите девизи или за про-мената на 
банката к а ј која се водат овие средства (член 113 
став 6), 

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се каз-
ни за прекршок и одговорното лице во организаци-
јата на здружен труд или во друг корисник на оп-
штествени средства со- парична казна од 3.000 до 
20.000 динари. 

За дејствијата од ста,в 1 на овој член ќе се каз-
ни за прекршок и одговорното лице во органот на 
олштествено-политичката заедница, во друг држа-
вен орган, во органот на општествената заедница 
или во меснатч заедница со парична казна од 3.000 
до 20,000 динари, 
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Член 174 
Со парична казна од 5.000 до 100.000 динари ќе 

се казни за прекршок банката или организацијата 
на здружен тр-уд од поштенскиот, телеграфскиот 
и телефонскиот сообраќај: 

1) ако не прими уплата од граѓаните и од гра-
ѓанските правни лица во корист на жиро-сметката 
и на другите сметки на корисниците на општествени 
средства што се водат к а ј Службата (член 89 став 1); 

2) ако налозите примени од граѓаните или од гра-
ѓанските правни лица или од организациите на зд-
ружен труд за корисниците на општествени сред-
ства не ги достават до Службата најдоцна во рок 
од два дана од денот на приемот на тие налози (член 
106 став 3); 

3) ако налозите примени од граѓаните или од 
граѓанските правни лица или од организациите на 
здружен труд за корисниците на општествени сред-
ства не ги достави д,о Службата најдоцна наредни-
от ден (член 106 став 4); 

4) ако редовно не ги доставува до Службата 
дневните изводи за состојбата или за промените на 
девизните сметки што се водат к а ј неа (член 118 
став 1). 

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се каз-
ни за прекршок и одговорното лице во банката или 
во организацијата на здружен труд од поштенскиот, 
телеграфскиот и телефонскиот сообраќај со парич-
на казна од 3.000 до 20.000 динари. 

Член 175 
Со. парична казна од 3.000 до 20.000 динари ќе се 

казни за прекршок одговорното лице во Службата: 
1) ако на субјектите на општествениот систем на 

информирањето, односно за потребите на општона-
родната одбрана и општествената самозаштита не 
обезбеди финансиски податоци или показатели или 
информации или анализи, или а-ко тие податоци, по-
казатели, информации или анализи не одговараат 
на фактичката состојба на евиденцијата или доку-
ментацијата со која располага Службата (член 21); 

2) ако до организациите на здружен труд од 
член 29 став 1 на овој закон не ги достави пропиша-
ните показатели за годишниот или по лу годишниот 
период најдоцна 60 дена од денот на истекот на 
рокот што е пропишан за доставување до Службата 
(член 29 став- 2); 

3) ако на барање од организацијата на здружен 
труд или од друг корисник на општествени сред-
ства. во рок од осум дена од денот на приемот на 
барањето, не достави податоци за другиот корисник 
на општествени средства (член 31 став 1); 

4) ако записникот за извршената контрола" к а ј 
корисникот на општествени средства и писмената 
информација за состојбата утврдена во постапката 
на контрола не ги достави до работоводниот орган, 
до органот на управув-ање и до органот на самоуп-
равната работничка контрола, односно до органот 
на самоуправната контрола на корисникот на оп-
штествени средства или не им поднесе и писмена ин-
формација за утврдената состојба и за постапката на 
контролата (член 54 став 2); 

5) ако налозите за плаќање помеѓу корисниците 
на општествени средства чиишто сметки се водат 
во исто место, а се исполнат пропишаните услови, 
не ги изврши истиот ден кога Службата ги примила 
или ако плаќањето се в-рши помеѓу корисници на 
општествени средства чиишто сметки не се вода,т во 

исто место, а се исполнети проп,ишаните услови, при-
мените налози не ги изврши истиот ден врз товар 
на сметката на издав-ачот на налогот или без одла-
гање не ги испрати до Службата ка ј која се води 
сметката на корисникот на општествени средства 
кому му се врши плаќањето (член 106 ст. 2 и 6); 

6) ако на корисникот на општествени средства 
извештај со податоци за дневните промени и 
за состојбата на паричните средства на неговата 
жиро-сметка и на другите сметки к а ј Службата не 
му достави најдоцна наредн,иот ден од денот на на-
станувањето на тие промени (член 108); 

7) ако банката не ја известува редовно за про-
мените и состо-јбата на средствата на жиро-сметките 
и на другите сметки на нејзините депоненти или ако 
секој ден не утврдува и не ја известува банката за 
состојбата на средствата на сметката на банката за 
нејзино работење (член НО); 

8) ако, без одлагање, не ги извести работоводни-
от орган на банката и народната банка на републи-
ката о-дносно народната банка на автономната пок-
раина за користењето на средствата од резервниот 
фонд на банката и од средствата па задолжителната 
резерва на банката к а ј Народната банка на Југо-
славија (член 111 став 4); 

9) ако не ја извести Народната банка на Југо-
славија за користењето и за височината на средст-
вата на задолжителната резерва (член 111 став 5). 

Правни последици на осуда 

Член 176 
Задачите и работите на раководните работници 

и на работниците со посебни овластувања и одго-
ворности во Службата не може да ги врши лице кое 
е осудено на казна затв-ор за извршено кривично 
дело со умисла против основите н,а социјалистичко-
то самоуправно општествено уредување и безбеднос-
та на Социјал,истичка Федеративна Република Ј у -
гославија, против стопанството и единството на 
југословенскиот пазар, против службената должн,ост, 
против правата на самоуправувањето и против опш-
тествената сопственост. 

Забраната од став 1 на овој член трае пет годи-
ни од денот на простената или застарената казна. 

IX. ПРЕОДНИ И З А В Р Ш Н И ОДРЕДБИ 

Член 177 
Контролата над законитоста и правилноста на 

пресметките, навременоста на уплатите и правилно-
ста на насочувањето на приходите на самоуправните 
интересни заедници и на другите самоупр-авни ор-
ганизации и заедници по основа на придонесите, ќе 
ја врши Службата до денот на влегувањето во сила 
на републичките односно на покраинските закони 
или на прописите врз основа на тие закони, ,а н а ј -
доцна до 31 декември 1985 година. 

Член 178 
Налозите на организацијата на здружен труд и 

на другите корисници на општествени средства за 
исплата на личните доходи на работниците Служ-
бата ги извршува до височината утврдена со само-
управниот општ акт. 

При извршувањето на налозите од став 1 на овој 
член Службата врши контрола дали организацијата 
на здружен труд или друг корисник на општестве-
ни средства ги исплатува личните доходи на работ-
ниците до височината утврдена со самоуправниот 
општ акт. 

Налозите за исплата од став 2 на овој член Слу-
жбата нем,а да ги изврши ако износите ,по тие на-
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ло?и се поголеми од височината утврдена со само-
управниот општ акт. 

Одредбите од овој член Ice се применуваат до' 31 
декември 1985 година. 

Член 179 
Кога корисникот на општествени средства на 

жиро-сметката и на другите сметки к а ј Службата 
нема доволно парични средства за сите плаќања, 
исплатата се врши според следниот редослед: 

1) втасаните обврски по о-снова на данокот и 
другите давачки што корисникот на општествени 
средства ги наплатил според посебните прописи кон 
цената на своите производи или услуги за сметка на 
општествено-политичките заедници на нивните ор-
гани и фондови; 

2) втасаните обврски според заемот за кред,ити-
рање на побрзиот развој на стопански недоволно 
развиените републики, автономни покраини и кра-
еви; 

3) налозите за намирување на обврските за от-
плата на странските заеми и кредити според зако-
нот со кој се уредува пренесувањето на средствата, 
правата и обврските на федерацијата за инвестиции 
во стопанството врз републиките и автономните пок-
раини; 

4) налозите на банките за плаќање на втасаните 
обврски по кредитните работи со странство, односно 
налозите на Народната банка на Југославија изда-
дени според одредбата на член 99 став 2 точка 2) 
од овој закон; 

5) обврските според основите за наплата од член 
102 на свој закон; 

6) втасаните пропишани обврски според налози-
те што ги поднесуваат корисниците на општествени 
средства. 

Службата води евиденција за редоследот на 
приемот на основите за наплата од став 1 точ. 5 и б 
на овој член според денот и часот на нивниот прием 
и е должна по тој редослед да ја извршува напла-
тата, а на барање од доверителот издава потврда за 
редоследот на неговото побарување. 

По исклучок од одредбите на став 1 од овој член, 
налозите на корисниците на општествени средства 
за исплата на личните доходи на работниците од 
нивните средства за резерви или од средствата, до-
биени од банката, од општеетвено-политичката заед-
ница или од друг корисник на (општествени средства, 
за таа намена, што во Службата посебно се евиден-
тираат. Службата ги извршува пред налозите наве-
дени во тој став. 

Одредбите од овој член ќе се применуваат до 31 
декември 1935 година. 

Член 180 
Статутот, на Службата на општественото книго-

водство на Југославија ќе се усогласи со одредбите 
на овој закон најдоцна во рок од шест месеци од 
денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 181 
Прописите и другите општи акти на Службата 

на општественото книговодство на Југославија, што 
не се во согласност со одредбите на овој закон, ќе 
се усогласат со одредбите на овој закон најдоцна во 
рок од три месеци од денот на влегувањето во сила 
на Статутот на Службата на општественото книго-
водство на Југославија. 

Член 182 
Статутот и другите самоуправни општи акти на 

работната заедница на Службата на општественото 
книговодство на Југославија ќе се усогласат со од-
редбите на овој закон во рок од една година од де-
нот на неговото влегување во сила. 
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Член 183 
Постојниот совет на Службата на општественото 

книговодство на Југославија до формирањ.ето на Со-
ветот на Службата во смисла на одредбите од овој 
закон, продолжува да работи со положбата и фун-
кцијата што се утврдени со Законот за Службата на 
општественото книговодство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 2/77, 22/78, 35/80, 43/82 и 41/83). 

Советот на Службата е должен својата орга.ни-
зација и начинот на работа да ги усогласи со одред-
бите на овој закон во рок од три месеци од денот 
на влегувањето' во сила на овој закон. 

Член 184 
Одредбите на член 113 од овој закон ќе се при-

менуваат од 1 јануари 1986 година. . 

Член 185 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

претставува да в а ж и Законот за Службата на оп-
штественото книговодство („Службен лист на С Ф Р Ј " 
бр, 2/77, 22/78, 35/80, 43/82 и 41 /83). 

Член 186 
Овој закон влегува во 'сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 

831. 

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на -
Социјалистичка Федеративна Република Југославија, 
Претседателството на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО 
РАБОТЕЊЕ И КРЕДИТНИТЕ ОДНОСИ СО СТРАНА 

СТВО 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за девизното работење и 1кредитните 
односи со странство, што го усвои Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките 
и покраините од 27 декември 1983 (година. 

П бр. 330 
27 декември 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Мика Шпиљак, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Војо Срзентиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ И КРЕДИТНИТЕ ОДНО-

СИ СО СТРАНСТВО 

Член 1 
Во Законот за девизното работење и кредитните 

односи со1 странство (,,Службе,н лист на СФРЈ", бр. 
15/77, 61/82, 77/82 и 34/83) во плен 50а ставот 2 се 
менува и гласи: 
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„Курсните разл,ики што ќе настанат од кори-
стени кредити во странство ги поднесува корисни-
кот на девизите од тие кредити." 

Член 2 
Во член 51 став 2 по зборот: ,.пласмани" се бри-

шат запирката и зборовите: „во согласност со про-
писот што го донесува Сојузниот извршен совет", 
а се додаваат зборовите: „и за надминување HP вре-
менската неусогласеност помеѓу остварениот прилив 
и одлив на девизите заради плаќањата спрема 
странство за членовите на банката, а на начинот 
и под условите што ќе ги пропише Сојузниот из-
вршен совет.". 

По ставот 2 се додава нов став 3, кој тласи: 
„Народната банка на Југославија е должна, на 

барање од овластената банка, да ги прими во депо-
зит девиз,ите на граѓаните што се водат на сметки-
те на овластената банка. Начинот на депонирање 
и враќање на девизите од депозитот ка ј Народната 
банка е а Југославија, како и курсевите по кои се 
утврдува височината на кредитот при депонир.ање-
то на девизите и враќањето на девизите од депозит, 
го пропишува Народната банка на Југославија.". 

Досегашните ст. 3 и 4 се бришат. 

Член 3 
По член 51а се додава нов член 516, кој гласи: 

„Член 516 
За да се обезбеди плаќањата на овластените 

банки да се вршат во согласност со одредбите на 
овој закон, овластената бан,ка е должна, во дого-
вор со организациите на здружен труд и со другите 
општествени правни лица за кои врши плаќања, 
да составува месечни, тримесечни и годишни пла-
нови на приливот и одливот на девизите за тие 
организации на здружен труд и други општествени 
правни лица. 

Овластената банка е должна на организациите 
на здружен труд и на другите општествени правни 
лица од став 1 на овој член да им обезбедува де-
визи на единствениот девизен пазар на кои тие 
организации и други општествени правни лица имаат 
право на купување, согласно со единствените кри-
териуми од член 69а на овој закон.". 

Член 4 
По член 53 се додава нов член 53а, кој гласи: 

„Член 53а 
Организациите на здружен труд и другите 

општествени правн,и лица преку овластената банка 
продаваат и купуваат девизи само на ед,инствениот 
девизен пазар, во согласност со одредбите на овој 
закон.". 

Член 5 
Во член 60 став 3 се брише. 

Член 6 
Во член 68 став 1 зборот: „договорен,ите" се 

заменува со зборовите: „општествено признатите". 

Член 7 
Членот 69а се менува и гласи:. 
„Организациите на здружен труд своите репро-

дукциони потреби ги задоволуваат со девизи од 
девизниот ,прил,ив што ќе го остварат или НЈО ку-
пување на девизи на единствениот девизен пазар, 
како и од кредитите земени во странство, во со-
гласност со овој закон. 

На ор-ганизација на здружен труд од девизниот 
прилив што ќе го оствари и припаѓа делот од деви-
зите утврден со самоуправната спо-годба склучена 
во р-амките на формата на здружување и поврзу-
вање со која, преку примената на единствени кри-
тер-иуми, е утв-рден делот од девизите за општестве-
но пр-изнатите репродукциони потреби. 

Општествено признатите репродукциони потре-
би ги опфаќаат: обврските по странските кредити, 
увозот на суровини и репродукционен материјал, 
резервни делови за тековно одржување на о-према-
та и нестоковните плаќања нео-пходни за обезбеду-
вање на тековната репродукција. 

Износот на девизите над делот од став 2 на 
овој член организацијата на здружен труд е дол-
жн,а веднаш, а најдоцна во рок од два дека од 
денот на приливот, да и го продаде на о-властената 
банка зар-ади вклучување во тековите на ед,инстве-
ниот девизен пазар. 

Овластената банка е должна девизите од став 
4 на овој член да ги продаде на единствениот деви-
зен пазар веднаш, а најдоцна во рок од пет дена 
од денот на откупот на девизите. 

Делот од девизите што им се продава на овла-
стените банки заради вклучување во тековите на 
единствениот девизен пазар се користи за: 

— дел од репродукционмте потреби на органи-
зациите на здр-ужен труд чиј придонес во извозот 
не може да се утврди или е недоволен за нами-
рување на неопходните општествено признати репро-
дукциони потреби; 

— најнеопходните репродукцио-ни потреби на 
организациите на здружен труд кои имаат утврдени 
увозни потреби, а не учествуваат во извозот; 

— обврските за извршените услуги за превоз 
на домашни патници и за ПТТ услуги што стран-
ски лица им ги укажувале на домашни лица врз 
основа на меѓународни договори што ги ратифику-
вале Собранието на СФРЈ или Сојузниот извршен 
со-вет. 

Правото на купување девизи на единствениот 
девизен пазар се утврдува, врз основа на мерилата 
од единствен,ите критер-иуми, со самоуправ-на спо-
годба од став 2 на овој член. 

Вкупните права на купување девизи на един-
ствениот девизен пазар на сите ор-ганизации на 
здружен труд што се членки на една форма :гл здру-
жување и поврзување, што се утврдуваат со само-
управната спогодба од став 2 на овој член, мораат 
да бидат во рамките на износот на девизите што 
на организациите на здр-ужен труд во таа форма 
на здружување и поврзување им припаѓаат за оп-
штествено признатите репродукциони потреби, пре-
сметани врз основа на единствените критериуми. 

За да се обезбеди извршување на плаќањата на 
обврските од став 6 алинеја 3 на овој член, Сојузни-
от извршен со-вет, по потреба, ќе го пропише прио-
ритетното купување на девизи на единствениот де-
визен пазар за тие намени. 

Организациите на здружен труд се должни при-
оритетно да ги извршуваат своите обврски по 
странските кредити и обврските преземени со ме-
ѓународни конвенции." . 

Член 8 
По член 69а се додава нов член 696, кој гласи: 

„Член 696 
При утврдувањето на делот од девизите што и 

пр-ипаѓа на организацијата н,а здружен труд, од 
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вк,упниот девизен прилив се издвојува и продава 
дел од девизите по единствен процент утврден со 
актот за заедничката девизна политика, односно 
со друг акт на Собранието на СФРЈ, за: 

— потребите на федерацијата од член 25 став 
3 на овој закон; 

— пополнување на девизните резерви на Југо-
славија со кои ракува Народната банка на Југо-
славија; 

— отплата на кредитите што од свое име и за 
своја сметка ги зела Народната банка на Југосла-
виј а; 

— дел од договорениот увоз на стоки од посебно 
значење за снабдување (на 'населението и други 
стоки за широка потрошувачка; 

— увоз на енергетски суровини заради задово-
лување на утврдените општествени потреби, како 
и дел од средствата за истражување на енергет-

ските суровини; 
— компензациите од член 22 на овој закон; 
— исплата на југословенските пензии на кори-

сниците што живеат во странство, врз основа на 
ратификуваните меѓународни спогодби од областа 
на социјалното осигурување. 

Со актот од став 1 на овој член се утврдува 
и вкупниот годишен износ на издвојувањето и се 
распоредува за одделни намени во фиксен износ и 
процент, а најмногу до утврдениот износ, како и 
начинот на користеше на девизите за овие намени. 
Со тој акт може да се утврди ослободување од 
обврските за издвојување од девизниот прилив. 

Девизите издвоени во смисла на ставот 1 од 
овој член овластените банки ги пренесуваат на по-
себне сметка ка ј Народната банка на Југославија. 

Народната банка на Југославија - девизите од 
став 1 на овој член им ги продава на овластените 
банки на меѓубанкарскиот состанок на единствениот 
девизен пазар за сметка на организациите на здру-
жен труд и на други општествени правни лица за 
намените од ставот .1 на овој член, до височината 
на остварениот девизен прилив. 

Сојузниот извршен совет ќе го пропише редот 
на првенството ЕО користењето на девизите за на-
мените од став 1 на овој член.", 

Член 9 
Во досегашниот член 696 кој станува 69в, ста-

вот 1 се менува и гласи: 
„Единствените критериуми од член 69а на овој 

закон мораат да бидат усогласени со пропорциите на 
платниот биланс на Југославија и на деви?имот 
биланс на Југославија, со целите и задачите на 
заедничката девизна политика и со динамиката на 
остварувањето на девизниот прилив. В,купниот 
обем на плаќањето спрема странство, врз основа на 
мерилата од единствените критериуми, не може да 
ги надмине утврдените рамки на соодветните пози-
ции од платниот биланс на Југославија и од деги-
зниот биланс на Југославија.". 

Во ставот 3 зборот: „утврдуваат" се заменува 
со зборот: „донесуваат". 

Во ставот 4 зборот: „утврдат" се заменува со 
зборот: „донесат". 

Ставот 6 се менува и гласи: 
„Делот од девизите што им припаѓа на органи-

зациите на здружен труд од наменско производ-
ство се користи за плаќање на увозот на производи 
со посебна намена, суровини, репродукционен ма-
теријал и опрема за развој и производство ча про-
изводи со посебна намена за извоз, обврски по 
странски кредити и резервни делови за тековно 
одржување на опремата, за нестоковни плаќања за 

обезбедување на тековната репродукција и за други 
специфични потреби заради обезбедување на про-
изводството за извоз на производи со посебна на-
мена, што се утврдуваат поблиску со актот од став 
5 на овој член.", 

Член 10 
Досегашниот член 69в, кој станува член 69г се 

менува и гласи: 
„Единствените критериуми од член 69а на овој 

закон ги донесува Заедницата на Југославија, во 
соработка со Стопанската комора на Југославија. 

Врз основа на мерилата утврдени во единствени-
те критериуми се пресметува делот од девизите за 
општествено признатите репродукциони потреби што 
и припаѓа на организацијата на здружен труд, за-
ради плаќање во странство, во рамките на одделни 
или повеќе поврзани општи здруженија на Југо-
славија, или на други форми на здружување или 
поврзување на ниво на Југославија. 

Врз основа на мерилата утврдени во единстве-
ните критериуми се пресметува делот од девизите 
за општествено признатите репродукциони потреби 
и за други форми на здружување и поврзување, што 
претставуваат големи деловни и репродукциони це-
лини на југословенското стопанско подрачје. 

За кои други форми на здружување или повр-
зување од став 2 на овој член и за кои форми на 
здружување и поврзување што претставуваат голе-
ми деловен и репродукциони целини од став 3 на 
овој член ќе се пресметуваат општествено призна-
тите репродукциони потреби врз основа на един-
ствените критериуми, по нивно барање, одлучува 
Заедницата н,а Југославија во соработка со Стопан-
ската комора на Југославија. 

Мерилата во единствените критериуми врз осно-
ва на кои се пресметуваат општествено признатите 
репродукциони потреби се засноваат врз остваре-
ниот однос на извозот и увозот на организациите 
на здружен труд во претходните две години и ста-
пката на растежот на извозот и увозот утврдена во 
платниот биланс на Југославија и во девизниот 
биланс на Југославија за наредната година. 

Со единствените критериуми се обезбедува делот 
на девизите што им припаѓа на организациите на 
з,дружен труд да зависи од девизниот прилив што 
тие ќе го остварат. 

Со единствените критериуми се обезбедуваат 
поттикнување на извозот, рамноправност на органи-
зациите на здружен труд на единствениот југосло-
венски пазар и пошироко здружување и поврзу-
вање. 

Со единствените критериуми се утврдуваат ме-
рилата со кои организациите на здружен труд, во 
рамките на формите на здружување и поврзување 
од овој член, ќе се поттикнуваат кон поголем обем 
на извоз и на девизниот прилив. Со тие мерила се 
обезбедува организациите на здружен труд, во рам-
ките на тие форми на здружување и поврзување, 
да можат делумно или во' целост, во согласност со 
актот за заедничката девизна политика, да го 
задржат за своите препродукциони потреби и меѓу-
себно да го распределат делот од девизите што ќе 
ги остварат со извоз на конвертибилно подрачје над 
просечниот пораст на извозот предвиден во тој акт. 

Организациите на здружен труд што учеству-
ваат во размената на стоки и услуги со земји од 
клириншкото валути^ подрачје, во рок од 30 дена 
од денот на потпишувањето на билатералните го-
дишни протоколи за стоковната размена со тие 
земји, со самоуправна спогодба што ја склучуваат 
во рамките на општите здруженија, ги распореду-
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ваат количеството и видовите на стоките што со 
тие протоколи се предвидени за извоз и увоз, со 
тоа што приоритет при распределбата на тие коли-
чества за сопствените репродукциони потреби имаат 
оние организации на здружен ,труд што извезуваат 
на тоа валутно подрачје. 

Ако самоуправните спогодби од став 9 на овој 
член не се склучат во рокот од тој став, Сојузниот 
извршен совет ќе донесе пропис, во натамошниот рок 
од 15 дена, со кој ќе ги регулира прашањата што 
се предмет на самоуправната спогодба.". 

Член 11 
По член 69в, ко ј станува 69г, се додава нов 

член 69д, кој гласи: 

„Член 69д 
Врз основа на единствените критериуми од член 

69а на овој закон и со примена на мерилата од тие 
критериуми се пресметува делот од девизите што 
им припаѓа на организациите на здружен труд за 
секоја форма на здружување и поврзување на 
здружениот труд од член 69г на овој закон. 

За секоја форма на здружување и поврзување 
од член 69г на овој закон, Заедницата на Југосла-
вија утврдува дека делот ед девизите што им припа-
ѓа на организациите на здружен труд од ставот 1 на 
овој член е пресметан согласно со единствените кри-
териуми, за што издава потврда. 

Девизите што, во смисла на став 1 од овој 
член, им припаѓаат на организациите на здружен 
труд, со самоуправна спогодба тие организации ги 
распоредуваат на одделиш организации на здружен 
труд. При тоа поаѓаат од потребата приоритетно 
да се обезбедува производство за извоз, на што по-
висок степен на обработка и со што поголем деви-
зен ефект. 

Самоуправните спогодби од став 3 на ОВОЈ член 
им се доставуваат на Заедницата на Југославија и 
на овластените банки, заради извршување на на-
лозите за плаќањата спрема странство. 

Овластените бан,ки не можат да ги извршуваат 
налозите за плаќања спрема странство по само-
управните спогодби од став 4 на овој член. ако 
Заедницата на Југославија ги извести дека распре-
делбата на одделни организации на здружен труд 
не е извршена во рамките на делот од деризите 
од ставот 1 на овој член. 

На организацијата на здружен труд која гд 1 
март тековната година не склучи самоуп,равна спо-
годба во рамките на здружението или на другата 
форма на здружување и поврзување од члел 69г 
на овој закон и припаѓаат Г.0% од износот на деви-
зите пресметани за таа сатанизација со правената 
на критериумите од член С9г став 5 на ОЕОЈ закон,". 

Член 12 
Во досегашниот член бЅг, кој станува член 69ѓ, 

ставот 2 се брише. 
Досегашниот став 3 станува став 2. 
По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи' 
„Девизите за потребите од овој член се утврду-

ваат во фиксен износ,, со тоа што намирувањето на 
тие потреби се врши сразмерно со остварениот де-
визен прилив, а најмногу до тој износ, изразен во 
процент кој за секоја год,ина се утврдува со актот 
за заедничката девизна политика.". 

Член 13 
Во досегашниот член 69д, кој станува член 69е, 

ставот 1 се менува и гласи: 

„Овластената банка не може да ги извршува 
налозите на организацијата на здружен труд за 
плаќање спрема странство, ако претходно не го из-
двоила и продата делот од девизите во смисла на 
член G9a став 4 и член 696 на овој закон.". 

Член 14 
По член 69д, кој станува член 69е, се додава нов 

член 69ж кој гласи: 

„Член 69ж 
Во рамките на обемот на девизите утврден во 

платниот биланс на Југославија и во девизниот 
биланс на Југославија , со актот за заедничката де-
визна политика се утврдуваат изворите и обемот на 
девизите за увоз на опрема и делови за инвестици-
оно одржување, к а к о и критериумите и приорите-
тите за тој увоз.". 

Член 15 
Во член 72 став 1 се брише. 
Во став 2 зборовите: ,,од став 1 на овој член" 

се заменуваат со зборовите: „од член 696 на овој 
закон". 

Член 16 
Во член 74 став 3 зборот: „договорени" се заме-

нува со зборовите: ,,општествено признати". 
По став 2 се додаваат нови ст. 3, 4, 5, 6 и 7 

кои гласат: 
„Овластената банка е должна да ги откупи сите 

девизи што организациите на здружен труд ќе ги 
понудат на продажба. 

Овластената банка е должна на организацијата 
на здружен труд, што продала девизи од делот 
на девизите што има право да ги задржи за спште-
стЕено признатите репродукциони потреби, да и 
обезбеди приоритет на откупот по динамика според 
склучениот договор. 

Ако овластената банка, поради кои и да било 
причини, не - во можност навреме да ги намири 
своите обврски според договорот од став 2 на овој 
член, должна е таа о б л е к а да ја изврши со при-
времена позајмица од Народната банка на Југосла-
вија и да ги поднесе сите трошоци што настанале 
со земањето на таква позајмица. 

Народната банка на Југославија ги определува 
у сл ер.ите и начинот па давањето привремени по-
за јмици на овластените банки од став 5 на овој 
член. 

Народната банка на Југославија обезбедува де-
визи за плаќање на обврските во случајот од став 
5 на овој член, со тоа што за износот на девизите 
со кој интервенирала со привремената позиција од 
член 167а на овој закон ќе ја блокира девизната 
сметка на овластената банка на која и одобрила 
такви позајмици.". 

Член 17 
Во член 80 по став 2 се додава нов став 3. кој 

гласи: 
„По исклучок од став 1 на опој член, Сојузниот 

извршен совет може да им одобри на одделни со-
јузни органи и сојузни организации девизите да ги 
држат во странство.". 

Член 18 
Во член 81 ставот 2 се заменува со два нови 

става, кои гласат: 
„На организациите на здружен труд и на други 

општествени правни лица што делот од девизите 
за општествено признатите репродукциони потреби 
ќе го з адржат на девизната сметка подолго од 15 
дена од денот на приливот на девизите на деви-
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зната,ната сметка, банките не можат да им даваат 
нови кредити за подготовка на производството за 
извоз, за производство за извоз и за увоз. 

Народната банка па Југославија ќе им го запре 
користењето на кредитите од емисијата на овласте-
ните банки што ќе постапат спротивно на одред-
бата од став 2 на овој член.". 

Член 19 
Во член 91, на крајот, зборот: „девизи" се за-

менува со зборовите: „динари, освен на девизните 
сметки и девизните штедни влогови на југословен-
ските граѓани на Привремена работа во странство, 
за време на престојот во странство, на кои се пла-
ќа камата во девизи или, по нивно барање, во де-
визи и динари односно -во динари". 

Член 20 
Во член 96 се додава нов став 1, кој гласи: 
„Југословенските граѓани, освен за време на 

привремена работа ЕО странство, не можат да имаат 
текушти и други сметки во странство, да поседуваат 
странски вложни книшки и парични картички, да 
купуваат странски хартии од вредност и да се за-
должуваат ЕО странство.". 

Во став 1, кој станува став 2, по зборовите; 
„странски вложни книшки" се додаваат зборовите: 
,.што ги поседуваат странци и југословенски граѓани 
на привремена работа во странство, а", а по зборот: 
„Југославија" се става точка и се бришат зборовите 
до крајот на ставот. 

Досе-гашниот став 2 станува став 3. 

Член 21 
Во член 98 став 1 по зборовите: „странски вло-

жни книшки" зборовите: „домашни лица" се заме-
нуваат со зборовите: .. југословенски граѓани за вре-
ме на пр-ивремена работа во странство и по дефини-
тивно враќање во земјата". 

По став 1 се додава нов став 2 кој гласи: 
„Југословенските граѓани со живеалиште во Ј у -

гославија, што врз основа на наследство или врз 
Друга основа ќе остварат право на странски хар-
тии од вредност, купони на странски хартии од вре-
дност и странск,и вложни книшки, -можат да ги на-
платуваат преку банките овластени за работи со 
странство.". 

Во досегашниот став 2, кој ста,нува став 3, збо-
ровите: „од став 1" се заменуваат со зборовите: „од 
ст. 1.и 2". 

Член 22 
Во член 110 по став 1 се додава нов став 2. кој 

гласи: 
„Платниот промет со земјите со кои е склучен 

договор за клириншки начин на плаќање, овласте-
ните банки го вршат преку клириншката сметка на 
На,родната банка на Југославија.". 

Досегашниот став 2 станува став 3. 

Член 23 
Во член 113 по став 3 се додава нов став 4, кој 

гласи: 
„Граѓаните на п,ривремена работа во странство 

се должни девизите со кои располагаат во странство 
да ги внесат во земјата во рок од 90 дена од денот на 
дефинитивното враќање во земјата.". 

Досегашните ст. 4. 5, 6 и 7 стануваат ст. 5, 6, 7 
и 8. 

Член 24 
Во член 124, зборовите: „стоковен контингент, 

девизен контингент" се заменуваат со зборовите: 
„контингент-и",, 

Член 25 
Во член 127 ст. 2, 3 и 4 се менуваат и гласат: 
„Организациите на здружен труд — корисници 

на услуги на превоз на стоки при извозот се долж-
ни, во договорениот рок за плаќање на услугата на 
превоз на странска релација, да и ги пренесат на 
организацијата на здружен труд од став 1 на овој 
член девизите во вредно-ст на услугите на превозот. 

Организациите на здружен труд — корисници 
на услуги на превоз за сто-ките при увозот се дол-
жни, во договорениот рок за плаќање на услугата 
на превоз на странска релација, да ги пренесат де-
визите во корист на организ аци јата на здружен 
труд — превозник, во височина на фактичките тро-
шоци на превозот на странска релација. 

На организациите на здружен труд — даватели 
на услуги во меѓународниот патнички и ПТТ со-
обраќај им се обезбедува право на купување девизи 
во височината на договорените обврски од член 69а 
на овој закон.". 

По став 4 се додава нов став 5, кој гласи: 
„Сојузниот извршен совет ги пропишува услови-

те и начинот за пренос на девизи врз давателите ,на 
услуги од ст. 2 и 3 на овој член, како и начинот на 
остварување на правото од став 4 на овој член.". 

Член 26 
Во член 140 по -став 2 се додава нов став 3, ко ј 

гласи: 
„Под комерцијален: кредит се подразбира и изво-

зот и увозот на стоки и услуги на кредит,". 

Член 27 
Во член 141 по став 4 се додава нов став 5, кој 

гласи : 
„Нивото до кое овласте,ните банки можат да 

склучуваат кр-едитни работи со странство и да га-
рантираат за кредитни работи со странство го кон-
тролира Народната банка на Југославија.". 

Досегашниот став 5 станува став 6. 

Член 28 
Во член 168 по став 4 се додава нов став 5, ко-ј 

гласи: 
,.Народната банка на Југославија — Воен сер-

вис може самостојно да дава чинидбени гаранции,". 

Член 29 
Во член 215 став 2, по точка 16 се додаваат три 

ПОБИ точки 1в, 1г и 1д кои гласат: 
,,1в) ако за организација на здружен труд или 

за друго општествено правно лице за кое врши пла-
ќање не сост-ави, во со-гласност со постигнатиот дого-
во-р, месечен или тримесечен или годишен план на 
приливот или одливот на девизите (член 516 став 1); 

1г) ако не преземе дејствија за да и обезбеди на 
организација на здружен труд или на друго о-пште-
ствено правно лице, за кое врши плаќања, на един-
ствениот девизен пазар купување на девизи за кои 
има право според единствените критериуми од член 
69а на с-вој закон (член 516 став 2); 

1д) ако не продаде или не купи девизи преку 
овластените банки на единствениот девизен пазар 
(член 53а).". 
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По точка 4 се додава нова точка 4а, која гласи: 
,,4а) ако организација на здружен труд приори-

тетно не ги изврши своите обврски преземени со 
странски кредит или со меѓународен договор (член 
69а став 9)". 

Точка 5а се менува и гласи: 
"5а) ако овластената банка изврши налози од 

организација на здружен труд за плаќање спрема 
стр-анство, а претходно не го издвоила или не го 
продала делот од девизите во смисла на член 69а 
став 4 и член 696 од овој закон (член 69е став 1)". 

По точка 56 се додаваат две нови то-чки 5-в и 5г, 
кои гласат: 

,,5в) ако не ги откупи сите девизи што органи-
зацијата на здружен труд ќе и ги понуди на прода-
жба (член 74 став 3); 

5г) ако на организацијата на здружен труд што 
и пр-одала девизи во согласност со овој закон спо-т 
ред динамиката од склучениот договор, приоритетно 
не и обезбеди повторен откуп на девизи во рамките 
i-ja општествено признатите репродукциони потреби 
или ако не преземе ме-рки таа о-бврска за ја изврши 
со привремена позајмица на девизи од Народната 
банка на Југославија, доколку овластената банка 
поради кои и да било причини не е во можност 
навреме да ги извр-ши своите обврски според дого-
ворот од член 74 став 2 на овој закон (член 74 ст. 
4 и 5)". 

Точка 17а се менува и гласи: 
,Л7а) ако како корисник на услуги на превоз при 

извозот не и ги пренесе, во договорениот рок за пла-
ќање, девизите во вредноста на услугата на превоз 
на организацијата на здружен труд што дала услуга 
или ако при увозот на стоки не ги пренесе во дого-
ворениот рок девизите во височината на стварните 
трошоци на прево-зот на странска релација во корист 
на организацијата на здружен труд што го изврши-
ла превозот (член 127 ст. 2 и 3)". 

Член 30 
Во член 216 по точка 56 се додава зборот: „5в". 

Член 31 
Во член 218 став 1 по точка 1 се додаваат три 

нови точки 1а, 16 и 1в, кои гласат: 
,Да) ако износот на девизи што го надминува 

износот кој има право да го задржи според одред-
ба.та на став 2 од член 69а на овој закон не и го 
продаде веднаш, а најдоцна во рок од два дена од 
денот на приливот, на овластената "банка заради 
вклучување во тековите на единствениот девизен 
пазар (член 69а став 4); 

16) ако најдоцна во рок од пет дена од денот на 
откупот на девизите од ор-ганизацијата на здружен 
труд не ги продаде тие девизи на единствениот де-
визен пазар (член 69а став 5); 

1в) ако овластената банка и одобри нови креди-
ти за подготовка на производството за извоз, за 
производството за извоз и за извоз, на организација 
на здружен труд и на друго општествено правно ли-
це, кои дел од девизите за општествено признатите 
репродукциони потреби ќе го задржат на девизната 
сметка подолго од 15 дена од денот на приливот на 
девизите на девизната сметка (член 81 став 2)." 

Член 32 
По член 218 се додава нов член 218а, кој гласи: 

„Член 218а 
Со парична каз-на од 2.000 до 20.000 динари ќе се 

казни за прекршок одговорното лице во Народната 
банка на Југослав-ија што не ќе го запре користе-
њето на кредитите од емисијата на овластените 
банки согласно со член 81 став 3." 

Член 33 
Формите на здружување и по-врзување што 

претставуваат големи деловни и репродукциони це-
лини и другите форми на здружување и поврзува-
ње на ниво на Југославија од член 10 став 2 на овој 
закон, што ќе се определат за нив во 1984 година да 
не се пресметуваат општествено признатите репро-
дукциони потреби во рамките на општите здруже-
нија на Југославија, и поднесуваат на Заедницата 
на Југо-славија до 25 јануари 1984 година барање со 
до-кументација заради утврдување дали ги исполну-
ваат условите од член 10 став 2 односно став 3 на 
овој закон. 

Заедницата на Југославија, во соработка со Сто-
панската комора на Југославија, за барањето од став 
1 на овој член одлучува во рок од 10 дена од денот 
на приемот на барањето, а најдоцна до 5 февруари 
1984 година и за оние форми што ги исполнуваат 
условите, го пресметува делот на девизите за нив-
ните општествено пр-изнати репродукциони потреби. 

Делот на дев-изите за општествено признатите 
репродукциони потреби на организациите на здру-
жен труд, што не образуваат форми на здружување 
и поврзување во смисла на став 1 од овој член, го 
пресметува Заедницата на Југославија до 5 февруари 
1984 година. 

Заедницата на Југославија ќе до-несе одлука со 
која ќе го утврди делот на девизите, како аванс, што 
на организациите на здр-ужен труд и на други оп-
штествени правни лица им припаѓа одно-сно што мо-
жат да го купат на единствениот девизен пазар за 
сво-ите општествено признати репродукциони пот-
реби во периодот од 1 јануари до 1 март 1984 година. 

За формите на здружување и поврзување што 
претставуваат големи деловни и репродукциони 
целини, што ќе се формираат во 1984 година по 1 
март 1984 година, Заедницата на Југославија, во со-
работка со Стопанската комора на Југославија, ќе ут-
врди, по нивно барање, дали ги исполнуваат условите 
од член 10 став 3 на овој закон и, за оние што ги ис-
полнуваат тие услови, го пресметува делот на деви-
зите за нивните општествено признати репродукци-
они потреби, обезбедувајќи ги притоа пропорциите 
на платниот биланс на Југо-славија и на девизниот 
биланс на Југославија и водејќи сметка за веќе вос-
поставените односи во формите на здружување и 
поврзување на кои тие организацир! им припаѓале 
досега. 

До исполнувањето на условите од став 5 на овој 
член, организациите на здружен труд ги оствару-
ваат своите општествено признати репродукциони 
потреби во рамките на формите на здружување и 
поврз-ување од член 10 на овој закон. 

Член 34 
Прописите од член 51 став 2 и член 52 став 1 на 

Законот за девизното работење и кредитните односи 
со странство, Сојузниот извршен совет ќе ги донесе 
во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила 
на овој закон. 

Член 35 
Југословенските граѓани што биле на привреме-

на работа во странство и дефинитевно се вратиле во 
земјата, а кои имаат побар-увања во странство соз-
дадени пред влегувањето во сила на овој закон се 
должни, во рок од 90 дена од денот на влегувањето 
во сила на овој закон, да ги наплатат своите поба-
рувања и да ги внесат во Југославија. 



Петок, 30 декември. ,1983 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 70 - Страна 2023 

Член 3G 
Се овластува Законодавно-правната комисија 

на Соборот на републиките и покраините на Собра-
нието на СФРЈ да утврди пречистен текст на За -
конот за девизното работење и кредитните од лоен со 
странство. 

Член 37 
Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1984 

година. 

832. 

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателството на Соц,ијалистичка Федера-
тивна Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ З-А ПЛУКАЊА-

ТА ВО КОНВЕРТИБИЛНИ ДЕВИЗИ 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за плаќањата во конвертибилни девизи, 
што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на 
Соборот на републиките и покраините од 27 декем-
ври 1983 година. 

П бр. 331 
27 декември 1983 година 

Белград 

Поетседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Мика Шпиљак, с. тх 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Војо Срзентиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА Г ^ М ^ М И ЈТОПОЛИ^ИША НА ЗАКОНОТ ЗА 
ПЛАЌАЊАТА ВО КОНВЕРТИБИЛНИ ДЕВИЗИ 

Член 1 
Во Законот за плаќањата во конвертибилни де-

визи („Службен лист на СФРЈ", бр. 34/83) во член 
3 ст. 8 и 9 се менуваат и гласат: 

„Народната банка на Југославија, во рок од три 
дена од поведувањето на постапката од став 7 на овој 
член, по прибавено мислење од народната банка на 
републиката односно од народната банка на авто-
номната покрина, ќе им издаде налог на сите овлас-
тени банки ЕО републиката односно во автономната 
покраина во која е и седиштето на овластената бан-
ка чии обврски се извршуваат, сразмерно со сос-
тојбите на девизните сметки и со девизниот прилив 
што го остваруваат, во износите, роковите и на на-
чинот што таа ќе ги определи со налогот, да ги из-
вршат обврските за плаќања за другата овластена 
банка или соодветниот износ на девизи од своите 
сметки во странство да го пренесат на сметката на 
другата овластена банка. 

По исклучок од одредбата на став 8 од овој член, 
Народната банка на Југославија може да им издаде 
налог на овластените банки од тој став вкупните 
средства на сметките во странство и девизниот при-
лив што ќе го остварат во рокот кој во налогот ќе го 
определи На.родната банка на Југославија да го упо-
требат за извршување на обврските за плаќања 

на другата овластена банка или девизите од своите 
сметки во странство да ги пренесат на сметката на 
другата овластена банка." 

По став 9 се додава нов став 10, кој гласи: 
„Износот на девизи од ст. 8 и 9 на ОВОЈ член 

Народн-ата банка на Југославија го утврдува по од-
бивањето па износот потребен за плаќање на ф и к -
сните и гарантираните обврски на овластената бан-
ка на која и се издава налогот и на износот по ос-
нова на издвојување и пренос на дел од девизниот 
прилив во согласност со овој закон и со други за-
кони." 

Член 2 
Во член 5 став 1 се менува и гласи: 
„Ако девизите не се обезбедени на начинот 

предвиден во чл. 1 до 4 на овој закон, Народната 
банка на Југославија ќе им издаде налог на сита 
овластени банки, сразмерно со состојбите' на девиз-
ните сметки и со приливот на девизи што го оства-
руваат, во износите, роковите и на начинот што таа 
ќе ги определи, да ги извршат обврските за плаќање 
за другите овластени банки или соодветниот износ 
на девизи од своите сметки во странство да го пре-
несат на сметката на другите овластени банки и на 
Народната банка на Југославија." 

Во став 2 по зборовите: „од став 1 на овој член", 
се додаваат зборовите: „и член 3 ст. 8 и 9 од овој 
закон". 

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Износите на девизи од став 1 на овој член Н а -

родната банка на Југославија ги утврдува по одби-
вање на износот потребен за плаќање на фиксните 
и гарантираните обврски на овластената банка на 
која и се издава налогот и на износот по основа на 
изгр.е ј ување и пренос на дел од девизниот прилив 
DO согласност -со овој и со други закони." 

Член 3 
По член 5 се додава нов член 5а, кој гласи: 

„Член 5 а 
Овластената банка на која и се пренесени деви-

зи односно за чија сметка е извршена обврска за 
плаќање (во натамошниот текст: банката ДОТЈЖНИК) 
е должна од наредниот ден од денот на пренесува-
њето на девизите односно од денот на извршување 
на обврската за плаќање за нејз,ина сметка, ако бан-
ките не се договорат поинаку, да и издаде налог на 
Службата на општественото книговодство од нејзи-
ната жиро-сметка да и ја пренесе на овластената 
банка што ги пренела девизите односно што ја из-
вршила обврската за плаќање за нејзина сметка (во 
натамошниот текст: банката доверител) динарската 
противвредност на тие девизи. 

Ако средствата на жиро-сметката на банката 
должник не се доволни за исплата на денарската 
противвредност од став 1 на овој член, банката 
должник за износот на средствата што недостигаат 
ќе ги употреби средствата на својот резервен фонд и 
на својата задолжителна резе,рва ка ј Народната 
банка ита Југославија, најмногу до височината на 
средствата на таа резерва односно ќе издаде налог 
за пренесување на тие средства на жиро-сметката 
на банката доверител. 

Ако банката должник не издаде налог во смис-
ла на ст. 1 и 2 од овој член, Службата на општес-
твеното книговодство, на барање од банката довери-
тел, ќе и п,ренесе динари на банката доверител, под 
услов банката доверител да докаже дека ги пренела 
девизите, односно дека ја извршила обврската за 
плаќање за сметка на банката должник. 

Ако средствата на жиро-сметката, на резервниот 
фонд и на задолжителната резерва на банката лол-
жник не се доволни за исплата па динареката про-
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тиввредност од став 1 на овој член, Службата ,на 
општественото книговодство ќе ја блокира жиро-
-сметката на банката должник до'исплатата на бан-
ката доверител на износот на средствата што недо-
стига и до повратот на средствата на задолжителна-
та резерва и на резервниот фонд користени во смис-
ла на ст. 2 и 3 од овој член. 

Врз банката должник што ги користи средствата 
на задолжителната резерва во смисла на ст. 2 и 3 
од овој член, а која поради тоа не ќе го оствари 
пропишаниот просек на задолжителната резерва, се 
применуваат одредбите на член 17 ет. 6 и 7 од За-
конот за Народ,ната банка на Југославија и за един-
ственото монетарно работење на народните банки на 
републиките и на народните банки на автономните 
покраини. 

Банката доверител е должна наредниот ден од 
денот на враќањето на девизите да и издаде налог 
на Службата на општественото книговодство од неј-
зината жи,ро-сметка да и го пренесе на банката дол-
жник порано примениот износ на денарската против-
вредност на вратените девизи, ако банките не се до-
говорат поинаку. 

Ако банката доверител на својата жиро-сметка 
нема доволно средства за исплата на денарската 
обврска од став 6 на овој член, должна е за покри-
тие на износот на средствата што недостигаат да ги 
користи средствата на својот резервен фонд и на 
својата задолжителна резерва ка ј Народната банка 
на Југославија односно ќе издаде налог за пренесу-
вање на тие средства на жиро-сметката н,а банката 
должник. 

Ако банката доверител не издаде налог ве смис-
ла на ст. 6 и 7 од овој закон, Службата на опште-
ственото книговодство, на барање од банката долж-
ник, ќе и пренесе динари на банката должник, под 
услов банката должник да докаже дека и извршила 
поврат па девизите на банката доверител. 

Ако средствата на жиро-сметката, на резервниот 
фонд и ,на задолжителната резерва на банката до-
верител не се доволни за исплата на дина реката 
противвредност од став 6 на овој член, Слз^жбата на 
општественото книговодство ќе ја блокира жиро-
сметката на банката доверител до исплатата на 
банката должник на износот на средствата што не-
достигаат и до повратот на средствата на задолжи-
телната резерва и на резервниот фонд користени 
во смисла на ст. 7 и 8 од овој член. 

Врз банката доверител што ги користи средства-
та на задолжителната резерва во смисла на ст. 7 и 
8 од овој член, а која поради то-а не ќе го оствари 
порпишаниот просек на задолжителната резерва, се 
применуваат одредбите на член 17 ст. 6 и 7 од Зако-
нот за Народната банка на Југославија и за един-
ственото монетарно работење на народ,ните банки 
на републиките и на народните банки на автоном-
ните покраини, како и санкциите во врска со корис-
тење на задолжителната резерва што се предвидени 
со мерките на мопетарно-кредитната политика." 

Член 4 
Во член 6 став 2 се брише. 

Член 5 

По член G се додава нов член Ga, кој гласи: 

„Член ба 
По исклучок од одредбите н,а чл. 2. 4 и 6 од овој 

закоп, организацијата на здружен труд и други оп-
штествени правни лица не ќе издвојуваат дел од де-
визниот прилив кога остваруваат девизен прилив по 
основа на: влог на странски лица во домашни орга-
низации на здружен труд; долгорочна производстве-
на кооперација со странство, освен делот кој прет-

ставува вишок на прилив над одливот на девизи по 
таа кооперација; изведување на инвестициони ра-
боти во странство, освен приливот кој претставува 
добивка по тие работи; сторно одлив; агенциски ра-
боти, освен нивната провизија; наплати на штети 
од осигурување на основните средства во употреба; 
користеле на странски финансиси кредити; член 8 
од Законот за земање на определени стоковни кре-
дити во странство во 1983 и 1934 година; меѓународ-
дните договори во сообраќајот и ПТТ услуги, освен 
на позитивната разлика; извоз на стоки со обврска 
за увоз во согласност со општествениот дого-
вор со кој се обезбедуваат девизи за плаќање на 
приоритетниот увоз на определени производи, од-
носно суровини за нивно произ,водство на единстве-
ниот југословенски пазар до височината на износот 
по тој договор и само на оние компензациони рабо-
ти и малограничен промет по кои плаќањето и на-
платата се вршат преку посебни сметки, освен сал-
дото на крајот на годината." 

Член б 
Во член 11 по став 3 се додава нов став 4. кој 

гласи: 
„Ако Народната банка на Југославија врз основа 

на податоците за приливот и одливот на девизи од 
овластената банка и другите податоци со кои рас-
полага, утврди дека овластената банка не ќе биде 
во можност да ги намири фиксните и гарантираните 
обврски што втасуваат за плаќање, на таа банка 
ќе и ги запре сите текушта плаќањ,а спрема стран-
ство." 

Член 7 
Во член 12 по став 1 се додава нов став 2, кој 

гласи: 
„Ако овластената банка не ги извршува обвр-

ските за издвојување и пренесување на дел од де-
визниот прилив во согласност со овој закон, со За -
конот за девиз,ното работење и за кредитните од-
носи со странство. Законот за вршење на менувач-
ки работи и за прометот на ефективни странски па-
ри во Југославија („Службен лист на СФРЈ", бр. 
61/82) и со прописите донесени врз основа на тие 
закони, контролорот на Народната банка на Југо-
славија не може на таа банка да и ги заверува на-
лозите за плаќање од текуштиот прилив." 

Досегашните ст. 2 и 3 стануваат ст. 3 и 4. 

Член 8 
Во член 13 по став 2 се додава нов став 3, кој 

гласи: 
„Овластената банка е должна на барање од На-

родната банка на Југославија, во рок од два дена 
од денот на приемот на барањето, да ги овласти сво-
ите кореспонденти во странство да можат, врз то-
вар на нејзините сметки ка ј тие кореспонденти, да 
ги извршуваат налозите на Народната банка на Ју -
гославија." 

Во став 3. кој станува став 4, зборовите: „став 2" 
се заменуваат со зборовите: „ст. 2 и 3.". 

Досегашниот став 4 станува став 5. 

Член 9 
Член 14 се ме,нува и гласи: 
„Овластената банка чија обврска спрема стран-

ство ја намирила другата ов,ластена банка или На-
родната банка на Југославија, е должна текуштиот 
девизен прилив, до височ,ината на извршеното пла-
ќање, да го пренесе од своите сметки во странство 
на сметките на Народната банка на Југославија одно-
сно на овластената банка во странство, при што се 
извршуваат првенствено обврските за враќање на 
девизите од члин 5 на овој закон. 
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Ако плаќањето е извршено1 од сметките на по-
веќе банки, девизите сразмерно ќе се пренесат на 
сметките на тие банки.". 

Член 10 
Член 15 се менув-а и гласи: 
„Ако организацијата на здр-ужел труд не го от-

плати странскиот кредит во рокот, овластената бан-
ка што ја извр-шила обврската за плаќање спрема 
странство ќе и издаде налог на Службата на о-пште-
ств-еното книго-водство од жиро-сметката и од дру-
гите сметки на таа организација на здружен труд да 
и го пренесе износот на денарската противвредност 
на девизите на вта-саната обврска по странскиог 
кредит, кој бескаматно останува на сметката на ов-
ластената банка до извршувањето на таа обврска. 

Ако Народната банка на Југославија ја изврши 
втасаната обврска на овластената банка по стран-
скиот кредит, ќе и издаде нало-г на Службата на оп-
штественото книговодство од жиро-сметката и од 
другите сметки на овластената банка да го пренесе 
врз Народната банка на Јз7гославија износот на ди-
нарската про-тиввредно-ст на девизите на втаса,ната 
обврска по странскиот кредит, кој бескаматно оста-
нува на сметката на Нар-одната банка на Југослави-
ја д-о извр-шувањето на обврските за прено-с на де-
визите. 

Народната ба,нка на Југославија ќе и издаде на-
лог на Службата на општественото книговодство 
од жиро-сметката и од другите сметки ,на овласте-
ната банка која во договорениот рок не и ја плати-
ла динарската противвреност за продаден,ите о-дно-
сно привремено продадените девизи, да ја пренесе 
денарската противвредност на жиро-сметката на 
Народната банка на Југославија." 

Член 11 
Во член 16 став 1 по зборо-вите: „овластената 

банка" се додаваат запирка и зборовите: „односно 
не го изврши п,лаќањето за таа банка", а по зборот: 
„или" се додаваат зборов-ите: „не ги пренесе деви-
зите". 

Во став 2 на ово-ј член втората реченица се б-ри-
ше. 

Член 12 
По член 16 -се додав-а нов член 16а, кој гласи: 

„Член 16а 
Ако На,родната банка на Југославија, во смисла 

на овој з,а,кон, и го запрела на овластената банка 
извршувањето на текуштото плаќање спрема стран-
ство, може по исклучок да и одобри определено' пла-
ќање, под условите што, на предлог од Народната 
банка на Југославија, ќе ги определи Сојузниот из-
вршен совет." 

Член 13 
Член 18 се брише. 

Член 14 
По член 21 се додава нов член 21а кој гласи: 

„Член 21 а 
Овластените банки се должни да ги извр-шуваат 

налозите на Народната банка на Југославија. 
Налози на овластените банки според овој за-

кон Народната банка на Југославија им издава врз 
основа на документацијата со која располага. Нало-
зите можат да се издаваат со телекс. 

Против налозите на Народната банка на Југо-
славија и против решениј ата за преземање мерките! 
од член 16 на овој закон не може да се изјави жал-
ба." 

Член 15 
Член 24 се менува и гласи: 
„Организациите на здружен труд и други оп-

ште-ствен о-правни л,ида на кои им припаѓа дел од 
девизниот прил,ив' или што го остваруваат правото 
на купување девизи го согласност со Законот за де-
визното работење и за кредитните одно-си со стран-
ство, можат да користат девизи и да го остваруваат 
правото на купување девизи во согласност со тој за -
кон, а овластената банка ќе ги врши текуштите пла-
ќања спрема странство дури по намирувањето на 
обврските по овој закон." 

Член 16 
Одредбите на ч,лен 3 од овој закон -се примену-

ваат и на овластените бан,ки што, со примената од 
член 21 став 3 од За,конот за п,лаќањата во конвер-
тибилни девизи, платиле обврски за друга овласте-
на банка или извршиле пренос на девизи на сметка-
та на овластената банка чијашто -обврска се плаќа, 
а до денот на влегувањето во сила на ово-ј закон не 
ги склучиле до-говорите о-д член 21 став 4 од овој 
Закон односно што не ги извршиле обврските од тие 
догов-ори. 

Одредбите на о-вој член се применув-аат од 15 
февруари 1984 година. 

Член 17 
По исклучок од одредбата на член 4 став 2 од 

Законот за плаќањата во конвертибилни девизи, 
процентот од тој став за 1934 година може да биде 
и помал од 5с/о. 

Член 18 
Прописот од член 6 став 1 на Законот за пла-

ќан.ата во конвертибилни девизи („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 34/33) Сојузниот извршен совет ќе го 
донесе в-о рок од 30 дена од денот на влегувањето во 
сила на овој закон. 

Член 19 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на 'Објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

833. 

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА 
НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПЛАЌА-
ЊЕТО МЕЃУ КОРИСНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИ 

СРЕДСТВА 

Се прогласува Законот за измена на Законот за 
обезбедување на плаќањето меѓу корисниците на 
општествени средства, што го усвои Собранието на 
СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 26 декем-
ври 1983 година. 

П бр. 332 , 
26 декември 1983 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството 
на СФРЈ, 

Мика Шпиљак, с. р. 
Претседател 

па Собранието на СФРЈ, 
Бојо СрзентиК, с. р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 
НА ПЛАЌАЊЕТО ПОМЕЃУ КОРИСНИЦИТЕ НА 

ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА 

Член 1 
Во Законот за обезбедување на плаќањето по-

меѓу корисниците на општествени средства („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 60/75, 13/76, 22/78 и 31/83) 
во член 66а зборовите: „1984" се заменуваат со збо-
ровите: „1985". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

834. 

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
Претседателството на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЕНАТА 

ОБВРСКА 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за воената обврска, што го усвои Собра-
нието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 
26 декември 1983 година. 

П бр. 328 
26 декември 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Мика Шпиљак, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Војо Срзентиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 

ВОЕНАТА ОБВРСКА 
Член 1 

Во Законот за воената обврска („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 36/80 и 40/81) во член 25 ст. 3 и 4 се 
менуваат и гласат: 

„Регрутот од став 2 на овој член се упатува 
на служење на воениот рок во периодот утврден та-
ка што овој рок да истекува до почетокот на наста-
вата во наредната учебна година на факултетот од-
носно на другата висока или виша школа во која е 
запишан. 

Регрутот кој е запишан на факултет односни во 
друга висока или виша школа во СФРЈ а кој, пора-
ди причини утврдени со закон, не е упатен на слу-
жење на воениот рок во календарската година РО ко-
ја завршил училиште за средно насочено образова-
ние односно друго средно училиште во СФРЈ. ќе се 
упати на служење на воениот рок во согласност со 
одредбата на став 3 од овој член, а по престанување-
то на причините поради кои не бил упатен на слу-
жење на воениот рок. 

Член 2 
Во член 33 став 1 точката 1 се брише. 
Досегашните тон. 2 до 5 стануваат тон. 1 д 0 4. 
Во -став 2 зборовите: „точка 4" се заменуваат со 

зборовите: „точка 3". 

Член 3 
Во член 34 се додаваат нови ст. 2 до 4, кои 

гласат: 
„Служењето на воениот рок може да му се пре-

кине на војник, по негово барање и по барање од 
Сојузот за физичка култура на Југославија заради 
негово учество на тие натпреварувања односно игри 
во составот на репрезентаци јата на СФРЈ на свет-
ско или европско натпреварување или на олимпис-
ки игри, ако не користи отсуство за учествување на 
спортски натпреварувања според одредбите на сојуз-
ниот зако-н со кој е уредена службата во вооружени-
те сили. 

Лицето на кое му е прекинато служењето на во-
ениот -рок од причините наведени во став 2 на овој 
член се упатува на д о с л у ж у ^ њ е на воениот рок во 
текот на календарската година во која е завршено 
натпреварувањето, а најдоцна до крајот на кален-
дарската година во која наполнува 27 години живот. 

За прекинување на служењето на воениот рок 
според одредбата на' став 2 од овој член решава во-
ениот старешина кого ќе го определи сојузниот се-
кретар за народна одбрана." 

Член 4 
Во член 36 став 1 зборовите: „точ. 2 до 5" се за-

менз^ваат со зборовите: ,,то-н. 1 до 4". 
Во став 2 зборовите: ,,точ. 3 до 5", се заменуваат 

со зборовите: „точ. 2 до 4". 
Ставот 3 се брише. 

Член 5 
Во член 27 зборовите: „то-чка 2" се заменуваат 

со зборовите: „точка 1". 

Член 6 
Во член 70 ставот 3 се менува и гласи: 

„На регрутот односно на лицето во резервен сос-
тав што самостојно врши дејност со личен т-руд со 
средства во сопстеност на граѓаните или друга про-
фесионална дејност, за време на вршењето на вое-
ната 'обврска заради која е повикано, му припаѓа 
паричен надомест во височина на основата што 
служи за пресметка и уплата на придонесите за 
пензиско и инвалидско осигурана, зголемен за из-
носот на пропишаните обврски што тој регрут од-
носно тоа лице е должно да ги плаќа за време на 
вршењето на воената обврска." 

Член 7 
Војникот што се затекнал на служење на први-

от дел од воениот рок го служи воениот рок според 
одредбите од член 25 став 3 и член 33 став 1 точка 
1 од Законот за воената обврска („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 36/80 и 40/81). 

Член 8 
Воениот обврзник кому служењето на воениот 

рок му е прекинато според одредбата на член 33 став 
1 точка 1 од Законот за воената обврска („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 36/80 и 40/81), на служење на 
вториот дел од воениот рок се упатува^споредѕодред-
бите на член 25 став- Z. од,^тој^закон. 
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Вое-ниот обврзник од -став 1 на овој чле,н до 
денот на стапувањето на служењето на вториот дел 
од воениот рок ги има сите права и обврски на лице 
во резервен состав. 

Член 9 

Одредбите на чл. 1, 2, 4, 5, 7 и 8 од овој закон 
ќе се применуваат од 1 август 1984 година. 

Член 10 

- Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

835. 

Врз основа на член 281 став 1 точка 5 и член 
286 став 2 точ. 1 PI 2 од Уставот на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, а во врска со 
чл. 122 и 128а од Законот за основите на системот на 
општественото планирање и за општествениот план 
на Југославија („Службен лист на СФРЈ", бр. 6/76, 
66/80 и 41/83), на седницата на Соборот на репуб-
ликите и покраините од 27 декември 1983 година, врз 
основа на согласноста од собранијата на републики-
те и од собранијата на автономните покраини, Со-
бранието на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија донесува 

Р Е З О Л У Ц И Ј А 
ЗА ОПШТЕСТВЕНО-ЕКОНОМСКИОТ РАЗВОЈ И 
ЕКОНОМСКАТА ПОЛИТИКА НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-

ВИЈА ВО 1984 ГОДИНА 

Со Резолуцијата за политиката на општествено-
-економскиот развој на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија во 1984 година се утврду-
ваат основните правци на остварувањето на првата 
етапа од Долгорочната програма за економска стаби-
лизација за периодот до 1986 година (Прв дел) и зада-
чите, активностите и мерките на политиката на ос-
тварувањето на Долгорочната програма за економ-
ска стабилизација во 1984 година '(Втор дел). 

Со Резолуцијата се утврдува и политиката на 
остварувањето на Општествениот план на Југосла-
вија за периодот од 1981 до 1985 година, во согласно-
ст со Долгорочната програма за економска стабили-
зација. 

П р в д е л 

ОСНОВНИ ПРАВЦИ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА 
ПРВАТА ЕТАПА НА ДОЛГОРОЧНАТА ПРОГРА-

МА ЗА ЕКОНОМСКА СТАБИЛИЗАЦИЈА 

I 
Со Долгорочната програма за економска стаби-

лизација се утврдува стратегијата на општествено-
-економскиот развој за наредните дваесетина годи-
ни. Предвидената динамика на остварувањето на 
Програмата бара во првата етапа порешително, це-
лосно и истовремено, со единствената акција на сите 
организирани сили на социјалистичкото самоупра-
вување, на сите организации на здружен труд и на 
сите самоуправни организации и заедници и на оп-
штествено-политичкити заедници, врз основа на ната-
мошниот развој на самоуправните општествено-еко-
номски односи, да се спроведат предвидените проме-
ни во развојната и економската политика, во сто-
панскиот систем и во материјалните односи, за да 
се обезбедат економски услови за преструктуирање 
и заживување на производството и пораст на изво-

зот и продуктивно вработување и. со зголемување 
на резултатите од трудот и од стопанисувањето, да 
се отстранат причините на стагнацијата и на еко-
номската нестабилност, да се надмине кризната со-
стојба во стопанството и да се обезбедат услови за 
натамошен успешен самоуправен општествено-еко-
номски развој на југословенската заедница. 

Со јакнење на доходовната и општата самоуп-
равна мотивација и на демократската одговорност 
е потребно да се постигне максимална мобилизаци-
ја на сите расположиви сили и средства и со напол-
но потпирање врз сопствените сили да се зголеми 
рационалноста и ефикасноста во користањето на ра-
сположивите работни, материјални и природни ре-
сурси. Со потпирањето врз сопствените сили, во на-
редниот период, е нужно максимално да се зголеми 
извозната ориентација и да се создадат услови за 
промена и подобрување на положбата на стопанст-
вото во меѓународната поделба на трудот. 

1. Согласно со заедничките интереси и цели на 
развојот, во наредниот период ќе се пристапи кон 
отстранување на даспропорциите во процесот на оп-
штествената репродукција, пред се, со надминување 
на автархичн,иот развој во земјата спрема светскиот 
пазар. Приспоообувањето кон промените на светски-
от' пазар и успешно решавање на натрупаните про-
леми на развојот бара надминување на екстензив-
н о с т на индустрализаџијата и урбанизадијата и по-
добрување на нивните квалитети. Тежиштето на 
овие промени ќе биде врз развојот на дејностите 
што, поради своето значење и улога во вкупната 'Оп-
штествена репродукција, се предмет на заедничката 
политика за развој во смисла на обезбедување на 
н,ивниот координиран и усогласан развој BIO рамки-
те на земјата ка,ко целина, ка,ко и врз развојот на 
оние дејности што придонесува а т за квалитетни 
промени на производствената структура и за зголе-
мување на степенот на ефикасноста на целото сто-
панство. Тоа, се во прв ред, енергетиката, металур-
гијата, земјоделството, сообраќај-от, туризмот, мало-
то стопанство, вклучувајќи го и трудот со лични 
средства за производство, станбената и комунална-
та изгра,дба, како и другите производствени и услу-
ж н и дејности што претста,вуваат потпора на произ-
водството за извоз и што придонесуваат за зго-ле-
мување на вработувањето и на доходот, ширењето на 
асортиманот на стоки и за снабденоста и стабилно-
ста на пазарот. 

Основен критериум за сите овие 'структурни про-
мени ќе биде, пред се, побрзото оспособување на 
стопанството за успешен извоз и за поголема кон-
курентска способност, со тоа што поради ограниче-
но ста на акумулацијата во 1984 година првенствено 
ќе се вложува во програмите што даваат побрзи 
ефекти во извозот. 

Подоброто користење на природните богатства 
воопошто, а посебно развојот на определени суро-
Е И Н С К И гранки и на услужните дејности што имаат 
компаративн,а предност и овозможуваат рационално 
и рентабилно производство, треба, исто така, да при-
донесат за зголемување на извозната способност на 
стопанството и за намалувањето на економски нео-
правданата увозна зависност. 

Малото стопанство треба да стане силна компле-
ментарна област на крупната индустрија, посебно на 
преработувачката и електроиндустријата, се до про-
изводството на микроелементи за извоз и во задово-
лувањето на пазарот со широк асортиман на про-
изводи и услуги. Со порастот на учеството на малото 
стопанство во вкупното стопанство треба значител-
но да се зголеми вработеноста и конкурентската 
способност на нашето стопанство. 

Истовремено, научноистражувачката и техноло-
шката дејност во наредните години мораат да имаат 
приоритет во актив-ирањето на потенцијалните ф а к -
тори на натамошниот развој, во развојот на оние се-
ктори н,а производството што се главни носители на 
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технолошкиот напредок. Врз таа основа треба да се 
зголеми продуктивноста на трудот, да се подобри 
ефикасноста на користењето на трудот и средства-
та и да се зголеми учеството на нашето стопанство во 
меѓународната поделба на трудот. Треба да се обез-
бедат услови за достигање на повисоки нивоа на оп-
штите економски и развојни квалитети, имајќи ја 
предвид потребата за отстранување на застоите во 
технолошкиот развој и во примената на науката, 
техниката и современата технологија (совладување 
на технолошкиот јаз). 

Согласно со тоа, треба да се води политика на 
ефикасно инвестирање, концентрација и забрзана 
циркулација на средствата, со соодветно насочување 
во заедничките правци на развојот и на програмите 
за работа врз база на единствена примена на долго-
рочните критериуми за изборот на заедничките пла-
нови и програми за работа и развој. Врз основа на 
таквите квалитативни промени, кон крајот на пр-
вата етапа од спроведувањето на стабилизационата 
програма може да се очекува стапка на растеж на 
индустриското производство од околу 4 до 5%, на 
земјоделското производство од околу 3%, на продук-
тивноста на трудот од околу 2,0/о и стапка на растеж 
на општествениот производ од 3 до 4%. 

2. Суштествени елементи на структурните проме-
ни во стопанството и за заживување на производ-
ството во вкупната стопанска дејност се: оствару-
вањето на силна извозна ориентација и зголемување 
на извозот на стоки и услуги (посебно на копверти-
билното подрачје), рационализацијата на увозот, на-
малувањето степенот на задолженост на совладува-
њето на текуштите платнобилансни тешкотии и на 
внатрешните ограничувања. Врз таа основа тре-
ба релативно брзо да се намалува, технолошката, 
увозната и кредитната зависност. Паралелно се 
унапредувањето на надворешноекономската сора-
ботка и размена треба да се остварува нејзино урам-
нотежување со сите региони и земји во светот и по-
голема покриеност на увозот со извоз. Трајната из-
возна ориентација подразбира решително приспосо-
бување на производството кон барањата на светски-
от пазар и кон неговите мерила на продуктивноста, 
рационалноста и ефикасноста. 

Зголемувањето на производството за извоз, по-
добрувањето на структурата и квалитетот на изво-
зот на сток,и и услуги, рационализацијата на увозот, 
со релативното опаѓање на уделот на користењето 
на странски средства, треба да овозможат, веќе во 
почетокот на првата етапа од остварувањето на ста-
билизационата програма, да се елеминира текушти-
от дефицит на платниот биланс и да се оствари оп-
ределен суфицит, Притоа, учеството на извозот на 
стоки и услуги во општествениот производ на вкуп-
ното стопанство кон крајот на првата етапа би до-
стигнало бл,изу 309/о и би се израмнило со учеството 
на увозот. 

Доследно ќе се спроведува политиката на потпи-
рање врз сопствените сили, пред се, со целосно ко-
ристење на трудот и знаењето, со користење но ка-
пацитетите, на сопствените природ,ни ресурси, со ја-
кнење на економските мотиви и на одговорноста во 
работењето, со јакнење на материјалната основа на 
здружен,иот труд и на самоуправните односи, со ква-
кг.алитативни промени на сто-панската структура и 
со подигање на степенот на вкупната ефикасност на 
стопанството. 

3. Прометите во условите на стопанисувањето, 
кои треба да доведат до поинаков однос спрема аку-
мулацијата и општествените средства и до нормал-
но формирање на цените и воспоставување на един-
ствени услови за работење, ќе го зголемат економ-
скиот интерес на организациите на здружен труд за 
непосредно здружување на трудот и средствата. Врз 
таа основа ќе се создадат економски услови побрзо 
да се развиваат пошироките форми на самоуправна 
организираност, засновани врз законитите ^коном-
ско-технолошки врски посебно во смисла на побр-

зата интеграција -врз основите па репродукциони^ и 
доходовните врски и интереси на здружен,иот труд 
на целиот југословенски простор. Тоа треба во це-
лост да го подигне нивото на стопанската и на вкуп-
ната организираност и да ги активира постојните и 
потенцијалните резерви и предности на економија-
та на здружувањето на трудот и средствата. 

Потребно е да се подготват програми на актив-
ностите во здружениот труд за самоуправно и дохо-
довно поврзување и здружување в,рз начелата на 
Уставот на СФРЈ и Законот за здружениот труд. Со 
мерките на економската политика и на општата оп-
штествена активност во сите средини ќе се поттик-
нува поврзувањето на организациите на здружен 
труд и здружувањето на трудот и средствата заради 
поуспешно остварување на Долгорочната програма 
за економска стабилизација на единствениот југо-
словенски простор, а посебно во областа на стопан-
скиот развој, извозот, политиката на цените и др., 
каде што треба да слабеат административните фун-
кции во посредувањето на органите на општестве-
но-политичките заедници, а да јакне улогата на 
здружениот труд. Особено треба се иницира и потти-
к,нува интегрирањето на научните потенцијали и 
нивното поврзување со производството. 

Со развојната и економската политика ќе се под-
држува здружувањето и поврзувањето на самоуп-
равните организации и заедници и ќе се создаваат 
поповолни услови за рационален развој и ефикасно 
функционирање на големите системи. 

Неопходно е да се унапредува самоуправната и 
технолошката организираност на електростопан-
ството, железничкиот сообраќај и ПТТ сообраќај и 
да се создаваат економски и други услови тие систе-
ми да ја подобруваат својата ефикасност како тех-
нолошки единст,вен систем во земјата. 

Со самоумоуправно спогодување за задеиичкито 
планови и програми за развој, со здружување на 
трудот и средствата, п,ред се, врз доходовни основи 
на единствениот југословенски пазар и со мерките 
па економската политика ќе се потикнува побрзото 
поврзување на организациите на зд,ружен тр-уд, по-
себно во базната индустрија, технолошката инду-
стрија, агроиндустријата, информатиката и во други-
те дејности, заради усогласување на развојот, отстра-
нување на структурните диспропорции и за одржу-
вање на динамички утврдените односи помеѓу сто-
панските области и гранки. 

Големите системи и поширокото поврзување и 
здружување на организациите на здружен труд 
треба да придонесат за зголемување на самоуправ-
ната концентрација на трудот и средствата, за кори-
стење на компаративн,ите предности и за јакнење на 
техно-економската комплементарност. 

4. Во наредниот период сопствениот научно-тех-
нолошки прогрес се повеќе треба да станува клуче,н 
ф- ктор на развојот. Организацииве на здружен труд 
треба во поголема мера да го следат научно-техно-
шкиот прогрес, да ги јакнат сопствените научни и 
технички потенцијали и да ги применуваат новите 
достигања и знаења. Со промените во развојната по-
литика и со мерките на економската политика ќе се 
создаваат поповолни материјални, кадровски, орга-
низац,иони и други услови за освојување на новите 
дострели на современиот научно-технолошки про-
грес. Треба да се зајакнат развој-ните центри на ор-
ганизациите на здружен труд од стопанството и од 
општествените дејности и да се зацврсти нивната 
програмската поврзаност. Потпирајќи се врз сопстве-
ниот развој, треба да се отстранат неповолните услови 
на технолошката зависност и да се воспостави цир-
кулација и трансфер на технологијата и знаењата 
помеѓу организациите на здружен труд и помеѓу на-
шето и светското стопанство, со нужна заштита на 
домашното производство и развој од монополистич-
кото влијание. В о Јтекуштата^ реформа на образова-
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името и на другите дејности, треба да се усогласи 
структурата и 'нивото на образованието со новите ба-
рања на техничкото-технолошкиот напредок и со 
потребите на стопанството и општеството, како и да 
се зајакне стручното отособување на вработените. 

Со соодветна политика па личните доходи и по-
литика на вработувањето ќе се поттикнува јакнење-
то на кадровската база и ќе се создаваат услови ква-
лификуваните кадри дачги вршат работите и задачи-
те на кои можат да про јават највисок степен на ра-
ботните и креативните способности. Со утврдените 
промени најшироко ќе се поддржува продуктивниот 
труд, ноатсрстЕОто и другите видови творештво. Ќе 
re извршат соодветни промени на прописите од об-
ласта на работните односи, што ќе придонесе за по-
добрување на односот спрема трудот и средствата и 
ќе обезбеди услови за афирмација на работното тво-
рештво. 

5. Со промени во сегашната вработеност и во 
стопанската структура ќе се отворат нови можности 
за вработување, посебно во земјоделството, малото 
стопанство, вклучувајќи го и трудот со лични сред-
ства за производство, во услужните дејности и во 
определени производствени дејности. ,Од најголемо 
значење е вед,наш да се создаваат можности за вра-
ботување на младите школувани и про-изводствени 
стручни ка,дри. Во деловната и разв,ојната политика 
на организациите на здружен труд е нужно да се 
пронаоѓаат можности за него вработување. Во орга-
низациите на здружен труд е нужно да се утврдат 
програми за отворање на нови работи и работни за-
дачи за вработување на невработените кадри од про-
изводствен профил. Ќе се создадат можности работ-
ниците што се враќаат од странство под поповолни 
услови да ги вложат своите заштедени средства ЕО 
решавањето на проблемот на вработувањето. Ќе би-
дат утврдени и можности за разни видови вработува-
ња, со користење на слободните капацитети во опш-
тествена сопственост и па средствата во лична соп-
ственост на граѓаните. На тој начин, со натамошен 
развој на производството и на д,ругите дејности, ќе 
се создадат услови во наредниот период да се запре 
растежот на невработеноста, таа да почне да се на-
малува и да се отвори перспектива за успешно ре-
шавање на проблемот на невработеноста. 

6. Во согласност со утврден,ата политика на ма-
теријалниот, културниот и општиот општествен раз-
вој, ќе се обезбед,ат услови за побрз развој на сло-
бодната, а посебно на непосредната размена на тру-
дот помеѓу здружениот труд од материјалното про-
изводство и образовната, научната, културната, 
здравствената и други општествени дејности. Нужно 
е развојот на овие дејности понел спа да се поврзува 
со материјалниот развој. Ќе се рационализира и ќе се 
ревидира начинот на остварување на правата и из-
ворите за финансирање н,а овие дејности, за да се 
доведат тие во зависност од остварениот доход. Во 
тие дејности е нужно да се зголеми рационалноста 
и квалитетот на услугите. Заед,но со рационализа-
ција на мрежата и со пошиоопа поделба на трудот 
во одделни дејности и помеѓу нив. во секоја репуб-
лика и автономна покраина со програмите за спро-
ведување на Долгорочната програма за економс,ка 
стбилизација ќе бидат утврдени задачите за овие 
промени, што ќе го отвори процесот за унапредува-
ње на формите на самоуправното интересно орга-
низирање и одлучување во општествените дејности. 
Со стспанско-системски инструменти и со мерки на 
економската политика треба да се обеебедуваат и 
неопходните услови за остварување на општествени-
те определби и цели во општествените дејности. 

7. Заради совладување на противречносгите на 
нерамномерниот развој, и во наредниот перио:т ќе се 
продолжи со остварувањето на политиката на побрз 
развој на стопански недоволно развиените републи-
ки и најбрз развој на САП Косово. Со поголемо здру-
жување на трудот и средствата треба да се јакне и 

непосредната улога на организациите на здружен 
труд во оства,рувањето на оваа политика. Притоа, со 
поттикнувачки мерки на - економската политика, 
здружувањето на трудот и средствата заради стек-
нување на заеднички доход треба да го опфати и 
самиот трансфер н,а средствата, но и сестран ото де-
ловно поврзување на организациите на здружен 
труд врз база на заедничко користење на совреме-
ната технологија, знаења, искуства и др. на целиот 
југословенски простор. Как,о уставна институција, 
Фон,дот на федерацијата за кре,дитирање на побр-
зиот развој н,а стопански недоволно развиените ре-
публики и автономни покраини ќе биде натаму 
самоуправно трансформиран во смисла на јакнење 
на улогата и одговорноста на здружениот труд во 
управувањето со Фондот и со средствата на Фон-
дот и nopaci на д,елот од средствата на Фон,дот што 
се реализираат со самоуправно здружување на тру-
дот и средствата. Во таа смисла е потребно да се 
преземаат договорените и други мерки и активности 
заради забрзување на процесот за остварување на 
делот од постојаните средства на Фондот што се 
здружуваат врз доходовни основи. Врз основа на 
објективизираните критериуми за степенот на 
економската развиеност, ќе се утврди политика со 

-која, со средствата на Фондот и со дополнителни 
средства, ќе се обезбеди поповолен ефект во оства-
рувањето на политиката на побрз општествено"еко-
номски разво-ј на стопански недоволно развиените 
репуб-лики и на САП Косово, како и поголема здру-
женост на стопанството на Југослави,ја во целост. 
Со потпирање врз сопствените сили и со ваква по-
литика на поттикнување треба да се обезбеди ефи-
касно остварување на заедничките цели на развојот 
во оваа област. Посебно внимание ќе му биде посве-
тено на забрзаниот развој на САП Косово. Со оства-
рувањето на оваа политика и на вкупната политика 
на нерамномерен регионален развој ќе се обезбеди 
натамошен успешен развој на сите републики и ав-
тономни покраини и целата југословенска заедница. 

0. Ќе се продолжи спроведувањето на полити-
ката на натамошно поопштестрување и јакнење на 
општонародната одбрана и општествената самозаш-
тита, како витални функции и клучни елементи на 
општата општествена ста5илно.ст и заштита на при-
добивките од рево л унијата, на повоената изградба и 
уставниот поредок. Во сите стопански и други оп-
штествени дејности оваа компонента натаму ќе се 
унапредува и така ќе се јакне системот на општо-
народната одбрана и општествена самозаштита во 
целост. 

II 
Врз основа на поцелосно позитивно дејствување 

на критериумите на пазарот и на општите економски 
законитости, како и на предвиденото приспособува-
,ње на стопанскиот систем и на еконо-мската полити-
ка кон барањата на стабил,изацијата, ќе се обезбе-
дат материјални и општествени услови здружените 
работници се поуспешно да одлучуваат за доходот и 
за целината на проширената репродукција. Со про-
мени на условите за стопанисување ќе се обезбеди 
интензивен стопански развој придружуван од соод-
ветни стпуктурни и организациони промени во сто-
панството. 

1. Во наредниот период ќе се води антиинфла-
цисна политика и ќе се создаваат постабилни услови 
ча стопанисување на единствениот југословенск,и па-
зар. Со вкупните мерки на економската политика и 
со активностите на субјектите на стопанисувањето 
во согласност со Долгорочната програма за економ-
ска стабилизација, ќе се отстранат причините за ви-
сокиот растеж на цените. 

Врз основа на критериумите утврдени во Дол-
горочната програма за . економска стабилизација ќе 
се вршат промени во релативните односи на цените 
заради отстранување на диспаритетите. Со тоа, по-
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кра ј другото, ќе се создаваат услови за похармони-
чни текови на општествената репродукција. Во вр-
ска со тоа ќе се преземаат соодветни мерки за рас-
товарување на^ стопанството заради намалување на 
трошочните притисоци врз стопанството. 

Ќе се создаваат услови во кои организациите на 
здружен труд самостој.но ќе ги формираат цените во 
согласност со критериумите што ќе се утврдат со за-
кон. Ќе се обезбеди ефикасно спроведување на по-
литиката на цените и по пат на општествена кон-
трола на цените. 

Мерките на непосредната контрола на цените ќе 
се применуваат кота со мерките на економската по-
литика и со мерките на општествената контрола на 
цен-ите не се остваруваат целите и задачите на до-
говорената политика на цените. 

Ќе се извршат измени во системот на цените во 
согласност со Долгорочната програма за економска 
стабилизација, со кои ќе се обезбеди остварување 
на улогата за здружениот труд во формирањето на 
цените и поголемо влијание на економските закони-
тости. 

Со промените во односите, во политиката и во 
системот на цените ќе се обезбедат поусогласени од-
носи на цените и постабилни услови во стекнување-
то и распределбата на доходот. 

Со вкупните мерки на економската политика и 
со промените во условите на стопанисувањето ќе се 
овозможи позитивно дејство на пазарните критериу-
ми врз производството, распределбата и потрошува-
чката и со тоа ќе се создадат поволни услови поли-
тиката на цените да ја утврдуваат организациите на 
здружен труд. Освен тоа, активноста на самоуправ-
ните организации на здружен труд, нивната сора-
ботка, самоуправното спогодување и општественото 
договарање, особено ако се засноваат врз долгороч-
на основа, треба да бидат се позначајни елементи за 
регулација на пазарот. Во такви услови и на таќо о 
пазар, секо-ја организација на здружен труд само-
стојно ги определува своите цени што ги верифику-
ва пазарот. 

Со овие промени треба да се овозможи со подо-
бра еконо-мија на трудот и средствата во земјата, со 
пораст на продуктивноста на трудот и со одржува-
ње чекор со технолошкиот напредок, да се одржува 
стабилноста на цените, а промените во односите на 
цените да бидат нормални и да ги одразуваат само 
оние разлики што објективно постојат помеѓу нас и 
развиениот свет. 

Согласно со тоа, ќе се отстранат пречките во. 
слободниот промет на стоките, на трудот, на опште-
ствените средства, знаењата, технолошките новаци и 
и др., што досега се пројавени на единствениот југо-
словенски пазар. Тоа е суштествен услов за стаби-
лизација на пазарот и економски услов преку цени-
те објективно да се вреднува резултатот на секоја 
орга,низација на здружен труд. 

Самоуправните организации и заедници и оп-
штествено-политичките заедници исто така, треба во 
согласност со своите обврски и одговорности да Соз-
даваат услови за формирање на резерви до нивото 
кое овозможува нормално функционирање на паза-
рот. го спречув,а нарушувањето на цените и овоз-
можува нормален ритам на производството, за да се 
предупредуваат и отстрануваат успешно недостигот 
на одделни видови стоки и монополските појави на 
пазарот. 

2. Во наредниот период ќе се преземат мерки и 
активности за остварување на концептот на економ-
ските односи со странство, утврден со Долгорочната 
програма за економска стабилизација во областа на 
уредувањето на економските односи со странство. 

Поаѓајќи од Долгорочната п,рограма за економ-
ска стабилизација и од прописите за девиз,ниот сис-
тем. во наредниот период, во рамките на реализа-
цијата на платниот биланс на Југославија и девиз-
ниот биланс на Југославија, ќе се обезбедат неопход-

ните потреби за плаќање спрема странство на орга-
низациите на здружен труд. Тоа ќе се постигне со 
примена на мерилата од единствените критериуми, а 
Е о рамките на самоуправните форми на организирање 
на здружениот труд утврдени со Законот за девиз-
ното работење и кре,дитните односи со странство. 
Девизите за плаќање спрема странство на органи-
зици,ите на здружен труд, врз основа на мерилата 
од единствените критериуми, ќе се обезбедуваат ка-
ко општествено признати репродукциони потреби и 
со утврдување на правото на купување девизи на 
девизниот пазар - преку самоуправна спогодба. Поа-
ѓајќи од системските решенија во областа на еко-
номските односи со странство и со нивна доследна 
примена во практиката, ќе се обезбеди динарот да 
биде единствено платежно средство во земјата и де-
визите да служат само за плаќањата во странство. 

Ќе се обезбеди приоритет во извршувањето на 
создаде-ните обврски спрема странство, како и де-
визни средства за утврдените заеднички општестве-
ни потреби. 

Ќе се поттикнуваат и унапредуваат економските 
односи со странство, водејќи сметка за нашите ком-
паративни предности. 

Ќе бидат преземени сите мерки за да се обезбе-
д,и девизна ликвидност спрема странските партнери. 
Ќе се води политиката на зголемување на изво-
зот на стоки ,и услуги, рационализација на уво-
зот, намалување на степенот на задолженоста на 
земјата со задржување на номиналниот износ на 
долгот на прибл,ижно ниво од 1983 година. Притоа е 
нужно да се преземат мерки и да се созд,адат усло-
ви за максимално зголемување на нето девизниот 
прилив. 

Ќе се обезбедат услови за забрзан развој на ту-
ристичкото стопанство и на другите гранки што ос-
тваруваат по-зитивни девизни ефекти и ,отвораат 
нови можности за ширење на стопанската актив-
ност и забрзување на стопанскиот растеж. 

Рационалната царинска заштита и поттикнува-
њето на извозот ќе придонесат за оствараување на 
неопходните промени во материјалните односи зара-
ди поуспешно остварување на извозната ориентаци-
ја и на целокупната заедничка развојна и економска 
политика. Царинската тарифа мора да се користи, 
пред се. заради заштита и обезбедување на утврде-
ната развојна политика. 

Ќе се продолжи и натаму ќе се унапредува по-
литиката на поттикнување на девизното и динарско-
то штедење и ќе с. за јакне доходовната мотивира-
ност за нејзино насочување во областа на трудот и 
развојот, согласно со заедничк,ата развојна и еко-
номска политика. Посебно ќе се изгради поттикну-
вачки систем за вложување на средства на работни-
ците — повратници од работа од странство во об-
јектите и проектите на стопанството, на малото сто-
панств-о, за организирана изградба на станови за ра-
ботници и во други стопански активности, со што 
треба да се прошират можностите за вработување 
и да се унапреди асортиманот на сто-ките и услуги-
те од значење за вкупното стопанство, паза,рот и 
населението. 

Заради з^согласување на односите во економска-
та размена со странство, согласно со утврдените оп-
ределби, ќе се преземат и следните мерки: 

— ќе се извршат измени на Законот за заедни-
чко вложување на странски лица во домашни ор-
ганизации на здружен труд, за да се отстранат пре-
чките за поголемо вложување на странските пар-
тнери и да се создаде о-снова за меѓусебна потрајна 
кооперација. Со овие промени треба да се поттикнат 
заедничките вложувања, да се во-ведат постабилни 
односи и да се оневозможи монополското в-лијание. 
Нужно е да се зголеми улогата и одговорноста на 
организациите на здружен труд во оваа област' 
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— ќе се утврдат критериумите и методо-логијата 
за водење на активн,а ,полит,ика на реален девизен 
курс на динарот за да се заштити во максимално 
можна мера, вредноста на динарот; 

— во почетокот на 1984 година ќе се обезбедат 
услови за функционирање на единствениот деви-
зен пазар, во согласност со Законот за девизното ра-
ботење и кредитните односи со странство. Со дос-
ледна примена на тој закон и на прописите доне-
сени врз основа на законот, со воспоставување на 
девизен пазар, ќе се овозможи рационална и ефика-
сна циркулација на девизите, подобрување на де-
визната ликвидност, решавање на курсн,ите разли-
ки и, оневозможување на стекнувањето доход по пат 
на незаконито стопанисување со девизите. На девиз-
ниот пазар ќе се вршат сите купувања и продажби 
на девизи меѓу организациите н.а здружен труд и ов-
ластените банки, како и промет на девизи меѓу тие 
банки и Народната банка на Југослав,ија и ќе се обез-
бди побрза наплата на побарувањата во етрнство; 

— до крајот на февруари 1984 година Сојузниот 
извршен со-вет ќе му поднесе на Соб-ранието на СФРЈ 
нацрт на посебен закон со кој ќе се реши прашање-
то за досегашните курсни разлики што настанаа по 
сите осно-ви. 

3. Заради нор-мализација на финансиските те-
кови, отстранување на динарската неликвид,н,о-ст и 
јакнење н,а динарот како единствено средство што 
врши функција на пари во земјата и спрема стран-
ство, ќе се води активна парична и кредитна поли-
тика и ќе се с-оздаваат услови за постепено воведу-
вање на конвертибилност на динарот. За тоа ќе би-
де доно-сена посебна програма во почетокот на 1984 
година. 

Ќе се зголеми етепениот на самофинансирање^ 
на организациите на здружен труд и учеството на 
здружените средства за финансирање на инвести-
циите и другите деловни потфати. 

Со мерките и активностите врз селектив-на осно-
ва ќе се изврши консолидација на финансиската си-
туација на организациите на здружен труд и на дру-
гите но-сители на општествени средства и соодветни 
организациони и други пр-омени во паричниот, кре-
дитниот и банкарскиот систем. Притоа е неопходно, 
да се зајакнат сопствените средства, посебно обр-
тните средства на ст-опанството и да се усогласат 
односите меѓу краткорочните и долгорочните плас-
мани и меѓу основните и обртните средства. 

Во инвестиционата по-литика треба да се потти-
кнуваат и поддржуваат, врз селективна основа, пр-
венствено оние производствени програми што мо-
жат да се реализираат ЕО релативно краток рок, а 
со тоа, покрај другото, да се создадат услов-и за от-
плата на кредитните обврски во земјата и во стран-
ство. 

Освен тековните мерки и активности што ќе се 
преземат заради отстранување на динарскат-а нелик-
видност и за зголемување на финансиската дисци-
плина, ќе се утврди ефикасен механизам за отстра-
нување на причините што овозможуваат непокрие-
на финансиска побарувачка со тоа што, од финан-
сиска страна, ќе се обезбеди доходот да се оствару-
ва во зависност од резултатите на пазарот. Со ост-
варувањето на улогата на финансиските органи и на 
Народната банка на Југославија ќе биде воспоставен 
механизам со кој ќе се спречува емисијата и текови-
те на парите и кредитите да овозможуваат инфла-
ција на која и да било точка од прометниот процес 
на репродукцијата. 

Ќе се создадат услови за поголемо здружување 
на средства и за стеснување на депозитно — кредит-
ните односи. Кредитно-монетарниот систем треба да 
придонесува за процесот на здружување на трудот 
и средствата и за остварување на политиката на ре-
ален курс на динарот и негова заштита. Со соодвет-
ни промени во системот и видо-вите на меѓусебно 
плаќање, кредитирање и финансирање ќе се отстра-

нат сегашните натрупани про-блеми во меѓусебното 
задолжување и разните сурогати на парите што 
овозможуваат дефицитарно финансирање на прои-
зводството, инвестициите и потрошувачката и пре-
дизвикуваат растројство помеѓу понудата и побар-у-
вачката, цените и доходот, ќако- и в-о целиот процес 
па репродукцијата. Во целост, со овие промени и со 
доследна п,римена на соодветните прописи ќе се за-
остри финансиската дисциплина и ќе се обезбеди 
уредност и ликвидност на из-вр-шувањето на втаса-
ните финансиски обврски. 

Ќе се предложи закон за обртните средства со 
цел пред другите финансиски операции, што ќе се 
преземат заради подобрување на материјалната по-
ложба на стопанството, да се обезбеди тие средства 
да ice насочат само за оживување на тековното про-
изводство. Ќе -се овозможи користењето на тие -сред-
ства за непокриени инвестиции и потр-ошув,ачка. 

4. Во политиката на стекнување и распределба 
на дох-одот ќе се создаваат услови за реално прес-
метување, искажување и планирање на доходот и 
за скоповски рационал,но распоредување на потр-о-
шувачката и акумулацијата (средства за јакнење на 
материјалната основа на здружениот труд и сре,д-
ства на резервите). Со разработка на основите и 
мерилата за -стекнување и распределба на до-ходот, 
согласно со Законот за здружениот труд и со Дол-
горочната програма за економ-ска стабилизација, со 
самоуправните спогодби, општествените договори и 
со зако-нските прописи, ќе се в-оспостави ^ с т и м у л а -
тивен однос помеѓу бруто личнио-т доход по работ-
ник и акумулацијата по ангажирани средства што, 
во о-сно-вата, треба да ја одразува објективизираната 
распределба на доходот на акумулација и потрошу-
вачка. 

Ќе се создаваат нерамноправни услови за стек-
нување на доход по пат на поад,векватна примар-на 
распределба, отстра,нување на диоперитетот на це-
ните и со преземање на други мерки. 

Согласно со договорената политика на распре-
делба на до-ходот, со основите и мерилата за форми-
рање на личниот доход на работниците и за негов-о 
годишно пресметување, ќе се воспостават објекти-
вни мерила на придонесот по о-сно-в на текуштиот и 
минатиот труд. Тоа т-реба да ја зголеми моралната и 
матер-ијалната мотивирано-ст на работниците за зго-
лемување на продуктивноста на својот и на заедни-
чкот труд и за рацио-нално користење на кап,аците-
тите, опремата и сите средства. 

Со реш,ителни промени на условите за работа и 
стопанисување треба што побр-гу да се обезбеди до-
следна примена на начелото за распределба според 
трудот и резултатите од трудот, така што секој ко-ј 
повеќе и подо-бро работи повеќе и да заработи, вр-з 
осно-ва на пазарните критериуми и вообичаените о.с-
нови и мерила за распоредување на доходот и за ра-
спределба на личн-ите доходи. 

Доходот стекнат со труд и со резултати од тру-
дот не смее да се доведува во прашање. Преминот 
па системот на бруто лични ,доходи и нивната годи-
шна пресметка треба да се подготви и да се воведе 
во текот на 1984 година, заедно со промените во ф и -
нансискиот систем, планирањето, билансирањето и 
во утврдувањето на завр-шните сметки, со кои ќе се 
обезбеди пореално искажување на доходот и, врз 
таа о-снова, ќе се зго-леми моќта на неговата мотива-
ција (материјалната заинтересираност). 

Со законите и другите прописи на републиките 
и на автономн,ите по-краини и на друг начин ќе се от-
странуваат можностите за стекнување на доход не-
зависно од трудот и резултатите од трудот. Врз ос-
нова на општествен договор ќе се утврдат соодвет-
ни инструменти со кои монополскиот и екстрадо-
ходот и разните видони приходи од имот ќе се пре-
насочат согласно со Уставот на СФРЈ и законот (по 
пат на даноци и друг начин). 
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5. Во областа на финансирањето на проширена-
та репродукција неопходни се крупни промени во 
смисла на јакнење на улогата на самофинансиранке-
то на работните организации, вклучувајќи го и здру-
жувањето на средства во проширената репродукци-
ја, така што здружениот труд во стопанството да 
стане негов претежен носител. Притоа е на јважно 
да се создадат услови поголемиот дел од инвести-
циите да биде заснован врз здружување на труд и 
средства на самите организации на здружен тр-уд, 
како форма на концентрација на средствата и про-
изводството. 

Во распределбата на акумулацијата ќе се зго-
леми учеството на вложувањата за трајни обртни 
средства во парична форма, ќе се преземат мер-ки ,за 
забрзување на нивната циркулација и ќе се онево-
зможи прелевањето на обртните средства во инвес-
тиции. Водејќи сметка за реалните материјални мо-
жности, неопходно е да се зголеми амортизацијата 
до ниво кое обезбедува најмалку проста репродукци-
ја, да се обезбеди перманентна Р-евалоризација на 
средствата и одржување на ритамот на техничко-тех-
волошките промени. Ќ е се изврши попис и процена 
на основните и другите -средст-ва. Истовремено, тре-
ба да се врши и отпис на вредноста на општестве-
ните средства што не се користат. 

Пора,ди повеќегодишниот дефицит во надворе-
шно-еконо-мската размена и поради натрупаните за -
губи, дефицитот и разните фиктивни вредности од 
претходниот период, неопходно е во наредниот пе-
риод од тековната акумулација да се издвојуваат 
значителни средства за нивно покривање. Во рамки-
те на приспособување^ на стопанскиот систем кон 
барањата на економската стабилизација ќе се дог-
ради системот на финансирање на репродукцијата 
така што да се отстранат причините за дефицитар-
ното финансирање и аитиципираната потрошз'вач-
ка. Неопходно е сите корисници на општествени 
средства што го имаат овие дефицити и др. да изра-
ботат посебни програ-ми за санација, посебно во об-
ласта на производството и инвестициите и ка ј опре-
делени општествени фондови (антиципира-на потро-
шувачка). Веднаш треба да се изработат програми 
за преориентација на нерентабилното производство, 
запирање на ^рационалните инвестиции, елимини-
рање на прекумерната потрошувачка и др. 

Заради доследно остварување на уставните пра-
ва, обврски и одговорности на работниците во здру-
жениот труд ќе бидат извршени соодветни промени 
во планскиот и пресметковни-от систем и во системот 
на формирање и распоредување на доходот и рас-
пределба на средствата за лични доходи. Во рамки-
те на планскиот систем и методологијата на плани-
рањето и искажувањето на доходот согласно со За -
конот за здр-ужениот труд ќе се воведе израб-отка 
на збирна и консолидиран завршна сметка, со што 
ќе се обезбеди реално искажување на доходот и из-
работка на сигзфии планови и завршна сметка за 
работните и сложените организации на здружен 
труд. Исто така, тоа треба да придонесе за јакнење 
на процесот на здружување врз основа на заеднич-
ко остварување на доход и поднесување на заеднич-
ки ризик, односно со работење врз основа на заед-
ничко остварување на доход — заеднички приход и 
заеднички доход, правото на надомест за користење 
на отстапените сре-дства и правото на поврат на сре-
дствата во рамките на заедничкото вложување. 

Ќе се разработи механизмот на функционира-
ње на информирањето и меѓусебното влијание на ра-
ботниците во осно-вните организации на здружен 
труд и на нивните делегации за да се обезбеди ре-
шително влијание на работниците во основните ор-
ганизации на здружен труд врз распределбата на 
целокупниот доход. Со политиката на доходот и по-
трошувачката до 1986 година треба да се обезбеди 
јакнење на материјалната основа на здружениот 

труд и да се зго-леми учеството на организациите на 
здружен труд од стопанството во доходот. 

Со мерките на економската по-литика и со меха-
низмите на стопанскиот систем стопанството ќе се 
растовари од дел од материјалните обврски, така 
што и по таа основа да -се со-здадат услови органи-
зациите на здружен труд од доходот и чистиот до-
ход да издвојуваат поголеми средства за акумула-
ција. Соодветните општествени дејности треба да се 
пренасочат во квалитетна смисла, врз утврдените 
основи на развојот, така што успешно да ја извр-
шуваат својата улога во процесот на општествената 
репродукција. Притоа, од посебно значење за раз-
војот на општествените дејности е да се спроведе 
рационализација и обединување на мр-ежата на ин-
ституции, да се зголеми ефикасноста на работењето, 
како и да се ревидираат правата што ги надмину-
ваат реалните материјални можности. Со про-мените 
во изворите и во начинот на финансирање на оп-
штите и заедничките потреби ќе се создадат услови 
за поширока слободна размена на трудот во непо-
средните односи помеѓу давателите и корисниците на 
услуги. 

6. Ќ е се води политика на сведување на сите 
видови потрошувачка во рамките на расположивите 
средства. Тежиштето во екон,омската и развојната 
политика мора да биде врз поцелосиото отстранува-
ње на настанатите растројства во стопанските теко-
ви, посебно во с го коен о - п аричните одно-си, што се 
предизвикани со повеќегодишното зголемува,ње на 
сите видо-ви потрошувачка над расположивиот до-
ход. Со промените во условите за стопанисување и 
со економската и развојната политика мора што по-
брзо да се воспо-ста,ви потребн,ата рамнотежа помеѓу 
расположивите средства и стоковните фондови. Оваа 
рамнотежа мора да се воспостави, а потоа да се од-
ржува, пред се со потпирање врз локвалитетното и 
попродуктивното стопанисување, врз растежот на 
националниот доход и врз структурното приспособу-
вање на нашето стопанство кон барањета на внат-
решната и надворешната економска ситуација. Меѓ-
утоа, поради изразитите пр-облеми, посебно во поглед 
на девизната и внатрешната динар-ска ликвидност 
веднаш мора да се преземаат мерки за ограничува-
ње и сведување на цело-купната потрошувачка во 
реални р-амки, врз селективна основа, за да може то-
варот на стабилизацијата рамномерно да се распо-
реди врз целото општество. 

При остварување на стапката на стопанскиот 
растеж о-д о-колу 3%. мора да дојде до побавна ди-
намика на растежот на сите категор-ии потрошува-
чка во однос на динамиката на растежот на опште-
ствениот производ. Согласно со определбите на Дол-
горочната програма за економска стабилизација, во 
1984 година и в-о наредните години, учеството на ин-
вестициите в-о општествени,от производ треба да се 
на,мали и да се сведе во реални рамки. Учеството на 
општата и заедничката потрошувачка во општестве-
ниот производ би се намалило (посебно материјал-
,ните трошоци и инвестициите). Учеството на личната 
потрошувачка би имало благ растеж. 

Во текот на 1984 година ќе се разработат основ-
ните односи и механизми на р-аспредалбата на дохо-
дот в-о согласност со Долгорочната програма за еко-
номска стабилизација. Поаѓајќи од договорените 
критериуми, ќе се изработи општествен договор на 
републиките и на автономните по-краини за распре-
делбата на дох-одот и ќе се обезбедат услови за не-
гово успешно применување. 

Во областа на личната потрошувачка ќе се води 
политика на забавање на растежот на животните 
трошо-ци и политика на растеж на личните доходи, 
на доходот и на другите извори на приход врз осно-
ва на распределбата според трудот и согласно со 
движењето на расположивите средства за потрошу-
вачка од остварениот општествен производ. Во ст-
руктурата на личната потрошувачка ќе на-стапат 
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квалитативни промени во смисла на зголемено уче-
ство на трајните блага (стан и друго); услугите и 
штедењето, што ќе се поддржува и со мерките на 
економската политика. 

7. Врз договорените заеднички основ-и ќе се во-
ди активна даночна политика, имајќи го предвид 
првенствено економското и социјалното значење на 
даноците, како и значењето што го имаат даноците 
во развојната и во економската политика. Ќ е се на-
малува уделот на данокот на промет и на другите 
посредни даноци, а ќе се зголемува улогата на не-
посредните даноци. Во првиот квартал од 1984 годи-
на, во соработка со републиките и со автономните 
покраини, ќе се утврдат заедничките основи на да-
ночниот систем и политика, што договорно ќе се 
применуваат единствено во целата земја и ќе се 
разработи целосна концепција на даночната по-
литика во функција ,на економската и социјалната 
политика. I \ I 

Политиката на посебниот данок на промет треба 
да биде во согласност со економските и социјалните 
функции на основниот данок на промет. Со пропи-
сите на републиките, на автономните покраини, на 
градовите и на општините ќе се обезбеди стапката 
на приходите по основите на посебниот данок на 
промет да биде пониска од стапката на растежот на 
приходите остварени од непосредните даноци и со 
тоа ќе се зголеми учеството на приходите од непо-
средните даноци во вкупните приходи за покритие 
на општите и општествените потреби. Согласно со 
договорот за усогласување на основите на полити-
ката на посебниот данок на промет во периодот од 
1981 до 1985 година, републиките и автономните по-
краини меѓусебно ќе ја усогласуваат политиката на 
посебниот данок на промет. 

8. Врз трајни основ-и на здружување на труд и 
средства и со доследна примена н-а уставното наче-
ло за распределба според резултатите од трудот и 
начелото на социјалистичката солидарност, ќе се 
води активна социјална политика која посебно ќе 
ги разработи мерките за заштита на животниот стан-
дард и за социјална заштита на семејствата со по-
ниски приходи по член на домаќинството, на невра-
ботените и на старите лица. 

Со спроведувањето на таквата политика ќ е биде 
обезбедено животниот стандард непосредно да зави-
си од резултатите на трудот и од нивото на продук-
тивноста и остварениот доход. Ќ е се обезбеди нама-
лување на социјалните разлики, ќ е се преземаат 
мерки на социјална заштита и ќе се решаваат соци-
јалните проблеми. Ублажувањето на социјалните 
разлики и нивното решавање мора да се заснова врз 
трајно зголемување на производството и доходот. 
Со целокупните промени BIO стопанскиот систем и 
во основите, мерилата и пропорциите за формира-
ње и распределба на доходот и на средствата за ли-
чни доходи и лична потрошувачка, ќ е се создаваат 
реални услови таа политика успешно да се оствару-
ва. Врз таа основа енергично ќе се отстрануваат 
причините за појавите на присвојување на матери-
јалните и други општествени вредности независно 
од трудот и резултатите од трудот. 

Целосните програми на ссхциј алката политика и 
социјалната заштита, со кои ќе се утврдат носите-
лите на материјалните права и обврски, изворите 
на средства и носителите на одделни активности, 
треба да се разработат во основните организации на 
здружен труд, во самоуправните интересни заед-
ници и во општините. Во општествено-политичките 
заедници активната социјална политика ќе се под-
држи со мерките на развојната, даночната и кредит -
ната политика, како и со други мерки. . 

III 

Неопходно е во сите работни средини и во сите 
самоуправн-и организации и з^о^ччци веднаш па се 
пристапи вон конкретизациј а на определбите од 

Долгорочната програма за економска стабилизација 
и да се преземат мерки за остварување на утврде-
ните цели и задачи на стабилизационата програма 
за првата етапа и да се извршат соодветните под-
готовки за втората етапа од остварувањето на Дол-
горочната програма за економска стабилизација во 
периодот до 1990, година и натаму. ^Решително ќе се 
настојува бројот на административните и рестрик-
тивните мерки на економската политика да се нама-
ли и што повеќе прашања да се регулираат со мерки 
и решенија од системски карактер и со мерки на по-
долгорочна и поефикасна економска политика. 

За остварување на Долгорочната програма за 
економска стабилизација, во сите самоуправни ор-
ганизации и заедници треба да се (Приспособат пос-
тојните и да се донесат нови планови и програми за 
работа и развој и односните самоуправни акти и 
други прописи за периодот од 1986 до 1990 година. 
Со тоа треба да се обезбеди уште повеќе да дојдат 
до израз интересот и работното творештво на здру-
жените работници, да се зголеми одговорноста за 
работењето и резултатите од трудот во здружениот 
труд и да за јакне реалната општествена моќ на ра-
ботниците и на сите работ.ни луѓе за уредувањето 
на односите во здружениот труд, во месната заедни-
ца, општината, автономната покраина, републиката 
и федерацијата односно во целата југословенска со-
цијалистичка самоуправна заедница. 

Во почетокот на 1984 година ќе се утврдат изме-
- ни и дополненија на Законот за основите на систе-

мот на општественото планирање и за општествени-
от план на Југославија, со што ќе се создадат усло-
ви, пред се, стопанските субјекти да го планираат 
својот развој самите и со сите други организации на 
здружен труд на кои се упатени со доходовните, ра-
звојните и репродукционите -интереси. Врз основа на 
меѓусебно усогласените планови на самоуправните 
организации и заедници и на општествено-политич-
ките заедници треба поцелосно да се изработат ме-
ѓусебните заеднички интереси и цели на развојот, 
односно на ниво на федерацијата да се утврдат за-
едничките интереси и цели на развојот што работ-
ните луѓе во републиките и во автономните покра-
ини, народите и народностите на нашата социјали-
стичка заедница треба да ги остварат на единстве-
ниот jyi ословенски пазар и единствениот систем на 
општествено-е кономските односи на социјалистич-
кото самоуправување. 

Согласно со начелата на самоуправното плани-
рање, во почетокот на 1984 година исто така ќе биде 
утврдена и соодветна методологија на планирањето, 
што треба да го олесни донесувањето на плановите 
и програмите за работа и развој на сите носители 
на самоуправното општествено планирање, пред се 
на основните и другите организации на здружен 
труд. Усов,ршувањето на методологијата на плани-
рањето ќе бид,е трајна задача и во наредниот пери-
од за да се внесат во практиката новите научни и 
стручни созн,анија до кои се доаѓа со текот на вре-
мето. 

За остварување на договорените определби и за-
дачи на заедничката развојна и економска полити-
ка, во текот на 1984 година ќе бидат преземени соод-
ветни акции за до-несување на заедничка стратеги-
ја и политика на развојот на научната област, обла-
ста на технолошкиот развој, енергетиката, агроин-
дустрискиот комплекс, сообраќајот и др., како ст-
ратегија на развојот, извозот, малото стопанство, 
регионалниот развој и др., заедно со изучување на 
демографските, еколошките, просторните, одбранбе-
ните и другите проблеми врзани за долгорочниот ра-
звој до 2000 година, а каде што е тоа неопходно и 
мотото и на подолг рок. Врз таа работа треба да се 
соберат сите креативни сили на нашето општество 

t и навремено да се подготват за реализација на ета-
п-ите оц Пг^г^^мпта тттто ги слр-т^т работите од прва-
та етапа на НСјЗИНОГО оства,рување. 
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Согласно со донесените одлуки и врз основа на 
договорените определби, во утврдените рокови ќе 
биде донесен Долгорочен општествен план на Ју-
гославија за периодот до 2000. година и Долгорочен 
општествен план на Југославија за периодот од 1986 
до 1990 година. 

За успешно остварување на заедничката еко-
номска политика и на целокупната стратегија на ра-
звојот потребно е во сите општествено-политички 
заедници, вклучувајќи ги органите и организациите 
на федерацијата, да се подготват и остваруваат про-
грами на трансформација на органите на управата 
заради нивно оспособување за што поефикасно за-
конито и одговорно извршување на функциите утвр-
дени со системот и Уставот. Ќе се спроведат подла-
боки организациони и кадровски промени во овие 
органи за да се оспособат организационо и кадров-
ски за спроведување на стабилизационата програма 
и за успешно вршење на управните и извршните 
функции спрема целиот делегатски систем, вклучу-
в а в го и Собранието на СФРЈ. Ќе се преземат и 
мерки за јакнење на законитоста и извршување на 
правата, обврските и одговорностите, за повисок сте-
пен на самоуправната информираност и за зголему-
вање на успешноста на функционирањето на целиот 
политички систем на социјалистичкото самоуправу-
вање. 

В т о р д е л 
ЗАДАЧИ, АКТИВНОСТИ И МЕРКИ 'ЗА ОСТВА-
РУВАЊЕ ' НА ОПШТЕСТВЕНО-ЕКОКОМСКИОТ 
РАЗВОЈ И ЕКОНОМСКАТА ПОЛИТИКА ВО 1984 

ГОДИНА 

I 
1. Поаѓајќи од Долгорочната програма за еко-

номска стабилизација, посебно од остварувањето на 
развјната политика, промените на материјалните од-
носи, унапредувањето на општествено-економ ските 
односи и приспособување^ на стопанскиот систем 
и економската политика кон барањата на економ-
ската стабилизација, на јважни задачи на општест-
вено-економскиот развој и на економската полити-
ка во 1984 година се: оживување на производството 
и подобрување на квалитетот на стопанисувањето 
и Јакнење на материјалната положба на стопан-
ството; Јакнење на позициЈата на нашето стопанство 
во економската размена со странство; отстранување 
на причините и зауздување на високата инфлација 
и запирање на опаѓањето на продуктивноста на тру-
дот и на реалните лични доходи. 

Овие задачи ќе се остваруваат со преземање на 
активности и мерки заради: 

— поцелосно и порационално користење на сите 
расположиви капацитети и ресурси; 

— максимално зголемување на извозот, посебно 
на конвертибилното подрачје, рационален увоз и на-
малување на степенот на надворешната задолже-
ност на земјата; 

— создавање на услови за продуктивно зголе-
мување на вработеноста, првенствено на младите 
школувани кадри; 

— средување на односите на пазарот и заузду-
вање на растежот на цените: 

— усогласување на вкупната потрошувачка со 
оствареното производство и со реалниот доход, вклу-
чувајќи то покривањето на неопходниот дел на об-
врските од поранешните години; 

— усогласување на односите во распоредување-
то на доходот и распределбата на чистиот доход за-
ради јакнење на материјалната основа на здруже-
ниот труд: 

— подоследно спроведување на распределбата 
според резултатите од трудот; 

— запирање на опаѓањето на животниот стан-
дард; 

— остварување на договорената политика на по-
брз развој на стопански недоволно развиените ре-
публики и најбрз развој на САН Косово; 

— натамошно јакнење на општонародната од-
брана и општествената самозаштита. 

2. Со преземање на активностите и мерките на 
економската политика предвидени со оваа резолуци-
ја и на другите мерки предвидени со Долгорочната 
програма за економска стабилизација и со Планот 
за остварување на таа програма, ќе се создаваат ус-
лови со поголем труд и залагање да се запре стаг-
нацијата и опаѓањето на производството и да запо-
чне неговото оживување. Се предвидува дека оп-
штествениот производ ќе се зголеми за околу 2%, 
индустриското производство за околу 3%. а земјо-
делското производство за околу 2%. Притоа се смета 
со пораст на извозот на стоки и услуги за околу 
16%, од тоа на конвертибилното подрачје за околу 
20%, и со пораст на увозот на стоки и услуги за око-
лу 7%. Вработеноста ќе се зголеми за околу 2,0%. Ќе 
се запре опаѓањето на продуктивноста на трудот на 
вкупното стопанство, а продуктивноста на трудот на 
индустријата ќе се зголеми за околу Г%. Инвести-
циите во основни средства ќе бидат помали за око-
лу 10%. Општата и заедничката потрошувачка се-
лективно би се намалиле за околу 6fl/o. Се смета со 
запирање на опаѓањето на реалните лични доходи. 

II 

3. Основна задача на економската политика е 
оживување на стопанската активност, со создава-
ње услови за растеж на производството, извозот и 
продуктивното вработување. Ќ е се поттикнува, пред 
се, индустриското производство наменето за извоз, 
производството на енер-гија, определени суровини и 
репродукциони материјали, земјоделското производ-
ство, развојот на сообраќајот, туризмот, малото сто-
панство и станбената изградба. Порастот на произ-
водството и на другите стопански активности мора 
да го следи значително зголемување на мобилно-
ста на акумулацијата и ефикасност на користењето 
на расположивите средств-а за инвестиции, како и 
продуктивно вработување, првенствено на младите 
школувани кадри. 

Ќе се создаваат материјални, системски и други 
услови за зголемување на производството: со јакне-
ње на материјалната положба на стопанството; Со 
намалување на обврските на стопанството за општи 
и заеднички потреби и со намалување на задолже-
носта на стопанството; со подобро користење на ка-
пацитетите и на другите расположиви ресури; со 
-зголемување на производството, активирање на ре-
зерв-ите и штедење на енергија и суровини; со по-
големо производство со кое се супституира увозот и 
со поселективен увоз на сурови и репродукциони 
материјали; со зголемување на продуктивноста и по-
добрување на организацијата на работата и јакнење 
на другите фактори на стопанисувањето и приспо-
собување кон барањата на светскиот пазар; со по-
ттикнување на мотивирано ста за развој и поголема 
примена на знаењата, творештвото и новаторството 
и на резултатите од техничко-технолошкиот про-
грес; со зголемување на сопствените обртни средства 
на организациите на здружен труд; со зголемување 
на ефикасноста на капацитетите и со побрза цир-
кулација на обртните средства; со финансиска кон-
солидација на организациите на здружен труд; со 
афирмирање на работните и сложените организации 
на здружен труд во работењето и развојот; со зго-
лемување на влијанието на пазарот врв работењето 
на организациите на здружен труд; со репрограми-
рање на делот од обврските по основа на домашни-
те инвестициони кредити и со конверз-ија на крат-
корочните кредити од примарната емисија в-рз се-
лективна основа. 



Петок, 30 декември. ,1983 С Л У Ж Б Е Н ЛИСТ НА СФРЈ Број 70 - Страна 2023 

Оживувањето на производството и на стопанска-
та ективно-ст во целост ќе се врши врз селективни 
основи а предност ќе има, пред се, производството 
што е наменето за извоз заради решавање на про-
блемите на девизната ликви,дност, за 'супституција 
на увозот и за снабдување на домашниот пазар со 
производи од витално значење за стандардот на 
населението. 

Зголемувањето на производството ќе се поттик-
нува и со насочување на странските и домашните 
кредити за производство наменето за извоз и со 
унапредување на меѓусебните односи на репродук-
ционо поврзаните производители на единствениот 
југословенски паза,р. Ќе се извршат измени на про-
писите за производствената кооперација и за вло-
жувањето на странски капитал во домашното про-
изводство. 

Оживувањето на производството ќе се поттикну-
ва со мерките на монетарната и кредитната полити-
ка, со политиката на реалниот курс на динарот и со 
средување на односите во располагањето со остваре-
ните девизи. 

Ќе се води заедничка политика и ќе се созда-
ваат услови за нејзина поефикасна реализација во 
големите техно-економски системи, како што се 
енергетиката, сообраќајот, земјоделството, науката и 
технологијата (модернизација, организација на ра-
ботата, кадри). Системски ќе се совладуваат засто-
ите во примената на современите достигања на нау-
ката, техниката и технологијата и организацијата 
на работата во овие системи. 

Со мерките на економската политика ќе се по-
ттикнуваат орга,низациите на здружен труд кон 
меѓусебно поврзување, поделба на трудот, специја-
лизација на производството, донесување и остварува-
ње на заеднички развојни програми и планови и 
здружување на труд и средства заради оствару-
вање на долгорочните заеднички интереси, утврдени 
со оваа резолуција. 

4. Во областа на индустријата ќе се -преземат 
посебни мерки и активности (поповолни услови за 
кредитирање, обезбедув-ање приоритетен увоз на су-
ровини и репродукциони материјали и др.) со 
кои ќе се создаваат услови за зголемување на 
производството наменето за извоз, пред се на кон-
вертибилниот пазар, и на производството кое позна-
чително придонесува за супституција на увозот или 
служи за задоволување на виталните потреби на 
населението. 

Со мерките на економската политика нема.да .се 
поттикнува производството засновано врз висока 
увозна содржина, кое не е наменето за извоз или не 
е во функција на извозот и кое не служи за задово-
лување на виталните потреби на населението. 

Со зголемено користење на расположивите и на 
нови суровинска капацитети, со поголема финализа-
ција на домашните суровини во земјата, со поцвр-
сто поврзување на производителите на суровини и 
на финални производи, при поголемо користење и 
рационална преработка на секундарните суровини, 
ќе се создаваат поповолни услови за вкупна снабде-
ност на индустријата, а посебно на производството 
за извоз. 
Со поинтензивно вклучување на малото стопанство 
во производствените текови на индустријата ќе се 
создаваат услови за зголемена супституција на уво-
зот и за порационално производство за извоз. 

5. Заради остварување на заедничките цели и 
задачи во 1984 година насочени кон оживување на 
вкупното производство поради постојано растечките 
потреби за енергија, значително ќе се зголеми про-
изводството на јаглен, КОКС И електрична енергијо 
Ќе се зголеми и производството на природен гас и 
нафтени деривати. Ќе се обезбеди и неопходен увоз 
на енергетски суровини и репродукциони материја-
ли, првенствено на нафта, 

Реа,лно задоволување на потребите на потрошу-
вачите за одделни видови енергија, обемот на про-
изводството, преработката, увозот и извозот на енер-
гија ќе се утврдат во енергетскиот биланс на Југо-
славија за 1984 година, што ќе го донесе Сојузниот 
извршен совет во соработка со извршните совети на 
собранијата на републиките и со извршните совети 
на собранијата на автономните покраини. Во билан-
сот ќе се утврдат и мерките за негово остварување, 
во согласност со политиката утврдена во Резолуци-
јата. 

За да се обезбеди поголемо производство и пре-
работка на енергетските суровини и електрична 
енергија, а посебно јаглен, неопходно е учесниците 
на општествениот договор за развој на рудниците 
за јаглен да обезбедат негово побрзо спроведување, 
особено во поглед на обезбедувањето средства за 
развој на рудниците. 

Ќе се преземат мерки со кои ќе им се обезбеди 
на рудниц,ите за јаглен под поволни услови да ги 
решат пр-облемите на обртните 'средства за зго-
лемено производство, а посебно за кредитирање на 
залихите на јаглен. 

Во рамките на спроведувањето на политиката 
за отстранување на диспаритетот на цените, посе-
бно ќе се води сметка за положбата на енер-гетика-
та в-о примарната распределба и за ценовните односи 
во енергетиката. 

На производителите на енергија ќе им се овоз-
можи неопходниот увоз на опрема (вклучувајќи и 
ХТЗ опрема) и резервни делови, што не се п,роизве-
дуваат во земјата. 

Ќ е се интензивираат работите врз истражување-
то и експлоатациј,ата на јаглен, уранова руда, н а ф -
та и гас и ќе се продолж,и со измената на структу-
рата на производството и потрошувачката на при-
марна енергија. ч 

Приоритет во снабдувањето, со нафтени дерива-
ти ќе имаат земјоделството, производството на сто-
ки за ^ извоз, странскиот туризам, меѓународниот 
сообраќај, наменското производство и петрохемија-
та во снабдувањето со примарен бензин. 

Термо-централите на мазут ќе се користат само 
во случаи нога потребите во електрична енергија не 
можат да се намират од други извори в-о земјата и 
во согласност со енергетскиот биланс на Југославија. 

Ќ е се преземат мерки со кои ќе се создаваат 
поповолни услови за побрзо завршување на енер-
гетските капацитети во изградба и за отпочнува-
ње на работите врз објекти на континуитет што 
ќе користат домашни енергетски ресурси, согласно 
со договорот што ќе биде склучен до крајот на пр-
вото полугодие 1984 година. 

Согласно со политиката на користење на дома-
шните енергетски ресурски, во 1984 година ќе се 
склучат договори и самоуправни спогодби за корис-
тење на косовските лигнити и за користење на сли-
вот на реката Дрина за производство на електрична 
енергија и ќе се вршат потребните подготовки за 
изградба на објекти за користења на овие потенци-
јали. 

Со мерките на економската политика ќе се по-
ттикнува побрзото вклучување на домашната ма-
шиноградба во производството на опрема за енергет-
ски и еуро вински капацитети, во прв ред на опрема 
за р-удниците за јаглед, како и развојот на техноло-
шките решенија за користење и облагородување на 
домашните јаглени. 

Рамномерно и под еднакви услови снабдување 
со нафтени деривати, вклучувајќи и примарен бен-
зин, КОКС И петрохемиски производи, ќе се обезбеди 
со самоуправна спогодба на организациите на здру-
жен труд што тие ќе ја склучат во соодветните оп-
шти здруженија во Стопанската комора на Јзтослз-
Еија. Доколку тие самоуправни спогодби не се склу-
чат во утврдениот рок, Со-јузниот извршен совет ќе 
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преземе соо-дветни мерки во рамките на своите над-
лежности. До склучувањето на само-упр-авните спо-
годби, ќе се применуваат критериумите за рамномер-
но и под еднакви услови снабдување на пазарот со 
овие производи што важеа во 1983 година, 

Организациите на здружен труд од нафтеното 
стопанство, во рамките на своето општо здружение 
во Стопанската комора на Југославија, најдоцна 
еден месец по усвојувањето на Енергетскиот биланс 
за 1984 година, ќе ск,лучат самоуправна спогодба за 
рамномерно и под еднакви услови снабдување на 
југословенскиот пазар со нафетни деривати, вклу-
чувајќи го и примарниот бензин за петрохемијата. 

Организациите на здружен труд од црната мета-
лургија, во рамките на своето општо здружение во 
Стопанската комора на Југославија, најдоциа еден 
месец по усвојувањето на Енергетск-иот биланс за 
1984 година, ќе склучат самоуправна спогодба за 
рамномерно и под еднакви услови снабдување на ју-
гословенскиот пазар со кокс. 

Организациите на здружен труд за петрохеми-
скм производи и преработувачите на пластични ма-
си. во рамките на Општото здружение на хемиската 
индустрија во Стопанската комора на Југославија, 
вр-з основа на количествата на примарен бенз-ин ут-
врдени со енергетскиот биланс и со склучената са-
моуправна спогодба за рамномерно и под еднакви 
услови снабдување на југословенскиот пазар со 
нафтени деривати, најдоцна еден месец по усво-
јувањето на Енергетскиот биланс за 1984 година, ќе 
склучат самоуправна спогодба за рамномерно и под 
еднакви услови снабдување на југосло^венскиот па-
зар со петрохемиски производи. 

Неопходно е сите протрошувачки на енергија да 
преземат мерки за штедење и порационално корис-
тење на сите видови енергија, што ќе се поттикну-
ва со мерките на економската политика. За таа цел 
ќе се преземе следното: 

— побрзо и поефикасно ќе се примени Програ-
мата на долгорочни мерки за рационализација, суп-
ституција и штедење на енергијата; 

— ќе се склучи општествен договор за штедење и 
рационално користење на електричната енергија, 
како и за солидарност на републиките и на евтоном-
ните покраини во случај на недостиг на електрична 
енергија; 

— потрошувачите на мазут и масло за горење 
во широката потрошувачка, а пред се потрошува-
чите во индустријата за градежен материјал, вклу-
чувајќи ги и цемептарниците, како и фабриките за 
шеќер и другите потрошувачи што трошат мазут за 
производство на топлотна енергија, во првото полу-
годие ќе донесат програм-и за преминување на по-
трошувачка на јаглен и други домашни енергетски 
горива. Со мерките на економската политика ќе се 
поттикнува остварувањето на тие програми и ќе се 
дестимулира изградбата на нови објекти што корис-
тат мазут и масло за горење како енергетско горив-о. 
Овие потрошувачи ќе преземат мерки за штедење 
со кои ќе ја намалат вкупната потрошувачка на овие 

,горива во земјата најмалку за 5% во однос на 1983 
година. 

Ќе се испита и можноста за рационализација на 
дистрибутивната мрежа заради намалување на за-
губите на електрична енергија. 

Производителите и потрошувачите на енергија, 
односно самаоуправните ор-ганизации и заедници ќе 
склучат самоуправни спогодби за изградба на енер-
гетски објекти врз база на здружување на труд и 
средства и заедничко остварување на доход, поаѓај-
ќи од стоковниот карактер на енергијата и од деј-
ствувањето на економските законитости во оваа об-
ласт. 

Републиките и автономните покраини, согласно 
со своите прописи, ќе обезбедуваат и задолжително 
здружување на средства во случаите кога со само-
управни спогодби не е можно да се обезбедат сред-
ства за финансирање на изградбата на договорените 
енергетски објекти. 

Заинтересираните самоуправни организации и 
заедници во областа на енергетиката, врз основа на 
меѓусебно спогодување, ќе утврдат заеднички раз-
војни програми за изградба на објекти врз база на 
однапред утврдени услови, согласно со Законот за 
здружениот труд. 

Ќе се поттикнува развој-от и користењето на со-
ларната енергија, енергијата на биомасите и геотер-
малната енергија, користењето на маслените шкрил-
ци и други енергенти заради намалување на завис-
носта од увозната енергија. 

Ќе се донесе договор за основите на долгорочниот 
план на Југославија за развој на енергетиката до 
2000 година и договор за основите на Општестве-
ниот план на Југославија за развој на енергетиката 
во периодот од 1986 до 1990 година. 

6. Во земјоделството ќе се зголеми активноста и 
ќе се создаваат услови што поцелосно да се корис-
тат расположливите природни ресурси и изградени-
те капацитети за зголемување на производството, 
пр осетно зголемување на договарањето на производ-
ството, откупот и прометот на земјоделски произво-
ди и подобра снабденост со репродукциони матери-
јали и о-према. Ќ е се создаваат услови за постепено 
зголемување на учестввото на сточарството во вкуп-
ното земјоделско про-изводство и зголемување на 
производството на добиточна храна, за да се интен-
зивира развојот на земјоделството, да се подобри 
структурата на исхраната на населението и снабду-
вањето на индустријата со суровини. Врз основа на 
утврдената програма за производство на храна, кон-
кретизирана по одделни носители, навременото до-
несување на мерките и обврските предвидени во 
Долгорочната програма за економска стабилизација 
и во Општествениот договор за остварување на по-
литиката на развојот на агроиндустрискиот ком-
плекс утврдена со Општествениот план на Југосла-
вија за периодот од 1981 до 1985 година, потребно е: 

— со посебен договор да се утврдат мерките за 
спроведување на Програмата за производство на 
храна во 1984 година; 

— навремено да се утврдат паритетите на̂  це-
ните на основните земјоделски производи што ќе го 
п-оттикнуваат остварувањето на Програмата за про-
изводство и ќе воспостават реални односи помеѓу 
нивото на цените на земјоделските производи и це-
ните на поважните репродукциони материјали за 
земјоделството; 

— со договарање и самоуправно спогодување да 
се создаваат услови ,за навремено обезбедување на 
земјоделското производство со репродукциони мате-
ријали и, за таа цел, да се обезбедат девизни сред-
ства за набавка на суровини за производство на ве-
штачки ѓубрива, средства за заштита на растенија-
та и протеинска добиточна храна, како и за набав-
ка на гуми и резервни делови за механизацијата, 
пред се за општествено организираното производ-
ство: 

— во согласност со Долгорочната програма за 
економска стабилизација во 1984 година ќе се созда-
ваат услови за зголемување на производството и на 
извозот на земјоделски и прехранбени производи. 
Врз основа на Програмата за производство на хра-
на за 1984 година во Стопанската комора на Југо-
славија ќе се утврди програмата за извоз на земјо-
делски и прехранбени производи до 31 декември 1984 
година. 

На организациите на здружел труд на кен со 
акт на Собранието на СФРЈ или на Сојузниот извр-
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шен совет или со решение на сојузен орган, ако 
врз него Сојузниот извршен совет пренел овласту-
вање, извозот на определени производи им се огра-
ничува или забранува, ќе им се обезбеди девизна 
компензација, во согласност со Законот за девизно-
то работење и кредитните односи со странство, зе-
мајќи го предвид и Општествениот договор за обез-
бедување и користење на девизите за плаќање на 
приоритетниот увоз на определени производи од-
носно суровини за нивно производство во 1984 го-
дина. 

Сојузниот извешен совет до крајот на февруари 
1984 годиоа ќе ги разгледа проблемите во врска со 
остварувањето на правото на девизна компензација 
според Законот за девизното работење и кредитните 
односи со странство, Законот за прометот на стоки 
и услуги со странство и ќе донесе односно ќе пред-
ложи соодветно решение; 

— со мерките на монетарно-кредитната полити-
ка да се обезбедат средства за кредитирање на пред-
видениот обем на производството, за,лихите и резер-
вите на основни земјоделски и прехранбени произ-
води, така што земјоделството, како и извозот, да 
биде во најповолна положба во поглед на кредити-
рањето: 

— да се преземат мерки за побрз развој на сто-
чарството производство, особено на општествениот 
сектор, со насочување на средствата за инвестиции 
под поповолни услови и со решавање на пројаве-
ните проблеми во снабдувањето со протеински ком-
поненти за добиточна храна: 

— со (посебни мерки да се поттикнува побрзиот 
развој на производството во ридско-пл акип ските 
подрачја, посебно на говеда и овци, вклучувајќи го 
значителното зголемување на производството на до-
биточна храна (овес, јачмен, крмни култури), оддел-
ни видови зеленчук и овошје; 

— да се донесе општествен договор за унапреду-
вање на производството на маслодајни култури за 
периодот од 1984 до 1986 година и да се утврдат мер-
ките на економската политика за зголемување на 
производството на масло; 

— да се донесе општествен договор за заеднич-
ките основи за унапредувавме на рибарството; 

— да се поттикнува побрзото организирање на 
индивидуалните земјоделски производители во зем-
јоделски задруги, организации на кооперанти и во 
други форми на здружување, заради зголемување 
на земјоделското производство и неговата стоков-
ност и заради подобрување на организацијата на 
откупот. Истовремено треба да се обезбеди поуспеш-
на работа и кадровско оспособување на стручната 
служба за унапредување на пеоизводството на овие 
стопанства; 

— во спроведувањето на мерките на земјишна-
та политика да се создаваат услови за поголема за-
штита и зачувување на плодноста, за порационално 
искористување и обработка на необработени повр-
шини, за реонизација на примарното производство, 
уредување на земјиштето, зголемување на површи-
ните во општествениот сектор и во ,општествено ор-
ганизираното производство, за усогласување на да-
ночната политика врз разрешување на односите во 
наследувањето и поседувањето и др. 

Заради побрзо и постабилно зголемување на 
производството на храна, ќе се интензивира здру-
жувањето на труд и средства врз долгорочни дохо-
довни основи помеѓу производителите на храна, 
прометните и туристичките организации на здру-
жен труд, крупните потрошувачи и другите субјек-
ти заинтересиран-и за производство на храна и ќе 
се договори земјоделското производство пред поче-
токот на производниот Процес. 

7. Заради зач.увување и проширување на шум-
скиот фонд и зачувување и унапредување на оп-
штокорисшгге функции на шумите, ќе се зголеми 

обемот на одгледувачките работи со тежиште врз 
пошумување^ и подигањето на интензивни насади 
и плантажи, како и грижата за противпожарна за-
штита на шумите. Ќ е се склучи општествен договор 
за единствените критериуми за биолошка репродук-
ција и ќе се утврдат програми за пошумување на 
деградираните и голите шумски површини. 

Обемот на селата ќе се 'зголеми во однос на 
претходната година во согласност со прирастот и 
припоените можности на шумскиот фонд, посебно 
на сечата на дрва за индустриска преработка. 

8. Во областа на градежништвото, поради нама-
лув-ањето на инвестициите, ќе дојде до намалува-
ње на производството, што треба да се ублажи со 
оспособување за зголемување на градежните рабо-
ти во странство. 

Со . поттикнување на подобрата организираност 
и поширокото поврзување на градежната оператива 
со проектант ските организации и со производите-
лите на спрема и материјали за вградување, при 
неопходна кредитна поддршка и додатна стимула-
ција на девизниот прилив, ќе се создаваат услови за 
поуспешен настап во странство, посебно во земјите 
во развој, со преземање на изградбата на комплетни 
инвестициони објекти. 

Со натамошна кониретизација на главните 
правци на производствената ориентација, посебно во 
областа на енергетиката, крупната сообраќајна ин-
фраструктура, земјоделството, водостопанството и 
др., ќе се придонесе за поголема извесност за анга-
жирање на специјализираните градежни организа-
ции и со тоа ќе се овозможи подолгорочно програ-
мирање и планирање на развојот и деловната сора-
ботка. како и побрз развој на дх од опните односи на 
учесниците во изградбата. 

Со ефикасно користење на расположливите 
средства за станбена изградба треба да се обезбедат 
услови за пооптимални серии и континуитет на гра-
дењето, подобро користење на капацитетите за ин-
дустриска и монтажна градба и за постигање пого-
лема продуктивност на трудот, скратување на ро-
ковите и намалување нт трошоците за изградба. 

9. Во областа на сообраќајот ќ е се преземаат 
мерни и активности за унапредување на техноло-
гијата и организацијата на работата, заради зголе-
мувале на ефикасноста и безбедноста на превозот, 
подобрување на квалитетот на услугите, намалува-
ње на трошоците и заштеда на гориво, посебно со 
производство на поекономични моторни возила. По-
себно внимание ќе му се посвети на унапредување-
то на организацијата и на општествено-економски-
те односи во големите системи (железницата и ПТТ), 
поради што-треба целосно да се согледуваат и, врз 
основа на тоа, да се извршат соодветни измени и до-
полненија на прописите з-а здружување во тие си-
стеми. Ќ е се утврди стратегијата на развојот на 
сообраќајот. 

Од значење се вложувањата во развојот и мо-
дернизацијата на железничката пруга Јесенице-Гев-
ѓелија. Автопатот на братството и единството, коак-
сијалниот кабел низ централниот дел на земјата и 
на превозните капацитети на железничкиот сообра-
ќај . Модернизацијата на железиичко-транспортните 
капацитети и на поморската и речната флота ќе се 
поттикнува со средствата предвидени за кредити-
рање на пласманот на домашна опрема, бродови и 
шински возила на домашниот пазар. Републиките и 
автономните покраини за развој и модернизација на 
железницата, во недостиг на средства од други из-
вори, ќе обезбедат задолжително здружување на д?.л 
од доходот на организациите на здружен труд. Ќе 
се овозможи резервните делови и најнеопходната оп-
рема што не се произведува во земјата да се увезат 
гпз рдрЧѓг^о нз г.онца л ирските давачки. Ќе т ; птт̂ се 
посебен догово-р за условите за c^nn^HMrvo-л н а 
железничкиот сообраќај и ќе се преземаат мерки 
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на економската политика заради негово оспособува-
ње за самостоен развој и зголемување на учеството 
во превозот на -стоки и патници. Ќе се создаваат 
услови за примена на прописите за амортизација на 
патиштата и за обезбедување средства за нивно одр-
жување. Бродови и авиони ќе се увезуваат и на хи-
потекарен кредит. 

Дел од динарските средства од надоместот за 
патишта во цената на течните горива ќе учествува 
и понатаму во финансирањето на проектите на ж е -
лезничкиот сообраќај и автопатиштата за кои се 
одобрени кредити од меѓународни финансиски ин-
титуции. Ќе се поттикнува зголемувањето на девиз-
ниот прилив и намал-увањето на девизниот одлив по 
основа на сообраќајни услуги, ќе се зголеми учес-
твото на домашните капацитети за превоз на стоки 
од увоз, извоз и транзит и ќе се создадат услови за 
намирување на девизните обврски во областа на 
сообраќајот и врските по основа на меѓународни до-
говори. 

10. Заради поширока поделба на тр-удот и спе-
цијализација' на производството, ќе се забрза раз-
војот на производствените и услужните капацитети 
на малото стопанство од општествениот и индивиду-
алниот сектор. Големите произв-одствени и трговски 
организации треба повеќе да се ориентираат кон 
отворање и поголема диверзификациј а на помали 
производствени капацитети за супституција на уво-
зот на делови, склопови и стоки за широка потро-
шувачка, за дополнување на асортиманот за прера-
ботка на секундарните суровини и за вршење на 
услуги. 

Во републиките и во автономните покраини ќе 
се преиспитаат прописите за вршење на дејност со 
личен труд со средства на трудот во сопственост на 
граѓаните и прописите за договорните организации 
на здружен труд, заради создавање поголеми можно-
сти за развој на овие форми на стопанисување. Ос-
вен тоа, републиките, автономните покраини и оп-
штините ќе ги преземаат сите потребни мерки и ак-
тивности за побрз развој на малото стопанство. 

Со мерките на економската политика и со други 
мерки ќе се поттикнува поголемото ангажирање на 
средства на граѓаните за развој на капацитети на 
малото стопанство, за развивање и проширување на 
^операци јата и на другите форми на деловна со-
работка со здружениот труд. 

При кредитирањето приоритет ќе им се даде на 
програмите што овозможуваат зголемување на про-
изводството за извоз и супституција на увозот и на 
производството во кооперација, давањето услуги во 
дефицитарните дејности и поголемото вработување. 

Ќ е се прошири трговијата на мало со средства 
на граѓаните во прометот на земјоделски и прехран-
бени производи, посебно на овошје, зелнчук, месо и 
леб. 

Федерацијата ќе ги донесе сите мерки од своја-
та надлежност заради интензивирање на развојот 
на малото стопанство. Ќе се преиспитаат и ќе се 
предложат соодветни измени и дополненија на Оп-
штествен оиот договор за малото стопанство. 

11.За да се зголеми девизниот прилив од туриз-
мот, ќе се донесат посебни програми на мерки и ак-
тивности во сите организации на здружен труд и 
асоцијации на туристичкото стопанство, во соработ-
ка со организаци,ите од другите дејности што учес-
твуваат во формирањето на современите форми на 
туристичка понуда, заради подобрување на квали-
тетот и проширување на содржината на услугите и 
подобра снабденост на пазарот, со што ќе се обезбе-
ди поцелосно користење на капацитетите и продол-
жување на туристичката сезона. 

Конкурентската способност на туристичкото 
стопанство ќе се обезбедува и со изедначување на 
поттикнувањата за извоз на туристички услуги со 
поттикнувањата за извоз pia стоки; со издавање де-

нарски чекови на Народната банка на Југославија 
со попуст; со кредити на банките при поддршка од 
примарната емисија за подготвување на туристичка-
та сезона; со зголемена пропагандна активност и 
навремено издвојување на средства за заедничка 
туристичка пропаганда во странство во износ од 1% 

- од регистрираниот девизен прилив во 1983 година, 
од што соодветен дел во девизи за покр-итие на тро-
шоците за пропаганда во странство; со изедначува-
ње на стапката на о-сновниот данок на промет на 
масло за горење за загревање на хотелските објек-
ти со стапката на данокот на промет на масло за 
горење за индустриските постројки; со издавање на 
бензински бонови со попуст на странците и со дру-
ги мер-ки. 

Општото здружение на туристичкото стопанство 
и Туристичкиот сојуз на Југославија ќе подготват 
програма на туризмот во Југославија и ќе ги утвр-
дат потребните мерки и активности за единствено 
настапување на странскиот пазар заради зголемува-
ње на девизниот прилив од туризмот. 

12. Заради спроведување на програмата на мерки 
за економска стабилизација во станбено-комунална-
та област и заради порационална и побрза станбена 
изградба, потребно е: 

— да се преземат мерки за забавање на упадо-
кот на реалните вложувања во станбена изградба 
и за зголемување на бројот на станови што почну-
ваат да се градат; 

— да се води политика на постепено реално 
зголемување на станарините заради обезбедување 
средства за одржување и проста р-епродукција на 
станбениот фонд, посебно за становите од повисоки 
категории, со субвенционирање на станарините на се-
мјствата со ниски примања; 

— да се унапредува солидарната станбена из-
градба и да се издвојуваат средства од доходот во 
височина што ќе се утврди со републички и покра-
ински закони и со самоуправни спогодба во општи-
ните и градовите; 

— да се обезбеди наменско користење на сред-
ствата издвоени за станбена изградба; 

— да се намалат издвојувањата за станбена из-
градба од чистиот до-ход; 

— да се воведува задолжително учество на соп-
ствени средства при добивањето на општествен стан, 
водејќи сметка за економската и социјалната поло-
жба на корисниците; 

— да се овозможи засновање на сосопственич-
ки односи; 

— на корисниците на станови да им се овозмо-
ж и да ги откупуваат становите во општествена соп-
ственост чие одржување е нерационално, по пазарни 
цени и по критериумите што ќе се утврдат во репуб-
ликите и покраините во согласност со Општестве-
ниот договор' за утврдување на заедничките елемен-
ти на станбената и комунална политика; 

— со кредитната и земјишната политика да се 
овозможи изградба на станови за пазарот во рамки-
те на програмата за станбена изградба; 

— да се создадат услови организациите на здру-
жен труд непосредно да договораат изградба на стано-
ви за потребите на своите работници; 

— да се обврзат инвеститорите кои не можат да 
обезбедат средства за изградба на започнатите ста-
нови, своите објекти, со пазарен надомест, да му ги 
отстапат на друг инвеститор; 

— да се пре,испита организацијата и функцио-
нирањето на самоуправ-ните интересни заедници за 
домување; 

— со мерките на монетарната и кредитната по-
литика да се поттикнува денарското и девизното 
штедење за стан; 
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— со кредитната, земјишната и даночната поли-
лика да се поттикнува изградбата на станови и по-
брзиот разв-ој на станбеното задругарство; 

— да се утврдат заеднички рамковни елементи 
и критериуми за проектирање и изградба на станови 
и населби во поглед на големината и опремата, со 
максимално штедење на енергија, материјал и прос-
тор и заштита на земјоделското земјиште и да се 
кредитираат само проектите што (ги (исполнуваат 
овие услови; 

— да се донесе општествен договор за утврдува-
ње н,а заедничките елементи на станбената и кому-
налната политика; 

— со самоуправно организирање на носителите 
на станарско право, со давање право на (куќните со-
вети и на собирите на станарите самостојно да рас-
полагаат со дел од средствата за одржувањето на 
станбените згради, како и со други мерки, и со уче-
ството на инвеститорот, да се создаваат услови за 
подобро и порациона,лно одржуваше на станбениот 
фонд; 

— со просторно планирање да се создаваат ус-
лови за подобро користење на просторот со отвора " 
1ве на работни места во малото стопанство и во дру-
ги дејности во населбите во кои постојат недоволно 
искористени станбени фондови и на тој начин да се 
забава (приливот на население во големите (градови 
и со тоа да се олесни решавањето на станбените 
проблеми. 

Со поефикасно зафаќаше на градската рента, со 
постепено зголемување на цените на комуналните 
услуги, со здружување на труд и средства и со дру-
ги мерки ќе се обезбедат средства за одржување и 
изградба на објектите на комуналната инфраструк-
тура. 

13. Ќ е се интензивира^ работата - врз изработката 
и спроведувањето на стратегијата на технолошкиот 
развој на Југославија и за таа цел ќе се извршат 
соодветни системски, организациони, методолошки 
и финансиски подготовки во федерацијата, републи-
ките, автономните покраини и во организациите на 
здружен труд и нивните асоцијации. Ќ е се донесат 
мерки за спроведување На општествениот договор 
за стратегијата на технолошкиот развој. 

Ќ е се изврши анализа на договорите. на дома-
шните организации на здружен труд со странски 
партнери со кои се регулирани меѓусебните односи 
во поглед на трансферот на технологија и лмценцни 
права И ќе се утврдат критериумите за продолжу-
вање на постојните и за склучување на нови меѓу-
народни договори (Во врска со трансферот на техно-
логија заради намалување на технолошката завис-
ност од странство, отстранување на (монополските 
услови за увоз на највисоки технолошки достигања 
и заради зголемување на интересот на странските 
партнери за заеднички вложувања. 

14. Тргнувајќи од производствената ориентација 
и неопходното намалување на структурните неусо-
гласеност и расположивите средства за инвестиции, 
неопходно е суштествено да се зголеми ефикасноста 
на инвестициите. Ќ е продолжи намалувањето на 
обемот на инвестициите во основни средства, посебно 
во нестогганск,ите дејности, а во помала мера на ин-
вестициите во станбено-комуна дната дејно-ст и нив-
ното усогласување со реалните (можности. 

Најголем дел од расположливите средства за ин-
вестиции ќе се насочуваат за побрзо завршување на 
објектите чија изградба е во тек, првенствено на 
објектите што ќе придонесат за зголемување на из-
возот на СТОКИ И услуги, првенствено на подрачјата 
со конвертибилен начин-на плаќање и за супститу-
ција на увозот на основни суровини и репродукци-
они материјали, за производство на енергија од до-
машни извор,и, ,за производство на храна, за произ-

водство на шински возила, за развој на малото сто-
панство, како и з-а започнување на неопходната из-
д а д о а на нови објекти заради обезбедување конти-
нуитет на производството, пред се во областа на ен-
ергетиката. 

При насочувањето на расположливите средства 
за инвестиции ќе се применуваат критериумите на 
заедничката развојна политика, утврдена со Долго-
рочната програма за економска стаб,илизација, со 
кои особено се обезбедува: 

— јакнење на извозната ориентација со зголе-
мување извозот на стоки и услуги, првенствено на 
подрачјата со конвертибилен начин на плаќање, со 
позитивен нето девизен ефект; 

— супституција на увозот која дава позитивни 
економски и технолошки ефекти за подигање на 
конкурентската способност на југословенското сто-
панство на светскиот пазар; 

— економски прифатлива комбинација на рас-
положливите фактори на производството, вклучу-
ва јќи го и рационалното користење на природните 
и со труд создадени ресурси и богатства; 

— зголемување на акумулативната и репродук-
тивната способност, на самофинансирањето 1и само-
управното здружување на организациите на здру-
жен труд и (врз тоа заснован пораст на општата 
продуктивност на трудот; 

— техничко-технолошки прогрес, посебно со 
развојот на сопствената наука и технологија; 

— пораст на продуктивното вработување, осо-
бено во -стопански недоволно развиените подрачја 
на земјата; 

-— позабрзан растеж на доходот и вработенос-
та во стопански недоволно развиените републики 
и во САП Косово. 

Тргнувајќи од (воспоставувањето на потрајна 
репродукциони, поврзаност и доходовна меѓузавис-
ност, организациите на здружен труд ќ е извршат 
селекција на програмите на (инвестиции чија ре-
ализација е tBO тек — согласно со критериумите од 
став 3 на оваа точка. 

Заради остварување на политиката на инвес-
тициите ќе-се 'преземат-следните мерки и активно-
сти; 

— во '(републиките и во автономните покраини 
ќе продолжи селективното намалувања на започ-
натите инвестиции со откажување од изградбата 
или со одлагање на (изградбата на објектите за кои 
не можат да 'се обезбедат средства и за чија изгра-
дба ќ е се оцени дека не е во согласност со Долго-
рочната програма за економска стабилизација; 

— ќе се обезбедат поповолни услови за насо-
чување на расположливата акумулација на стопан-
ството и на кредитниот потенцијал на банките и 
ќе се поттикнува здружувањето на трудот и сред-
ствата на репродукционо и доходовно поврзаните 
организации на здружен труд за вложувања во на-
мените од став 2 на оваа точка, а ќ е се дестимули-
ра користењето на општествените средства за дру-
ги намени; 

— банките првенствено ќе обезбедат средства 
за извршу-вање на преземените обврски за инвес-
тиции во дејностите предвидени во став 2 на оваа 
точка од Резолуцијата; 

— ќе се пропишат изворите за постепено фор-
мирање на потребните обртни средства на ор-гани-
зациите на здружен труд и ќе се спречи прелива-
њето на обртните средства во инвестиции во осно-
вни средства и во други пласмани. Банките не мо-
жат да одобруваат инвестициони кред,ити за осно-
вни средства ако не се обезбедени соодветни обрт-
ни -средства; 
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— во републиките и в-о автономните покраини 
ќе се преиспитаат прописите и другите мерки во 
инвестиционата изградба и начинот на обезбедува-
њ е средства за финансирање на инвестициите, за -
ради усо-гласување на инвестиционата изгр-адба со 
реално расположивите средства за финансирање 
на инвестициите, намалување на пречекорувањата 
на претсметкопната вредност на (инвестициите и 
обезбедување поефикасна инвестициона изградба. 
Врз таа основ-а, во организациите на здр-ужен труд 
ќе се донесат самоуправни акти со кои ќе се уре-
дат начинот на донесување инвестициони одлуки и 
одно-сите во стопанисувањето со инвестици-оните 
средства и поподробно ќ е се утврди одговорноста 
на сите учесници во инвестиционата изградба за 
грешките во инвестирањето и за непостигањето на 
ефектите предвидени во согласност со Законот за 
проширената репродукција и минатиот труд; 

— со сојузен закон привремено ќ е се забрани 
давањето гаранции и други исправи за обезбедува-
ње средства од идниот прилив, што ќ е се примену-
ва се додека тоа прашање не се регулира со репу-
блички односно со покраински прописи; 

— ќ е се обезбеди применување на Општествени-
от договор за евидентирање н а намерарапите инве-
стиции. До кра јот на март 1984 година ќ е се донесе 
општествен договор со ко ј ќ е се утврди обврска на 
Стопанската комора на Југославија и н а банките за 
донесување и применување на единствена методоло-
гија за утврдување на општествената и економската 
оправданост н а намераваните инвестиции; 

— со усогласени мер-ки н а даночната и кредит-
ната политика ќ е се поттикнуваат штедењето н а 
граѓаните и поголемите в л о ж у в а њ а на лични сред-
ства на граѓаните во развојот н а малото стопанство, 
во станбената изградба и за други намени. 

Ш 

15. Основните задачи во областа н а економските 
односи со странство се: оств-арување н а суфицит во 
тековниот платен биланс на земјата со значително 
зголемување -на извозот на стоки и услуги (16%), по-
себно на конвертибилното подрачје (20%) и со зго-
лемување на дев-изниот прилив по други основи, со 
рационален и селективен увоз (7%) и при рационал-
на употреба и максимално штедење на девизите и 
намалување н а девизниот одлив п о сите други ос-
нови; уредно -намирување на обврските по стран-
ските кредити, намалување на степенот на задол-
женоста при задржување на номиналниот износ на 
долгот приближно н а нивото од 1983 година. Согла-
сно со изменетите прописи за девизното работење ќ е 
се води активна девизна политика з а да се подобрат 
условите за настапување н а нашето стопанство на 
меѓународниот пазар и да се оствари девизниот п р и -
лив утврден со проекциите н а платниот и на деви-
зниот биланс. Во рамките на унапредувањето на еко-
номските односи со странство, ќ е се води политика 
на неурамнотежен а размена по региони. Посебно ќ е 
се поттикнува унапреду-вањето на економската сора-
ботка со земјите во развој , особено развивањето н а 
повисоките форми на оваа соработка. 

Организацијата на здружен; труд ќ е ги оствари 
своите пр-ава врз основа на е,динствени критериуми 
(општествено признати репродукциони потреби) и 
врз основа на закон. 

Врз б-аза на дого-вор-ената заедничка девизна по-
литика, непосредно со мерките на економската по-
литика за јакнење на конкурентската спо-собност на 
нашето стопанство на странскиот пазар, посебн,о во 
областа на производств-ото, распределбата, потрошу-
вачката, пазарот, цените, кредитите и др., зголему-
вањето на изво-зот и на девизниот прилив ќ е се по-
ттикнува: 

— со активна политика на единствен и реален 
девизен курс на динарот; 

— со обезбедување средства за поттикнување на 
извозот од реални извори и во согласност со д в и ж е -
њето на реалниот курс на динарот, со поврат на ца -
рините и другите давачки и со поврат на определе-
ни даноци и придонеси од доходот и од личниот до-
ход што се утврдуваат со инструментите од н а д л е ж -
ност на републиките и на автономните покраини, и 
тоа на единствен начин и во согласност со единстве-
ни критериуми што ќе се утврдуваат во Интересна-
та заедница на Југославија за економски односи со 
странство; 

— со поедноставување на процедурата при ко -
ристењето на странските кредити за увоз во ф у н к -
ција на извозот; 

— со поповолни услови за користење на креди-
ти за подготвување на производството, за производ-
ство за извоз и за извоз на производи и услуги; 

— со обезбедување на соодветен обем и на дру -
гите извори на средства за Југословенската банка 
за економски односи со странство за кредитирање 
на производството за извоз и на извозот на опрема, 
бродови и изведувањето на инвестициони работи во 
странство; 

— со зголемување на девизниот прилив од ту-
ризмот и сообраќајните услуги во меѓународниот 
транспорт и на нето девизниот прилив од изведува-
њето на инвестициони работи во странство, посебно 
со проектирање, технологија и вградување на до-
машна опрема и материјали; 

— со натамошно зголемување на девизниот при-
лив од дознаките на нашите работници на привре-
мена работа во странство; 

— со ослободување на извозното стопанство од 
делот н а обврските з а општи општествени и заед-
нички потреби; 

— со измени и дополненија на Законот за вло -
ж у в а њ е средства на странски лица во домашни ор-
ганизации на з д р у ж е н труд, заради поттикнување 
на поголемо в л о ж у в а њ е на странски капитал во до-
машното стопанство и воведување на современа т е х -
нологија, организација на работата, пред се заради 
зголемување на извозот и др.; 

— со формирање, во рамките на секцијата на 
Стопанската комора на Југославија , на извозно-
-увозни пулови и конзорциуми на заинтересираните 
оргацизации на з д р у ж е н труд и на банките за унап-
редување на извозно-увозните работи во соработка 
со одделни земји и региони. 

З ар ад и остварување на рационален и селекти-
вен увоз на стоки и услуги и штедење на девизи, 
покра ј другото, ќ е се преземат следните мерки и 
активности: 

— ќ е се намалуваат или укинуваат вонцаринс-
ките увозни оптоварувања на увозот на суровини и 
репродукционен материјал од земјите во развој ; 

— со прописи ќ е бидат регулирани условите з а 
работење и посебните олесненија во царинските 
зоци; 

— ќ е се обезбеди увоз на суровини и репродук-
ционен материјал за производство на производи не-
опходни за обезбедување на снабденоста на домаш-
ниот пазар, к а к о и увоз на суровини од витално 
значење за редовното снабдување на населението; 

— врз основа на закони и договори ќ е се обез-
беди издвојување на дел од девизниот прилив што 
е потребен за задоволување на определени увозни 
потреби од заеднички интерес; 

— со акт на Собранието на С Ф Р Ј ќе се утврди 
обемот, начинот и динамиката на обезбедувањето 
дел од потребните девизни средства за истражување 
на енергетските^ суровини. 
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Стопанската комора на Југославија ќе ј а интен-
зивира работата врз подобрувањето на организаци-
јата на увозот и врз преиспитувањето на мрежата 
на стопанските претставништва и, според поостре-
ните критериуми, ќе изврши нивна рационализација 
врз селективна основа. 

Во почетокот на 1984 година ќе се обезбедат ус-
лови за функционирање на организираниот един-
ствен девизен пазар, во согласност со законот. 

Во странство ќе можат да се задолжуваат само 
субјектите што обезбедуваат уредно враќање на 
кредитите. Задолжувањето во странство ќе се врши 
исклучително за заеднички договорените намени и 
приоритети, во функција на остварувањето на по-
голем вкупен девизен прилив, односно на обезбеду-
вањето ликвидност во меѓународните плаќања. 

Ќе се преземаат мерки за јакнење на девизните 
резерви на земјата со кои ракува Народната банка 
на Југославија. Дел од финансиските кредити ќе се 
употреби за пополнување и јакнење на девизните 
резерви. 

Ќе се задржи депозитот на динарите што гра-
ѓаните имаат право да ги изнесат од Југославија. 

Ќе се преземат мерки за намалување на дефи-
цитот во стоковната размена со земјите со кои Југо-

. славија остварува осетно висок дефицит. 
Сојузниот извршен совет ќе ја разгледа адекват-

носта на системските решенија за спроведувањето 
на меѓународните договори во областа на сообраќа-
јот и ПТТ-врските, и, по потреба, ќе предложи со-
одветни мерки. 

IV 

16. Економската политика ќе биде насочена кон 
создавање услови за зголемено продуктивно врабо-
тување, посебно на младите стручни кадри, со што 
би се придонело за запирање на порастот на невра-
ботеноста. Заради остварување на оваа задача, не-
опходно е здружениот труд и сите општествено-по-
литички заедници да преземат мерки и активности 
со кои би се обезбедило активирање на значајните 
резерви во производствените капацитети и ресурси. 

За да се оствари предвиденото вработување во 
условите на ограничени можности и утврдени прио-
ритети на вкупниот општествено-економски развој, 
ќе се преземат следните мерки: 

— во сите гранки и дејности во кои ќе се утвр-
дат економски оправданите потреби и можности за 
зголемување на производството и на доходот ќе се 
воведува работа во повеќе смени и ќе се скратува 
работното време на работниците, првенствено на 
оние што работат под тешки услови; 

— активирање на сите расположиви потенција-
ли што се наоѓаат во недоволно користените мате-
ријални ресурси во рамките на постојните органи-
зации на здружен труд врз основа -на нивното пре-
структуирање и реорганизација, како и со нивното 
пренесување во други организации на здружен труд 
или со формирање на нови организациони единици 
на „малата индустрија" во рамките на општествени-
от сектор или на (малото стопанство на индивиду-
алниот сектор или со нивно отстапување на кори-
стење на невработените лица, со тоа што, по потре-
ба, тоа ќе се регулира со соодветни прописи; 

— ќе се обезбеди, каде што за тоа постојат ут-
врдени економско-технички компаративни предно-
сти, приоритет во инвестиционите вложувања да 
имаат дејностите кои овозможуваат вработување на 
поголем број работници; 

— ќе се обезбедуваат економски, законски и 
други услови за поголемо вработување во малото 
стопанство, за поттикнување на интересот на насе-
лението за работа во земјоделството и на село, како 
и за поголемо користење на објективните можности 
за вработување во терцијалниот сектор; 

— ќе се поттикнува интересот на здружениот 
труд за поголемо насочување на процесот на здру-
жувањето на трудот и средствата спрема недоволно 
развиените подрачја и ќе се преземаат мерки тој 
процес да биде следен со соодветна подвижност на 
работниците, особено на стручните; 

— ќе се инср!стира врз обезбедувањето на сите 
услови за поголема вкупна економски оправдана 
територијална подвижност на работоспособното 
население; 

— ќе се поттикнуваат сите форми на вложува-
ња средства на граќаните во развојот на материјал-
ната основа на трудот и вработувањето во општес-
твениот сектор, како и сите форми на здружување 
на средства на граѓаните заради вршење на стопан-
ски дејности со личен труд со средства во сопстве-
ност на граѓаните; 

— прекувремените и други видови дополнител-
на работа ќе се сведат на неопходна, економски оп-
равдана мера, особено за работите и задачите во 
кои можат да се ангажираат млади невработени 
стручни работници. На работниците што ги испол-
ниле условите за остварување на правото на ста-
росна пензија ќе им престане работниот однос и ќе 
се оневозможи вработувањето на пензионерите на 
кои работниот однос им престанал по сила на за-
конот; 

— вработувањето во вонстопанските дејности и 
во административно-стручните работи ќе се сведе 
на најнеопходна мера. Во органите на општествено-
-политичките заедници, стручните служби на само-
управните интересни заедници, здруженијата на 
организациите на здружен труд и општествено-по-
литичките организации нема да се зголемува бројот 
на вработените, освен до бројот на приправници ут-
врден со самоуправниот општ акт и со закон; 

— ќе се забрза процесот на усогласувањето на 
образованието со потребите на здружениот труд 
преку стимулирање на уписот за производствени за-
нимања и ќе се обезбеди подобро користење на си-
стемот на преквалификација и доквалификација на 
работниците за дефицитарните занимања за кои се 
обезбедени работни места; 

— ќе се инсистира на решително спроведување 
на мерките за обезбедување на поголема работна 
дисциплина и одговорност и за остварување на по-
големи работни ефекти врз основа на поголемо знае-
ње и способност на кадрите и со тоа ќе се отстранат 
појавите на сигурност на вработените работници не-
зависно од нивното знаење, од односот спрема ра-
ботата и од остварените резултати од трудот; 

— ќе се преземат мерки за доследно спроведу-
вање и применување на општествено усвоените кри-
териуми за приоритетр1те во вработувањето; 

— со плановите за развој и програмите за вра-
ботување на општествено-политичките заедници и 
на организациите на здружен труд ќе се утврдат 
конкретните потреби и можности за вработување 
првенствено на младите школувани кадри и на ра-
ботниците што се враќаат од привремена работа во 
странство, при што треба поцелосно да се користат 
нивните средства за зголемување на можноста за 
продуктивно вработување; 

— ќе се склучи општествен договор за основите 
на заедничката политика во областа на воаботува-
њето и за нејзиното остварување во СФРЈ. 

Со реализација на предвидените мерки и со по-
целосно и порационално користење на сите ?датери-
јални и човечки ресурси би се создале услова за 
отворање на околу 120 илјади нови работни места. 
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Со вработување на околу 40 илјади лица на работа 
со средства во сопственост на граѓаните и со замена 
на природниот одлив на околу 150 илјади лица, ќе 
се вработат вкупно околу 310 илјади нови работ-
ници, пред се млади стручни кадри и приправници. 

Здружениот труд и општествено-политичките 
заедници ќе преземат и други заеднички и посебни 
економски, социјални и политички мерки и актив-
ности, за да може со остварување на предвиденото 
вработување да се обезбеди запирање на натамош-
ниот растеж на невработеноста во земјата и поголе-
мо вработување на граѓаните што се враќаат од 
привремена работа во странство. 

Неопходно е организациите на здружен труд, 
самоуправните организации и заедници и општес-
твено-политичките заедници да извршат анализа на 
состојбата во поглед на своите кадри и да преземат 
соодветни мерки за измена и подобрување на кад-
ровската структура, за да може да се обезбеди по-
висок степен на техно-економските и технолошките 
способности и знаења и да се забрза нивната при-
мена. 

17. Научноистражувачката дејност во стопан-
ството и во општествените дејности ќе се третира 
како дејност од посебен оиштествено-економски ин-
терес за натамошниот и поуспешен развој на зем-
јата. 

Организациите на здружен труд, општествено-
-политичките заедници и самоуправните интересни 
заедници ќе утврдат стабилни извори на средствата 
за развој на научноистражувачката дејност и ќе 
обезбедат нивни динамичен растеж во согласност со 
растежот на доходот на општественото стопанство. 
Ќе се подобрат условите за финансирање на инве-
стициите во науката и ќе се овозможи увоз на неоп-
ходната опрема што не се произведува во земјата, 
без плаќање на увозни давачки. Ќе се ослободува 
од данок и придонеси доходот што претставува ма-
теријална основа за поттикнување на научноистра-
жувачкиот труд, ќе се создадат услови за увоз на 
научно-стручна литература и ќе се преземаат други 
мерки и активности за забрзан развој и примена на 
современата наука и.технологија. 

Иновацијската дејност, како значаен фактор на 
развојот, уште повеќе општествено ќе се поддржува 
и материјално ќе се стимулира. Ќе се преземаат 
соодветни мерки за ослободување од данокот и од 
другите придонеси за оној дел од доходот на инова-
торите што е остварен со иновација и со нејзината 
примена во организациите на здружен труд. По-
себно, со мерките на економската политика и со 
други активности, ќе се поттикнува подоброто ко-
ристење на кадровскиот потенцијал, развојот на 
научноистраж^увачките центри во работните органи-
зации на здружен труд, здружувањето и поврзува-
њето на научните центри во организациите на здру-
жен труд и непосредната размена на трудот помеѓу 
организациите на здружен труд и научноистражу-
вачките организации, заради побрза примена на 
резултатите од научноистражувачкиот труд во 
практиката и поголемо виј ание на техничко-техно-
лошкиот процес врз вкупниот општествено-економ-
ски развој. Од посебно значење е битно да се 
подобри организираноста на науката и нејзиното 
поцврсто поврзување и интегрирање врз заеднич-
ките програми за научноистражувачка работа. 

V 

18. Со усогласување на понудата и побарувач-
ката ќе се отстрануваат растројствата на пазарот. 
Тоа ќе се постигне со зголемување на производ-
ството. посебно на производството на енергија, су-
ровини и храна, со навремен увоз, со поефикасни 

интервенции од стоковните резерви и со усогласу-
вање на потрошувачката со расположивите мож-
ности. 

Со мерките на економската политика ќе се 
обезбедува влијание на економската принуда врз 
однесувањето на стопанските субјекти и врз нив-
ното работење и развој. Со доследно применување 
на законите, со измени и дополненија на прописите 
и со други мерки ќе се обезбеди поуспешно ф у н -
кционирање на единствениот југословенски пазар. 
Заради отстранување на појавите на нарушување 
на единствениот југословенски пазар и заради обез-
бедување на подобра снабденост на пазарот, по-
себно со поттикнување на производството, ќе се 
преземат следните мерки и активности: 

— федерацијата, републиките, автономните по-
краини и општините, најдоцна до крајот на првиот 
квартал на 1984 година, ќе ги преиспитаат пропи-
сите од својата надлежност и ќе ги изменат одред-
бите и практиката што влијаат врз ограничувањето 
на движењето на стоките, работниците, акумула-
цијата и девизите и што доведуваат до затворање 
во територијални рамки; 

— со акт на Собранието на СФРЈ ќе се утврди 
начинот на обезбедување девизи за плаќање на 
нафтата, нафтените деривати и јагленот за КОК-
сирање од увоз, за транспорт на овие суровини до 
југословенската граница, за складирање на приро-
ден гас во странство и за трошоците за транзит на 
природен гас до југословенската граница, во со-
гласност со енергетскиот биланс на Југословија за 
1984 година и со средствата предвидени за тие на-
мени во платниот и во девизниот биланс на зем-
јата; 

— врз основа на Општествениот договор за 
обезбедување и користење на девизи за плаќање 
на приоритетниот увоз на определени производи, 
односно суровини за нивното производство во 1984 
година, во рамките на Стопанската комора на Југо-
славија и на стопанските комори на републиките 
и стопанските комори на автономните покраини, 
ќе се склучат самоуправните спогодби на органи-
зациите на здружен труд што се занимаваат со про-
изводство и промет, со кои ќе се утврдат меѓусеб-
ните права, обврски и одговорности за рамномерно 
и подеднакво снабдување на единствениот југосло-
венски пазар со лекови, медицински материјал, 
прехранбени производи од Општествениот договор, 
минерални ѓубрива, средства за заштита на расте-
нијата, детергенти и со други производи; 

— со мерките на економската политика, посеб-
но со кредитната политика, ќе се поттикнува побр-
зото поврзување на производителите и на потро-
шувачите на суровини и енергија, односно на про-
изводителите на основни прехранбени производи и 
на прометните и туристичките организации и здру-
жувањето на средствата за поголемо производство 
за домашни потреби и за извоз. Ќе се подобри ор-
ганизацијата на откупот и на прометот на земјо-
делски производи и ќе се обезбеди рационално ко-
ристење на тие производи; 

— заради постигнување на поголема усогласе-
ност на понудата и побарувачката на пазарот, не-
опходно е на сите нивоа да се забрза активноста 
за формирање на стоковни резерви. Ќе се склучи 
општествен договор за обезбедувањето стабилни 
извори на средства за финансирање на стоковните 
резерви. За финансирање на резервите на опреде-
лени производи во федерацијата, републиките и 
автономните покраини, покрај другите извори, ќе 
се употреби и дел од средствата на примарната еми-
сија, како и кредити од други извори под поволни 
услови; 

— заради обезбедување континуитет во произ-
водството и поголеми можности за интервенции на 
пазарот, ќе се обезбедат девизи и динарски средства 
за сојузните стоковни резерви; 
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— ќе се преземат мерк,и за намалување бројот 
на посредници при формирањето на цените во про-
метот на големо и прометот на мало, како и рабо-
тата во врска со начинот на пресметување на за-
висните трошоци во цената; 

— сите ошптествено-политички заедници, од-
носно нивните инспекциски, правосудните и други 
надлежни органи за сузбивање PI отстранување на 
појавите на нарушавање на единството на југосло-
венскиот пазар, ќе преземат решителни мерки за 
спречување на натуралната размена, на врзаните 
работи, обусловувањето на размената со девизни 
плаќања, затворањето на пазарот и ограничува-
њето движењето на стоките, услугите, акумулаци-
јата и девизите. 

19. Основците задачи на политиката на цените 
во 1984 година се: значително намалување на ин-
флацијата и отстранување на нејзините причини, а 
посебно на секторот на трошоците; отстранување 
на најизразитите д и с п а р и т е т во односите на це-
ните на производите и услугите; промени во систе-
мот на цените и создавање на други услови орга-
низациите на здружен труд да ги формираат це-
ните во согласност со определувањето основни кри-
териуми за формирање и општествена контрола 
на цените да бидат критериумите утврдени во 
Антиинфлационата програма. 

Брз движењето на цените ќе се влијае првен-
ствено со економски мерки со кои треба да се де-
стимулира зголемувањето на доходот преку помес-
тување на цените. Доследно ќе се применуваат кри-
териумите за формирање на цените и ќе се спрове-
дува општествена контрола на цените. 

Во рамките на политиката на цените, неопход-
но е да се усогласуваат релативните односи на це-
ните. Во почетокот на годината, врз основа на усво-
ената програма, ќе почне отстранувањето на н а ј -
изразитите диспаритет^ на цените на производите 
и услугите, со истовремено преземање на мерки за 
значително намалување на инфлацијата. Натамош-
ното усогласување на домашните цени со светските 
цени и усогласувањето на односите помеѓу домаш-
ните цени ќе се врши постепено. Заради зачувување 
на резултатите од отстранувањето на н а ј и з р а з и т а ^ 
диспаритети на цените, ќе се преземат економски 
и други мерки. 

Ќ е се сузбиваат сите форми на монополско спо-
годување за цените и зголемувањето на цените 
надвор од утврдените критериуми. 

Во секторите на стоки и услуги к а ј кои пос-
тои задоволителен степен на усогласеност на пону-
дата и побарувачката, цените ќе се формираат спо-
ред условите на пазарот. Тоа посебно се однесува 
на производите што не се од суштествено значење 
за трошоците за репродукција и за стандардот на 
населението. 

Заради стабилизација на цените на земјодел-
ските производи, поттикнување на зголемувањето 
и стабилизација на земјоделското производство, ќе 
се разработи системот и ќе се осигураат средства 
за намалување на определени трошоци на земјо-
делското производство, со воведување на компен-
зации и регреси за општествено организираното и 
стоковното земјоделско производство. Со договор ќе 
се усогласат изворите на средства и начинот на 
нивното користење за тие намени — единствено за 
целата земја. Системот на компензација и регрес, 
мора да биде првенствено во функција на зголе-
мувањето на земјоделското производство за паза-
рот, како и на поголемиот откуп на пченица, пчен-
ка, оризова арпа, индустриски растенија, добиток и 
млеко. 

Ќе се продолжи усогласувањето на цените на 
комуналните услуги и на стандардите со економ-
ските цеци. 

Мерките за непосредна контрола на цените ќе 
се применуваат диференцирано и селективно во 
одделни стопански дејности во кои ќе се утврди 
дека со другите мерки на економската политика 
не може ефикасно да се влијае врз цените. Овие 
мерки истовремено ќе бидат поддржани со други 

мерки на економската политика. 

VI 

20. Со монетарно-кредитната политика ќе се 
поддржува остварувањето на основните цели и за -
дачи предвидени со Резолуцијата, а пред се ожи-
вувањето на производството, поттикнувањето на 
производството за извоз и на извозот, на земјо-
делското производство и на залихите на основни 
земјоделско-прехранбени производи, како и про-
изводството на енергија од домашни извори и на 
други суровини и репродукциони материјали со кои 
рационално се супституира увозот од конвертибил-
ното подрачје. Монетарно-кредитната политика ќе 
влијае и врз ограничувањето на порастот на домаш-
ната побарувачка и врз сузбивањето на инфлаци-
јата. Заради непречено одвивање на текуштата ре-
продукција во предвидените рамки, со монетарно-
-кредитната политика и со други инструменти на 
економската политика ќе се влијае врз ублажување-
то на проблемите на неликвидност на стопанството 
и на банките. За да се обезбеди остварувањето на 
овие цели и задачи ќе се води политика на побавен 
растеж на паричната маса на нетодомашната ак-
тива и на пласманите на банките од остварениот 
номинален растеж на општествениот производ. 

Заради ублажување на постојните финансиски 
обврски од текупггото работење, ќ е се изврши, врз 
селективна основа, репрограмирање на долговите 
по основа на кредитите на организациите на здру-
ж е н труд, конвертирање на дел од кредитите од 
примарната емисија и, истовремено со другите мер-
ки на економската политика, ќе се преземат други 
мерки за подобрување на положбата на организа-
циите на здружен труд. За да се остварат овие 
задачи, ќе се преземат следните мерки и актив-
ности: 

— Народната банка на Југославија, со мерките 
и инструментите на монетарната и кредитната по-
литика, ќе обезбеди динамичко усогласување на 
предвидениот пораст на паричната маса на нето-
домашната актива и на пласманите на банките во 
согласност со сезонските потреби на стопанството; 

— со мерките и инструментите на монетарно-
кредитното регулирање, Народната банка на Југо-
славија ќе влијае врз одржувањето на неопходното 
ниво на вкупната ликвидност на банките; 

— врз основа на општата анализа и оцена на 
неликвидноста на стопанството и банките во репуб-
ликите и автономните покраини, Сојузниот извршен 
совет ќе му предложи на Собранието на СФРЈ соод-
ветни мерки за ублажување на таквата состојба; 

— дел од краткорочните кредити од примар-
ната емисија на организациите на здружен труд во 
долгорочен кредит за обртни средства. Врз основа на 
ефектите од тоа претворање ќе се предложат нови 
стапки на реесконтот; 

— врз основа на договорените критериуми, из-
вршените анализи и усогласените санациони про-
грами, банките ќе ги репрограмираат, врз селек-
тивна основа, во рамките на билансните можности, 
кредитните обврски на определени организации' на 
здружен труд; 

— со измени и дополненија на прописите од 
областа на монетарниот фонд, кредитниот и бан-
карскиот систем, како и на системот за плаќање 
и на пресметковниот систем, ќе се создадат услови 
за преземање мерки за поголема интегрираност, 
за поефикасно и порационално користење на па-
ричните средства и за забрзување па нивната цир-
кулација и ќе се обезбеди приоритет па исплатата 
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на обврските по основа на должничко-доверител-
ските односи. Ќе се преземат и други мерки за на-
малување и регулирање на должничко-доверител-
ските односи (поширока примена на контокорен-
тните односи, на разни форми на пребивање на 
д о л е в а њ а т а ил побарувањата, цесии и асигнации), 
како и мерки за јакнење на финансиската дисци-
плина ; 

— ќе се продолжи важењето на Законот за 
обезбедување средства на железничките транспор-
тни организации на здружен труд за купување тп 
шински возила од домашно производство и во 1984 
година до вкупен износ од 1.500.000.000 динари; 

— со посебни сојузни прописи ќе се регулира 
начинот на решавањето на курсните разлики насти-
нати по сите основи до крајот на 1983 година и ќе 
се предложат системски решенија за трајно регу-
лирање на курсните разлики; 

— ќе се зголеми одговорноста на банките за 
уредното извршување на преземените обврски, за 
преземањето на обврски без покритие и за финан-
сиската недисциплина, За таа цел, Народната б а т а 
на Југославија и другите надлежни органи ќе пре-
земат мерки банките уредно да ги извршуваат об-
врските по основа на инвестиционите кредити и по 
основа на други обврски во плаќањата во земјата 
и спрема странство; 

— со мерките на мбнетарно-кредитната поли-
тика и со деловната политика на банките ќе се 
обезбедат најповолни услови за кредитирање на 
производството за извоз и на извозот, посебно на 
конвертибилното подрачје, како и извозот на стоки 
и услуги на клириншкото подрачје што се оства-
рува според меѓудржавните аранжмани, и произ-
водството, откупот и "залихите на основни земјо-
делски и прехранбени производи во однос на дру-
гите селективна! намени, во утврдените монетарни 
и кредитни рамки; 

— ќе се преземат мерки инвестиционите кре-
дити на банките во основни средства да не се зго-
лемуваат над износот на тие кредити со состојба 
на 31 декември 1983 година, освен за објектите на 
кои им се обезбедува најмалку 50Vo од производ-
ството за извоз со позитивен нето девизен ефект, 
за изградба на енергетски објекти врз база на до-
машни извори, како и за објекти за гасификација 
врз база на веќе склучените меѓународни договори 
и за определени објекти за производство на на ј -
дефицитарните суровини и репродукциони матери-
јали, за капацитетите на примарното земјоделско 
производство — вклучувајќи ги и хидромелиора-
циите, за производството на шински возила од до-
машно производство за потребите на југословен-
ските железници, за објектите на водоснабдувањето 
што се неопходни заради спречување на поголе-
мите растројства во снабдувањето со вода, како и 
инвестиционите кредити од средствата на Фондот 
на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој 
на стопански недоволно развиените републики и на 
САП Косово вклучувајќи ги и инвестиционите кре,-
дити на ба.нките што ги придружуваат пласманите 
од средствата на овој фонд во делот што се одне-
сува на задолжителното здружување, наиивести-
ционите кредити за обнова и изградба на под-
рачјата погодени од земјотрес, инвестиционите кре-
дити и дополнителните и посебните средства што 
се користат за побрз развој на САП Косово и ин-
вестиционите пласмани на банките во кои учеству-
ваат кредитите на Меѓународната банка за обнова 
и развој, на Европската инвестициона банка и на 
други меѓународни финансиски организации; 

— со политиката на каматните стапки ќе се 
обезбеди порационално користење на паричните 
средства, стим,улирање на сите форми на штедење 
на корисниците на општествени средство и на гра-
ѓаните и поефикасно работење во целост. Ќе се про-
должи усогласувањето на каматните стапки со 

стапката на инфлацијата, при што ќе се стреми тоа 
усогласување да се остварува, пред се, со забавање 
на инфлацијата. Каматните стапки ќе се усогласу-
ваат со тоа што ќе се обезбеди диференцирање на 
каматната стапка во согласност со политиката на 
приоритетот. Каматните стапки на пласмаците за 
извоз на стоки и услуги и за производство и залихи 
на основните земјоделско-прехранбени производи 
ќе бидат пониски во однос на другите селективни 
намени што се поддржуваат со-примарната емисија. 
Со Одлуката за целите и задачите на заедничката 
емисиона и парична политика и за заедничките 
основи на кредитната политика во 1984 година, ќе 
се предвиди воведување на минимална каматна 
стапка на пласманите на деловните банки и начинот 
на нејзиното усогласување со стапката на ицфла-
цијата; 

— задолжителната резерва на банките к а ј На-
родната банка на Југославија и другите инстру-
менти на монетарното регулирање, поефикасно ќе 
се користат за регулирање на количеството на па -
рите во оптек заради обезбедување на ликвидноста; 

—^ со мерките на монетарно-кредитната поли-
тика ќе се поттикнуваат извозниците да ги напла-
туваат девизите што побргу и да ги внесуваат во 
земјата, со тоа што ќе се оневозможи кредитира-
њето на организациите на здружен труд што де-
визниот при,лив остварен по основа на извоз ,на 
стоки и услуги го задржуваат на своите девизни 
сметки, а динарските средства за текушта репро-
дукција ги обезбедуваат со кредити, вклучувајќи 
ја примарната емисија; 

— во рамките на монетарно-кредитниот и бан-
карскиот систем ќе се извршат неопходните измени 
за да се обезбеди неговото поефикасно функцио-
нирање; 

— од кредитниот потенцијал на банките, преку 
Југословенската^ банка за меѓународна и економ-
ска соработка ќе се насочат 27 милијарди динари 
за кредитирање на извозот на опрема и бродови 
на кредит и изведувањето на инвестициони работи 
во странство на кредит, за кое ќе се предложи до-
несување на посебен закон; 

— ќе се зголеми улогата и одговорноста на 
Народната банка на Југославија во спроведувањето 
на емисионата и монетарната политика во целост; 

—^ со мерките на монетарно-кредитната поли-
тика ќе се обезбеди пораст на пласманите на бан-
ките за станбено-комунална изградба, со тоа што 
тие пласмани на банките да можат да се зголемат 
во согласност со утврдените рамки на порастот на 
вкупните пласмани на банките; 

— банките ќе поведат постапка за измена на 
склучените самоуправни спогодби за да се реши 
прашањето за одлагање на рокот на наплатата на 
кредитите дадени од кредитниот потенцијал на 
деловните банки за обртни средства на стопанство-
то на САП Косово во 1982, 1983 и 1984 година; 

— со мерките на монетарно-кредитната поли-
тика ќе се спречи кредитирањето на организациите 
на здружен труд што не ги почитуваат прописите 
за општествената контрола на цените. 

VII 

21. Заради средување на односите во областа 
на стекнувањето и распределбата на доходот, како 
и заради пореално искажување на вкупниот при-
ход, доходот и чистиот доход, ќе се преземат след-
ните мерки: 

— уважувајќи ги реалните можности на дохо-
дот, ќе се измени системот на амортизација и ќе 
се обезбеди навремено ревалоризирана на основ-
ните средства, за да се обезбеди најмала проста 
репродукција на општествените средства. Овие 
решенија ќе се применуваат и врз пресметката ца 
резултатите од работењето во 1954 година; 
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— ќе се извршат измени и дополненија во За -
конот за утврдување и распоредување на вкупниот 
приход и доходот, заради пореално искажување на 
вкупниот приход и доходот; 

— во првото полугодиште на 1984 година ќе се 
склучи општествен договор за заедничките основи 
и мерила за самоуправно уредување на односите 
во стекнувањето и распоредувањето на доходот и 
чистиот доход, во распределба на средствата за 
лични доходи и за заедничка потрошувачка и во 

личните примања на работниците врз товар на ма-
теријалните трошоци; 

— ќе се склучи посебен договор во првото 
полугодиште на 1984 година, со кој ќе се утврдат 
единствени критериуми за утврдување на делот од 
доходот што е резултат од посебните погодности 
на пазарот и во стекнувањето на доходот, како и 
начинот на располагањето со тој дел од доходот; 

— ќе се регулира аконтациите на данокот и 
придонесот од доходот и аконтациите на личните 
доходи да се исплатуваат во текуштиот пресметко-
вен период најмногу до исплатените аконтации за 
претходниот пресметковен период до утврдувањето 
на доходот по периодичната пресметка и по заврш-
ната сметка, со исклучок на исплатата на личните 
доходи во организациите на здружен труд што ги 
пресметуваат средствата за Слични доходи месечно, 
според резултатите од трудот; 

— ќе се вложат посебни усилби да се намали 
бројот на организациите на здружен труд што рабо-
тат со загуби и да се намалат загубите. Доследно ќе 
се применуваат прописите за санација и престанок 
на работата на организациите н.а здружен труд, ќе 
се врши санација на организациите на здружен труд 
и промена на производствените програми и преста-
нок на работата, ако е тоа неопходно. 

VIII 

22. Со мерките на економската политика и со 
други активности ќе се обезбеди усогласување' на 
сите видови потрошувачка со реалните можности и 
остварениот доход. Во таа смисла, во републиките 
и во автономните покраини ќе се донесат општестве-
ни договори со кои ќе се утврдат рамките на оддел-
ни видови потрошувачка, врз селективни основи. 

За да се сведат сите видови потрошувачка во 
реални рамки, неопходно е, до спроведувањето на 
предвидените промени и до разработката на основ-
ните односи и механизми на стопанскиот систем, да 
се задржат неопходните Интервентни мерки. 

23. Во системот и политиката на распоредува-
ње на доходот и на средствата за лични доходи тре-
ба да се обезбеди подоследна распределба врз осно-
ва на трудот и резултатите од трудот, за поцелосна 
афирмација на производствената и креативна рабо-
та и за подобро вреднување на работата во отежна-
ти услови, врз начелата на слободна размена на 
трудот и јакнење на материјалната основа на тру-
дот. Затоа е неопходно да се поттикнува општата 
иницијатива и творештвото на работниците заради 
поефикасно користење на расположивите ресурси, 
за остварување на повисок реален доход и лични 
доходи. За да се оствари оваа политика, потребно е: 

— со распоредувањето на доходот и чистиот до-
ход да се обезбеди јакнење на акумулативната и 
репродуктивната способност на стопанството и по-
брз растеж на средствата за проширување на мате-
ријалната основа на трудот од растежот на сред-
ствата за лични доходи и заедничка потрошувачка, 
водејќи сметка за тоа со одлуките во организациите 
на здружен труд да се воспоставуваат поповолни 
односи, утврдени со општествените договори и са-
моуправните спогодби, помеѓу брзото личните дохо-
ди по работник и акумулацијата спрема ангажира-
ните средства; 

— преку општествените договори и самоуправ-
ните спогодби што ќе се склучат во првото полуго-
дие 1984 година, да се разработат и воспостават ме-
ханизми во распоредувањето на чистиот доход со 
кои ќе се обезбеди работниците кои подобро и пора-
ционално управуваат со доходот и со општествени-
те средства, односно кои остваруваат поголем доход 
по работник и средства и повеќе издвојуваат за аку-
мулација, да имаат и погледи лични доходи, при 
што треба да се обезбеди побрз растеж на акумула-
цијата од растежот на средствата за лични доходи. 
Личните доходи на работниците во нестопанските 
дејности треба да растат во согласност со резулта-
тите од остварувањето на утврдените програми за 
работа, во зависност од нивниот придонес во созда-
вањето на доходот на стопанството и од вкупните 
расположиви материјални можности; 

— во распределбата на средствата за лични до-
ходи повеќе да се вреднува работата во материјал-
ното производство, работата под тешки услови и 
креативната работа. Притоа, треба да се обезбеди 
организациите на здружен труд што остваруваат по-
голем доход со оглед на вложената работа и анга-

жираните средства, и што издвојуваат и натпросечна 
акумулација, треба да издвојуваат и натпросечни 
средства за личните доходи; 

— организациите на здружен труд што работат 
со загуби по завршната сметка да исплаќаат лични 
доходи само до нивото на загарантираните лични 
доходи. Ако загубите настанале од објективни при-
чини, личните доходи, по исклучок, можат да бидат 
и поголеми од загарантираните, под услов заинте-
ресираните субјекти да обезбедат соодветни сред-
ства; 

— средствата што се издвојуваат за заедничка 
потрошувачка на работниците во основните органи-
зации на здружен труд и во работните заедници да 
растат најмногу до растежот на личните доходи во 
стопанството на републиката односно на автоном-
ната покраина, со тоа што да можат да изнесуваат 
најмногу до двојниот износ на средствата за заед-
ничка потрошувачка по работник во стопанството 
на републиката односно на автономната покраина, 
остварен во претходната година; 

— исплатите на пензиите и инвалиднини^ да 
се усогласуваат според важечките прописи. 

За да се обезбеди единствена општествено спо-
редлива информациона основа за планирање и ана-
лиза на движењето на личните доходи и на продук-
тивноста на трудот во организациите на здружен 
труд, до крајот на првото полугодие на 1984 година 
ќе се утврди методот на пресметување и искажу-
вање на сите показатели суштествени за поефикасно 
водење и поцелосно следење на остварувањето на 
утврдената политика, во согласност со општестве-
ниот договор за заедничките основи и мерила за 
самоуправно уредување на односите во стекнува-
њето и распоредувањето на доходот и чистиот доход, 
распределбата на средствата за лични доходи и за-
едничка потрошувачка и личните примања на ра-
ботниците врз товар на материјалните трошоци. 

24. Во согласност со материјалните услови во 
организациите на здружен труд и БО другите само-
управни организации и заедници и во општествено-
-политичките заедници, ќе се преземат мерки и ак-
тивности за запирање на упадокот на реалните лич-
ни доходи, за ублажување на социјалните проблеми 
и за заштита на животниот стандард, со настоју-
г,ање товарот на стабилизацијата нерамномерно да 
се распореди, а да не се нарушува начелото на ра-
спределба според резултатите од трудот. 

^ Неопходно е да се создаваат услови работните 
луѓе да го подобруваат животниот стандард со зго-
лемување на продуктивноста на трудот, на еконо-
мичноста и ргчч-,чбтЈлиестп и, впз тза еп --о. 
лемување на доходот и личните доходи, со ило по-
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доследна примена на начелото за распределба спо-
ред резултатите од трудот и со' поцелосна афирма-
ција на производствената, креативната работа и на 
работата во тешки услови. 

Во организациите на здружен труд во кои ра-
ботниците остваруваат ниски лични доходи ќе се 

изноаѓаат нови можности за продуктивна работа, ќе 
се ориентира кон нови програми, нова организација 
па работата, подобро користење на капацитетите и 
кадрите. 

Зависно од материјалната положба на работни-
кот и на неговото семејство, со селективно^ корис-
тење на средствата за заедничка потрошувачка во 
организациите на здружен труд, врз принципите на 
солидарност и заемност, ќе се штити стандардот на 
работниците со снабдување со огрев и зимница, со 
обезбедување на општествена исхрана, превоз од 
работа и на работа, регрес за годишен одмор и сл. 
На работниците што се во посебно тешка материјал-
на положба ќе им се обезбедат додатни средства со 
КОИ ќе се ублажат неповолните последици од зголе-
мувањето на цените на најважните производи за 
исхрана и на услугите. 

Ќе им се обезбеди соодветен надомест на лицата 
што примаат додаток на деца (зависно од цензусот 
на групата и броЈот на децата), на корисниците на 
пензии што примаат заштитен додаток, на корисни-
ците, на надомест за привремена невработеност, на 
членовите на семејствата на лица што се на задол-
жителна воена служба, на хранителите на семејства, 
на лицата што примаат социјална помош, на цивил-
ните инвалиди од војната, на корисниците на сти-
пендии и кредити кои се од семејства со ниски при-
мања по член на домаќинството, во целост или де-
лумно за износот на остварениот пораст на цените 
на основните производи за исхрана и на услугите. 
Ќе им се обезбеди делумен надомест на уживатели-
те на основна парична помош и на корисниците на 
ниски пензии чии приходи по член на домаќинство-
то не го надминуваат износот на граничната пензија. 

Средствата за оваа намена ќе се обезбедат со 
прераспределба и со рационална употреба на сред-
ствата во рамките на самоуправните интересни 
заедници и општествено-политичките заедници и со 
користење на резервите, со ослободување на данок 
и придонес и од други обврски, делумно или во це-
лост, и со користење на кредити под поповолни ус-
лови. 

При вработувањето, кога сите други услови се 
еднакви, предност ќе им се дава на лицата од дома-
ќинствата со најниски просечни приходи по член 
на домаќинството. Ќе се зголеми надоместот за вре-
ме на привремена невработеност со измена на цен-
зусот ка ј примателите од најзагрозените категории 
домаќинства. 

Ќе се обезбеди наменско користење на средства 
за субвенционирање на станарината со ублажување 
на постојните цензуси. Ќе се утврди можноста за 
субвенционирање на трошоци за домување во со-
одветен стан на оние категории население на кои 
тоа им е неопходно, како и субвенционирање на 
станарината на потстанарите што имаат ниски при-
ходи по член на домаќинството. 

Работниците, пензионерите и другите работни 
луѓе со ниски примања по член на домаќинството, 
ќе се ослободат од плаќањето на сите видови само-
придонес. 

25. Вкупните средства во републиките и во ав-
тономните покраини за задоволување на општите 
општествени и заедничките потреби што се корис-
тат преку буџетите на општествено-политичките за -
едници и преку самоуправните интересни заедници 
од општествените дејности, можат да растат најмно-
гу до 0,75% од стапката на растежот на доходот на 
фшггественото стопанство утврден по периодичната 

пресметка, освен средствата за придонесот на репуб-
ликите и на автономните покраини во Буџетот на 
федерацијата, дополнителните средства за финан-
сирање на општествените и другите служби во сто-
пански недоволно развиените републики и САП 
Косово, за отстранување на последниците од еле-
ментарни непогоди, за премостување на разликите 
настанати поради различните услови за упис и пла-
сман на средствата на Фондот на федерацијата за1 

кредитирање на побрзиот развој на стопански не-
доволно развиените републики и автономните по-
краини, придонесот во Фондот на солидарноста со 
наврзаните земји и со земјите во развој. За Исплата 
на пензиите и инвалиднините, средствата за испла-
та на самоуправните интересни заедници за економ-
ски односи со странство, средствата остварени од 
даноци и придонеси на граѓаните, средствата оства-
рени од данокот од личниот доход наменети за уна-
предување на земјоделското производство и за дру-
ги обврски врз основа на договор на одделни или 
на сите републики и автономните покраини или на 
сојузен закон. 

До утврдувањето на стапката на растежот на 
доходот на општественото стопанство за периодот 

јануари — март 1984 година, вкупните средства за 
општи општествени и за заеднички потреби во ре-
публиката односно во автономната покраина, што се 
ограничуваат согласно со став 1 на оваа точка, и 
утврдуваат за 1984 година со растеж до 19% во од-
нос на дозволеното ниво на потрошувачката за 1983 
година, со тоа што во периодот јануари—март не мо-
ж е да надмине 23%, во периодот јануари — јуни 
47%, и во периодот јануари — септември 73% од 
годишниот план. 

Во републиката односно во автономната покра-
ина може да се утврди диференциран растеж на 
средствата за одделни намени односно корисници, 
со тоа што вкупниот растеж на средствата за општи 
општествени и заеднички потреби не може да биде 
поголем од растежот на средствата предвидени со 
оваа резолуција. 

Заради остварување на оваа политика ќе се 
преземат следните мерки: 

— ќе се преиспитаат прописите со кои се утвр-
дени правата за кои средства се обезбедуваат од 
средствата за задоволување на општите и заеднич-
ките потреби, со тоа што тие права да се усогласат 
со расположивите можности во 1984 година и во на-
редниот период; 

— во републиката и во автономната покраина, 
со политиката на даноците и придонесите, со соод-
ветни прописи и со други мерки ќе се намали опто-
варувањето на стопанството со издатоци за општи 
општествени и заеднички потреби; 

— општествено-политичките заедници и само-
управните интересни заедници односно самоуправ-
ните органи во организациите на здружен труд ќе 
ги преиспитаат прописите односно самоуправните 
општи акти во кои се утврдени организацијата и 
мрежата на институциите во одделни области за вр-
шење на административно-стручни работи во орга-
ните на управата, во самоуправните интересни заед-
ници, во организациите на здружен труд и во други 
самоуправни организации и заедници, со цел да се 
постигне повисок степен на рационализација и на-
малување на институциите и на административниот 
апарат; 

— со сојузен закон ќе се регулира привремена-
та забрана на располагањето со дел од општествени-
те средства на општествено-политичките заедници 
и на самоуправните интересни заедници од општес-
твените дејности над предвидениот растеж. 
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IX 

26. За 1983 година, расходите на буџетот на ф е -
дерацијата се утврдуваат на следниот начин: 

— за финансирање на Југословенската народна 
армија ќе се обезбедат средства во височина од 5,2Vo 
од националниот доход: 

— дополнителните средства за финансирање на 
општествените и други служби' во стопански недо-
волно развиените републики и во САП Косово ќе 
растат по стапка од 30% во однос на 1983 година, со 
тоа што во периодот јануари—март не можат да 
надминат 230/о во периодот јануари—јуни 47% и во 
периодот јануари^септември 73% од годишниот 
износ; 

— издатоците за боречко-инвалидска заштита и 
пензиите на воените лица ќе се движат во согласно-
ст со важечките прописи; 

другите расходи на буџетот на федерацијата 
за 1984 година, освен обврските од поранешните го-
дини, ќе се движат во согласност со планираниот 
растеж на општата и заедничката потрошувачка. 

X 

27. Со договорите на републиките и на автоном-
ните покраини, што тие ќе ги склучат во првото 
тримесечје 1984 година, ќе се изедначат и ќе се усо-
гласат основните елементи на даночниот систем и 
даночната политика со барањата од Долгорочната 
програма за економска стабилизација. Согласно со 
меѓусебно преземените обврски во договорите, ре-
публиките и автономните покраини со свои прописи 
ќе обезбедат остварување на целината на полити-
ката утврдена во Долгорочната програма за економ-
ска стабилизација, а особено: 

—' да се намалуваат'оптоварувањата на стопан-
ството со трошоци на општествена режија , со што 
товарот на економската стабилизација значително 
нерамномерно ќе се распореди; 

— со примена на пропорционални стапки на 
данокот ца доход на стопанството, диференцирани 
по гранки и групации и пропорционални стапки на 
данокот од доходот на работниците и на работните 
луте, како и со воведување на даночни олесненија 
и ослободувања, даночната политика во поголема 
мера да биде во функција на економската и соци-
јалната политика; 

— Да се зголемуваат даноците на приходите 
стекнати во исклучително поволни: природни и дру-
ги услови, даноците од сите видови4 монополски до-
ход, од рента и од други приходи што не се резул-
тат од трудот; 

— прогресивно оданочување на имотот, на при-
ходите од имот и на вкупниот приход на граѓаните, 
за да се плаќаат поголеми даноци на поголемите до-
ходи и други приходи, за задоволување на општес-
твените потреби и секој да придонесува за задово-
лување на општествените потреби согласно со свои-
ите материјални можности. 

Сојузниот извршен совет ќе иницира и со свои-
те активности ќе го поттикнува склучувањето на 
договори и ќе го следи остварувањето на определ-
бите на политиката во договорите. Ако утврди дека 
даночната политика во републиките и во автоном-
ните покраини не го обезбедува остварувањето на 
утврдената политика, согласно со својата одговор-
ност за состојбата и во оваа област и со м о р с к и т е 
на сој зоните органи утврдени во член 265 став 2 од 
Уставот на СФРЈ, Сојузниот извршен совет ќе ини-
цира преземање на мерки и активности заради обез-
бедување на остварувањето на утврдената политика. 

Во системот на данокот на промет, со постепено 
намалување на оданочувањето на елементите на 
општествената репродукција и со зголемено и дифе-
ренцирано оданочување на производите што не се 

од посуштествено значење за стандардот на населе-
нието, при ревизија на даночните олесненија и осло-
бодување од данокот, ќе се обезбеди јакнење на еко-
номската и социјалната функција на основниот да-
нок на промет. 

Со воведувањето на даночни олеснет^ а и со 
ослободувањето од данокот, општествено-политич-
ките заедници ќе го поттикнуваат развојот на зем-
јоделството (порационално користење на земјодел-
ското земјиште, стимулација на здружувањето и на 
другите форми на соработка на земјоделците со за-
другите и со организациите на здружен труд од об-
ласта на земјоделството, стимулација на договара-
њето на откупот на најважните земјоделски произ-
води и услуги, вложувања во земјоделска механи-
зација и нејзино подобро користење). Развојот и 
унапредувањето на малото стопанство, вработува-
њето, извозот, творештвото - и пронаоѓаштвото, реа-
лизацијата на научните и техничките проекти од 
значење за развојот на производството ќе имаат по-
себно поволен третман во даночната политика. 

Даночната политика во републиките и во авто-
номните покраини, во градовите и општините ќе би-
де насочена да придонесува за спречување на сите 
форми на богатење независно од трудот и, заедно 
со другите мерки, да обезбедува отстранување на 
изворите и околностите што придонесуваат за бога-
тење на поединци независно од трудот. Во таа смис-
ла ќе се извршат соодветни измени и дополненија 
на прописите, ќе се интензивира и унапредува ра-
ботата на органите на даночните инспекции, ќе се 
за јакне нивната одговорност и ќе се преземат мерки 
и активности со кои ќе се обезбедува постапување 
на сите согласно со законите, со другите прописи и 
со социј алистичкиот' морал. 

XI 

28. Политиката на побрз развој t на стопански 
недоволно Iразвиените 'републики и на^САП 'Косово, 
ќе се остварува со ,потпирање врз сопствените сили, 
побрзо' здружување на трудот и средствата и обез-
бедување на договорените средства за побрз ^развој. 
Поттикнувачките средства ќе се користат според 
општествените планови-на републиките и на. авто-
номните покраини, во согласност со намените утвр-
дени во Општествениот план на Југославија за пе-
риодот од 1981 до 1985 година, согласно со Долгороч-
ната програма за економска' стабилизација. Со а к -
тивностите на'Организациите1 на здружен труд и на 
нивните асоцијации, како и со поттикнувачките мер-
ки на општествено-политичките заедници, ќ е се 
обезбеди здружување на договорениот;дел од сред-
ствата на Фондот на федерацијата за ! кредитирање 
на побрзиот развој на стопански недоволно развие-
ците републики и автономни покраини. 

Ќ е се остваруваат мерките предвидени со До-
говорот за основите на Општествениот план на Ј у -
гославија за периодот од 1981 до 1985 година за ос-
тварувањето на политиката на побрз развој на сто-
пански недоволно'(развиените републики и на САП 
Косово, а што се во согласност со Долгорочната про-
грама за економска стабилизација. 

Посебно внимание ќе му се посвети на забрзу-
вањето на општествено-економскиот развој на САП 
Косово, согласност со Политичката платформа за 
акција на Сојузот на комунистите на Југославија во 
развојот на социјалистичкото самоуправување, брат-
ството и единството и заедништвото на Косово. 

Во рамките на политиката на задолжување во 
1984 година, на стопански недоволно развиените ре-
публики и на САП Косово ќе им се овозможи, во 
согласност со режимот на увозот утврден со заед-
ничката девизна политика, увоз на специфична оп-
рема и резервни делови што не се произведуваат во 
земјата за објектите што се реализираат со здружу-
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кање на труд и средства врз основа на делот на 
постојните средства на Фондот на федерацијата за 
кредитирање на побрзиот развој на стопански недо-
волно развиените републики и автономни покраини, 
наменети за здружување. 

Ќе се обезбедат царински олесненија за увозот 
на специфична опрема и резервни делови што не се 
произведуваат во земјата за објектите што во сто-
пански недоволно развиените републики и во САП 
Косово се реализираат со здружување на труд и 
средства. 

Сојузниот извршен совет, најдоцна до крајот на 
март 1984 година, ќе ја анализира состојбата на за-
долженоста, на загубите и ликвидноста на стопан-
ството во стопански недоволно развиените републи-
ки и во САП Косово и ќе предложи или ќе донесе 
соодветни мерки. 

Ќе се забрза подготовката и изборот на проек-
ти и донесувањето на самоуправни спогодби за зд-
ружување на труд и средства и усогласувањето на 
ставовите на републиките и покраините за оства-
рување на програмите, за заеднички вложувања врз 
основа на средствата на Фондот на федерацијата за 
кредитирање на побрзиот развој на стопански недо-
волно развиените републики и автономни покраини, 
наменети за здружување. 

Во таа смисла, согласно со договорот на репуб-
ликите и покраините, а во согласност со Договорот 
за здружување дел од средствата на Фондот на 
федерацијата за кредитирање на побрзиот развој 
на стопански недоволно развиените републики и 
автономни покраини во периодот од 1981 до 1985 го-
дина, ќе се обезбеди средствата предвидени за здру-
жување да се уплатуваат според динамиката утвр-
дена во склучените самоуправни спогодби за здру-
жување помеѓу организациите на здружен труд од 
развиените и од стопански недоволно развиените 
републики и автономни покраини. Иницијатива за 
донесување на овој договор ќе даде Сојузниот извр-
шен совет, најдоцна до крајот на јануари 1984 
година. 

Заради решавање на акутните економски проб-
леми и создавање услови за најбрз развој на САП 
Косово, ќе се преземат и следните мерки: 

— дел од средствата на Фондот на федерација-
та за кредитирање на побрзиот развој на стопански 
недоволно развиените републики и автономни по-
краини предвидени за здружување ќе се уплатува 
на посебна сметка ка ј Здружената банка на Косово 
за да се обезбеди со тоа побрзо завршување на об-
јектите и започнување на нови врз основа на пот-
пишаните самоуправни спогодби за здружување на 
труд и средства. Динамиката на уплатувањето на 
овие средства ќе се утврди со секоја република и со 
САП Војводина; 

— ќе се одложи врќањето на ануитетите по кре-
дитите на Фондот на федерацијата за кредитирање 
на побрзиот развој на стопански недоволно развие-
ните републики и автономни покраини што втасу-
ваат во 1984 година. Заради реализација на таа мер-
ка, ќе се донесе посебен закон; 

— ќе им се даде поддршка на организациите на 
здружен труд во САП Косово за уредно извршува-
ње на фиксните и гарантираните обврски по стран-
ските кредити; 

— во рамките на договорената политика на за-
должување во 1984 година на САП Косово по исклу-
чок, ќе и се овозможи увоз на кредит на специфич-
на опрема и резервни делови што не се произведу-
ваат во земјата, а се наменети за завршување и одр-
жување на клучните објекти во областа на елек-
тростопанството и обоената металургија, како и на 
преработувачките капацитети, што се градат со зд-
ружување на труд и средства, а со кои се придоне-
сува за производство на стоки за извоз. 

Сојузниот извршен совет во почетокот на годи-
ната ќе го разгледува остварувањето на претпостав-
ките за најбрз развој на САН Косово, посебно во 
поглед на реализацијата на средствата на Фондот 
на федерацијата за кредитирање на побрзиот раз-
вој на стопански недоволно развиените републики 
и автономни покраини, особено делот од средствата 
предвиден за здружување, остварувањето на други-
те договорени поттикнувачки мерки, решавањето на 
прашањето за презадолжепоста на стопанството, по-
добрувањето на внатрешната ликвидност и можнос-
тите за увоз на специфична опрема за приоритетни-
те објекти. Но потреба, Сојузниот извршен совет ќе 
донесе или ќе предложи соодветни мерки што, во 
согласност со политиката на Долгорочната програма 
за економска стабилизација, ќе создаваат услови за 
најбрз развој на таа покраина. 

Сите општествено-политички заедници во поче-
токот на годината ќе ги утврдат поттикнувачките 
мерки на економската политика за побрзо здружу-
вање на труд и средства помеѓу организациите на 
здружен труд од развиените и од недоволно развие-
ните подрачја (даночни олесненија, поповолни усло-
ви за користење на градежното земјиште, царински 
олесненија и др.). 

Ќе се извршат подготовки за промени во систе-
мот за поттикнување и трансформација на Фондот 
на федерацијата за кредитирање на побрзиот раз-
вој на стопански недоволно развиените републики 
и автономни покраини за периодот од 1986 до 1990 
година заради интензивирање на здружувањето на 
труд и средства. До крајот на 1984 година ќе се до-
несат објективизирани критериуми и показатели за 
определување на степенот на стопанската развие-
ност на републиките и на автономните покраини. 

29. Согласно со определбите од Општествениот 
план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 го-
дина и од Долгорочната програма за економска ста-
билизација, Сојузниот извршен совет ќе подготви 
анализа на резултатите, тенденциите и проблемите 
на развојот на територијата на СР Србија надвор 
од териториите на автономните покраини и ќе ја 
достави до Собранието на СФРЈ до крајот на мај 
1984 година, со своите оцени и ставови и, по потре-
ба, ќе предложи соодветни мерки и активности. 

XII 

30. Поради изразитото заострување на политич-
ките и економските односи во светот и засилениот 
натпревор во вооружувањето, натамошниот развој 
на општонародната одбрана и општествената само-
заштита е составен дел на Долгорочната програма 
за економска стабилизација и една од приоритетни-
те задачи на вкупниот општествен развој. Затоа за 
зголемување на одбранбената способност треба да 
се обезбедат соодветни средства и други услови во 
согласност со договорената политика. 

Тежиштето и понатаму треба да биде врз мо-
дернизацијата и развојните задачи што непосредно 
ја јакнат борбената способност на Југословенската 
народна армија. Тоа особено се однесува на обезбе-
дувањето на современо вооружување и воена опре-
ма, на истражувачко-развојната работа во областа 
на воената техника, на модернизацијата и проширу-
вањето на капацитетите за развој, производството и 
ремонтот на вооружување и воена опрема, модерни-
зацијата на материјалната база и подигањето на 
ефикасноста на обуката и школството и обезбеду-
вањето и усовршувањето на кадрите. 

Заради јакнење на системот на општонародната 
одбрана и општествената самозаштита, во сите сре-
дини и на подрачјата на општествената самозашти-
та ќе се преземат засилени мерки и активности за 
зголемување на будноста против непријатемекото 
дејствување, појавите на криминалитет, посебно на 
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загрозување на човечките животи и отуѓување на 
општествениот имот. Поради тоа, ќе се унапредува 
ефикасноста на правосудните органи, на органите 
на гонење, на инспекциските служби и др. 

Со унапредување на самоуправните социјалис-
тички односи и со ефикасно спречување на појави-
ве на незаконитост ќе се засили работата на само-
управните работнички и инспекциски контроли во 
сите работни средини, работата на службите за про-
тивпожарна заштита, заштита при работата, безбед-
носта во сообраќајот и др. 

Со соодветни мерки на економската политика 
ќе се поддржува оспособувањето на домашната ин-
дустрија за производство на средства за вооружу-
вање и друга опрема за потребите на вооружените 
сили, и цивилната заштита. 

Развојот на другите компоненти на општонарод-
ната одбрана и општествената самозаштита треба 
да се финансира според приоритетите утврдени во 
среднорочните планови за создавање материјални и 
други услови за остварување и развој на општона-
родната одбрана и општествената самозаштита. 

XIII 

31. Политиката на општествено-економскиот 
развој во 1984 година, утврдена со оваа резолуција, 
поподробно се разработува во следните документи: 
во Одлуката за заедничката девизна политика, со 
проекцијата на платниот биланс и проекцијата на 
девизниот биланс, во Одлуката за целите и задачите 
на заедничката емисиона и парична политика и на 
заедничките основи на кредитната политика, во бу-
нете) т на федерацијата, со придружните документи, 
во соодветните измени и дополненија на законите и 
со склучување на самоуправни спогодби и општес-
твени договори и договори на републиките и на ав-
тономните покраини, како и со мерките на надлеж-
ните органи на општествено-политичките заедници. 

Сојузниот извршен совет ќе донесе програма на 
активности и мерки за спроведување на Резолуци-
јата за политиката на општествено-економскиот 
развој на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во 1984 година, во која ќе се утврдат 
конкретните задачи, носителите и роковите за ос-
тварување на задачите на економската политика во 
1984 година. 

Во согласност со определбите на Долгорочната 
програма за економска стабилизација за нејзиното 
остварување, најдоцна до крајот на првото полуго-
дие 1984 година, ќе се подготват предлози на реше-
нија за промени во стопанскиот систем, а според 
планот за остварување на Долгорочната програма за 
економска стабилизација. 

32. Сојузниот извршен совет ќе ги следи стопан-
ските движења и остварувањето на политиката на 
економска стабилизација и за тоа ќе го известува 
Собранието на СФРЈ и ќе презема и предлага соод-
ветни мерки за остварување на утврдената поли-
тика. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 281 
27 декември 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Војо Срзентиќ, с. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Антун Бубиќ, с. р. 

836. 

Врз основа на член 281 став 1 точка 5 и на член 
279 став 1 од Уставот на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија, а во врска со член 39 од 
Законот за сојузните стоковни резерви („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 14/75 и 40/81), Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 27 декем-
ври 1933 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН 
НА СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ НА 
ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ ЗА 1984 ГОДИНА 

1. Се одобрува Финансискиот план на Сојузната 
дирекција за резерви на индустриски производи за 
1984 година, што Сојузниот извршен совет го донесе 
на 2 декември 1983 година, Е. п. број 643/83. 

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1984 
година. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 325 
27 декември 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Војо Срзентиќ, с.р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

Аслан Фазлија, с.р. 

837. 

Врз основа на член 281 -став 1 точка 5 и на член 
279 став 1 од Уставот на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија, а во врска со член 
39 од Законот за сојузните стоковни резерви 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 14/75 и 40/81), Со-
бранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот со-
бор од 27 декември 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН 
НА СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ НА 
ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ ЗА 1984 ГОДИНА 

1. Се одобрува финансискиот план на Сојузна-
та дирекција за резерви на прехранбени производи 
за 1984 година, што Сојузниот извршен совет го 
донесе на 20 декември 1983 година, Е. п. број 642/83. 

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 
1984 година. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 324 
27 декември 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Војо Срзентиќ, с.р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 
Аслан Фазлија, с .р . 
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838. 

Врз основа на член 281 став 1 точка 6 од Уставот 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија, а во врска со член 137 од Законот за пен-
зиското и инвалидското осигурување на воените оси-
гуреници („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/78), Со-
бранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор 
од 26 декември 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ПЕНЗИСКО 
U ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ НА ВОЕНИТЕ 

ОСИГУРЕНИЦИ 

1. Основниот придонес за пензиско и инвалид-
ско осигурување на воените осигуреници се пре-
сметува по стапка од 16,06% на бруто-примањата. 

2. Додатните придонеси за пензиско и инвалидско 
осигурување на воените осигуреници се пресметуваат 
на бруто-примањата, и тоа: 

1) по стапка отг 8,30% — за стажот кој се смета 
како 18 месеци стаж на осигурување за секои 12 ме-
сеци ефективно поминати на определени должности; 

2) по стапка од 5,05'% — за стажот кој се смета 
како 16 месеци стаж на осигурување за секои 12 ме-
сеци ефективно поминати на определени должности; 

3) по стапка од 4,10% — за стажот кој се смета 
како 15 месеци стаж на осигурување за секои 12 ме-
сеци ефективно поминати на определени должности. 

2. Основниот придонес од точка 1 на оваа одлука 
и додатните придонеси од точка 2 на оваа одлука 
се пресметуваат почнувајќи од 1 јануари 1984 "'дина. 

4. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 
.1984 година. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 320 
26 декември 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ 

Војо Срзентиќ, с. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор 
Аслан Фазлија, с. р. 

839. 

Врз -обнова на член 281 став 1 точка 18 и член 
279 став 1 од Уставот на СОЦИЈ а листичка Федера-
тивна Република Југославија, а ЕО врска со член 
15 од Законот за извршување на Бз^џетот на феде-
рациј-ата за 1984 година, Собранието на СФРЈ на 
седницата на Сојузниот собор од 27 декември 1983 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА НЕ-
СТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ УТВРДЕНИ ВО БУ-
ЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1984 ГОДИНА 

1. Средствата за нестопански инвестиции утвр-
дени во Буиетот на федерацијата за 1984 година во 
износ од i.556,700.000 динари се распоредуваат на 
следните корисници' 

Реден 
број Корисник Д и н а р и 

1 2 3 

Претседателство на 
стичхѕа Федеративна 
Југославија 

Социјали-
Република 

Служба за 
објекти на 
на СФРЈ 

репрезентативните 
Претседателството 

2. 

— неопходни поправки во кру-
гот на Белиот двор 

Сојузен извршен совет 
— довршување на изградбата на 

зградата на Меморијалниот 
центар „Јосип Броз Тито" 

Сојузен секретаријат за надво-
решни работи 
— големи, поправки на зградите 

на нашите амбасади во Мос-
ква и Букурешт 

Сојузен секретаријат за инфор-
мации 

— изградба и модернизација на 
техничката база на Радио 
Југославија 

19,000.000.-

1,000.000.-

100,0Q0.000.-

60,000.000." 

5. Сојузен комитет за сообраќај и 
врски 
Секретаријат 
— изградба на објектите на ра-

диорелејниот систем на Ју-
го-славија 274,400.000.-

— инвестициони работи и набав-
ка на опрема и технички 
средства за регулација на 
Дунав од Белград до југо-
словенско-унгарск-ата грани-
ца (III етапа) 100.000.000.-

— модернизација на службата 
на Установата з-а одржување 
на поморските пловни па-
тишта 50,000.000.-

Сојузна управа за контрола на 
лет-ањето 
— интеграција и модернизација 

на заедничките служби за 
водење на цивилни и воени 
воздухоплови 306,500.000.-

Сојузна управа за радиоврски 
— набавка на опрема неопходна 

за работа на Управата 10,000.000.-

6. Сојузна управа за царини 
— модернизација на царинската 

служба 174,000.000.-

7. Сојузен завод за статистика 
— адаптација на просториите 

за сместување на сметаните 
за автоматска обработка на 
податоци 22,000.000.-

8. Сојузен хидрометеоролошки за- ' 
вод 
— набавка на опрема неопходна 

за работа на Заводот 10,000.000.-
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1 2 3 
9. Сојузен завод за мери и скапо-

цени метали 
— набавка на опрема неопходна 

за работа на Заводот 10,000.000.-

10. Сервис за давање на услуги за 
потребите ца репрезентацијата 
на сојузните органи 
— отплата на ануитети 
— набавка на опрема неопходна 

за работа на Сервисот 

27,000.000.-

6,800.000.-

11. Сојузен комитет за труд, здрав-
ство и социјална заштита 
— обврска на федерацијата по 

основа на привременото без-
бедно' сместување на радио-
активните отпадни материи 136,000.000.-

12. Станбена изградба на сојузните 
органи и на сојузните органи-
зации 250.000.000.-

2. Средствата утврдени под редниот број 12 то-
чка 1 на ОЕ-аа одлука ќе се користат: 

— 233,800.000 динари за из.вршување на Про-
грамата за прибавување на станови з-а потребите 
на сојузните органи во времето од 1984 до 1988 го-
дина, и 

— 16,200.000 динари за исплата на ануитетите 
по договорот за кредитот за станбена изградба, ис-
користен во периодот од 1975 до 1979 година, што 
го склучи Сојузниот секретаријат за правосудство 
и организација на сојузната управа. 

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

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 333 
27 декември 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието н-а СФРЈ, 

Војо Срзентиќ, с. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 
Аслан Фазлија, с. р. 

840. 

Врз основа на член 281 став 1 точка 5 и член 
286 став 2 точка 2 од Уставот на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, а во врска со 
член 20 од Законот за паричниот систем („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 48/76 и 61/82), Собранието на 
СФРЈ. на седницата на Соборот на републиките и 
покраините од 27 декември 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА 
ЕМИСИОНА И ПАРИЧНА ПОЛИТИКА И НА ЗА-
ЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ НА КРЕДИТНАТА ПОЛИ-

ТИКА ВО 1984 ГОДИНА 

1. Со заедничката емисиона и пар-ична полити-
ка и заедничките основи на кредитната политика во 
1984 година ќе се поддржува остварувањето на ос-
новните цели на еко-номската политика утврдени со 
Резолуцијата за политиката на општествено-економ-

скиот -развој на Социјалистичка Федеративна Р е -
публика Југославија в-о 1984 година (во натамошниот 
текст: Резолуција за 1984 година), а во согласност со 
Долгорочната програма за еконо-мска стабилизаци-
ја. За таа цел, со мерките на монетарно-кредитна-
та политика, како и со соодветни мерки од другите 
области на економската политика, ќе се поттикнува 
пред се, побрзиот растеж н,а производството на сто-
ки и услуги за извоз и на извозот, како суштествени 
претпоставки за обезбедување на ликвидноста во 
плаќањата спрема странство, ќе се дејствува ,врз 
забавањето на домашната побарувачка како суште-
ствен услов з-а зголемување на извозот, врз заба-
Еањето на увозот, намалувањето на стапката на ин-
флацијата, вр-з ублажувањето на проблемите на не-
л и к в и д н о с т в-о стопанството и (врз зголемувањето 
на производството на основни земјоделски и пре-
хранбени производи, енер-гетски и други сур-овини и 
репродукциони м,атеријали со кои рационално се 
супституира увозот. 

2. Заради оств-арување на целите и задачите од 
точка 1 на -ов-аа одлука ќе се обезбеди паричната 
маса, нето домашната актива и пласманите на бан-
ките, по обемот и структурата, да бидат доследно 
во фу,нкција на о-стварувањето на Долгорочната про-
грама за економска стабилизација. Во согласност со 
тоа, со мерките на монетарно-кредитната по-литика 
ќе се обезбеди паричната маса да може да се зго-
леми до 32%, а нето домашн,ата -актива на сите бан-
ки, без ефектите од промените на курсот на д,ина-
рот, до 14%, во што порастот на /вкупните динарски 
пласмани на банките до 21,4%, во однос на нивната 
состојба ,на ден 31 декемв,ри 1983 година. 

Доколку остварените движења отстапуваат 
позначајно од предвидените врз основа на кои се 
утврдени монетарно-кредитните рамки во став 1 на 
о-ваа точка, Сојузн,иот извршен совет, до 30 јуни и 
до 30 септември 1984 година, врз о-снова на остваре-
ните движења, ќе му ги предложи на Собранието на 
СФРЈ стапките на растежот од став 1 на оваа точ-
ка во ср-азмер како што е тоа утврдено во тој став. 

Со мер-ките на монетарно-кредитната политика 
што ги 'Спроведуваат Народната банка на Југосла-
вија, народните банки н,а репуб-ликите и народ,ните 
банки на автономните покраини, како и со деловна-
та политика на банките, ќе се обезбеди усогласув-а-
ње ча обемот и дин,амиката на порастот на парична-
та маса, на нето домашната актива и на пласмани-
те на банките во текот на годината, во согласност 
со рамките од став 1 на оваа точка, водејќи прито-а 
с,метка за сез-онските потреби на организациите на 
здружен труд. 

3. Заради обезбедува,ње потребни средства за 
финансирање на тековната репродукција, а во рам-
ките на тоа посебно за приоритетните намени, со 
прописите и мерките на монетарно-кредитната поли-
тика, како и со деловната политика на банките, во 
1984 година ќе се обезбеди: 

1) во деловната по-литика на банките приор-итет 
да имаат пласманите на банките за финансирање на 
тековната репродукција, а пред се: за извоз на сто-
ки и услуги на ко-нвертибилно подрачје, како и за 
изв-оз на стоки и услуги на клириншкото подрачје 
кој се остварува според меѓудржавните аранжмани, 
за производство на стоки и услуги за извоз, за про-
изводство и залихи на о-сновните земјоделски и пре-
хранбени производи и за формирање на неопходни-
те' материј алки резерви на тие производи за произ-
водство на енергија, енергет-ски суровини, други су-
ровини и репродукциони материјали со кои се суп-
ституира увозот, како и за производство на шинск,и 
возила од домашно производство за потребите на 
југословенските железници; 

2) инвестиционите кредити на банките во ос-
новни средства да не можат да се зголемат над из-
носите на тие кредити со состојба на ден 31 декем-
ври 1983 година, освен инвестиционите кредити за 
изградба: на објекти со кои се обезбедува најмалку 
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50% од производството за извоз со позитивен нето 
девизен ефект; на енергетски објекти врз база на 
домашни извори, како и на објекти за гасификација 
врз база на веќе склучените меѓудржавни договори 
и на определени објекти за производство на најде-
фицитарни суровини и репродукциони материјали; 
на капацитети на примарното земјоделско произ-
водство, вклучувајќи ја и хидромелиорацијата; на 
објекти за производство на шински возила од до-
машно производство за потребите на југословенски-
те железници; на објекти за водоснабдување што 
се неопходни заради спречување на поголемите ра-
стројства во снабдувањето со вода; на објекти во 
чие финансирање, учествуваат средства на 'Фондот 
на федерацијата за кредитирање на побрзиот раз-
вој на стопански недоволно развиените републики 
и автономни покраини; на објекти што се финанси-
раат од придонесите и од посебните средства што 
се користат за побрз развој на САП Косово; на 
објекти за обнова и изградба на подрачјата погоде-
ни од земјотрес; t на објекти во чие финансирање 
учествуваат кредити на Меѓународната банка за 
обнова и развој и на нејзините афилијации, на 
Европската инвестициона банка и на Еурофима; 

3) банките да не можат да им даваат нови кре-
дити на корисниците на општествени средства што 
не ги намириле втасаните обврски по порано даде-
ните кредити и други пласмани; 

4) банките да не можат да им даваат кредити 
за основни средства на организациите на здружен 
труд што во вкупните обртни средства не ќе обез-
бедат учество од сопствените средства во процент 
кој се утврдува со посебен пропис; 

5) банките да не можат да им даваат кредити 
на организациите на здружен труд за покривање ца 
загубите, доколку тие организации не утврдиле и 
прифатиле санациона програма; 

6) банките да не можат да им даваат нови кре-
дити на организациите на здружен труд што на 
своите девизни сметки ка ј овластените банки ги 
задржуваат девизните средства по основа на извоз 
на стоки и услуги подолго од 15 дена од денот на 
внесувањето на девизите, во смисла на Законот за 
девизното работење и за кредитните односи со 
странство. 

Во рамките од став 1 на оваа точка, во 1984 го-
дина, со политиката на ограничување на можноста 
за користење на краткорочните средства на банки-
те во долгорочни пласмани, ќе се усогласи постој-
ната стапка на рочишта трансформација од 15% со 
ефектите од конверзијата на краткорочните креди-
ти во долгорочни кредити за обртни средства и ре-
програмирањето на дел од кредитите на бандите на 
определени организации на здружен труд. Притоа, 
пласманите на банките за кредитирање на извозот 
на опрема, бродови и изведување на инвестициони 
работи во странство на кредит, до височина на сред-
ствата примени за тие намени од Југословенската 
банка за меѓународна економска соработка, не ќе се 
земаат предвид при поесметката на стапката на 
речната трансформација. 

4. Во согласност со политиката од точка 3 на 
оваа одлука, а заради обезбедување движење на 
паричната маса. на нето домашната актива и на 
пласманиве на банките по рамките утврдени со оваа 
одлука, Народната банка на Југославија ќе пропи-
ше ограничување на обемот и на динамиката на по-
растот на нето домашната актива и на пласманите 
на банките во 1984 година. Во спроведувањето на 
оваа П О Л И Т И Р А не ќе се изземаат од обврската за 
ограничување пласманите на банките за одделни 
намени, со тоа што, во согласност со политиката на 
приоритет од точка 3 став 1 одредба под 1) од оваа 
одлука, да можат да се утврдуваат различни стап-
ки на порастот за одделни видови пласмани, ако 
се оцени дека е тоа неопходно да се стори заради 
поефикасно остварување на задачите на монетарно-
-кредитната политика. Притоа, со мерките на мо-

нетарно-кредитната политика, како и со деловната 
политика на банките, ќе се обезбеди политиката на 
ограничување на инвестиционите кредити во основ-
ни средства да се утврди во согласност со полити-
ката утврдена во точка 3 став 1 одредба под 2) на 
оваа одлука. 

По исклучок од- одредбите на став 1 од оваа 
точка, обврската за ограничување на порастот на 
пласманите не ќе се применува: на пласмани на 
банките од средствата на Фондот на федерацијата 
за кредитирање на побрзиот развој на стопански 
недоволно развиените републики и автономни по-
краини, на пласманите за обнова и изградба на 
подрачјата погодени од земјотрес, на пласманите од 
дополнителните и посебните средства што се корис-
тат за побрз развој на Социјалистичка Автономна 
Покраина Косово, а најмногу до височина на распо-
ложивите средства за овие намени; на пласманите 
за кредитирање на извозот на опрема и бродови и 
изведување на инвестициони работи во странство 
на кредит — до височина на средствата примени за 
таа намена од Југословенската банка за меѓународ-
на економска соработка; на инвестиционите креди-
ти на банките што ги следат пласманите од посто-
јаните средства на Фондот на федерацијата за кре-
дитирање на порбзиот развој на стопански недо-
волно развиените републики и автономни покраини 
— во делот што се формира со здружување на труд 
и средства на организациите на здружен труд; на 
инвестиционите кредити па банките во кои учес-
твуваат кредити на Меѓународната банка за обнова 
и развој и на нејзините афилијации, на Европска-
та инвестициона банка и на Еурофима; и на опреде-
лени пласмани што со посебни прописи се изземе-
ни од обврската за ограничување. 

5. Примарната емисија ќе се користи за регу-
лирање на потребниот пораст на паричната маса и 
на пласманите на банките во рамките од точка 2 
став 1 на оваа одлука и за поврзување на тековите 
на емисијата со репродукционите текови на опште-
ственото стопанство. 

Во рамките од став 1 на оваа точка, примарна-
та емисија ќе се користи за купување на кратко-
рочни преносливи хартии од вредност што ги из-
даваат организациите на здружен труд во областа 
на стопанството или нивните интерни банки по ра-
боти на кз/попродажба на стоки и вршење на услу-
ги БО Југославија, за давање кредити на банките 
врз основа на тие хартии и за поддршка на оства-
рувањето на селактивните цели и задачи на моне-
тарно-кредитната политика. 

Поддршка на остварувањето на селективните це-
ли и задачи на монетарно-кредитната политика со 
примарната емисија ќе се врши со монетизација со 
селективно обелехсје на хартиите од вредност и на 
другите исправи што ги издаваат односно прибаву-
ваат организациите на здружен труд во стопанство-
то или нивните интерни банки врз основа на сто-
ковнопаричнитг работи на тие организации на здру-
жен труд, и тоа по основа на: извоз на стоки и ус-
луги; подготовка на производството на стоки и вр-
шењето на услуги за извоз; производство, залихи и 
резерви на пченица, пченка, шеќерна репка ,и ше-
ќер, маслодајни култури (вклучувајќи и соја), су-
рово масло, оризова арпа и ориз; организирано гое-
ње на добиток (говеда, свињк, ОЕЦИ И живина), ри-
ба, месо во ладилници, млеко и млечни производи 
од домашно производство и тутун, грозје и вино во 
винарски подруми во општествениот сектор и јабол-
ка во ладилници; залихи на јаглен; продажба, од-
носно купување на домашна опрема, бродови и 
шински возила на кредит во земјата и увоз на на ј -
важните производи (суровини) од земјите во развој 
и од други земји од определени валутни подрачја. 

Со користењето на примарната емисија за на-
мените од оваа точка ќе се поттикнува потрајно 
поврзувањето на производствените, преработувачки-
те и прометните организации на здружен труд и ќе 



Петок, 30 декември. ,1983 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 70 - Страна 2023 

се стимулира здружувањето на труд и средства врз 
доходовни односи, како и здружувањето на сред-
ства на учесниците во стоковно-паричните работи. 
Во согласност со тоа, здружените средства што се 
обезбедуваат по пат на самоуправни спогодби или 
други соодветни документи, можат да претставуваат 
основа за користење на примарната емисија. 

Со мерките на монетарно-кредитната политика 
во 1984 година ќе се обезбедат поповолни услови за 
користење на примарната емисија за производство 
и подготвување на стоки и услуги за извоз, за из-
воз на стоки и услуги, како и за производство на 
залихи на основните земјоделски и прехранбени 
производи и за формирање на резерви на тие произ-
води и за залихи на јаглен, во однос на условите 
за користење на примарната емисија за други се-
лективна! намени, а во согласност со рамките на по-
растот на примарната емисија утврдени со Одлу-
ката за остварување на целите и задачите на заед-
ничката емисиона и парична политика и на заед-
ничките основи на кредитната политика во 1984 
година. 

Користењето на примарната емисија за работи 
на увозот ќе се регулира рестрик-тивно, и тоа така 
што со примарната емисија ќе се поддржува само 
увозот на најважните производи (суровини) од зем-
јите во развој и од други земји од определени ва-
лутни подрачја, според списокот на производи и 
земји кој, врз основа на согласност од надлежните 
републички и покраински органи, ќе го утврди Со-
јузниот извршен совет, со тоа што условите за ко-
ристење на примарната емисија, во поглед на стап-
ките на реесконтот, да бидат понеповолни во однос 
на другите намени, освен за кредитирањето на уво-
зот на нафта чии стапки на реесконтот треба да 
бидат во соодветна сразмера со стапките на рссскон-
IOT за намените утврдени во рамките на став 5 од 
оваа точка, а роковите за користење да бидат усо-
гласени со потребното време за увоз, транспорт, 
преработка и продажба. 

Примарната емисија ќе се користи за давање 
кредити на банките врз подлога на кредитите што 
банките им ги даваат на граѓаните за станбена из-
градба, купување на станови и изградба и спрема-
ње на занаетчиски работилници, земјоделски делов-
ни објекти и други деловни објекти за вршење на 
редовната дејност на граѓаните врз основа на де-
финитивна продажба на девизи од нивните девизни 
сметки и девизни штедни влогови. 

6. Народната банка на Југославија, врз основа 
на посебен сојузен закон, ќе изврши претворање на 
дел од краткорочните кредити од примарната еми-
сија на организациите па здружен труд во долгоро-
чен кредит за обртни средства и врз основа на 
ефектите од тоа претворање ќе изврши промени на 
стапките на реескоптот. Така утврдените стапки ЕО 
текот на годината ќе се приспособуппат зависно и 
во согласност со промените па монетарно-кредит-
ните рамки од точка 2 на оваа одлука. Притоа, 
стапките на реесконтот за кредитирање на работи-
те на извоз на стоки и услуги, производството и за-
лихите на определени земјоделск.и и прехранбени 
производи и на залихите на јаглен ќе имаат најпо-
волен третман, во таа смисла" што за овие селек-
тивни намени да се применуваат поголеми стапки 
ма реесконтот во однос на другите намени. 

7. Со мерките на монетарпо-кредитната полити-
ка ќе се спречи банките да им даваат нови кредити 
на организациите на здружен труд за кои надлеж-
ниот орган на пазарната инспекција ќе утврди де-
ка не ги почитуваат прописите за општествената 
контрола на цените и ќе се обезбеди банките да им 
ги наплатат веќе дадените кредити на тие органи-
зации на здружен труд. 

Ако банките не постапат во смисла на став 1 од 
оваа точка, Народната банка на Југославија, народ-
ните банки на републиките и народните банки на 
автономните покраини, со мерките за спроведување 

на монетарно-кредитната политика, ќе им го уки-
нат на тие банки натамошното користење и давање 
на сите кредити и други пласмани од примарната 
емисија и ќе пристапат кон наплата од тие банки 
на сите свои побарувања по основа на Ееќе даде-
ните кредити и други пласмани од примарната 
емисија. 

Со мерките на монетарно-кредитната политика 
ќе се оневозможи користењето на примарната еми-
сија за формирање на залихи на стоки кога се др-
жат заради создавање на вештачки недостиг на 
стоки на единствениот југословенски пазар и зара-
ди притисок за зголемување на цените. Во случај 
на недостиг на пазарот на производи чии залихи 
се поддржуваат селективно, на организациите на 
здружен труд, што ги држат тие залихи, ќе им се 
запре користењето на средствата на банките за тие 
производи, а на банките — користење на примар-
ната емисија по таа основа. 

Ако откуп на основни земјоделско-прехранбени 
производи се врши спротивно на одредбите од склу-
чените договори за организиран откуп на тие 
производи, односно спротивно на прописите за 
утврдување на цените, на крајниот корисник ќе му 
се запре користењето на кредитот за тие намени, а 
на банките — користењето на примарната емисија 
по тие кредити. 

Сојузниот извршен совет ќе пропише кога се 
смета дека настанале случаите од ст. 3 и 4 на оваа 
точка, како и кој орган тоа го утврдува. 

8. За да се остварат целите и задачите на заед-
ничката емисиона и парична политика и на заед-
ничките основи на кредитната политика утврдени 
со оваа одлука, банките се должни, согласно со за-
конот, во рок од 60 дена од денот на влегувањето 
на сила на оваа одлука, да спроведат постапка за 
самоуправно ^погодување, заради: 

1) обезбедување на средства за кредитирање и 
други форми на финансирање на приоритетните 
намени што, во смисла на оваа одлука, се поддржу-
ваат со примарната емисија; 

2) обезбедување на средства за дополнително 
кредитирање на извозот на опрема и бродови и из-
ведување на инвестициони работи во странство на 
кредит преку Јувослоенската банка за меѓународна 
економска соработка; и 

3) здружување на средства за обезбедување на 
трајни обр,тни средства на стопанството на Соција-
листичка Автономна Покраина Косово во 1984 го-
дина, ЕО согласност со член 26 од Дововорот за по-
себните мерки за остварување на политиката на 
најбрзиот развој на Социјалистичка Автономна 
Покраина Косово во периодот од 1981 до 1985 година. 

9. Банките се должни во својата политика на 
ликвидност да обезбедат првенство во намирување-
то на обврските спрема - странство, да обезбедат 
уредно плаќање на обврските во земјата и да пре-
земаат ефикасни мерки за наплата на сите свои 
побарувања во рокот на нивното в т а с у в а њ е . Зара-
ди тоа, банките ЕО спроведувањето на својата де-
ловна политика ќе обезбедат пласманите да им ги 
даваат само на корисниците на општествени сред-
ства што ги исполнуваат сите услови за кредитната 
способност и финансиската дисциплина, што уредно 
ги намируваат своите обврски ЕО земјата и спрема 
странство, што настанатите стоковко-парични ра-
боти ги об;езбедуваат со инструментите за обезбеду-
вање на плаќањата, во смисла на Законот за обез-
бедување на плаќаната помеѓу корисниците на 
општествени средства, и кои инструменти за обез-
бедување на плаќањата' ги издаваат само врз осно-
ва на стварно настанатите стоковно-парични работи. 

10. Со мерките на монетарно-кредитната поли-
тика и со други прописи ќе се заостри одговорноста 
на банките за уредното извршување на преземените 
обврски за плаќање во ,земјата и спрема странство, 
ќе се спречува создавањето на обврски без покри-
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тие и ќе се влијае врз јакнењето на финансиската 
дисциплина. 

Во согласност со став 1 од оваа точка, Народна-
та банка на Југославија, народните банки на ре-
публиките и народните банки на автономните по-
краини, со мерките на монетарно-кредитната по-
литика, ќе им го спречат користењето на примар-
ната емисија на банките: 

а) што не ги исполнуваат пропишаните услови 
за кредитната способност; 

б) што не ги извршуваат обврските по самоу-
правните спогодби скучени на ниво на Југославија; 

в) што не обезбедуваат контрола на наменската 
употреба на средствата; 

г) што им даваат кредити на организациите на 
здружен труд спротивно на одредбите од точка 3 на 
оваа одлука. 

11. Средствата на општествено-политичките 
заедници депонирани ка ј народните банки на ре-
публиките и народните банки на автономните по-
краини, во 1984 година ќе се насочуваат во соглас-
ност со кредитната политика на републиките и на 
автономните покраини, со тоа што да се обезбеди 
тие пласмани да се движат во границите на распо-
ложивите средства. 

12. Во согласност со политиката на каматните 
стапки утврдена со Резолуцијата за 1984 година, ќе 
се продолжи постепеното усогласување на каматни-
те стапки со стапката на инфлацијата. 

Постепеното усогласување на каматните стапки 
на банките, во смисла на став 1 од оваа точка, ќе 
се обезбеди и со воведување на минимална камат-
на стапка на новите кредити што се одобруваат од 
средствата на деловните банки во 1984 година, со ис-
клучок на селективните кредити во кои учествува 
примарната емисија ^и на кредитите за станбено-
--комунална изградба. Во 1984 година мининалната 
каматна стапка ќе се коригира за најмалку една од 
третина од разликата помеѓу стапката на инфлаци-
јата остварена во 1983 година и минималната ка-
матна стапка. По исклучок, кога станува збор за 
кредититие што ги одобруваат деловните банки од 
своите средства за дол,горочно кредитирање на при-
марното земјоделско производство, минималната 
каматна стапка ќе се коригира најмалку за една 
петтина од разликата помеѓу стапката на инфлаци-
јата остварена во 1983 година и минималната ка-
матна стапка. 

За кредитирање на инвестициите во другите 
приоритетни намени, наведени во точка 20 став 2 
алинеја 9 на Резолуц,ијата за 1984 година, банките 
ќе ја утврдат минималната каматна стапка која не 
може да биде помала од просечната стапка на реп-
родуктивната способност на стопанството на земја-
та, зголемена за една петтина од разликата помеѓу 
стапката на инфлацијата остварена во 1983 година 
и каматната стапка утврдена врз основа на стапка-
та на репродуктивната способност на стопанството 
на земјата. 

Кредитите со поповолна каматна стапка за инве-
стиции во приоритетите од ст. 2 и 3 на ова,а точка не 
можат да бидат поголеми од 70% од вкупните денар-
ски кред,ити за инвестиции во 1984 година ка ј секо-
ја банка. 

Заради усогласување на каматните -стапки на де-
ловните банки, во смисла на оваа точка, банките ќе 
склучат самоуправна спогодба за политиката на ка -
матните стапки во 1984 година. 

Доколку се изменат ^суштествено претпостав-
ките врз основа на кои се утврдени каматните стап-
ки, Сојузниот извршен совет ќе му предложи на Со-
бранието на СФРЈ соодветно приспособување на ка-
матните стапки. 

13. Заради поттикнување на процесот на здру-
жувањето на труд и средства и намалување на кре-
дитните односи во стопанството, организациите на 

здружен труд, како основачи на банките, со самоу-
правни општи акти и со 'деловната политика на 
банките, во согласност со целите на политиката на 
развојот, утврдена со Резолуцијата за 1984 година, 
ќе ги предвидат условите за поефикасно оствару-
вање на здружувањето на труд и средства врз до-
ходовни односи на единствениот југословенски 
пазар. 

Со кредитната политика на републиките и на 
автономните покраини, во согласност со заедничките 
основи на кредитната пол,итика, ќе се презем,аат 
соодветни мерки и а-ктивности за поттикнување на 
здружувањето на труд и средства врз доходовни од-
носи на единствениот југословенски пазар. 

14. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 
1984 година. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 282 
27 декември 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ. 

Бојо Срзентиќ, с. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Антун Буби1с, с. р. 

841. 

Врз основа на член 281 став 1 точка 5 од Уставот 
нћ Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, во врска со член 19 став 2 и член 24 став 1 од 
Законот за девизното работење и кредитните односи 
со странство (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77, 
61/82, 77/82 и 34/33), Собранието на СФРЈ на седни-
цата на Соборот на републиките и покраините од 
27 декември 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАЕДНИЧКАТА ДЕВИЗНА ПОЛИТИКА НА 

ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1984 ГОДИНА 

I. ЗАЕДНИЧКА ДЕВИЗНА ПОЛИТИКА 

1. Со заеднх1чката девизна политика на Југосла-
вија се определуваат и усогласуваат правците и на-
чинот на дејствување на сите домашни субјекти во 
областа на економските односи со странство. Основ-
на цел на таа политика во 1984 година ќе биде ос-
тварувањето на проекцијата на платниот и на девиз-
ниот биланс на Југославија за 1984 година, кои прет-
ставуваат составен дел на оваа одлука. 

Заедничката девизна политика на Југославија за 
1084 година ќе се спроведува така што првенствено 
да се овозможи извршување на финансиските обвр-
ски спрема странство на сите субјекти и на земјата 
во целост и да се обезбеди предвидениот обем на 
производство во земјата во делот што зависи од уво-
зот и извозот на стоки и услуги и девизи за неоп-
ходните општи и заеднички потреби. 

Со мерките за спроведување на заедничката де-
визна политика на Југославија ќе се предвиди 
создавање на услови и на поголема мотиви-
раност за устварување на што поголем девизен 
прилив, како и начин на насочување на девизниот 
одлив, според пропорциите предвидени со проекции-
те на платниот и на девизниот биланс, по обем и 
намена. Целите на заедничката девизна политика на 
Југославија во 1984 година ќе бидат следните: 

1) значително зголемување на девизниот прилив 
од извозот на стоки и услуги (од конвертибилното 
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подрачје за околу 20%) со обезбедување на соодвет-
но производство за извоз, со подобрување на квали-
тетот на производите и услугите за извоз, намалува-
ње на трошоците и обезбедување на трајна доходов-
на мотивираност за извоз во однос на пласманот на 
домашниот пазар; 

2) одржување на текуштата ликвидност на зе-
мјата, при навремено плаќање на сите обврски 
спрема странство и одржување нивото на конверти-
билните девизни резерви во височина на едноипол-
месечните плаќања; 

3) обезбедување на увозот на репродукционен 
материјал првенствено за потребите на производ-
ството за извоз, како и на увоз за неопходно снабду-
вање на населението, при органичување на увозот на 
опрема; 

4) намалување на степенот на заштита на до-
машното производство, заради негово побрзо прис-
пособување кон условите на светскиот пазар; 

5) одржување на реалниот курс на динарот 
спрема другите валути, заради економска заинтере-
сираност за извоз; 

6) Намалување на степенот на задолженост на 
земјата, при задржување на номиналниот износ на 
долгот спрема странство на приближно исто ниво 
од 1983 година. 

Политика на унапредување на извозот на стоки и 
услуги 

2. Со мерките на економската политика ќе се 
обезбеди поизразито зголемување на извозот на сто-
ки и услуги, особено на конвертибилна^ подрачје. 
Основен инструмент за обезбедување на трајна до-
ходовна мотивираност на организациите на здру-
жен труд кои со извоз на стоки, односно со вршење 
на услуги во странство остваруваат девизен прилив 
ќе биде реалниот курс на динарот. 

Повратот на царината и на другите давачки и 
другите видови поттикнувања, ќе се вршат врз осно-
ва на самоуправна спогодба за поттикнување на де-
визниот прилив, што ќе се склучи во Интересната 
заедница 'на Југославија за економски односи . со 
странство. 

Со таа спогодба, извозно ориентираните органи-
зации на здружен труд ќе се растоварат од оние 
трошоци што го оптоваруваат производството наме-
нето за домашниот пазар. Основицата за пресметка 
на повратот и на поттикнувањата ќе се утврдува врз 
основа на текуштиот курс на динарот. Покрај тоа, 
со други мерки за поттикнување, како што се; пов-
ратот на дел од платената возарина, повратот на дел 
од трошоците за туристичка и стопанска пропаган-
да, субвенционирање^ на извозот на земјоделски 
производи и др., ќе се изврши натамошно растова-
рување на трошоците во цената на производите што 
се извезуваат, односно на услугите што се вршат 
во странство. 

Системот на динарското поттикнување на изво-
зот во 1984 година ќе се заснова врз следните основ-
ни начела: 

1) во своите суштествени определби да има траен 
карактер; 

2) да обезбеди комплементарно дејство на поли-
тиката на курсот на динарот и на политиката на ди-
нарското поттикнување; 

3) да обезбеди урамнотежување на извозните и 
увозните курсеви; 

4) да не биде разгранет на голем број инстру-
менти, туку да се сведе на неколку инструменти што 
постигнуваат најдобар ефект; 

5) Потточката 5 од точката 2 е објавена во 
„Службен лист на СФРЈ" — Доверливо гласило. 

6) изворите на средства за поттикнување на из-
возот да се обезбедат едновремено со донесувањето 
на буџетот на федерацијата за 1984 година, а пред 
склучувањето на Самоуправната спогодба, односно 
утврдувањето на инструментите за поттикнување на 

извозот во обемот што ќе гарантира остварување на 
поттикнувањето веднаш по остварувањето на девиз-
ниот 'прилив во согласност со важечките прописи. 

Остварувањето на девизниот прилив ќе се пот-
тикнува и со други мерки на економската политика, 
а особено: со мерките на развојната политика, со 
кредитно-монетарната политика, со политиката на 
даноци и придонеси, со царинските поврати и др. 

Ќе се поедностави постапката во врска со изда-
вањето на пресметки, наплатата и употребата на 
динарските чекови на Народната банка на Југо-
славија. 

Ќе се создадат поповолни услови за поголема 
заинтересираност на туристичките организации на 
здружен труд, кога наплатата на услугите ја вршат 
со странски чекови. 

Со вкупните мерки на економската политика ќе 
се обезбеди зголемување на доходовната мотивира-
ност на организациите на здружен труд за извоз. 

Зголемувањето на девизниот прилив од турис-
тички услуги ќе се поттикнува, покрај другото, и со 
користење на динарскиот чек на Народната банка на 
Југославија и на бензински бонови-за странци со 
попуст. 

Средства за поттикнување на извозот во 1984 го-
дина ќе се обезбедат со издвојување да дел од при-
ходите од царини и други увозни давачки во висо-
чина што ќе се предвиди со Одлуката за утврдување 
на приходите од царини и други увозни давачки што 
во 1984 година и се отстапуваат на Интересната 
заедница на Југословија за економски односи со 
странство. 

Републиките и автономните покраини со свои 
мерки ќе го поттикнуваат извозот во согласност со 
основните критериуми што ќе се утврдат во Интере-
сната заедница на Југославија за економски односи 
со странство. 

Заради унапредување на надворешнотрговската 
размена со земјите во развој, ќе се врши потикнува-
ње на извозот на стоки во тие земји, како и извозот 
по основа на виши и долгорочни форми на економ-
ската соработка со тие земји. 

Став 13 од точката 2 е објавен во „Службен лист 
на СФРЈ" — Доверливо гласило. 

За извоз на стоки и услуги на кредит ќе се обе-
збедат потребните динарски средства преку Југосло-
венската банка за меѓународна економска соработка. 
Со кредитнз-монетарната политика ќе се насочи 
ангажирањето на средствата за кредитирање на про-
изводството за извоз и на извозот во обемот кој обе-
збедува зголемување на девизниот прилив во 1984 
година. 

Ако организациите на здружен труд во текот на 
1384 година, кон крајот на секое тромесечје, во рам-
ките на своите форми на здружување и поврзување, 
остварат стапка на растеж на извозот над стапката 
на растежот предвидена во оваа одлука, зголемени-
от девизен прилив по таа основа можат да го задр-
жат по издвојувањето на делот од девизите во сми-
сла на чл. 696 и 69ѓ од Законот за девизното работе-
ње и кредитните односи со странство, и меѓусебно да 
го распоредат за плаќање на сопствените репропот-
реби, опрема — други обврски спрема странство. 

Интересната заедница на Југославија за еко-
номски односи со странство ќе утврди за изминатото 
тромесечје, до 15, во наредното тромесечје, за секоја 
форма на поврзување и здружување, дали се испол-
нети условите за задржување на зголемениот деви-
зен прилив. 

Политика на увозот 

3. Политиката на увозот во 1984 година ќе биде 
во функција на оживување на производството, пред 
се заради остварување на извоз на стоки и услуги 
на конвертибилното подрачје и производство за 
снабдување на домашниот пазар со неопходните 
стоки. 
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Поради отежнатата надворешна ликвидност на 
земјата, ќе се врши насочување на најнеопход-
ниот увоз, а можностите за увоз од конверти-
билното подрачје на организациите на здру-
жен труд ќе зависат од остварениот извоз, пред се 
од зголемувањето на извозот на конвертибилното 
подрачје. Плаќањето на увозот од конвертибилното 
подрачје ќе се усогласи со остварениот конвертиби-
лен девизен прилив. 

Приоритет на увоз и плаќање ќе имаат сурови-
ните и репродукциониот материјал наменет за про-
изводство за извоз на конвертибилното подрачје и 
за увоз на суровини и готови производи од витално 
значење за снабдување на населнието, во согласнот 
со општествениот договор. 

За да се обезбеди рационална употреба на де-
визите за увоз на суровини и репродукционен мате-
ријал, во општите здруженија и во Стопанската ко-
мора на Југославија ќе се сочинат извозни програми 
што треба да ги содржат регионалните правци на 
извозот, динамиката и структурата на извозот, како 
и потребите за увоз на неопходните суровини и ре-
продукционен материјал, заради организирање на 
производство за остварување на тие програми. Со 
самоуправните спогодби на организациите на здру-
жен труд во рамките и помеѓу општите здруженија, 
како и во рамките на други форми на поврзување на 
организациите на здружен труд, ќе се обезбеди по-
рационален увоз на суровини и репродукционен ма-
теријал и тоа во случај кога нема расположиви до-
машни суровини и репродукционен материјал или 
ако домашните суровини и репродукционен матери-
јал не одговараат по цената, квалитетот и рокови-
те на испораката на барањата на производството за 
извоз. 

Истовремено со изработката на тие програми, со 
самоуправни спогодби на организациите на здружен 
труд — носители на извозните програми и на орга-
низациите на здружен труд — производители на су-
ровини и репродукционен материјал ќе се предвиди 
снабдување и порационално користење на суровини-
те и репродукциониот материјал од домашни извори 
и ќе се утврди нивниот придонес во заеднички ос-
тварениот девизен прилив. 

Со програмите за производство и извоз на прех-
ранбени и земјоделски производи во 1984 година, во 
согласност со билансите на производството и на по-
трошувачката на тие производи, ќе се предвидат на-

, чинот и условите за обезбедување на нивниот извоз 
во обемот што ќе обезбеди остварување на делот од 
девизниот прилив потребен за плаќање на репро-
дукционите потреби, вклучувајќи го и намирува-
њето на втасаните фиксни и гарантирани обврски 
на организациите на здружен труд — производи-
тели на тие производи. 

Ст. 7 и 8 се објавени во „Службен лист на СФРЈ" 
- Доверливо гласило. 

Девизните средства што ќе се издвојат врз осно-
ва на одредбите од овој став се пренесуваат на по-
себни сметки и се користат за предвидените намени, 
и тоа: за плаќања на неопходниот увоз на енерге-
тски суровини врз основа на самоуправна спогодба 
на организациите на здружен труд што се за.нима-
ваат со производство и промет на овие суровини, за 
потребите на федерацијата врз основа на налог од 
органот овластен за извршување на буџетот на ф е -
дерацијата и за девизна компензација врз основа на 
одлуки од Сојузниот извршен совет со кои се заб-
ранува или ограничува извозот на одделни произ-
води. Девизните средства издвоени за пополнување 
на девизните резерви на Народната банка на Југо-
славија и за обврските на Народната банка на Ју -
гославија влегуваат во девизните резерви на Народ-
ната банка на Југославија и се користат на ист на-
чин како други средства на девизните резерви. 

Средствата за извршување на фиксните и гаранти-
раните обврски се користат согласно со Законот за 
плаќањата во конвертибилни девизи,, а средствата 
за потребите на СР и на САП, согласно со одлуките 
на овластените органи. 

Со самоуправна спогодба на организациите на 
здружен труд, склучена во рамките на Стопанската 
комора на Југославија и соодветните општи здруже-
нија, ќе се утврди намената на користењето на изд-
воениот дел на девизите за увоз и истражување на 
енергетските суровини и ќе се изврши распределба 
на одделни организации на здружен труд. 

За договорениот увоз на стоки од посебно зна-
чење за снабдување на наслението, покрај износот од 
210 мил. Ѕ долари, што се издвојува од текуштиот 
девизен прилив, ќе се обезбеди и износот од 350 
мил. % долари од откупот на ефективата на менува-
чниците, што се пренесуваат на Народната банка на 
Југославија. 

Девизите од претходниот став ќе се користат во 
согласност со Општествениот договор за обезбедува-
ње и користење на девизите за плаќање на приори-
тетниот увоз на определени производи, односно су-
ровини за нивното производство во 1984 година на 
единствениот југословенски пазар, и тоа: 
1) за плаќање на увозот на готови лекови 25 мил. ( 
2) за плаќање на увозот на суровини за 

производство на лекови 80 мил. % 
3) за плаќање на увозот на суровини за 

производство на санитетски материјал 5 мил. ) 
4) за плаќање на увозот на суровини за 

производство на детергенти 70 мил. ( 
5) за плаќање на увозот на суровини за 

производство на вештачки ѓубрива и 
готови ѓубрива 100 мил. Ѕ 

6) за плаќање на увозот на суровини за 
производство на средства за заштита 
на растенија 30 мил. % 

7) за плаќање на увозот на протеинска 
добиточна храна 30 мил. ( 

8) за плаќање на увозот на резервни де-
лови за земјоделска механизација, су-
ровини за производство на гуми и 
клинести ремени и гуми за потребите 
на земјоделството 10 мил. Ѕ 

9) за плаќање на увозот на шеќер и ше-
ќерна репка 20 мил. % 

10) за плаќање на увозот на масло за ј а -
дење маслодајни растенија 50 мил. 8 

11) за плаќање на увозот на соја во зрно 30 мил. % 
12) за плаќање на увозот на сурово кафе 50 мил. Ѕ 
13) за плаќање на увозот на најнеопход-

ните стоки заради отстранување на 
растројствата во редовното снабдува-
ње и за квалитетно подобрување на 
структурата на туристичката потро-
шувачка 60 мил. % 

ВКУПНО: 560 мил. 

Начинот на употребата и на користењето на 
средствата од претходниот став ги утврдува Сојуз-
ниот извршен совет на предлог од Сојузниот секре-
таријат за пазар и општи стопански работи, во сора-
ботка со соодветното општо здружение. 

На организациите на здружен труд што се во 
обврска, во согласност со наведениот општествен до-
говор, вкупниот девизни прилив остварен по извоз 
да го користат за плаќање на суровини и репродук-
ционен материјал, ќе им се обезбеди изземање од 
обврската за издвојување на дел од девизниот при-
лив. 



Петок, 30 декември. ,1983 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 70 - Страна 2023 

Основица за издвојување на дел од девизите од 
остварениот девизен прилив претставуваат: 

— за работите на долгорочната производствена 
кооперација со странство — вишокот на девизниот 
прилив над одливот по таа кооперација; 

— за работите на изведување на инвестициони 
работи во странство — добивката по тие работи; 

— за работите на посредување во надворешно-
трговскиот промет — добивката по таа работа и 
финансиските трансакции во врска со тие работи; 

— за агенциските работи — агенциската прови-
зија; 

— за компензационите работи со странство — 
вишокот на девизен прилив во однос на одливот по 
одобрена работа, со тоа што истиот во целост се из-
двојува; 

— за договорите за осигурување и реосигуру-
вање на имоти и лица — вишокот на прилив над 
одливот по вкупните плаќања и наплати во девизи 
од домашни и странски лица во земјата и во стран-
ство по тие договори; 

— за договорите за користење на стоковни кре-
дити согласно со, член 8 од Законот за земање и ко-
ристење на определени стоковни кредити во стран-
ство во 1933 и 1984 година — остварениот девизен 
прилив над вредноста на обврските по тој кредит; 

— за меѓународните договори во областа на со-
обраќајот и ПТТ услуги — позитивната разлика по 
тие договори. 

Издвојување на дел од девизите од остварениот 
девизен прилив нема да се врши во следните 
случаи: 

— кај влоговите на странски лица во домашните 
организации на здружен труд; 

— ка ј наплатите на штети од осигурување на 
основни средства во изградба и употреба; 

— кај малограничниот промет со соседните зем-
ји; 

— ка ј средствата што се користат од странски 
кредити; 

— ка ј авансите по увозот на опрема и бродови и 
изведувањето на инвестициони работи во странство; 

— ка ј сторно одливот на девизи. 
За заедничките потреби во републиките односно 

во автономните покраини се издвојува до 100/о од 
текуштиот девизен прилив на организациите на 
здружен труд, а најмногу до фихсниот износ утвр-
ден со акт на надлежниот орган во републиката од-
носно во автономната покраина. 

За да се остварат наведените цели, неопходно е 
на организациите на здружен труд во 1984 година да 
им се обезбедат постабилни услови на стопанисува-
ње, согласно со Законот за девизното работење и 
кредитните односи со странство. 

Ќе се преземат мерки да се овозможи најнеоп-
ходниот увоз на опрема од коивертибилното подрач-
је во обемот што им одговра на платнобилансните 
можности и што не го нарушува остварз^вањето на 
потребниот увоз на суровини и репродукционен ма-
теријал од тоа подрачје за производство и извоз. 

Со склучените договори увозот на опрема ќе се 
врши само ако во целост или делумно е платен и 
одобрен увозот во 1983 година по кој не е извршено 
плаќање. 

Нови договори за увоз на опрема можат, по иск-
лучок, да се склучуваат само во случаите ако со тој 
увоз се обезбедува зголемување на производството 
за извоз, ако е во прашање опрема за потребите на 
организациите на здружен труд во област на енер-

гетиката, за истражување на нафта и гас, за рудни-
ците, неопходна медицинска опрема и опрема за за-
штита при работата, за опрема што се увезува врз 
основа на вложувања на странски лица во домашни 
организации на здружен труд. за опрема заради за-
мена на опремата уништена од елементарни непого-
ди и други форми на виша сила, опрема за санација 
па последиците од земјотресот во Босанска Краина, 
резервни делови за инвестиционо одржување и оп-
рема наменета за потребите на науката и истражу-
вачките институти. 

Исто така ќе се овозможи увозот на опрема што 
се плаќа од кредитите на Меѓународната банка за 
обнова и развој и на нејзините афилијации, од Ев-
ропската инвестициона банка и ЕУРОФИМА, како и 
опремата што се набавува од кредитите одобрени на 
СР Црна Гора за санација на последиците од ката-
строфалниот земјотрес. 

Во 1934 година од конвертибилното подрачје ќе 
се увезува опрема, по правило, на кредит и под ус-
лови да не може набавката на таква опрема, под 
приближно еднакво услови, да се изврши во земјата. 

Организациите на здружен труд можат од делот 
на девизите што им припаѓаат по основа на призна-
тите општествени репродукциони потреби да пла-
ќаат аванси за увоз на опрема и резервни делови за 
инвестиционо одржување во 1984 година до височи-
на од 10% од така утврдените општествено признати 
репродукциони потреби. 

Во рамките на договорената политика на задол-
жување во 1934 година, на Социјалистичка Авто-
номна Покраина Косово по исклучок ќе и се овоз-
можи да увезе на кредит специфична опрема и ре-
зервни делови што не се произведуваат во земјата, 
а се наменети за завршување и одржување на клуч-
ните објекти во областа на електростопанството и 
обоената металургија, како и на преработувачките 
капацитети, што се подигаат со здружување на труд 
и средства, а со кои се придонесува за производство-
то на стоки за извоз. 

Во рамките на политиката на 'задолжување во 
1984 година, ќе им се овозможи на стопански недо-
волно развиените републики и на САП Косово, во 
согласност со режимот на увозот утврден со заедни-
чката девизна политика увоз на опрема и резервни 
делови што не се произведуваат во земјата за објек-
тите што се реализираат со здружување на труд и 
средства по основа на делот од постојните средства 
на Фондот на федерацијата наменети за здружува-
ње. 

Ќе се обезбедат царински олеснеше а за увозот 
на специфична опрема и резервни делови што не се 
произведуваат во земјата за објектите што во сто-
пански недоволно развиените републики и во САП 
Косово се реализираат со здружување на труд и 
средства. 

Увозот на бродови и авиони на хипотекарен 
кредит ќе се врши само под услов ако со нивното 
користење се остварува нето девизен прилив дово-
лен за отплата на кредитот. Авансните и други те-
кушта плаќања по тие кредити мораат да се движат 
во рамките на износот наменет за увоз на опрема 
според проекциите на платниот биланс и девизниот 
биланс на Југославија. Во следењето на остварува-
њето на проекцијата на платниот биланс како вред-
н-ост на увозот ќе се искажуваат само авансите и 
отплатите по хипотекарните кредити. 

Ќе се користат поголемите можности за увоз на 
опрема од земјите ср кои е договорен клириншки 
начин на плаќање, како и увозот на опрема по пат 
на привремен увоз, согласно со важечките прописи, 
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Заради редовно снабдување на домашниот пазар 
со определени стоки за широка потрошувачка, уво-
зот на тие стоки во рамките на предвидениот износ 
во проекцијата на платниот и на девизниот биланс 
ќе се регулира со посебна одлука. Обезбедувањето 
на девизи за плаќање на увозот на стоки за широка 
потрошувачка од витално значење за снабдувањето 
на домашниот пазар и на граѓаните ќе се регулира 
со Општествениот договор за обезбедување и корис-
тење на девизите за плаќање на приоритетниот увоз 
на определени производи односно суровини за нив-
но производство. 

Заради поцелосно користење на постојните про-
изводствени капацитети и поголема стабилност во 
работењето, ќе се овозможи користење на компен-
зационите работи со странство, увоз заради извоз, 
работи на извоз во земјите во развој со наплата во 
стоки, малограничен промет, посредување, облагоро-
дување и др. 

Компензациони работи ќе се одобруваат, по пра-
вило, само за извозот на оние стоки што под други 
услови не можат да се пласираат на странските па-
зари, со услов по тие работи да можат да се увезу-
ваат само суровини и репродукциони матријали, од-
носно во согласност со договорот за снабдување на 
пазарот со производи од посебно значење. 

Притоа ќе им се дава предност на работите со 
партнери од земјите во развој и од други определени 
земји, со КОИ, ВО согласност со склучените меѓудр-
жавни спогодби, вкупната размена се одвива во 
сразмер 1 :1 . 

Компензационите работи со партнери од други 
земји од конвертибилното подрачје можат да се дви-
жат до височина од 10% од вредноста на вкупната 
размена со тоа подрачје. 

Извоз на земјоделски и прехранбени производи 
во рамките на компензационите работи ќе им се 
одобрува само на организациите на здружен труд 
од агриндустријата, заради разрешување на снабду-
вањето со најважни репродукциони материјали во 
производството на храна или обезбедувањето на по-
голем извоз на храна и подобра снабденост на дома-
шниот пазар. 

Обемот на стоковната размена преку малограни-
чниот промет со соседните земји, што се врши во со-
гласност со меѓународните спогодби со тие земји, 
освен бесцариискиот, може да се движи во височина 
до 15% од вкупната стоковна размена со односната 
земја. 

Заради унапредување на економската соработка 
со земјите во развој во рамките на Стопанската ко-
мора на Југославија, на општите здруженија и сек-
циите за унапредување на стопанската соработка со 
одделни земји, организациите на здружен труд ќе 
се насочуваат суровините и репродукциониот мате-
ријал што се произведуваат во земјите во развој 
да ги купуваат во тие земји. 

Купувањето на суровини и репродукционен ма-
теријал во земјите во развој ќе се поттикнува со со-
одветни економски мерки во рамките на кредитно-
-монетарната, царинската, вонцаринската, даночната 
и политиката на увозот. 

Став 39 од точката 3 е објавен во „Службен лист 
на СФРЈ" — Доверливо гласило. 

Во согласност со одредбите на член 69 став 8 од 
Законот за девизното работење и кредитните односи 
со странство ќе им се обезбеди на организациите на 
здружен труд што извезуваат на тоа подрачје прио-
ритет за снабдување со суровини и репродукциони 
материјали што се увезуваат од тоа подрачје, за нив-
ните репродукциони потреби. 

Политика на заштита на домашното производство 

4. Ограничувањата во плаќањата во 1984 година 
со конвертибилното подрачје ќе го намалат позитив-
ното дејство на политиката на заштита, што ќе се 
пројави дури по ублажувањето на тие ограничу-
вања. 

Заштитата на домашното производство преку 
стоковниот режим ќе се спроведува врз основа на 
Долгорочната програма за регулирање на извозот и 
увозот. Со таа програма се утврдени основните прав-
ци и цели на заштитата, производствените области, 
гранките и дејностите, како и критериумите и мери-
лата за регулирање на режимот на извозот и увозот 
на стоки и услуги. Врз основа на тие критериуми и 
мерила, организациите на здружен труд преку са-
моуправно спогодување ќе продолжат со што подо-
следно спроведување на стоковниот режим со распо-
редување на стоките на одделни форми на извозот 
и увозот, што започна во претходната година. Во 
спроведувањето на оваа заштита, организациите на 
здружен труд подоследно ќе обезбедат заштита на 
оние СТОКИ СО Н И З зголемено производство ќе се ово-
зможи подобрување на производствената структура 
во земјата и постабилни односи на домашниот пазар, 
а сето заради создавање услови за поголем извоз врз 
долгорочни основи. Со таквите цели на заштитата 
треба да се обезбеди и поголемо в л и ј а н и е на стран-
ската продуктивност врз домашната конкурентска 
способност за да може домашното производство во 
такви услови што поцелосно да се развива и да ја 
зголеми продуктивноста. Со заштита на услугите 
што им ги даваат организациите на здружен труд на 
странски лица ќе се обезбедат поповолни услови за 
развој на организациите на здружен труд од обла-
ста на услужните дејности, заради постигање на што 
поголема конкурентност на светскиот пазар. 

Во областа на политиката на царинската зашти-
та ќе продолжи да се зајакнува функцијата на ца-
рината како инструмент на развојот и на селектив-
ната заштита. Ќе се забрза работата врз ревизијата 
на Царинската тарифа и усогласувањето на нивото 
на царинското оптоварување за да се обезбеди на-
тамошно усогласување на ниото на царинското оп-
товарување, да се обезбеди натамошен технолошки 
развој и рационална заштита на домашното произ-
водство врз селективна основа, во согласност со до-
говорената развојна политика. Со оглед на високиот 
степен на заштитата што, помеѓу другото, го овоз-
можува развојот на преработувачките капацитети 
,врз основа на увозни компоненти, често недоволно 
засновани врз економски критериуми, ќе се презе-
мат мерки за намалување на распонот на царинската 
заштита помеѓу базната и преработувачката индус-
трија и за елиминирање на ефектите од царината во 
случаите во кои тие не се појавуваат во функција 
на заштита на домашното производство. Ќе се изед-
начуваат даночните оптоварувања на домашните и 
увозните стоки и ќе се намалува царинската заштита 
за производите ка ј кои се преминува на слободно 
формирање на цените. 

Во областа на царинската политика ќе се пре-
земат следните мерки: 

1) ќе се измени нивото на царинското оптовару-
вање, со кое ќе се ублажат ефектите од големата 
заштита на'преработувачката индустрија; 

2) ќе се укинат одредбите на прописите што се 
однесуваат на обврската за плаќање царина, а со 
КОИ се даваат неоправдани погодности. 

На страната на увозот, паралелно со промените 
на нивото на курсот на динарот, ќе се преиспита ни-
вото на посебните увозни давачки синхронизирано 
со мерките за поттикнување при извозот. 

Во првото тримесечје 1984 године ќе се испита 
системот на лизгачки прелевмани за увозот на оп-
ределени земјоделски и прехранбени производи. 
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Со мерките на царинската и вонцаринската за-
штита ќе се создаваат услови за поповолен увоз на 
СТОКИ наменети за производство за извоз на конвер-
тибилното подрачје и услови за поповолен увоз на 
енергетски суровини, суровини за производство на 
минерални ѓубрива и на средства за заштита на рас-
тенијата. 

Политика на курсот на динарот 

5. Заради поттикнување на извозот и приливот 
на девизи, одржување на конкурентноста на домаш-
ните производи и услуги на странскиот пазар, оства-
рување суфицит во текуштиот платен биланс, по-
добрување на надворешната ликвидност и одржува-
ње на странската 'задолженост на земјата во плани-
раните рамки, во 1984 година е неопходно да се спро-
ведува политика на единствен реален курс на дина-
рот. 

Согласно со политиката на реален курс на дина-
рот, ќе се приспособат извозните поттикнувања и по-
литиката на заштита. 

Во текот на јануари 1984 година ќе се преиспита 
методологијата за следење и приспособување на 
курсот на динарот. 

Став 4 на точка 5 е објавен во „Службен лист на 
СФРЈ" — Доверливо гласило. 

Заради одржување на стабилен реален курс на 
динарот, ќе се разработи политиката и ќе се утврди 
програма за заштита на реалната вредност на до-
машната валута, во согласност со соодветните еле-
менти на антиинфлационата програма, а имајќи по-
себно предвид дека реалниот курс е само еден од 
елементите на конкурентноста на нашето стопанство. 

Политиката на заштита на динарот ќе ги опфати 
и другите потребни мерки на економската политика 
и промените во механизмите на стопанскиот систем 
што делумно се предвидени во Резолуцијата за 1984 
година, како и во планот за остварување на првата 
етапа на Долгорочната програма за економска стаби-
лизација. 

Ст. 7 до 10 на точка 5 се објавени во „Службен 
лист на СФРЈ", — Доверливо гласило. 

Народната банка на Југославија ќе го известува 
Сојузниот извршен совет за проблемите на курсот 
и ќе предлага соодветни мерки за остварување на 
утврдената политика. 

Сојузниот извршен совет тримесечно ќе му под-
несува извештај на Собранието на Југосавија за ос-
тварувањето на политиката на курсот на динарот. 

Политика на девизните резерви и надворешната 
ликвидност 

6. Поради ограниченото користење на кредитите 
од странство и лимитарните можноста за зголему-
вање на текуштиот девизен прилив од извозот на 
стоки и услуги, ќе се преземат мерки во 1984 го-
дина расположливите девизи остварени со извоз 
на стоки и услуги, како и девизите добиени од 
странски кредити, да се користат на крајно рацио-
нален начин и за извршување на најнеопходните 
плаќања спрема странство. 

Вкупните конвертибилни девизни резерви, што 
ги вклучуваат и девизните резерви со кои ракува 
Народната банка на Југославија и девизните резерви 
на сметките на овластените банки за вршење пла-
тен промет и кредитни работи со странство, ќе се 
одржат во 1984 година во просек околу износот што 
одговара на просечните едно и пол месечни плаќања 
во конвертибилни девизи, со тоа што до крајот на 
годината истите да се зголемат и над тоа ниво. 

Коивертибилните девизни резерви со кои раку-
ва Народната банка на Југославија ќе се користат 
за интервенции на девизниот пазар заради одржува-
ње на ликвидноста во меѓународните плаќања само 
по исклучок, заради краткорочно премостување на 
неусогласеноста помеѓу текуштиот девизен прилив 
и одливот ка ј одделни банки. Привремено користе-
ните девизи од девизните резерви со кои ракува 
Народната банка на Југославија ќе се вратат во 
девизните резерви во утврдените рокови. 

Со спроведувањето на Законот за девизното р а -
ботење и кредитните односи со странство и Законот 
за плаќањата во конвертибилни девизи и со други 
соодветни мерки ќе се обезбеди средствата од текуш-
тиот девизен прилив што им припаѓаат на општес-
твено правните лица да се користат првенствено за 
намирување на втасаните фиксни и гарантирани.об-
врски спрема странство и динамички да се усогла-
суваат тековите на текуштиот прилив и на одливот 
на девизи, при полна Одговорност на организациите 
на здружен труд и на деловните банки за уредното 
извршување на тие обврски. Ќе се обезбедат услови 
за навремено извршување на девизните обврски по 
основа на меѓународните обврски и конвенции. 

Во почетокот на 1984 година ќе се обезбедат ус-
лови за функционирање на организираниот един-
ствен југословенски пазар во согласност со Законот 
за девизното работење и кредитните односи со 
странство. 

Во согласност со Законот за девизното работење 
и кредитните односи со странство и Законот за пла-
ќањата во конвертибилни девизи, во рамките на 
плановите на приливот и одливот на девизи на ов-
ластените банки за 1984 година, ќе се обезбеди посеб-
на евиденција за потребните износи на девизи за 
намирување на фиксните и гарантираните обврски. 
Плановите на приливот и одливот ќе се ревидираат 
периодично, во согласност со остварувањето на 
платниот биланс и девизниот биланс. 

Народната банка на Југославија ќе интервенира 
на меѓубанкарските состаноци на единствениот де-
визен пазар за определени намени, што ќе ги утвр-
ди Сојузниот извршен совет. Интервенциите на На-
родната банка на Југославија за плаќање на увозот 
на енергетски суровини, плаќање на обврските на 
федерацијата во странство, како и за други намени 
за кои се обезбедуваат девизи со издвојување на по-
себни сметки ка ј Народната банка на Југославија, 
ќе се вршат до износот на девизните средства со-
брани за овие намени. Во случај кога наменски из-
двоените девизни средства к а ј Народната банка на 
Југославија не се доволни за интервенции заради из-
вршување плаќање на обврските спрема странство, 
Сојузниот извршен совет ќе одлучи за евентуално 
привремено ангажирање на девизните резерви за 
тие намени, при истовремено известување на Собра-
нието на СФРЈ за тоа. , 

Народната банка на Југославија месечно ќе ги 
известува Сојузниот извршен совет и Собранието на 
СФРЈ за извршените интервенции на девизниот па-
зар. 

Политика на кредитните односи со странство 

7. Основните и други организации на здружен 
труд и други општествени правни лица можат да се 
задолжуваат во странство односно можат да корис-
тат кредити во странство врз основа на единствените 
критериуми за задолжување што ги утврдува Инте-
ресната заедница на Југославија за економски од-
носи со странство, во соработка со републичките и 
покраинските заедници, со согласност од Сојузниот 
извршен совет. Основните и други организации на 
здружен труд и други општествени правни лица ос-
тваруваат права на задолжување во странство и на 
одобрување кредити до определеното ниво утврдено 
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со кредитниот гаранциски потенцијал на овластени-
те банки, во рамките на обемот предвиден со проек-
цијата на платниот биланс и девизниот биланс на 
Југославија, имајќи ги предвид особено обемот на 
задолженоста на субјектите, можноста за девизна 
отплата на постојните и на новите кредити и нивото 
на задолженоста на земјата. 

Во 1984 година степенот на з адолженава спрема 
странство, мерен со односот на отплатите и каматите 
спрема вкупниот девизен прилив, ќе се намали по 
пат на зголемување на девизниот прилив, додека 
вкупниот долг на земјата спрема странство ќе се за-
држи приближно на истото ниво. 

За да се обезбедува навремено исполнување на 
кредитните обврски за секое задолжување во стран-
ство, мора да се утврди кредитната способност и да 
се обезбеди неопходна гаранција за враќање на кре-
дитите. Задолжувањето ЕО странство ќе се оствари, 
пред се, врз основа на меѓусебна соработка на орга-
низациите на здружен труд кои со своите усогласе-
ни планови и со здружување на труд и средства обе-
збедуваат остварување на извозот со кој се овозмо-
жува враќање на странските кредити. 

При изградбата на објекти во чие финансирање 
се користат странски средства, посебно внимание мо-
ра да и се посвети на оцената на рентабилитетот на 
проектите, што значи дека, покрај другото, е неоп-
ходно да се провери можноста за пласман и меѓуна-
родна конкурентност на производите на новиот про-
ект. 

Условите за задолжување во странство, во обе-
мот утврден со проекциите на платниот биланс и де-
визниот биланс на Југославија за 1983 година, ќе 
бидат следните: 

1) ќе се овозможи склучување на кредити ка.1 
Меѓународната банка за обнова и развој, Меѓународ-
ната финансиска корпорација, Европската инвести-
циона банка, EUROFIMA, ка ј меѓународни или 
национални финансиски институции со посредство 
на Фондот за финансирање на зголемувањето на 
вработеноста во стопански нед,оволно развиените и 
изразито миграциоиите подрачја на СФРЈ; 

2) финансиски кредити можат да се користат 
само за потребите на девизната ликвидност на зем-
јата, освен кредитите добиени со посредство на Фон-
дот за финансирање на зголемувањето на вработено-
ста: 

3) секаде каде што е тоа можно, за проектите во 
чие финансирање учествуваат Меѓународната банка 
за обнова и развој, Меѓународната финансиска кор-
порација и Европската инвестициона банка, со ко-
финансирање на меѓународниот пазар на капиталот, 
ќе се обезбедуваат дополнителни финансиски сред-
ства за изградба на приоритетните објекти, под 
услов корисниците на кредитите да обезбедуваат 
уредно враќање; 

4) банките овластени за работи со странство 
краткорочно ќе се задолжуваат во странство во слу-
чај па динамичка неусогласеност на приливот со од-
ливот. 

Народната банка на Југославија, во соработка со 
Здружението на банките на Југославија, ќе разрабо-
ти поблиски критериуми за користење на краткоро-
чните кредити, при што задолжувањето во странство 
мора да биде усогласено со потребите на вкупната 
ликвидност'на земјата и на политиката на девизни 
резерви; 

5) во рамките на обемот на задолжувањето во 
странство предвиден со платниот биланс и со девиз-
ниот биланс на Југославија, приоритет при задол-
жувањето ќе му се даде на увозот на репродукцио-
нен материјал, посебно за потребите на извозно ори-
ентираното стопанство, како и на натамошното кори-
стење на постојните односно евентуално новите кре-
дити за повеќегодишно финансирање на увозот на 

репродукционен материјал, под услов корисниците 
да можат да обезбедат отплата на тие кредити со 
извоз во рок од една година; 

6) увоз на опрема на кредит може да се врши и 
заради довршување на објектите со кои се зголемува 
производството за извоз на стоки и услуги на кон-
вертибилното подрачје или рационално се супститу-
ира неопходниот увоз во рамките на износот пред-
виден со проекцијата на платниот биланс и на деви-
зниот биланс на Југославија. 

Користењето на стоковните кредити во странство 
во 1984 година ќе се врши така што корисниците на 
кредитите ќе мораат да обезбедат што поголем обем 
на производството со ангажирање на домашни орга-
низации на здружен труд, оптимално користење на 
домашни ресурси, а пред се на домашни суровини, и 
што поголемо учество на производи од повисоките 
фази на преработка заради производство на стоки и 
услуги наменети за извоз на конвертибилпото под-
рачје. 

Политика на платнобилаиените и девизнобилансите 
ограничувања 

8. Во 1984 година ќе продолжи примената на 
платпобилансните и девизнобилансните ограничува-
ња од 1983 година, а, по потреба, ќе се пропишат и 
привремени мерки превредни со Законот за девизно-
то работење и кредитните односи со странство. 

Заради намалување на одливот на девизи и из-
несувањето динари од земјата, во 1984 година и по-
натаму ќе бидат во сила ограничувањата во поглед 
на полагањето депозит и увозот на стоки од страна 
на граѓаните. 

Ограничувањата во плаќањата во конвертибилни 
девизи, воведени со посебен закон во 1983 године, ќе 
се задржат и во 1984 година како главна форма на 
ограничување во економските одно'си со странство. 

Во случај на неизвршување на фиксните и га-
рантираните обврски спрема странство, на органи-
зациите на здружен труд и на нивните банки ќе им 
се ограничуваат делумно или целосно ќе им се од-
земаат овластувањата за работење со странство и 
за користење на динарските кредити. 

На организациите на здружен труд ќе им биде 
ограничено располагањето со девизи, и тоа: 

1) привремено — за намирз^вање на фиксните и 
гарантираните обврски на други субјекти во земјата; 

2) трајно — за утврдување на намената, по пат 
на задолжително издвојување на дел од девизниот 
прилив; 

3) наменски — за сведување на плаќањата во 
предвидените платнрбилансни износи по видови и 
динамика, освен за плаќањата наменети за- произ-
водството за извоз. 

Народната банка на Југославија, во случаите во 
кои со закон е овластена да ги контролира и одо-
брува сите плаќања спрема странство, ќе ги спрове-
.де, на единствен начин, мерките за ограничување на 
плаќањето, со посебно упатство. 

Позициите на платниот биланс на Југославија, 
што се предмет на ограничување, ќе бидат: увозот 
на СТОКИ, расходите за услуги, користењето на кре-
дитите и кредитирањето на странство. 

Увозот на стоки и плаќањата ќе се усогласуваат 
и со остварените приходи односно со девизниот при-
лив во 1934 година, за да се одбегне поголемото на-
малување на девизните резерви. 

Проекцијата на платниот биланс на Југославија 
за 1984 година и Проекцијата на девизниот биланс 
на Југославија за 1984 година се објавени во „Служ-
бен лист на СФРЈ" — Доверливо гласило. 
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9. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1984 
година. 

Собрание на СФРЈ, 

АС: бр. 285 
27 декември 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Војо Срзентиќ, с. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Антун Бубиќ, с. р, 

842. 

Врз oсновa на член 231 став 1 точка 5 од Уста-
вот на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија', во врска со член 2-3 ед Законот за финан-
сирање на едерацијата и со член 03 ст. 1 и 2 од 
Законот зацевизнсто работење и кредитните од-
нос,и со страотно, Собран,ието на СФРЈ, на седни-
цата на Сопот на републиките и покраините од 
27 декемвр1983 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ ОД ЦАРИНИ: 
И ДРУГИ УКЗНИ ДАВАЧКИ ШТО ВО 1984 ГО-
ДИНА И СЕОТСТАПУВАТ НА ИНТЕРЕСНАТА 
ЗАЕДНИЦА \ ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ЕКОНОМСКИ 

СНОСИ СО СТРАНСТВО 

1. Во согласност со Договорот за основите на 
Општественион лан на Југославија за политиката 
на развојот монополските односи со странство Е о 
периодот од 19 до 1985 година, за поврат на цари-
ната и другитуЕ-озни давачки во корист на орга-
низациите на зужен труд кои извезуваат, според 
програмата зазвоз и финансискиот план на Ин-
тересната заедца на Југославија за економски 
односи со стрѕгво (во натамопшиот текст: Заед-
ницата на Јудавија) , а заради остварување на 
политиката на?,воз утврдена со Резолуцијата за 
општествено-еромскиот развој и за економската 
политика на Сеј а листичка Федеративна Републи-
ка Југославија\ 1984 година и со Долгорочната 
програма за екодска стабилизација во 1984 година, 
на - Заедницата Југославија во 1984 година и се 
отстапуваат 59.7 од остварените приходи од цари-
ни и други увоз.давачки, како и во целост прихо-
дот остварен о д о б р и т е давачки при увозот на 
земјоделски и пранбени производи. 

Средствата ставот 1 на оваа точка се користат 
и за туристичка економска пропаганда и за ин-
формативна дејк спрема странство, заради зго-
лемување на и^от, согласно со самоуправната 
спогодба што ја учуваат самоуправните интерес-
ни заедници за номски односи со странство на 
републиките и натономните покраини во Заедни-
цата на Југослав врз основа на член 82 став 1 
од Законот за Дзиото работење и кредитните 
односи со странстз 

2. Приходите Дарина, од други увозни давач-
ки и од посебните?ачки при увозот на земјодел-
ски и ггрехранбепиЈизводи од точка 1 на оваа од-
лука ќе се издво,ат при секоја уплата на тие 

приходи и ќе се пренесуваат на посебна сметка на 
Фондот на Интересната заедница на Југославија за 
еконо?лски односи со странство (во натамошниот 
текст: Фондот) к а ј Слулѕбата на општественото 
книговодство на Југославија. 

Ако приходите од точка 1 на оваа одлука изне-
суваат помалку од обврските на Заедницата на Југо-
славија настанати по основа на поврат на цари,ната 
и на другите увозни давачки по барањата примени 
во Службата на општественото книговодство на Ј у -
гославија до 31 декември 1984 година, за средствата 
што недостигаат Сојузниот извршен совет ќе пре-
земе мерки за навремено намирување на втасаните 
обвски. Тоа се однесува и на тутунот и на преработ-
ките од тутун. 

Ако приходите од точка 1 на оваа одлука изне-
суваат повеќе од обврските на Заедницата на Југо-
славија настанати по основа на поврат на царината 
и на другите увозни давачки по барањата примени 
во Службата на општественото книговодство на Ј у -
голавија, Службата на општественото книговодство 
на Југославија ќе го запре издвојувањето на средства 
па Заедницата на Југославија, а вишокот на издво-
ените средства ќе го пренесе во буџетот на федера-
цијата. 

3. Средства од точка 1 на оваа одлука се корис-
тат сразмерно со остварениот прилив на девизи од 
извозот на стоки и услуги, предвиден во Единствена-
та проекција на Платниот биланс на Југославија за 
1984 година и во Единствената проекција на Девиз-
ниот биланс на Јутославиј а за 1984 година. 

4. Со средствата од точка 1 на оваа одлука ќе се 
исплатуваат обврските настанати по основа еа пов-
ратот на царината и на другите увозни давачки по 
барањата примени во Службата на општественото 
книговодство на Југославија до 31 декември 1984 
година. 

5. Службата на о-пштественото книговодство на 
Југославија и Народната банка на Југославија вр-
шат контрола на користењето на 'средствата од фон-
дот, водат евиденција и поднесуваат извештаи. На -
чинот на водење евиденција и поднесување извеш-
таи за користењето на средствата од фондот го ут-
врдува Заедницата на Југославија, во согласност со 
Сојузниот извршен совет. 

6. Завршната сметка ^а Фондот за 1984 година ја 
донесува Заедницата на Југославија. 

Собранието на СФРЈ ја потврдува завршната 
сметка на Фондот за 1984 година. 

Приходите на Фондот од царина и други увозни 
давачки и од посебните давачки при увозот на зем-
јоделски и прехранбени производи за стоките уве-
зени до 31 декември 1984 година, што ќе се наплатат 
од 1 до 31 ја,нуари 1QR5 година, се уплатуваат во ќо-
риот ,на Фондот за 1984 година. 

7. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 
1984 година. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 304 
27 декември 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Војо Срзентиќ, с. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Антун Бубиќ, с. р. 
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843. 

Врз основа на член 281 став 1 точка 5 и член 
286 став 2 точка 2 од Уставот на Социјал источка 
Федеративна Република Југославија, а во врска со 
чл. 25 и 72 од Законот за девизното работење и 
кредитните односи со странство, Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и 
покраините од 27 декември 1983 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ МА ВКУПНИОТ ИЗНОС НА 
ДЕВИЗИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО 

1984 ГОДИНА 

1. За потребите на федерацијата во 1984 година 
се утврдува вкупниот износ на девизи во динарска 
противвредност од 108,709.256.479 динари. 

2. Средствата од точка 1 на оваа одлука се рас-
поредуваат: 

1) за потребите на материјалните 
резерви на федерацијата 

2) за потребите на органите на ф е -
дерацијата и за потребите на ос-
тварување на правата и дол-
жностите на федерацијата 

3) за потребите на Фондот на ф е -
дерацијата за кредитирање на 
побрзиот развој на стопански 
недоволно развиените републи-
ки и автономни покраини 

4) за потребите на Фондот на соли-
дарноста со неврзаните земји и 
со земјите во развој 

Динари 

24.011.520.000 

81.911.909.148 

2.496.000.000 

289.827.311 
3. Средствата утврдени во точка 2 на оваа од-

лука претставуваат динарска противвредност на де-
визите, сметано по курсот од 124,80 динари за еден 
САД долар. 

Сојузниот извршен совет ќе го утврди процен-
тот на издвојување на средствата зависно од оства-
рениот прилив на девизите по основа на извозот на 
стоки И услуги од 1 јануари 1Ѕ84 година, намален за 
износот на приходите што во девизи ќе ги остварат 
со својата дејност органите и организациите на ф е -
дерацијата, со тоа што средствата ќе се издвојуваат 
и уплатуваат на посебна сметка ка ј Народната бан-
ка на Југославија. 

Процентот од став 2 на оваа точка ќе се утвр-
ди зависно од Одлуката за заедничката девизна по-
литика на Југославија за 1984 година и зависно од 
нејзиното остварување на конвертибилното подра-
чје, согласно со точка 6 на оваа одлука. 

Во прописот со кој ќе го регулира процентот на 
издвојување во смисла на ст. 2 и 3 на оваа точка, 
Сојузниот извршен совет ќе ги утврди и санкциите 
за прекршок на организациите на здружен труд или 
на друго правно лице, како и на одговорното лице 
во организациите на здружен труд или во друго 
правно лице за неуредно извршување на обврските 
за издвојување на дел од девизниот прилив на по-
себна сметка. 

4. Средствата утврдени во точка 2 под 1), 3) и 
4) на оваа одлука ќе се користат врз основа на ре-
шение на Сојузниот извршен совет. 

5. Износот на девизите и правото на купување 
девизи за потребите на органите на федерацијата и 
за потребите на остварувањето на правата и д о л ж -

ностите на федерацијата , утврден во точка 2 одред-
ба под 2) на оваа одлука, Сојузниот извршен совет го 
распоредува на одделните сојузни органи и органи-
зации кои вршат работи од интерес за остварување-
то на функциите на федерацијата . 

6. Односот меѓу к о н в е р т и б и л н и ^ и клириншки-
те девизи го утврдува Сојузниот извршен совет, со 
тоа што во вкупно утврдениот износ од точка 1 на 
оваа одлука износот на конвертибилни^ девизи да 
не може да биде поголем од 60,5%. 

7. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1984 
година. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 305 
27 декември 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Војо Срзентиќ, с. р. 

Претседател 
на Соборот на 
републиките и 

покраините, 
Антун Бубиќ, с. р. 

844. 

Врз основа на член 281 став 1 точка 18 и член 
286 став 2 точка 4 од Уставот на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Соборот на Републиките и 
покраините од 27 декември 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГО-
ВОР ЗА ОСНОВИТЕ НА СТРАТЕГИЈАТА НА Т Е Х -
НОЛОШКИОТ РАЗВОЈ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Се прифаќа Општествениот договор за осно-
вите на стратегијата на технолошкиот развој во Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија. 

2. Се овластува претседателот на Соборот на ре-
публиките и покраините на Собранието на СФРЈ , од 
името на Собранието на СФРЈ да го потпише овој 
општествен договор. 

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

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 207 
27 декември 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Војо Срзентиќ, с. р. 

Претседател 
на Соборот на 

републиките и покраините, 
Антун Бубиќ, с. р. 
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845. 

Врз основа на член 281 став 1 точка 18 од Уста-
вот на Социјалистичка Федеративна Република Ју -
гославија, а во врска со точка 4 од Одлуката за 
формирањето, делокругот и составот на Комисијата 
за контрола на Службата за државна безбедност, 
Собранието ќа СФРЈ, на предлог од Комисијата за 
избор и именувања, на седницата на Сојузниот со-
бор од 26 декември 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЈАТА 
ЗА КОНТРОЛА НА СЛУЖБАТА ЗА ДРЖАВНА 

БЕЗБЕДНОСТ 

За претседател на Комисијата за контрола на 
Службата за државна безбедност се избира Душан 
Пекиќ, делегат во Сојузниот собор на Собранието на 
СФРЈ. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 297 
26 декември 1983 година 

Белград 
Претседател 

на Собранието на СФРЈ 
Војо Срзеитиќ, с. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

Аслан Фазлија, с. р. 

846. 

Врз основа на член 288 точка 2 и член 348 став 
2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија, на предлог од претседателот 
на Сојузниот извршен совет и врз основа на мисле-
њето на Комисијата за избор и именувања, Собра-
нието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 
26 декември 1983 година и на седницата на Соборот 
на републиките и покраините од 26 декември 1903 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ СОЈУЗЕН 

СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ 

I 
Се разрешува од должноста сојузен секретар за 

финансии и член на Сојузниот извршен совет Јоже 
Флорјанчич. 

И 
За сојузен секретар за финансии и член на Со-

јузниот извршниот совет се именува Владо Клемен-
чич, потпретседател на Извршниот совет на СР Сло-
венија. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 334 
26 декември 1983 година 

Белград 
Претседател 

на Собранието на СФРЈ, 
Војо Срзентиќ, с. р. 

Претседател 
на Соборот на Претседател 

републиките и покраините, на Сојузниот собор, 
Антун Бубиќ, с. р. Аслан Фазлија, с. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја одлучува да се 

о д л и к у в а а т : 

О д СР С л о в е н и ј а 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Блажинч Изаи Винко, Цонел Михаела Антон; 

— за заслуги и постигнати - успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Хрибар Евген Јуриј, Код рич Јожета Алојз, К о -
совел Ангел Борис, Пуребер Ивана Марјан, Зоре 
Славко Марко; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Авсец Антена Антон; Бернетич Ј о ж е ф Албин, 
Бинкар Иван Силво, Богојевић-Вогојевич Тоде Че-
до, Божич Јанез Станислав, Чуфер Јакоб Силвестер, 
Долинар Алојз Адолф, Фурман Јакоб Отон, Коцмут 
Алојз Алојз, Кошута Леополд Антон, Ликар Јуриј 
Јанко, Мајден Макс Отмар, Мајстер-Михалич Ј о ж е 
Милка, Миканович Јована Дамјан, Печник Ј о ж е ф а 
Јоже, Попович Михај л а Милосав, Правдич Јожета 
Мартин, Пунко Франц Јанез, Разпет Ловренца Лов-
ренц, Симић Милована Младен, Скок Јакоб Франц, 
Столар Јожефа Франц, Шкапин Ленард Милан, Бе -
лички Петер Каре л, Зупанчич Богомирја Богомир; 

— за залагање во социјалистичката изградба на 
земј ата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Балазс-Амброжич Август Ануша-Зора, Горјанц-
-Горјанц Ивана Иванка, Хриберник Штефан Иван, 
Каљанац-Вилхар Макс Јудита, Кидрич Јанеза 
Франц, Коруга Божидар Берислав. Пребил Влади-
мира Петер, Ра ј Игнаца Борис, Спицал-Гашпер Ми-
хаел Јожица; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Артач-Иленич Ј о ж е ф Бреда, Јерман Вида Ан-
тон, Краинер-Шкраба Марија. Млиншек Алберта 
Винко, ОшлаЈ-Шаботар Јоже Марија; 
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О д САП В о ј в о д,и н а 

— за особени заслуги и постигнати успеси во ра-
ботата од значена за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Галовић Драгутина Озрен, Кондић Спасоја Ми-
лан; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на земјава 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Вудимлија Или је Милан, Ивић Милана Воји-
мир, Павичевић Радоја Милан, Р е х а к Ј анош И ш -
тван; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Анђелковић Добросава Никодије, Б а ј о в и ћ Дра-
гомира Бранислав, Бановић Недељка Будимир, Б л а -
гој евић Радомира Ратибор, Боснар Ђуле Ференц, 
Бојовић Драгољуба Живорад , Б у л а ј и ћ Вељка Бран-
ко, Булатовић Дмитар Мило, Цветановић Никола 
Никола, Ћургуз Миле Саван, Дамбуовић Милинко 
Синиша, Дудић Јована Милан, Ђекић Јевђе Вукоје, 
Граовац Николе Милош, Ј ањушевић Миланка Ми-
линко, Кадринка Фрање Ђуро, Кнежевић Душана 
Синиша, Контић Симе Станко, Коваћ Јаноша Јо -
ж е ф , Кујунџић Андриј е Јосип, Куриубић Тиосава 
Мирослав, Лауш Димитрија Владимир, Леваков Че-
домир Милош, Мијовић Челе Милан, Миличевић 
Вукосава Миливоје, Петровић Велисива Р а ј о, Плав-
ш и ћ Владе Милан, Радић Алексе Јован, Савичевић 
Милоша Радован, Спасић Милића Станиша, Стам-
болија Стојана Јован, Стаменковић Александра Но-
вица, Стан Илије Милутин, Станковиќ Миливоја 
Петроние , Станојевић Живорада Живота , Ваштаг 
Каролија Јанош. Вуксаковић Драгића Драгомир, 
Зарић Чедомира Богољуб; 

— за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Богавац Видак Драгослав, Бачић Љубице Љ у -
бомир, Ђукић Петра Милан, Губик Александра 
Шандор, Јесић Ђуре Неда, Лучић Радослава Раде, 
Петрушић Марко Мирко, Витковић Петра Славко, 
ВлаЈковић Крстивоја Станимир. Зрнић Илије Тоуро; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Францисти Јан Јан, Гладовић Милан Бошко, 
Младеновиќ Стојил Радомир, Новаков Николина 
Владимир, Санто-Поти Ерне Јудита, Тољагић-Ба јић 
Милош Стоја. Вукадин Стеве Добривоје. 

Бр. 30 
14 април 198-3 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Петар Стамболиќ, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

826. Закон за утврдување на вкупниот обем 
на расходите на Буџетот на Федерација-
та за 1984 година — — — — 1957 

827. Буџет на федерацијата за 1984 година — 1958 
828. Закон за извршување на Буџетот на ф е -

дерацијата за 1984 година — - - — 1992 
829. Закон за привремена забрана на распо-

лагањето со дел од општествените сред-
ства на општествено-политичките заедни-
ци и на самоуправ-ните интересни заедни-
ци од оп,штествените дејности за потро-
шувачка во 1984 година — — — — — 1995 

830. Закон за Службата на општественото 
книговодство — — — — — 1997 

831. Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за девизното работење и кредитните 
односи со странство — — — — — — 2025 

832. Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за плаќањата во конвертибилни де- / ' 
визи — — — — — — — — — — 2031 

833. Закон за измени на Законот -за обезбеду-
вање на плаќањето меѓу корисниците на 
општествени средства — — — — — 2034 

834. Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за воената обв-рска — — — — — 2034 

835. Резолуција за општествено-економскиот 
развој и економската политика на Соција-
листичка Федеративна Република Југо-
славија во 1984 година — — — — — 2035 

836. Одлука за одобрување на финансискиот 
план на Сојузната дирекција за резерви 
на индустриски производи за 1984 година 2057 

837. Одлука за одобрување на финансискиот 
план на Сојузната дирекција за резерви 
на прехранбени производи за 1984 година 2057 

838. Одлука за стапките на придонесот за пен-
зиско и инвалидско осигурување на 
воените осигуреници — - 1 — — — 2058 

839. Одлука за распоредување на средствата 
за нестопански инвестиции утврдени во 
Буџетот на федерацијата за 1984 година 2058 

840. Одлука за целите' и задачите на заедни-
чката емисиона и парична политика и на -
заедничките основи на кредитната поли-
тика во 1984 година — — — — — — 2059 

841. Одлука за заедничката девизна политика 
на Југославија за 1984 година — — — 2062 

842. Одлука за утврдување на приходите од' 
царини и други увозни давачки што во 
1984 година и се отстапуваат на Интерес-
ната заедница на Југославија за економ-
ски односи со странство — — — — — ' 2069 

843. Одлука за утврдување на вкупниот износ 
на девизи за потребите на федерацијата 
во 1984 година - - - - - - - 2070 

844. Одлука за п р и ф а ќ а њ е на Општествениот 
договор за основите на стратегијата на 
технолошкиот развој во Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија — 2070 

845. Одлука за избор на претседател на Ко-
мисијата за контрола на Службата за др-
ж а в н а безбедност — — — — — — 2071 

846. Одлука за разрешуварве и именување со-
јузен секретар за финансии — — — — 2071 

Одликувања — — — — — — — — - 2071 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Белград, Јована Ристика бр. 1. Пошт. ф а х 226. — Директор и главен и одговорен уредник 

Вељко Тадиќ. - Печати Београдски изданачко -графички завод, Белград Булевар војводе 
М и ш и ќ а бр . 17. 


