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У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 

1970 ГОДИНА 

Се прогласува Сојузниот буџет за 1970 година, 
што го усвои Сојузната скупштина, на седницата 
на Соборот на народите од 26 декември 1969 година 
и на седницата на Општествено-политичкиот собор 
од 26 декември 1969 година. 

ПР бр. 860 
27 декември 1969 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с. р. 

СОЈУЗЕН БУЏЕТ ЗА 1970 ГОДИНА 
I. ОПШТ ДЕЛ 

Член 1 
Вкупните приходи на сојузниот буџет за 1970 

Година се предвидуваат во износ од ( ш , Динари 
13.694,000.000 

од тоа: 
- за распоред по посебниот 

дел на овој буџет 
- за распоред во Сојузниот 

фонд за финансирање на 
научните дејности 

- за распоред на посебната 
сметка на федерацијата за 
инвестиции во стопанство-
то 

Динари 12.783,000.000 

Динари 270,000.000 

Динари 592,000.000 
- за надоместоци за извршу-

вање на работите од дело-
кругот на Службата на 
општественото книговод-
ство Динари 49,000.000 

Приходите и распоредот на приходите од ставот 
1 на овој член ги опфаќаат и средствата на сојуз-
ниот буџет што се формираат и се распоредуваат 

според одредбите на членот 2 од Законот за посто-
јаните средства на федерацијата за финансирање 
на научните дејности („Службен лист на СФРЈ", бр. 
7/68), на чл. 1 и 2 од Законот за издвојување дел од 
приходите од сојузен данок на промет и од царини 
во корист на сметката на федерацијата за инвести-
ции во стопанството („Службен лист на СФРЈ", бр. 
5/67 и 5/69), на членот 1 од Законот за издвојување 
дел на приходот на федерацијата од сојузниот да-
нок на промет на стоки на мало за ивестиции во 
стопанството („Службен лист на СФРЈ", бр. 13/69) 
и на членот 84 точки 2 и членот 87 од Законот за 
Службата на општественото книговодство („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 23/67, 54/67, 15/68 и 50/68). Член 2 

Во резервниот фонд на федерацијата се издвоју-
ва 1% од приходите на сојузниот буџет за 1970 го-
дина. 

Процентот од ставот 1 на овој член не се пре-
сметува на средствата што се формираат и се рас-
поредуваат по основот од членот 1 став 2 на овој 
буџет. 

Член 3 
Од вкупните приходи предвидени во членот 1 став 

1 на овој буџет, Службата на општественото кни-
говодство ќе издвојува во Сојузниот фонд за фи-
нансирање на научните дејности 1,97% заради обез-
бедување во сојузниот буџет за 1970 година на 
предвидените средства за тој фонд, кои врз основа 
на посебен закон се издвојуваат во височина од 
0,2% од општествениот производ. 

Член 4 
Средствата предвидени во сојузниот буџет за 

1970 година за покривање на обврските на федера-
цијата според членот 116 од Основниот закон за ор-
ганизацијата и финансирањето на социјалното оси-
гурување („Службен лист на СФРЈ", бр. 24/65, 57/65, 
29/66, 52/66, 12/67 и 54/67), ќе се пресметуваат на на-
чинот утврден со Спогодбата за начинот на пресме-
тување на височината на средствата со кои феде-
рацијата учествува во покривањето на обврските на 
фондовите на инвалидското и пензиското осигуру-
вање, склучена помеѓу Секретаријатот за сојузен бу-
џет и општи работи во Сојузниот извршен совет и 
Сојузниот завод за социјално осигурување. 

Член 5 
Приходите на сојузниот буџет за 1970 година и 

и нивниот распоред по основните намени се утврду-
ваат во Билансот на приходите и општиот распоред 
на приходите на сојузниот буџет за 1970 година, во 
следните износи: 
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Б И Л А Н С 
НА ПРИХОДИТЕ И ОПШТИОТ РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ НА СОЈУЗНИОТ 

БУЏЕТ ЗА 1970 ГОДИНА 
I. ПРИХОДИ ВО БИЛАНСОТ НА СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ 

Класификациони број 
П Р И Х О Д И 

И з н о с 

на формата на потформдта 
на приходите на приходите 

П Р И Х О Д И на потформата Вкупно форма-
на приходите та на приходите 

1 2 3 4 5 

11 

12 

21 

111 

121 

Вид 1. Придонеси 
Придонес од личниот доход од работен однос: 
- придонес од личниот доход од работен однос 
Придонес од личниот доход од земјоделска дејност: 
— придонес од личниот доход од земјоделска 

дејност 
Вкупно видот 1. Придонеси 

1.546,000.000 

240,000.000 
Тлее,000.000 

211 
212 

Вид 2. Даноци 
Данок на промет: 
— данок на промет на стоки на мало 
— данок на надоместоци за услуги 
Вкупно видот 2. Даноци 

6.127,000.000 
1.787,000.000 7.914,000.000 

7.914.000.000 

34 
35 

Вид 3. Такси 
Конзуларни такси 
Царински такси 
Вкупно видот 3. Такси 

10,000.000 
20,000.000 
30,000.000 

41 

61 
62 

Вид 4. Царина 
Царина 
Вкупно видот 4. Царина 

Вид 6. Приходи на сојузните органи и други разни 
приходи 
Приходи на сојузните органи 
Други разни приходи 
Вкупно видот 6. Приходи на сојузните органи и дру-
ги разни приходи 
ВКУПНО ПРИХОДИТЕ ЗА РАСПОРЕД 
(видови 1 до 6) 

3.934^000.000 
3.934,000.000 

500.000 
29,500.000 

30,000.000 

13.694,000.000 

И. РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ 

Класификациони број 
на распоредната на распоредната 

група подгрупа 
Општ распоред на приходите 

И з н о с 
на ра споредната на рЈзљпоредната 

подгрупа група 

03-2 

04-2 

03-2-2 

04-2-2 

Основна намена 03. Културно-просветна дејност 
Средства распоредени во определен износ: 
— за посебни намени (освен за инвестиции) 
Вкупно основната намена 03 

Основна намена 04. Социјални грижи 
Средства распоредени во определен износ: 
— за посебни намени (освен за инвестиции) 
Вкупно основната намена 04 

15,869.000 15,869.000 
15,869.000 

532,958.000 532,958.000 
532.95Ѕ.000 

05-2 
05-2-2 

Основна намена 05. Здравствена заштита -
Средства распоредени во определен износ: 
— за посебни намени (освен за инвестиции) 
Вкупно основната намена 05 

50.000 50.000 
50.006 
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Основна намена 07. Работа на државните органи 
07-2 Средства распоредени во определен износ: 

07-2-1 - за редовна дејност 282,509.000 
07-2-2 — за посебни намени (освен за инвестиции) 348,378.000 
07-2-3 — за намени што не можат да се распоредат по 

други основни намени 168,039.000 .Ј798,926.000 
Вкупно основната намена 07 798,926.000 

Основна намена 08. Народна одбрана 
08-2 Средства распоредени во определен износ: 7.586,370.000 

Вкупно основната намена 08 7.586,370.000 

Основна намена 09. Општи дополнителни средства 
на други општествено-политички заедници 

09-2 Средства распоредени во определен износ: 1.229,500.000 
Вкупно основната намена 09 1.229,500.000 

Основна намена 10. Наменски дополнителни средства 
на други општествено-политички заедници, органи и 
организации 

10-2 Средства распоредени во определен износ: 1.402,648.000 
Вкупно основната намена 10 1.402,648.000 

Основна намена 13. Дејност на општествено-поли-
тичките организации и на здруженијата на граѓани 

13-2 Средства распоредени во определен износ: 27,423.000 
Вкупно основната намена 13 27,423.000 

Основна намена 14. Нестопански инвестиции 
14-2 Средства распоредени во определен износ: 

14-2-21 — за тековни вложувања 89,136.000 
Вкупно основната намена 14 89Д36.000 

Основна намена 16. Интервенции во стопанството 
16-2 Средства распоредени во определен износ: 

16-2-21 - за тековни вложувања 
Вкупно основната намена 16 552,088.000 

Основна намена 17. Буџетски обврски од поранешни-
те години 

17-2 Средства распоредени во определен износ: 343,776.000 
Вкупно основната намена 17 343,776.000 

Основна намена 18. Издвојувања во резервниот фонд 
18-2 Средства распоредени во определен износ: 127,830.000 

Вкупно основната намена 18 127,830.000 

Основна намена 19. Нераспоредени приходи (теков-
на буџетска резерва) 

19-2 Средства распоредени во определен износ: 77,926.000 
Вкупно основната намена 19 77,926.000 

Вкупно распоредените и нераспоредените приходи 
преку посебниот дел на сојузниот буџет (основни 
намени 03 до 19) 12.783,000.000 
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Средства распоредени во општиот дел на сојузниот 
-буџет во определен износ: 
- за распоред во Сојузниот фонд за финансирање 

на научните дејности 270,000.000 
- - за распоред на посебната сметка на федераци-

јата за инвестиции во стопанството 592,000.000 
- за надоместоци за извршување на работите од 
делокругот на Служата на општественото книго-
водство 49,000.000 

ВКУПНО РАСПОРЕДЕНИТЕ ПРИХОДИ 13.694,000.000 

II. ПОСЕБЕН ДЕЛ 
Член 6 

Приходите на сојузниот буџет за 1970. година во износ од 12,783,000.000 динари, во рамките на 
општиот распоред на приходите од членот 5 на овој буџет, се распоредуваат по носителите, кори-
сниците и поблиските намени во посебниот дел на сојузниот буџет за 1970. година, кој гласи: 

Број на 
позици-
јата 

Распоредна 
група или 
подгрупа 

И з н о с 
,Основна и поблиска намена на позицијата на основната 

намена 

1 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

18 

19 
20 
21 
22 

23 

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

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

07-2-2 

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

14-2-21 

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

07-2-2 

РАЗДЕЛ 1. СОЈУЗНА СКУПШТИНА 
Глава 1. Сојузна скупштина 
Основна намена 07 — Работа на државните органи 
Редовна дејност на стручните служби 13,978.180 
Надоместоци на личните доходи на функционерите 19,688.970 
Телефонски трошоци 356.400 
Надоместок за работа подолга од полното работно 
време 247.500 
Надоместок на надворешни соработници 445.500 
Дневници и паушали на сојузните пратеници 12,493.800 
Набавка на домашни и странски книги 79.200 
Претплата на службени весници, билтени и спи-
санија 193.050 
Издавање стенографски белешки, инфомативни бил-
тени и други скупштински материјали 3,069.000 
Изработка на теми, анализи и елаборати 1,584.000 
Изработка на публикациите на Сојузната скупштина 2,761.110 
Трошоци на парламентарните делегации 792.000 
Трошоци за репрезентација 198.000 
Набавка на облека и обувки 93.060 
Трошоци на комисиите за кодифштција на законите 5,885.550 
Членски влог на Интерпарламентарна унија 35.000 
Трошоци за изборите 1,980.000 
Вкупно основната намена 07 

Основна намена 14 — Нестопански инвестиции 
За градежни работи и набавка на опрема 
Вкупно основната намена 14 
Вкупно главата 1 

Глава 2. Сојузен правен совет 
Основна намена 07 Работа на државните органи 
Трошоци за седниците на Советот 267.300 
Набавка на стучни книги и публикации 9.900 
Изработка на теми, анализи и елаборати 79.200 
Преведување на јазиците на народите на Југосла-
вија 19.800 
Стенографирање и умножување 19.800 
Вкупно основната намена 07 

63,880.320 

5,445.000 
5,445.000 

69,325.320 

396.000 
Вкупно главата 2 396.000 
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1 2 3 4 0 

Глава 3. Сојузен економски совет 
Основаа намена 07 - Работа на државните органи 

24 07-2-2 Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци 5.940 
25 07-2-2 Трошоци за седниците на Советот 145.530 
26 07-2-2 Набавка на стручни книги и публикации 4.950 
27 07-2-2 Изработка на теми, анализи и елаборати 14.850 
28 07-2-2 Преведување на јазиците на народите на Југосла-

вија 9900 
29 07-2-2 Стенографирање и умножување на материјали 16.830 

198.000 Вкупно основната намена 07 198.000 

Вкупно главата 3 198.000 

Глава 4. Биро за претставки и поплаки 
Основна намена 07 — Работа на државните органи 

30 07-2-1 Редовна дејност 723.960 
Вкупно основната намена 07 723.960 

Вкупно главата 4 723.900 

Глава 5. Секретаријат за законодавство на 
Сојузната скупштина 
Основна намена-07 — Работа на државни органи 

ЗОа 07-2-1 Редовна дејност 1,500.000 0 Вкупно основната намена 07 1,500.000 

Вкупно главата 5 1,500.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 1 (позиции 1 до ЗОа) 72,143.280 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 1. СОЈУЗНА 
СКУПШТИНА 
— Редовна дејност 16,202.140 
— Други намени 55,941.140 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 1 72,143280 

РАЗДЕЛ 2. СОВЕТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 
Основна намена 07 Ј - Работа на државните органи 

31 07-2-1 Редовна дејност 2,210.970 
32 - 07-2-2 Надоместоци на личните доходи на функционерите 5,494.260 
33 07-2-2 Патни и селидбени' трошоци во земјата 247.500 
34 07-2-2 Патни трошоци во странство 86.620 
35 07-2-2 Поштекско-телефонски и телеграфски трошоци 97.020 
36 07-2-2 Набавка на стручни книги, списанија и публикации 108.900 
37 07-2-2 Преведување на јазиците на народите на Југосла-

59.400 вија 59.400 
38 07-2-2 Трошоци за репрезентација 69.300 
39 07-2-2 Набавка на автомобили 32.670 
40 07-2-2 Учество во режиските трошоци во врска со одр-

49.500 жување на зградата 49.500 
Вкупно основната намена 07 8,456.140 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 2 (позиции 31 до 40) 8,456.140 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 2. GOBET НА 
ФЕДЕРАЦИЈАТА 
— Редовна дејност 2,210.970 
— Други намени 6,245.170 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 2 8,456.140 

РАЗДЕЛ 3. СЕКРЕТАРИЈАТ НА ПРЕТСЕДАТЕ-
ЛОТ НА РЕПУБЛИКАТА 
Основна намена 07 — Работа на државните органи 

41 07-2-1 Редовна дејност 5,271.360 
42 07-2-2 Надоместоци на личните доходи на функционерите 306.090 
43 07-2-2 Кумување и помошти 99.000 
44 07-2-2 Трошоци за одржување на објектите 1,467.110 
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45 07-2-2 Патувања и посети 4,880.700 
Вкупно основната намена 07 12,024.260 
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 3 (позиции 41 до 45) . 12,024.260 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 3. СЕКРЕТА-
РИЈАТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКАТА 
- Редовна дејност 5,271.360 
- Други намени 6,752.900 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 3 12,024.260 

РАЗДЕЛ 4. СОЈУЗЕН ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Глава 1. Сојузен извршен совет 
Основна намена 07 — Работа на државните органи 

46 07-2-1 Редовна дејност на стручните служби 5,495.520 
47 07-2-2 Надоместоци на личните доходи на функционерите 2,704.060 
48 07-2-2 Надоместоци на надворешни соработници 133.650 
49 07-2-2 Канцелариски материјали 99.000 
50 07-2-2 Претплати на печатот, списанија и публикации 148.500 
51 07-2-2 Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци 148 500 
52 07-2-2 Патни и селидбени трошоци во земјата 264.330 ^ 
53 07-2-2 Транспортни услуги 178.200 
54 07-2-2 Патни трошоци во странство 1,381.000 
55' 07-2-2 Потрошен и ситен инвентар 49.060 
56 07-2-2 Преведување на јазиците на народите на Југосла-

вија 495.000 
57 07-2-2 Печатење и умножување на материјали за седници-

те на Советот 297.000 
58 07-2-2 Средства за потребите на работата на Комисијата 

на СЕВ 626.220 
59 07-2-2 Трошоци за изработка на ордени и одликувања 1,517.110 
60 07-2-2 Трошоци за приеми и репрезентација 3,019.500 
61 07-2-3 За определени потреби 3,125.430 
62 07-2-3 Работи во врска со народната одбрана 17,451.720 
63 07-2-3 Информативно-пропагандна и културн о-проеветна 

дејност меѓу нашите иселеници и нашите граѓани на 
работа во странство 3,846.150 
Вкупно основната намена 07 41,479.950 

Основна намена 13 — Дејност на општествено-поли-
тичките организации и на здруженијата на граѓани 

64 13-2 Дејност на општествено-политичките организации и 
на здруженијата на граѓани 27,423.000 
Вкупно основната намена 13 27,423.000 

Основна намена 14 — Нестопански инвестиции 
65 14-2-21 За набавка на опрема 9,314.000 

14-2-21 За градежни работи и за набавка опрема за зградите 
на СИС-1, СИС-Н и за зградата во улица Бранкова 
број 25 4,752.000 
Вкупно основната намена 14 14,066.000 
Вкупно главата 1 82,968.950 

Глава 2. Протокол на Сојузниот извршен 
совет 
Основна намена 07 — Работа на државните органи 

67 07-2-1 Редовна дејност 198.070 
07-2-2 Трошоци за состаноци со републичките протоколи 9.900 

69 07-2-2 Набавка на облека 7.720 
Вкупно основната намена 07 215.690 
Вкупно главата 2 215.690 
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Глава 3. Служба за обезбедување во згра-
дите на сојузните органи 
Основна намена 07 — Работа на државните органи 

70 07-2-1 Редовна дејност 2,889.320 
71 07-2-2 Трошоци за обука на кадрите 18.080 

Вкупно оноовната намена 07 2,907.400 
Вкупно главата 3 2,907.400 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 4 (позиции 46 до 71) 86,092.040 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 4. СОЈУЗЕН 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 
— Редовна дејност 8,582.910 
— Други намени 77,509.130 
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 4 86,092.040 

РАЗДЕЛ 5. УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 
Основна намена 07 — Работа на државните органи 

72 07-2-1 Редовна дејност 1,913.840 
73 07-2-2 Надоместоци на личните доходи на функционерите 906.930 
74 07-2-2 Трошоци на постапката 79.200 
75 07-2-2 Издавање на збирка одлуки на Уставниот суд на 

Југославија 148.500 
76 07-2-2 Патни трошоци во странство 69.300 
77 07-2-2 Надоместок за одвоен живот од семејството на фун-

кционери 17.820 
78 07-2-2 Дневници на возачите 19.800 
79 07-2-2 Набавка на облеки на возачите 12.870 
80 07-2-2 Набавка и дополнување на опрема 49.500 
81 07-2-2 Трошоци на престојот на делегациите и за репре-

207.900 зентација 207.900 
3,425.660 Вкупно основната намена 07 3,425.660 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 5 (позиции 72 до 81) 3,425.660 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 5. УСТАВЕН 
СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 
— Редовна дејност 1,913.840 
— Други намени 1,511.820 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 5 3,425.660 

РАЗДЕЛ 6. ВРХОВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 
Основна намена 07 — Работа на државните органи 

82 07-2-1 Редовна дејност 1,843.470 
83 07-2-2 Надоместоци на личните доходи на функционерите 1,587.210 
84. 07-2-2 Издавање судски одлуки 80.780 
85 07-2-2 Патни трошоци во странство 12.120 
86 07-2-2 Надоместок за одвоен живот од семејството на функ-

18.180 ционери 18.180 
87 07-2-2 Изработка на теми, анализи и елаборати 100.980 
88 07-2-2 Набавка и дополнување на опрема 42.820 
89 07-2-2 Тековно одржување на зградата 70.680 

3,756.240 Вкупно основната намена 07 3,756.240 

Основна намена 14 — Нестопански инвестиции 
90 14-2-21 Набавка на телефонска централа 124.640 
91 14-2-21 Замена на телефонска инсталација 23.760 
92 14-2-21 Поправка на лифтот 48.300 

196.700 Вкупно основната намена 14 196.700 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 6 (позиции 82 до 92) 3,952.940 

- РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 6. ВРХОВЕН 
СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 
— Редовна дејност 1,843.470 
— Други намени 2,109.470 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 6 8,952.940 
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РАЗДЕЛ 7. ВРХОВЕН СТОПАНСКИ СУД 
Основна намена 07 — Работа на државните органи 

93 07-2-1 Редовна дејност , 1,041.440 
94 07-2-2 Надоместоци на личните доходи на функционерите 512.120 
95 07-2-2 Награди и надоместоци на судиите-поротници. 26.190 
96 07-2-2 Патни трошоци и дневници на судиите-поротници 22 770 
97 07-2-2 Преведување на јазиците на народите на Југосла-

вија 39.600 
98 07-2-2 Надоместок за одвоен живот од семејството на 

функционери 17.820 
99 07-2-2 Набавка и дополнување на опрема 12.870 

Вкупно основната намена 07 1,672.810 
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 7 (позиции 93 до 99) 1,672.810 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 7. ВРХОВЕН 
СТОПАНСКИ СУД 
— Редовна дејност 1,041.440 
— Други намени ^31.370 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 7 1,672.810 

РАЗДЕЛ 8. СОЈУЗНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО " 
Основна намена 07 — Работа на државните органи 

100 07-2-1 Редовна дејност у 1,220.860 
101 07-2-2 Надоместоци на личните доходи на функционерите 450 370 
102 07-2-2 Патни трошоци во странство 15.150 
103 07-2-2 Изработка на теми, анализи и елаборати 100 980 
104 07-2-2 Преведување на јазиците на народите на Југосла-

вија 40.390 
105 07-2-2 Надоместок за одвоен живот од семејството на 

функционери 54.530 
106 07-2-2 Набавка и дополнување на опрема 50.490 

Вкупно основната намена 07 , 1,932.770 

Основна намена 14 — Нестопански инвестиции 
107 14-2-21 Замена на телефонска мрежа и телефонска цен-

трала 108.900 
108 14-2-21 Поправка на лифтот 49.500 

Вкупно основната намена 14 158.400 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 8 (позиции 100 до 108) 2,091.170 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 8. СОЈУЗНО 
ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО 
— Редовна дејност 1,220.860 
— Посебни намени 870.310 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 8 2,091.170 

РАЗДЕЛ 9. СОЈУЗНО ЈАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛ-
СТВО 
Основна намена 07 — Работа на државните органи 

109 07-2-1 Редовна дејност 562.100 
НО 07-2-2 Надоместоци на личните доходи на функционерите 206.610 
111 07-2-2 Трошоци за застапувања во земјата 9.900 
Н2 07-2-2 Трошоци на процесната и извршната постапка во 

земјата 9.900 
11,3 07-2-2 Трошоци за водење процеси во странство 28.750 
114 07-2-2 Преведување на јазиците на народите на Југосла-

вија 22.280 
Вкупно основната намена 07 839 540 
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 9 (позиции 109 до 114) 839.540 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 9. СОЈУЗНО 
ЈАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО 
— Редовна дејност 562.100 
— Посебни намени 277.440 
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 9 839.540 
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РАЗДЕЛ 10. ДРЖАВЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НА-
ДВОРЕШНИ РАБОТИ 
Основна намена 07 — Работа на државните органи 

115 07-2-1 Редовна дејност ' 31,277.200 
116 07-2-2 Надоместок на личните доходи на функционерите 78.000 
117 07-2-2 Лични и материјални расходи на дипломатско-кон-

зуларните претставништва во странство 152,113.000 
118 07-2-2 За натамошно проширување на Конзуларната служба 4,455.000 
119 07-2-2 Собирање и обработка на архивски материјал 465.300 
120 07-2-2 Трошоци за заседанијата на Специјалниот комитет 

792.000 на ООН за правните принципи на коегзистенцијата 792.000 
121 07-2-2 Членски влогови 7,933.500 
122 07-2-3 За потребите на документацијата 2,103.700 
123 07-2-3 Замена на патн,и исправи на нашите граѓани во 

странство 247.500 
124 07-2-3 Помош на палестинските бегалци 247.500 
125 07-2-3 За информативна дејност меѓу југословенските гра-

990.000 ѓани на работа и npecToi во странство 990.000 
126 07-2-3 Трошоци за репатриација и депортација на југосло-

990 ООО венски граѓани од странство 990 ООО 
127 07-2-3 Работи во врска со народната одбрана 5,167 300 

Вкупно основната намена 07 206,860.000 

Основна намена 14 — Нестопански инвестиции 
128 14-2-21 Изградба и продолжување на изградба на админи-

стративни згради за потребите на дипломатските и 
4,257 ООО конзуларните претставништва во странство 4,257 ООО 

129 14-2-21 Набавка на уреди за радио-врски во земјата и во 
2,475.000 странство 2,475.000 

130 14-2-21 Набавка на опрема во земјата и во странство 1,541.000 
131 14-2-21 Големи поправки на административни згради во зе-

1,485.000 мјата и во странство 1,485.000 
9,758.000 Вкупно основната намена 14 9,758.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 10 (позиции 115 до 131) 216,618.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 10. ДРЖАВЕН 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
— Редовна дејност 31,277.200 
— Други намени 185,340.800 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 10 216,618.000 

РАЗДЕЛ 11. ДРЖАВЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НА-
РОДНА ОДБРАНА 
Глава 1. Секретаријат 
Основна намена 08 — Народна одбрана 

132 08-2 Редовна дејност 7.544,904.000 
Вкупно основната намена 08 7.544,904.000 
Вкупно главата 1 7.544,904.000 

Глава 2. Совет на народната одбрана 
Основна намена 08 — Народна одбрана 

133 08-2 Редовна дејност 41,466.000 
Вкупно основната намена 08 41,466.000 

Вкупно главата 2 41,466.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 11 (позиции 132 и 133) 7.586,370.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 11. ДРЖАВЕН 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАРОДНА ОДБРАНА 
— Редовна дејност 7.586,370.000 
— Други намени 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ И 7.586,370.000 
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РАЗДЕЛ 12. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНА-
ТРЕШНИ РАБОТИ 

Глава 1. — Секретаријат 
Основна намена . 07 — Работа на државните органи 

134 07-2-1 Редовна дејност 32,096.930 
135 07-2-2 Надоместоци на личните доходи на функционерите 155.370 
136 07-2-2 За определени потреби 16,598.940 
137 07-2-2 Набавка на облека и обувки 508.260 
138 07-2-2 Школување на кадрите 1,201.600 
139 07-2-2 Здравствена превентива, осигурување на работници-

те и еднократна помош според членот 35 од ОЗЗВР 200.670 
140 07-2-2 Селидбени трошоци 333.950 
141 07-2-2 Набавка на спортски реквизити 33.160 
142 07-2-3 Трошоци на транзитно-прифатниот центар за бе-

галци 170.870 
143 07-2-3 Работи во врска со народната одбрана 

Вкупно основната намена 07 
5,206.310 

56,596.060 

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

144 10-2 Дополнителни средства на Социјалистичка Репуб-
лика Босна и Херцеговина за финансирање на служ-
бата на внатрешните работи 15,901.870 

145 10-2 Дополнителни средства на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија за финансирање на службата на 
внатрешните работи 12,774.730 

146 10-2 Дополнителни средства на Социјалистичка Репуб-
лика Словенија за финансирање на службата на 
внатрешните работи 23,101.520 

147 10-2 Дополнителни средства на Социјалистичка Репуб-
лика Србија за финансирање на службата на вна-
трешните работи 45,753.970 

148 10-2 Дополнителни средства на Социјалистичка Репуб-
лика Хрватска за финансирање на службата на 
внатрешните работи 34,535.660 

149 10-2 Дополнителни средства на Социјалистичка Репуб-
лика Црна Гора за финансирање на службата на 
внатрешните работи 
Вкупно основната намена 10 

5,161.060 
137,228.810 

Основна намена 14 — Нестопански инвестиции 
150 14-2-21 За станбена изградба 

Вкупно основната намена 14 
7,623.000 
7,623.000 

Вкупно главата 1 201,447.870 

Глава 2. С о ј у з е н совет за безбедност на соо-
браќајот 
Основна намена 07 — Работа на државните органи 

151 07-2-1 Редовна дејност 113.150 
152 07-2-2 Организирање fta општо југословенски натпревар во 

69.300 рамките на школски куп 69.300 
153 07-2-2 Организирање на меѓународна сообраќајна изложба 

во рамките на саем 79.200 
154 07-2-Ј2 Спроведување на општојугословенска сообраќајно-

59.400 воспитна акција ^ 59.400 
155 07-2-2 Организирање на II сојузно советување за сообраќај-

ното образование на децата и младината 59.400 
156 07-2-2 Изработка на теми, анализи и елаборати 49.500 
157 07-2-2 Учество во трошоците на органите и организациите 

на спроведување на унапредување на сообраќајна-
79.200 та превентива 79.200 

158 07-2-2 Надоместок на надворешни соработници 19.800 
159 07-2-2 Трошоци за одружување на седниците на Советот 9.900 
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160 07-2-2 Патни трошоци во странство 9.900 
161 07-2-2 Членарина на меѓународните организации 

Вкупно основната намена 07 
2.530 

551.280 
Вкупно главата 2 551.280 
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 12 (позиции 134 до 161) 201,999.150 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 12. 
СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ РА-
БОТИ 
— Редовна дејност 32,210.080 
— Други намени 169,789.070 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 12 201,999.150 

РАЗДЕЛ 13. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СТО-
ПАНСТВО 
Основна намена 07 — Работа на државните органи 

162 07-2-1 Редовна дејност 9,362.270 
163 07-2-2 Надоместоци на личните доходи на функционерите 159.910 
164 07-2-2 Изработка на прописи 1,039.500 
165 07-2-2 Изработка наv теми, анализи и елаборати 445.500 
166 07-2-2 Трошоци на меѓународна соработка во земјата 149.490 
167 07-2-2 Патни трошоци во странство 513.220 
168 07-2-2 Трошоци на мешовитите комисии за водостопанство 198.000 
169 07-2-2 Надоместок за работа на членовите на комисиите 66 030 
170 07-2-2 Печатење на меѓународни дозволи во сообраќајот 21.780 
171 07-2-2 Трошоци за контрола на квалитетот на производи и 

семе 29.700 
172 07-2-2 Трошоци на Југословенскиот комитет на меѓуна-

родната хидролошки деценија 537.570 
173 07-2-2 Надоместок за анализи за пазаришна истражувања 841.500 
174 07-2-2 Преведување на јазиците на народите на Југосла-

вија 9.900 
175 07-2-2 Членарина на меѓународните организации 5,915.400 с 

176 07-2-2 За работа на Југословенската група на мешовитата 
комисија за Ѓердап 129.910 

177 07-2-3 Работи во врска со народната одбрана 1,851.300 
178 

179 

07-2-3 

07-2-3 

За безбедност на пловидбата во поморскиот и реч-
ниот сообраќај 
За туристичка пропаганда во земјата и во странство 

7,742.470 
11,722.100 

180 07-2-3 Придонес за светската програма на храна на WEP 
Вкупно основната намена 07 

1,113.750 
41,849.300 

У 
Основна намена 14 — Нестопански инвестиции 

I8I4 14-2-21 За набавка на опрема за Југословенскиот комитет 
за хидролошка деценија 455.400 

182 14-2-21 За работи на поморските пловни патишта за по-
требите на Установата за одржување на поморските 
пловни патишта 891.000 

183 14-2-21 Набавка на опрема за потребите на Установата за 
одржување на поморските пловни патишта 1,089.000 

184 14-2-21 За работи на внатрешните пловни патишта за потре-
бите на Установата за одржување на внатрешните 
пловни патишта 2,118.600 

185 14-2-21 Набавка на опрема за потребите на Установата за 
одржување на внатрешните пловни патишта 
Вкупно основната намена 14 

396.000 
4,950.000 
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386 
187 

188 
180 
190 
191 

192 

193 

194 

Основна намена 16 - Интервенции во стопанството 
16-2-21 Регреси за вештачки ѓубриња 279,457.200 
16-2-21 Регреси на име разлика во каматната стопа на жи-

тарски претпријатија за залихи на пченица 19,800.000 
16-2-21 Премии за суров памук и волна 9,721.800 
16-2-21 Премии за млеко 148,500.000 
16-2-21 За унапредување на водостопанството 3,034.000 
16-2-21 За унапредување на земјоделството и шумарството 5,940.000 
16-2-21 Надоместок на Железничкото транспортно претпри-

јатие Скопје ' 32,670.000 
16-2-21 Надоместок на Железничкото транспортно претпри-

јатие Титоград ^ 6,930.000 
16-2-21 За покритие на обврските за повластено возење 21,285.000 

Вкупно основната намена 16 527,338.000 

195 

Основна намена 17 — Буџетски обврски од поране-
шните години 

17-2 За исплата на регресот за 1969 година на име раз-
лика на каматната стопа на житарските претпри-
јатија за залихи на пченица 
Вкупно основната намена 17 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 13 (позиции 162 до 195) 

33,600,000 
39,600.000 

613,737.300 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 13. 
СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СТОПАНСТВО 
— Редовна дејност 
— Други намени 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 13. 

9,362.270 
604,375.030 

613,737.300 

196 
197 
198 

199 
200 

201 

202 
203 

204 
205 

206 
207 
208 

РАЗДЕЛ 14. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИ-
НАНСИИ 
Основна намена 07 — Работа на државните органи 

07-2-1 Редовна дејност 
07-2-2 Надоместоци на личните доходи на функционерите 
07-2-2 Прибавување докази за југословенскиот имот во 

странство 
07-2-2 Трошоци за работа на царинската комисија 
07-2-2 Унапредување на службата на девизната инспекција 
07-2-2 Закупи и одржување на деловните простории на 

одделенијата на Девизниот инспекторат во републи-
ките 

07-2-2 Изработка на теми, анализи и елаборати 
07-2-2 Преведување на јазиците на народите на Југосла-

вија 
07-2-2 Па^1ш трошоци во странство 
07-2-2 Надоместок за одвоен живот на функционерите од 

семејството 
07-2-2 Соработка со меѓународни финансиски организации 
07-2-2 Набавка и дополнување на опрема 
07-2-3 Работи во врска со народната одбрана 

Вкупно основната намена 07 

6,452.590 
166.840 

9.900 
29.700 
9.900 

79.200 
396.850 

39.600 
168.300 

39.600 
69.300 
34.650 
9.900 

7,506.330 
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 14 (позиции 196 до 208) 7,506.330 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 14. 
СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИИ 
- Редовна дејност 
— Други намени 

6,452.590 
1,053.740 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 43 2,210.96f 
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РАЗДЕЛ 15. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НА-
ДВОРЕШНА ТРГОВИЈА 
Основна намена 07 — Работа на државните органи 

209 07-2-1 Редовна дејност 4,321.100 
210 07-2-2 Надоместоци на личните доходи на функционерите 159.960 
211 07-2-2 Трошоци за престој на странски делегации и гости 990.000 
212 07-2-2 Изработка на теми, анализи и елаборати 455.400 
213 07-2-2 Надоместок за одвоен живот на функционерите од 

семејството 35.640 
214 07-2-2 Преведување на јазиците на народите на Југосла-

вија 39.600 
215 07-2-2 Надоместок за преведување од странски јазици ра-

злични стручни материјали и странски публикации 19.800 
216 07-2-2 Дополнување на опремата и инвентарот 49.500 
217 07-2-2 Членарина за меѓународни организации 333.000 
218 07-2-3 За определени потреби 99.000 

Вкупно основната' намена 07 6,503.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 15 (позиции 209 до 218) 6,503.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 15. 
СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНА 
ТРГОВИЈА 
- Редовна дејност 4,321.100 
— Други намени 2,181.900 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 15 6,503.000 

. РАЗДЕЛ 16. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИН-
ФОРМАЦИИ 
Основна намена 07 - Работа на државните органи 

219 07-2-1 Редовна дејност 2,018.930 
220 07-2-2 Трошоци за престој на странски гости 574.200 
221 07-2-2 Издавање на билтени ' 346.500 
222 07-2-2 Изработка на теми, анализи и елаборати 396.000 
223 07-2-3 Издавачка дејност, актуелни пишани информации, 

откуп на изданија за Југославија на странски јази-
ци, информативно-документарни филмови, ТВ-сто-
рии и репортажи, фото-информации и посебни ак-
ции 4.758.000 

224 ' 07-2-3 Откуп на периодични публикации наменети за стран-
ство („Меѓународна политика", „Југословенска ре-
вија", „Југословенски новости", „Југословенски пре-
глед", и „Актуелни прашања на социјализмот") 6,972.000 

225 07-2-3 Радио-програма за странство, размена на радио-
емисии и ТВ-стории со странство, информативно-
-политички емисии, новинско-агенциски услуги и 
изработка на филмски новости 27,285.000 
Вкупно основната намена 07 42,170.630 

Основна намена 14 — Нестопански инвестиции 
226 14-2-21 Набавка на опрема 58.000 

Вкупно основната намена 14 58.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 16 (позиции 219 до 226) ^ 42.228.630 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 16. 
СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНФОРМАЦИИ 
— Редовна дејност 2,018.930 
- - Други намени 4fr,209.700 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 16 42,228.630 
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РАЗДЕЛ 17. СОЈУЗНА УПРАВА ЗА ЦАРИНИ 
Основна намена 07 — Работа на државните органи 

227 07-2-1 Редовна дејност 62,167.350 
228 07-2-2 Надоместоци на личните доходи на функционерите 79.440 
229 ' 07-2-2 Закупи 1,480.830 
230 07-2-2 Надоместоци на штета според членот 52 од Царин- 59.400 

скиот закон 
231 07-2-2 Трошоци на царинарницата во Слободната зона во 446.620 

Солун 
232 07-2-2 Патни трошоци во странство 116.820 
233 07-2-2 Членарина на меѓународни организации 106.710 

Вкупно основната намена 07 64,457.170 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 17 (позиции 227 до 233) 64,457.170 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 17. 
СОЈУЗНА УПРАВА ЗА ЦАРИНИ 
— Редовна дејност 62,167.350 
- Други намени 2,289.820 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 17 ^ 64,457.170 

РАЗДЕЛ 18. СОЈУЗНА ГЕОДЕТСКА УПРАВА 
Основна намена 07 — Работа на државните органи 

234 07-2-1 Редовна дејност 727.430 
235 07-2-2 Надоместоци на личните доходи на функционерите 63.550 
236 07-2-2 Изработка на репродукциони оригинали и стручно-

технични прописи 78.010 
237 07-2-2 Изработка на техничка документација 97.810 
238 07-2-2 Изработка на теми, анализи и елаборати 79.200 
239 07-2-2 Патни трошоци во странство 27.950 
240 07-2-2 Преведување на јазиците на народите на Југосла- 9.650 

вија 
241 07-2-2 Набавка и дополнување на опрема 13.660 
242 07-2-2 Членарина на меѓународни организации 6.200 
243 07-2-3 За премер на земјиште 21,780.000 

Вкупно основната намена 07 22,883.460 
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 18 (позиции 234 до 243) 22,883.460 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 18. 
СОЈУЗНА ГЕОДЕТСКА УПРАВА 
— Редовна дејност 727.430 
— Други намени 22,156.030 
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 18 22,883.460 

РАЗДЕЛ 19. СОЈУЗНА УПРАВА ЗА ЦИВИЛНА 
ВОЗДУШНА ПЛОВИДБА 
Основна намена 07 — Работа на државните органи 

244 07-2-1 Редовна дејност 10,481.970 
245 07-2-2 Надоместоци на личните доходи на функционерите 79.430 
246 07-2-2 Трошоци на погоните 891.000 
247 07-2-2 Закупи 247.500 
248 07-2-2 Калибража на радио-уредите 99.000 
249 07-2-2 ПТТ трошоци 2,772.000 
250 07-2-2 Надоместоци за работа во недела, ноќе и во денови 

на државни празници 396.000 
251 07-2-2 Надоместоци на надворешни соработници 128.700 
252 07-2-2 Трошоци за курсеви и семинари 128.700 
253 07-2-2 Надоместоци за службени облеки 376.200 
254 07-2-2 Патни трошоци во странство 39.600 
255 07-2-2 Членарина за меѓународни организации 320.000 

Вкупно основната намена 07 15,960.100 
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Основна наемна 14 — Нестопански инвестиции 
256 14-2-21 За финансирање на програмата за модернизација на 

службата за безбедност на воздушната пловидба 20,790.000 
Вкупно основната намена 14 20,790.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 19 (позиции 244 до 256) 36,750.100 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 19. 
СОЈУЗНА УПРАВА ЗА ЦИВИЛНА ВОЗДУШНА 
ПЛОВИДБА 
— Редовна дејност 10,481.970 
- Други намени 26,268 130 
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 19 36,750.100 

РАЗДЕЛ 20. СОЈУЗНА УПРАВА ЗА 
РАДИО-ВРСКИ 
Основна намена 07 - Работа на државните органи 

257 07-2-1 Редовна дејност 689.800 
258 07-2-2 Надоместок на личните доходи на функционерите 63 640 
259 07-2-2 Одржување на контролно-мерните уреди 39.600 
260 07-2-2 Набавка и дополнување на опрема 9 900 
261 07-2-2 Патни трошоци во странство 28.540 

Вкупно основната намена 07 831.480 

Основна намена 14 — Нестопански инвестиции 
262 14-2-21 За финансирање на програмата за развој на кон-

тролно-мерните центри за радио-врски 1,993.900 
Вкупно основната намена 14 1,993.900 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 20 (позиции 257 до 262) 2,825.380 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 20. 
СОЈУЗНА УПРАВА ЗА РАДИО-ВРСКИ 
— Редовна дејност 
— Други намени 

689.800 
2,135 580 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 20 2,825.380 

263 

264 

265 

РАЗДЕЛ 21. СОЈУЗЕН СОВЕТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ 
И КУЛТУРА 
Основна намена 03 — Културно-просветна дејност 

03-2-2 За задачи и работи од надлежноста или од интерес 
за федерацијата од областа на просветата и култу-
рата, што ги вршат определени установи 

03-2-2 Додатни средства за проширување на дејноста и за-
дачите на Архивот на Југославија и Музејот на 
револуцијата на народите на Југославија 

03-2-2 Заштита на спомениците на културата 
Вкупно основната намена 03 

7,426.000 

1,485.000 
28.000 

8,939.000 

266 
267 
268 

269 
270 

271 
272 
273 
274 

Основна намена 07 — Работа на државните органи 
07-2-1 Редовна дејност 933.480 
07-2-2 Надоместок на личните доходи на функционерите 155.370 
07-2-2 Трошоци за печатење на билтени и извештаи од 

областа на образованието и културата 49.500 
07-2-2 Трошоци за престој на странски гости 48.500 
07-2-2 Учество во унапредување на просветно-културната 

дејност 39.600 
07-2-2 Патни трошоци во странство 207.900 
07-2-2 Трошоци за семинари 97.000 
07-2-2 Изработка на теми, анализи и елаборати 396.000 
07-2-2 Учество во режиските трошоци во врске со одржу-

вањето на згради и инвентар 112.600 
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275 07-2-2 Трошоци за седниците на Советот и неговите работ- 131.100 
ни тела 

276 07-2-2 Преведување на јазиците на народите на Југосла- 69.300 
виј а 

277 07-2-2 Учество на Југославија во финансирањето на Про-
грамата за размената во областа на просветата по-
меѓу СФРЈ и САД (Фулбрајтова програма) 371.250 

278 07-2-2 Членарина на меѓународни организации 57.070 
279 07-2-2 Дотации на Фондот за унапредување на ликовните 

уметности „Моша Пијаде" 198.000 
280 07-2-2 Награда на Антифашистичкото веќе на народното 

ослободување на Југославија 551.350 
281 07-2-3 Работи во врска со народната одбрана 9.900 

Вкупно основната намена 07 3,427.920 

Основна намена 14 — Нестопански инвестиции 
282 14-2-21 За инвестициони потреби на Музејот на револуци-

јата на народите на Југославија 1,572.000 
283 14-2-21 За изградба на магазински простор за потребите на 

Југословенската кинотека 891.000 
Вкупно основната намена 14 2,463.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 21 (позиции 263 до 283) 14,829.920 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 21. 
СОЈУЗЕН СОВЕТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА 
— Редовна дејност ' 933.480 
- Други намени 13,896.440 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 21 14,829.920 

РАЗДЕЛ 22. СОЈУЗЕН СОВЕТ ЗА КООРДИНАЦИ-
ЈА НА НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ 
Основна намена 07 — Работа на државните органи 

284 07-2-1 Редовна дејност 981.360 
285 07-2-2 Надоместоци на личните доходи на функционерите 159.960 
286 07-2-2 Надоместоци за одвоен живот на функционерите од 18.170 

семејствата 
287 07-2-2 Трошоци за работа на Советот 393.700 
288 07-2-2 Меѓународни собири, размена на научни работници, 

меѓународни организации, преводи и елаборати 450.470 
289 07-2-2 Изработка на библиографии, информации, стручни 

елаборати, обработка на податоци и други материја" , 
ли потребни за работа на Советот 131.270 

290 07-2-2 Членарина на меѓународни организации 45.580 
Вкупно основната намена 07 2,180.510 
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 22 (позиции 284 до 290) 2,180.510 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 22. 
СОЈУЗЕН СОВЕТ ЗА КООРДИНАЦИЈА НА НАУЧ-
НИТЕ ДЕЈНОСТИ 
— Редовна дејност , 981.360 

, — Други намени 1,199.150 
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 22 ^ 2,180.510 

РАЗДЕЛ 23. СОЈУЗЕН СОВЕТ ЗА ЗДРАВСТВО И 
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 
Основна намена 04 — Социјални грижи 

291 04-2-2 Инвалидски примања на воените инвалиди од вој- 460,316.340 
ните 

292 04-2-2 За исплата на боречки додаток 44,550.000 
Вкупно основната намена 04 504,866.340 
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^ Основна намена 05 - Здравствена заштита 
293 05-2-2 Трошоци за лекување на странски државјани 50.000 

Вкупно основната намена 05 . 50.000 

Основна намена 07 — Работа на државните органи 
294 07-2-1 Редовна дејност 2,033.430 
295 07-2-2 Надоместок на личните доходи на функционерите 151.700 
296 07-2-2 Одржување на гробиштата и спомениците на пад-

натите борци на сојузничките армии во Југославија 99.000 
297 07-2-2 Патни трошоци во странство 89.100 
298 . 07-2-2 Патни трошоци на странски стручњаци и наши 

стручњаци што ги придружуваат странските струч- 45.540 
њаци во земјата 

299 07-2-2 Трошоци за седници на Советот 59.400 
300 07-2-2 Преведување на јазиците на народите на Југосла- 79.200 

виј а 
.301 07-2-2 Надоместок за работа на членовите на Комисијата 7.250 

за фармакопеја 
302 07-2-2 Надоместок за работа на членовите на постојаната 

стручна комисија за лекови 61.380 
303 07-2-2 Преведување на инвалидска документација од 

странски јазици 14.850 
304 07-2-2 Издавање на „Билтен" 49.500 
305 07-2-2 Набавка и дополнување на опрема 24.750 
306 07-2-2 Набавка на стручна литература 7.920 
307 07-2-2 За определени работи од областа на здравствената 

заштита од интерес за федерацијата, што се догова-
раат со Сојузниот завод за здравствена заштита и 
со републичките институции 3,184.830 

308 07-2-2 Изработка на теми, анализи и елаборати од областа 
на социјалната заштита 346.500 

309 07-2-2 За заштита од јонизирачко зрачење и за научно-
истражувачка работа во оваа област 2Д38.400 

310 07-2-3 Ексхумација на посмртните останки и уредување на 
партизанските гробишта во Италија 4,108.500 

311 07-2-3 Интеграција на бегалците 297.000 
312 07-2-3 Материјално обезбедување, сместување и здравстве-

на заштита на бегалците 2,044.350 
313 07-2-3 Работи во врска со народната одбрана 309.740 

Вкупно основната намена 07 15,152.390 
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 23 (позиции 291 до 313) 520,068.730 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 23. 
СОЈУЗЕН СОВЕТ ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛ-
НА ПОЛИТИКА 
— Редовна дејност 2,033.480 
- Други намени 518,035.250 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 23 520,068.730 

РАЗДЕЛ 24. СОЈУЗЕН СОВЕТ ЗА ТРУД 
Основна намена 07 - Работа на државните органи 

314 07-2-1 Редовна дејност 1,894.570 
315 07-2-2 Надоместоци на личните доходи на функционерите 153 530 
316 07-2-2 Патни трошоци на членовите на Советот 6 4 3 5 0 

317 07-2-2 Трошоци за преведување на јазиците на народите 128.700 
на Југославија 

318 07-2-2 Трошоци за печатење на билтени и извештаи 44.550 
319 07-2-2 Трошоци за репрезентација 34.650 
320 07-2-2 Патни трошоци во странство 104.000 
321 07-2-2 Изработка на теми, анализи и елаборати 846.450 
322 07-2-2 Набавка и дополнување на опрема 34.650 
323 07-2-2 Членарина на меѓународни организации 750 
324 07-2-3 За задачите во врска со заболувањето во земјата. 

и во странство 1,980.000 
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325 

326 

327 

328 

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

07-2-3 Трошоци на Сојузната комисија за работно време 
за изработка на прописи и елаборати во врска со 
скратувањето на работното време 

07-2-3 Трошоци околу организирањето и упатувањето на 
југословенски социјални работници на работа во СР 
Германка (станарина и додаток на плати) 

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

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 24 (позиции 314 до 328) 

198.000 

247.500 

1,230.570 
6.000 

6,968.270 

6,968.270 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 24. 
СОЈУЗЕН СОВЕТ ЗА ТРУД 
— Редовна дејност 
— Други намени 

1,894.570 
5,073.700 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 24 6,968.270 

329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 

337 

РАЗДЕЛ 25. СОЈУЗЕН СОВЕТ ЗА ПРАВОСУДСТВО 
Основна намена 07 — Работа на државните органи 

07-2-1 Редовна дејност 695.010 
07-2-2 Надоместоци на личните доходи на функционерите 159.960 
07-2-2 Трошоци за екстрадиција 60.700 
07-2-2 Патни трошоци на членовите на Советот 44.550 
07-2-2 Патни трошоци во странство 17.320 
07-2-2 Изработка на теми, анализи и елаборати 99.000 
07-2-2 Преведување на јазиците на народите на Југославија 9.900 
07-2-2 Преведување од странски јазици на замолници и 

документи 4.950 
07-2-3 Работи во врска со народната одбрана 1.980 

Вкупно основната намена 07 
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 25 (позиции 329 до 337) 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 25. 
СОЈУЗЕН СОВЕТ ЗА ПРАВОСУДСТВО 
— Редовна дејност 
— Други намени 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 25 

1,093.370 

1,093.370 

695.010 
398.360 

1,093.370 

338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 

РАЗДЕЛ 26. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА СТОПАНСКО 
ПЛАНИРАЊЕ 
Основна намена 07 — Работа на државните органи 

07-2-1 Редовна дејност в 4,781.010 
07-2-2 Надоместоци на личните доходи на функционерите 159 920 
07-2-2 Изработка на теми, анализи и елаборати 4,375.800 
07-2-2 Трошоци за спроведување на анкети 242.550 
07-2-2 Патни трошоци во странство 89.100 
07-2-2 Надоместоци на надворешни соработници 39.600 
07-2-2 Набавка и дополнување на опрема 4.550 
07-2-2 Преведување на јазиците на народите на Југославија 59.400 

Вкупно основната намена 07 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 26 (позиции 338 до 345) 
9,751.930 

9,751.930 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 26. 
СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА СТОПАНСКО ПЛАНИРАЊЕ 
— Редовна дејност 
— Други намени 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 43 2 

4,781.010 
4,970.920 

,210.96f 



Среда, 31 декември 1969 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 56 - Страна 1467 ' 

РАЗДЕЛ 27. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА ЦЕНИ 
Основна намена 07 — Работа на државните органи 

346 07-2-1 Редовна дејност, 1,994 780 
347 07-2-2 Изработка на теми, анализи и елаборати 495 ООО 
348 07-2-2 Трошоци за печатење публикации 49.500 
349 07-2-2 Патни трошоци во странство 11.880 
350 07-2-2 Закупи 146.520 
351 07-2-2 Преведување на јазиците на народите на Југосла-

вија 19.800 
Вкупно основната намена 07 2,717.480 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 27 (позиции 346 до 351) 2,717.480 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 27. 
СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА ЦЕНИ 
— Редовна дејност 1,994.780 
— Други намени 722.700 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 27 2,717.480 

РАЗДЕЛ 28. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 

Основна намена 07 — Работа на државните органи 
352 „ 07-2-1 Редовна дејност 25,711.300 
353 07-2-2 Закупи и трошоци за одржување на зградите 89.100 
354 07-2-2 Противпожарна и хигиенско-техничка заштита 49.500 
355 07-2-2 Патни трошоци во странство 148.000 
356 07-2-2 Членарина на меѓнародни организации 3.650 

Вкупно основната намена 07 26,001.550 

Основна намена 14 — Нестопански инвестиции 
357 14-2-21 За адаптирање на административнита зграда на 

Сојузниот завод за статистика 990.400 
Вкупно основната намена 14 990.400 
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 28 (позиции 352 до 357) 26,991.950 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 28. 
СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 
— Редовна дејност 25,711.300 
— Други намени 1,280.650 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 28 26,991.950 

РАЗДЕЛ 29. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА МЕЃУНАРОДНА 
ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА 
Основна намена 07 — Работа на државните органи 

358 07-2-1 Редовна дејност 2,215.390 
359 07-2-2 Придонес за Програмата на ОН за развој (UNDP) 9,386.310 
360 07-2-2 Придонес за Претставништвото на ООН во Југосла-

вија 900.000 
361 07-2-2 Придонес на Центарот за земјоделски студии во Бари 227.530 
362 07-2-3 Трошоци за редовно школување, специјализација и студиски престој на странски граѓани во Југославија 17,652.500 
363 07-2-3 Трошоци за подготовка за заминување стручњаци, за 

партиципација во платите на југословенските струч-
њаци и помош во организирање на центарот за обу-
ка на кадрите во земјите во развој 3,113.600 

364 07-2-3 Изработка на филмови, студии, експертизи, технич-
ка документација, публикации и меѓународни семи-
нари за земјите во развој 1,633.500 
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365 

366 

367 

07-2-3 Трошоци на заседанијата на меѓународните мешани 
комисии и на советувањата и патни трошоци во зем-
јата и во странство 599.500 

07-2-3 Надоместок за здравствени услуги дадени на пер-
соналот на Претставништвото на ООН во. Југосла-
вија 9.900 

07-2-3 Изработка, преведување и умножување на разни 
елаборати, извештаи, анализи и слично 99:000 
Вкупно основната намена 07 
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 29 (позиции 358 до 367) . , 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 29. 
СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА МЕЃУНАРОДНА ТЕХНИЧКА 
СОРАБОТКА 
— Редовна дејност . . . 
— Други намени -

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 29 

35,837.230 

35,837.230 

2,215.390 
33,621.840 

35,837.230 

368 
369 
370 
371 
372 

РАЗДЕЛ 30. СОЈУЗЕН ГЕОЛОШКИ ЗАВОД 
Основна намена 07 — Работа на државните органи 

07-2-1 Редовна дејност 
07-2-2 Надоместок на членовите на стручни комисии 
07-2-2 Закупи 
07-2-2 Придонес за користење градско земјиште 
07-2-2 Патни трошоци во странство 

Вкупно основната намена 07 

846.940 
5.870 

123.240 
1.760 

12.670 
990.480 

373 
Основна намена 1в — Интервенции во стопанството 

16-2 За геолошко-рударски истражувачки работи 
Вкупно основната намена 16 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 30 (позиции 368 до 373) 

24,750.000 
24/750^000 

25,740.480 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 30. 
СОЈУЗЕН ГЕОЛОШКИ ЗАВОД 
— Редовна дејност 846.940 
- Други намени 24,893.540 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 30 25,740.480 

РАЗДЕЛ 31. ЈУГОСЛОВЕНСКИ ЗАВОД ЗА 
СТАНДАРДИЗАЦИЈА 
Основна намена 07 - Работа на државните органи 

374 07-2-1 Редовна дејност 1,683.270 
Вкупно основната намена 07 1,683.270 

Основна намена 14 — Нестопански инвестиции 
375 14-2-21 За набавка на опрема 41.500 

Вкупно основната намена 14 41.500 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 31 (позиции 274 до 375) 1,724.770 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 31. 
ЈУГОСЛОВЕНСКИ ЗАВОД ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА 
- Редовна дејност 1,683.270 
— Други намени 41.500 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 43 2,210.96f 
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РАЗДЕЛ 32. СОЈУЗЕН ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ 
ЗАВОД 
Основна намена 07 — Работа на државните органи 

376 07-2-1 Редовна дејност 7,442.300 
377 07-2-2 Надоместок на Радио-Белград за емитирање водо-

стој от на Дунав 514.800 
378 07-2-2 Патгои трошоци во странство 39 600 
379 07-2-2 Членарина на Светската метеоролошка организација 213500 
380 07-2-2 Придонес од Југославија за специјалниот фонд на 156.250 

СМО 
381 07-2-3 Школување на хидрометеоролошки кадри 84.150 

Вкупно основната намена 07 8,450.600 

Основна намена 14 — Нестопански инвестиции 
382 14-2-21 Замена на опрема 247.500 

Вкупно основната намена 14 247.500 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 32 (позиции 376 до 382) 8,60S. 100 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 32. 
СОЈУЗЕН ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД 

Редовна дејност 7,442.300 
Други намени 1,255.800 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 32 8,698.100 

РАЗДЕЛ 33. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА ПАТЕНТИ 
Основна намена 07 — Работа на државните органи 

383- 07-2-1 Редовна дејност 1,158.510 
384 07-2-2 Трошоци за печатење патентни списи 19.800 
385 07-2-2 -Патни трошоци во странство 5.640 
386 07-2-2 Преведување на јазиците на народите на Југославија 24.750 
387 07-2-2 Набавка и дополнување на опрема 19.800 
388 07-2-2 Членарини на меѓународни организации 60.900 

\ , Ш 400 Вкуппо основната намена 07 \ , Ш 400 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 33 (позиции 383 до 388) 1,289.400 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 33. СОЈУЗЕН 
ЗАВОД ЗА ПАТЕНТИ 
— Редовна дејност 1,158.510 
— Други намени 130 890 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 33 1,289.400 

РАЗДЕЛ 34. СОЈУЗНА КОМИСИЈА ЗА 
НУКЛЕАРНА ЕНЕРГИЈА 
Основна намена 07 — Работа на државните органи 

389 07-2-1 Редовна дејност 909.110 
390 07-2-2 Надоместок на личните доходи на функционерите 79.420 
391 07-2-2 Трошоци за престој на странски стручњаци 59.400 
392 07-2-2 Стипендии на странски стручњаци 115.830 
393 07-2-2 Набавка на стручни публикации 9.900 
394 07-2-2 Патни трошоци во странство 89.000 
395 07-2-2 Трошоци за одржување седници на пленумите на 

Сојузната комисија за нуклеарна енергија и други 
99.000 активности 99.000 

396 07-2-2 Контрибуција на меѓународни организации 1,036.300 
2,397.960 Вкупно основната намена 07 2,397.960 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 34 (позиции 389 до 396) 2,397.960 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 34. 
СОЈУЗНА КОМИСИЈА ЗА НУКЛЕАРНА ЕНЕРГИЈА 
— Редовна дејност 909.110 
— Други намени 1,488.850 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 34 2,397.960 
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РАЗДЕЛ 35. СОЈУЗНА КОМИСИЈА ЗА КУЛТУРНИ 
ВРСКИ СО СТРАНСТВО 
Основна намена 03 — Културно-просветна дејност 

03-2-2 Културио-просветна соработка со странство 
03-2-2 Стипендии за специјализации и постдипломски сту-

дии на државјани од земјите во развој 
Вкупно основната намена 03 

4,950.000 

1,980.000 
6,930.000 

399 
400 

401 

Основна намена 07 — Работа на државните органи 
07-2-1 Редовна дејност 865.620 
07-2-2 Преведување на јазиците на народите на Југосла-

вија 99.000 
07-2-2 Учество во режиските трошоци во врска со одржу-

вањето на зградите и инвентарот 56.300 
Вкупно основната намена 07 
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 35 (позиции 397 до 401) 

1,020.920 

7,950.920 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 35. 
СОЈУЗНА КОМИСИЈА ЗА КУЛТУРНИ ВРСКИ СО 
СТРАНСТВО 
— Редовна дејност 
— Други намени 

865.620 
7,085.300 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ' 35 7,950.920 

402 
403 
404 

405 
406 
407 

408 
409 

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

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

07-2-1 
07-2-2 

РАЗДЕЛ 36. СОЈУЗНА КОМИСИЈА ЗА ВЕРСКИ 
ПРАШАЊА 
Основна намена 07 — Работа на државните органи 
Редовна дејност 357.000 
Патни трошоци во странство 115.830 
Преведување на јазиците на народите на Југосла-
вија 11.090 
Набавка на странски книги и публикации 1.880 
Трошоци за престој на странски делегации и гости 99.000 
Изработка на теми, анализи и елаборати 168.300 
Вкупно основната намена 07 
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 36 (позиции 402 до 407) 

753.100 
753.100 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 36. 
СОЈУЗНА КОМИСИЈА ЗА ВЕРСКИ ПРАШАЊА 

At. 

— Редовна дејност 357.000 
— Други намени 1 396.100 
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 36 753.100 

РАЗДЕЛ 37. СОЈУЗНА КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА 
НА ИСЕЛЕНИЦИТЕ 
Основна намена 07 - Работа на државните органи 
Редовна дејност 174.360 
Патни трошоци во странство 24.750 
Вкупно основната намена 07 199.110 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 37 (позиции 408 и 409) 199.110 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 37. 
СОЈУЗНА КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА 
ИСЕЛЕНИЦИТЕ 
— Редовна дејност 174.360 
- Други намени 24.750 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 37 1 199.110 
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РАЗДЕЛ 38. СОЈУЗНА КОМИСИЈА ЗА ФИЗИЧКА 
КУЛТУРА 
Основна намена 07 — Работа на државните органи 

410 07-2-1 Редовна дејност 193.700 
411 07-2-2 Трошоци за работата на Комисијата и на нејзините 

работни тела 31.480 
412 07-2-2 Патни трошоци во странство 0.000 
413 07-2-2 Трошоци за преведување на јазиците на народите 

на Југославија 74.000 
414 07-2-2 Обработка на стручни теми од областа на физичката 

култура и расходи врзани за унапредувањето на 
физичката култура 1,287.000 
Вкупно основната намена 07 1,595.180 
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 38 (позиции 410 до 414) 1,595.180 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 38. 
СОЈУЗНА КОМИСИЈА ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА 
— Редовна дејност ' 193.700 
— Други намени 1,401.480 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 38 1,595.180 

РАЗДЕЛ 39. ЈУГОСЛОВЕНСКА НАЦИОНАЛНА КО-
МИСИЈА ЗА ООН ЗА ПРОСВЕТА, НАУКА И 
КУЛТУРА (UNESCO) 
Основна намена 07 — Работа на државните органи 

415 07-2-1 Редовна дејност 181.900 
416 07-2-2 Соработка со органите на UNESCO 99.000 
417 07-2-2 Изработка на студии и теми за потребите на соработ-

ката со UNESCO 49.500 
418 07-2-2 Трошоци за работата на Комисијата и одборите 54.450 
419 07-2-2 Преведување на јазиците на народите на Југославија 14.850 
420 07-2-2 Учество во режиските трошоци во врска со одржу-

вањето на зградите и инвентарот 17.400 
421 07-2-2 Патни трошоци во странство 113.850 
422 07-2-2 Членарина на меѓународни организации 1,091.580 Вкупно основната намена 07 1,622.530 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 39 (позиции 415 до 422) 1,622.530 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 39. 
ЈУГОСЛОВЕНСКА НАЦИОНАЛНА КОМИСИЈА ЗА 
ООН ЗА ПРОСВЕТА, НАУКА И КУЛТУРА 
(UNESCO) 
— Редовна дејност 181.900 
- Други намени 1,440.630 
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 39 1,622.5^0 

РАЗДЕЛ 40. НАЦИОНАЛНА КОМИСИЈА ЗА 
UNICEF 
Основна намена 07 — Работа на државните органи 

423 07-2-2 Патни трошоци во земјата 29.700 
424 07-2-2 Патни трошоци во странство 44.550 
425 07-2-2 Печатење на монографии и билтени 30.670 
426 07-2-2 Придонес за UNICEF 2,756.000 
427 07-2-3 Обврски по програмата на UNICEF (извршување на 

југословенските обвтхжи по договорот за изградба 
на млекари со помош од UNICEF) 200.000 
Вкупно основната намена 07 3,060.920 
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 40 (позиции 423 до 427) 3,060.920 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 40 
НАЦИОНАЛНА КОМИСИЈА ЗА UNICEF 
— Редовна дејност 
— Други намени 3,060.920 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 40 3,060.920 



Страна 1472 - Број 56 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Среда, 31 декември 1969 

РАЗДЕЛ 41. КОМИСИЈА ЗА СОРАБОТКА СО МЕ-
ЃУНАРОДНИ ЗДРАВСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ 
Основна намена 07 — Работа на државниве органи 

428 07-2-2 Патни трошоци во земјата 34.650 
429 07-2-2 Патни трошоци во странство 48.510 
430 07-2-2 Членарини на меѓународни организации 3,150.630 

Вкупно основната намена 07 3,233.790 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 41 (позиции 328 до 430) ЗДЗЗ.790 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 41. 
КОМИСИЈА ЗА СОРАБОТКА СО МЕЃУНАРОДНИ 
ЗДРАВСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ 
— Редовна дејност 
- Други намени 3,233.790 
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 41 3,233.790 

РАЗДЕЛ 42. ЈУГОСЛОВЕНСКА НАЦИОНАЛНА 
КОМИСИЈА ЗА МЕЃУНАРОДНАТА ОРГАНИЗА-
ЦИЈА НА ТРУДОТ (MOT) 
Основна намена 07 — Работа на државните органи 

431 07-2-2 Патни трошоци во странство 140.000 
432 07-2-2 Партии трошоци на членовите на Југословенската 

национална комисија за MOT и надоместок за уче-
ството во работата и патни трошоци на членовите на 
јработната група за статутарни и програмски праша-
ња на MOT 12.000 

433 . 07-2-2 Преведување на јазиците на народите на Југосла-
вија б.000 

434 07-2-2 Изработка на елаборат во врска со подготовките за 
Европската регионална конференција 20.-000 

435 07-2-2 Членарина на меѓународни организации 1,491.780 
Вкупно основната намена 07 1,668.730 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 42 (позиции 431 до 435) 1,068.780 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 42. 
ЈУГОСЛОВЕНСКА НАЦИОНАЛНА КОМИСИЈА ЗА 
МЕЃУНАРОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ТРУДОТ 
ШОТ) , 
- Редовна дејност ѓ 

— Други намени 1,668.7410 
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 42 1,668.ОД 

РАЗДЕЛ 43. ЈУГОСЛОВЕНСКА НАЦИОНАЛНА 
КОМИСИЈА ЗА СОРАБОТКА СО ООН ЗА ИСХРА-
НА И ЗЕМЈОДЕЛСТВО (FAO) 
Основна намена 07 — Работа на државните органи 

486 07-2-2 Членарина на меѓународни организации 2,210,960 
Вкупно основната намена 07 2,210.960 
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 43 (позиција 436) 2,210.960 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 43. ЈУГОСЛО-
ВЕНСКА НАЦИОНАЛНА КОМИСИЈА ЗА СОРА-
БОТКА СО ООН ЗА ИСХРАНА И ЗЕМЈОДЕЛСТВО 
(FAO) 
— Редовна дејност — 
- Други намени 2,210.960 
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 43 2,210.96f 
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РАЗДЕЛ 44. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВ-
СТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА 
Основна намена 07 — Работа на државните органи 

437 07-2-1 Редовна дејност 1,249.340 
438 07-2-2 Изработка на теми, анализи и елаборати 49.500 

. , . Вкупно основната намена 07 1,298.840 
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 44 (позиции 437 и 438) 1,298.849 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 44. СЕКРЕТА-
РИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА 
— Редовна дејност 1,249.340 
— Други намени 49.500 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 44 1,298.840 

РАЗДЕЛ 45. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЈУЗЕН БУЏЕТ 
И ОПШТИ РАБОТИ 
Основна намена 04 — Социјални грижи 

439 04-2-2 Надоместок на носителите на „Партизанска споме-
ница 1941" и други одликувања - \ 28,091.660 
Вкупно основната намена 04 28,091.660 

Основна намена 07 - Работа на државните органи 
440 07-2-1 Редовна дејност 1,260.959 
441 07-2-2 Печатење на буџетот и завршната сметка 9.900 
442 07-2-2 Преведување на јазиците на народите" на "Југослав 

виј а 10.890 
443 07-2-2 Надоместоци на надворешни соработници 29.700 
444 67-2-2 Адаптација, уредување и опремање на станови 137.610 
445 07-2-2 Трошоци за неусел^ни станови, деловни простории и 

45.540 друго 45.540 
446 07-2-2 Трошоци. за. преселување 14.850 
447 07-2-3 Надоместоци на Сојузниов завод за јавна управа за 

1,257.300 извршување на програмски задачи 1,257.300 
448 07-2-3' Надоместоци за национализиран имот во земјата 1,267.200 
449 ^ 07-2-3 Надоместоци и провизии на Сл.ужбата на општел 

6,672.600 - - . ственото книговодство 6,672.600 
450 07-2-3 Трошоци за закуп на Етиопската амбасада 36.000 
451 07-2-3 За определени потреби 230.400 

Вкупно основната намена 07 10,972.940 

Основна намена 09 — Општи дополнителни средства 
на другите општествено-политички заедници 

452 09-2 Дополнителни средства на Социјалистичка Репуб- -
лика Босна и Херцеговина 502,670.000 

453 09-2 Дополнителни средства на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија 243,867.000 

454 09-2 Дополнителни средства на Социјалистичка Републи-
ка Црна Гора 136,002.000 

455 09-2 Дополнителни средства на Социјалистичка Репуб-
лика Србија за Социјалистичка Автономна Покра-
ина Косово 346,961.000 
Вкупно основната намена 09 1.229,500.000 

Основна намена 10 — Наменски дополнителни сред-
ства на други општествено-политички заедници, ор-
гани, установи и организации 

456 10-2 Дополнителни средства на Сојузот на здруженијата 
на борците од Народноослободителната војна на Ју-
гославија за изградба на станови за учесниците на 
НОВ 19,800.000 

457 10-2 Посебни дополнителни средства на Социјалистичка 
Автономна Покраина Косово за финансирање из-
градбата на материјалната база на општествените 
служби - - - " - а . , 19,800.000 
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458 10-2 Дополнителни средства на Социјалистичка Републи-
ка Црна Гора за потребите на инвалидското и пен-
зиското осигурување 74,250.000 

459 10-2 Обврски спрема фондовите на социјалното осигуру-
вање во смисла на членот 116 од Основниот за-
кон за организацијата и финансирањето на соци-
јалното осигурување 977,130.000 

460 10-2 Дополнителни средства на фондовите на инвалидско-
то и пензиското осигурување за валоризација на 
најниските боречки пензии 75,240.000 

461 10-2 Дополнителни средства на фондовите на инвалид-
ското и пензиското осигурување за валоризација на 
пензиите на воените осигуреници 8'7 160.000 

462 10-2 Дополнителни средства на фондовите на инвалид-
ското и пензиското осигурување за усогласување на 
пензиите на пензионираните работници на Сојуз-
ниот секретаријат за внатрешни работи и работни-
ците на внатрешните работи во републиките што 
работеле на работи од исклучителна надлежност на 
федерацијата 16,039.190 
Вкупно основната намена 10 1.265,419.190 

Основна намена 14 — Нестопански инвестиции 
463 14-2-21 За станбена изградба за потребите на кадровски 

промени на раководните места 4,950.000 
464 14-2-21 За станбена изградба за потребите на кадровски 

промени и за подобрување на кадровската струк-
тура 4,950.000 

465 14-2-21 За работите -за уредување на меморијалниот ком-
плекс на Сутјеска 4,923.100 

466 14-2-21 За довршување на спомен-домот „Ѓуро Салај" 495.000 
Вкупно основната намена 14 15,318.100 

Основна намена 17 — Буџетски обврски од пора-
нешни години 

467 17-2 За отплата на кредитите за земјоделски вишоци ко-
ристени за финансирање на сојузниот буџет во 
1965 и 1966 година 184,886.000 

468 17-2 Обврски по внатрешни заеми 80,190.000 
469 17-2 Обврски на државата по странските заеми и за 

национализиран странски имот 39,100.000 
Вкупно основната намена 17 304,176.000 

Основна намена 18 — Издвојувања во резервниот 
фонд 

470 18-2 Издвојувана во резервниот фонд на федерацијата 127,830.000 
Вкупно основната намена 18 127,830.000 

Основна намена 19 — Нераспоредени приходи (те-
ковна буџетска резерва) 

471 19-2 Тековна буџетска резерва 13,355.000 
472 19-2 За нови назначувања на работници и приправници 

во органите на федерацијата 8,400.000 
473 19-2 За подобрување на кадровската структура и за на-

градување на стручните кадри 19,800.000 
474 19-2 За зголемување на личните доходи на функционе-

рите и работниците на органите на федерацијата 34,871.000 
Вкупно основната намена 19 76,426.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 45 (позиции 439 до 474) 3.057,733.890 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 45. 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЈУЗЕН БУЏЕТ И ОПШТИ 
РАБОТИ 
— Редовна дејност 1,260.950 
— Други намени 3,056,472-940 
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 45 3.057,733.890 

РАЗДЕЛ 46. УПРАВА ЗА ПЕРСОНАЛНИ РАБОТИ 
Основна памена 07 — Работа на државните органи 

475 07-2-1 Редовна дејност 366.230 
476 07-2-2 Лични доходи на работниците на располагање 2,102.380 
477 07-2-2 Материјални трошоци во врска со решавањето на 

прашањата на работниците на располагање 19.800 
Вкупно основната намена 07 2,488.410 

Основна намена 14 — Нестопански инвестиции 
478 14-2-21 За купување станови за пензионираните работници 

на Сојузниот секретаријат за внатрешни работи 4,023.000 
Вкупно основната намена 14 4,023.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 46 (позиции 475 до 478) 6,511.410 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 46. 
УПРАВА ЗА ПЕРСОНАЛНИ РАБОТИ 
— Редовна дејност 366.230 
— Други намени 6,145.180 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 46 6,511.410 

РАЗДЕЛ 47. СЕРВИС ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕК-
ТИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА НА 
СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 
Основна намена 07 — Работа на државните органи 

479 07-2-1 Редовна дејност 2,592 390 
480 07-2-2 Трошоци за одржување на објектите за репрезен-

тација 2,817.640 
Вкупно основната намена 07 5,410.030 

Основна намена 14 — Нестопански инвестиции 
481 14-2-21 Набавка на опрема за потребите на објектите за ре-

презентација 1,013.500 
Вкупно основната намена 14 1,013.500 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 47 (позиции 479 до 481) 6,423.530 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 47. 
СЕРВИС ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИТЕ ЗА 
ПОТРЕБИТЕ НА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА НА СОЈУЗ-
НИТЕ ОРГАНИ 
— Редовна дејност 2,592.390 
— Други намени 3,831.140 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 47 6,423.530 

РАЗДЕЛ 48. УПРАВА НА ЗГРАДИТЕ НА СОЈУЗ-
НИТЕ ОРГАНИ НА НОВ БЕЛГРАД 
Основна намена 07 — Работа на државните органи 

482 07-2-1 Редовна дејност 6,157.050 
483 07-2-2 Режиски трошоци во врска со одржувањето на згра-

дите и опремата 6,110.520 
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484 07-2-2 Дополнување на опремата 207.900 
485 07-2-2 Осигурување на зградите и опремата 306.900 
486 07-2-2 Телефонски трошоци на заедничката централа 475.200 
487 07-2-3 Работи во врска со народната одбрана 69.810 

Вкупно основната намена 07 13,327.380 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 48 (позиции 482 до 487) 13,327.380 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 48. 
УПРАВА НА ЗГРАДИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 
НА НОВ БЕЛГРАД 
— Редовна дејност 6,157.050 
— Други намени 7,170.330 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 48 13,327.380 

РАЗДЕЛ 49. СЕРВИС ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ 
И СМЕТКОВОДСТВЕНИ РАБОТИ 
Основна намена 07 — Работа на државните органи 

488 07-2-1 Редовна дејност 2,963.420 
489 07-2-2 Трошоци за франкирање на пошта 114.480 
490 07-2-2 Надоместок за национализиран имот 30.600 
491 07-2-2 Резервни делови за печатарски машини и репро-

дукционен материјал 30.940 
Вкупно основната намена 07 3,139.440 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 49 (позиции 488 до 491) 3,139.440 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 49. 
СЕРВИС ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ И СМЕТКО-
ВОДСТВЕНИ РАБОТИ 

џ — Редовна дејност 2,963.420 
— Други намени 176.020 
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 49 3,139.440 

РАЗДЕЛ 50. УПРАВА НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИТЕ 
ОБЈЕКТИ, БЕЛГРАД 
Основна намена 07 — Работа на државните органи 

492 07-2-1 Редовна дејност 7,447.450 
493 07-2-2 Дополнување на опремата 693.500 
494 07-2-2 Трошоци за одрл^ување на објектите 396.000 

Вкупно основната намена 07 8,536.950 
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 50 (позиции 492 до 494) 8,536.950 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 50. 
УПРАВА НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИТЕ ОБЈЕКТИ, 
БЕЛГРАД 
— Редовна дејност 7,447.450 
— Други намени 1,089.500 
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 50 8,536.950 

РАЗДЕЛ 51. УПРАВА НА ОСТРОВИТЕ БРИОНИ 

495 
Основна намена 07 — Работа на државните органи 

495 07-2-1 Редовна дејност 6,861.270 
496 07-2-2 Трошоци за одржување на објектите 4,005.540 

Вкупно основната намена 4)7 10,866.810 
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 51 (позиции 495 и 496) 10,866.810 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 51. 
УПРАВА НА ОСТРОВИТЕ БРИОНИ 
- Редовна дејност 6,861.270 
— Други намени 4,005.540 
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 51 10,866.810 

III. 
Член 7 

Овој буџет се применува од 1 јануари 1970 година. 
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670. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУ-
ВАЊЕ НА СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1970 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за извршување на Со-
јузниот буџет за 1970 година, што го усвои Сојуз-
ната скупштина, на седницата на Соборот на на-
родите од 26 декември 1969 година и на седницата 
на Општествено-политичкиот собор од 26 декември 
1969 година. 

ПР бр. 861 
27 декември 1969 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 

1970 ГОДИНА 

Член 1 
Во постапката за извршување на сојузниот бу-

џет за 1970 година органите на федерацијата имаат 
определени права и обврски. 

Член 2 
Износите по обврските на Федерацијата за 1970 

година кои се утврдени со посебни сојузни прописи, 
а кои се искажуваат во посебниот дел на coiy3-
ниот буџет за 1970 година, се намалуваат за 1% и 
така намалени се распоредуваат во тој дел на со-
јузниот буџет, исклучувајќи ги општите дополни-
телни средства за други општественр-политички за-
едници. 

Член 3 
Средствата на сојузниот буџет за 1970 година 

распоредени на органите на федерацијата за по-
себните намени определени во членот 41 од Основ-
ниот закон за средствата за работа на органите на 
управата („Службен лист на СФРЈ", бр. 46/64, 57/65 
и 1/67), ако со посебен закон не е определено пои-
наку, се користат: 

1) врз основа на посебната претсметка што ја 
донесува старешината на органот, ако задачите за 
кои се одобрени средствата непосредно ги извршува 
органот; 

2) врз основа на програмата за користење на 
тие средства што ја утврдува старешината на ор-
ганот, ако органот не ги извршува непосредно за-
дачите за кои се одобрени средствата. 

Средствата распоредени со програмата се кори-
стат врз основа на писмен дого-вор што го склучува 
старешината на органот — носител на средствата 
со непосредниот корисник на средствата. 

Член 4 
Органите на федерацијата кои со рационално 

користење на средствата распоредени за посебните 
намени определени во членот 41 точка 1 од Основ-
ниот закон за средствата за работа на органите на 
управата, а што" тие ги користат за извршување на 
задачите врзани за нивната дејност, ќе остварат 
заштеди, можат дел од тие заштеди да користат за 
потребите на својата дејност или за заедничка по-
трошувачка, во височината определена во завршна-
та сметка на сојузниот буџет за 1970 година. 

Член 5 
Средствата распоредени за геолошко-рударски 

истражувачки работи, за унапредување на земјо-
делството и шумарството и за унапредување на 
водостопанството се користат врз основа на програ-
мите и под условите кои, на предлог од носителите 
на средствата, ги донесува Сојузната скупштена. 

Се овластуваат носителите на средствата за-
ради извршување на програмите од ставот 1 на 
овој член да ги утврдуваат, во спогодба со сојуз-
ниот секретар за финансии, поблиските услови и 
начинот на користењето на тие средства. 

Член 6 
Средствата предвидени во одделни раздели на 

сојузниот буџет за 1970 година за изработка на теми, 
анализи и проекти, за кои не се склучени договори, 
се трошат врз основа на јавен конкурс. 

Член 7 
Ако приходите што ги остваруваат органите на 

федерацијата, како . и вонредните и други приходи 
што му припаѓаат на сојузниот буџет бидат по-
грешно наплатени или наплатени во износ поголем 
од пропишаниот, погрешно или повеќе наплатениот 
износ ќе се врати првенствено врз товар на тие 
приходи. ^ ' 

Решение за врќање на приходите од ставот 1 
на овој член донесува Сојузниот извршен совет, ако 
со посебен закон не е регулирано поинаку. 

Член 8 
Средствата предвидени со сојузниот буџет за 

1970 година како помош од општествената заедница 
за извршување на определени задачи на опште-
ствено-политичките организации и здруженија, Со-
јузниот извршен совет ги распоредува на одделни 
организации, и тоа: 

1) на општествено-политичките организации — 
за покривање на дел од трошоците за редовната 
дејност и за посебни намени; 

2) на масовните општествени организации — за 
учество во трошоците за одделни активности и ак-
ции што се од интерес за федерацијата; 

3) на стручно-професионалните организации — 
за учество најмногу до 50% од износот на трошо-
ците за меѓународни акции што се од интерес за 
федерацијата. 

Член 9 
Приходите што органите на федерацијата ги ос-

тваруваат со вршење технички, сметководствени, ад-
министративни и слични услуги на другите "органи 
и организации, во 1970 година ќе се користат како 
средства за посебни намени, под условите и на 
начинот што ќе ги пропише Сојузниот извршен 
совет. 

Приходите што со својата дејност ги оствару-
ваат Дирекцијата на Југословенската слободна зона 
во Солун и техничките служби основани за потре-
бите на органите на федерацијата, ќе ги користат 
таа Дирекцша и службите како средства за вршење 
на редовната дејност и за посебни намени. 

Сојузниот извршен совет може во 1970 година 
на органите на федерацијата даг им одобри кори-
стење на средствата што тие ќе ги остварат со 
вршење и на други услуги и да им ги определи 
условите и начинот на користење на тие средства. 
Вака остварените средства можат да се користат 
само зо посебни намени. 

Приходите со кои органите на федерацијата врз 
основа на посебни прописи располагаат преку по-
себни сметки, ќе се користат и натаму преку посеб-
ните сметки за целите и на начинот што се утвр-
дени со тие прописи, а според претсметката и завр-
шната сметка за користењето на тие средства, кои, 
по претходно прибавено мислење од Сој.узниот извр-
шен совет, ги одобрува Сојузната скупштина. 

Член 10 
Средствата предвидени за регреси за вештачко 

ѓубре за потребите на земјоделството и шумарството, 
за премии за млеко, суров памук и волна и за повла-

Поетседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
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стиците во патничкиот сообраќај ќе се користат, до 
донесување на закон, на начинот и под условите 
што ќе ги пропише Сојузниот извршен совет. 

Член 11 
Обврските настанати во 1969 година според про-

писите за регреси и премии од областа на земјо-
делството, а ненамирени до крајот на 1969 година, 
можат да се исплатуваат врз товар на средствата 
на сојузниот буџет за 1970 година распоредени за 
истите намени. 

Член 12 
Додека со закон не се регулира прашањето за 

амортизација на предмети од опрема на органите 
на федерацијата, Сојузниот извршен совет може да 
пропише амортизација на предмети од опрема на 
техничките служби основани за потребите на орга-
ните на федерацијата. 

Член 13 
Средствата предвидени со сојузниот буџет за 

1970 година, во разделот 10. Државен секретаријат 
за надворешни работи, позиција 122 — За потребите 
на документацијата, се пренесуваат на посебна смет-
ка и можат да се користат за истите цели и по 31 
декември 1970 година, ако не бидат потрошени до 
тој рок. 

Член 14 
Средствата распоредени со сојузниот буџет за 

1968 и 1969 година за инвестиции, што не се потро-
шени до крајот на 1969 година, ќе се користат за 
истите инвестиции и во 1970 година — до конечно 
извршување на програмата. 

Средствата на органите на федерацијата што 
од 1964 до 1967 година при исплатите за инвестиции 
се издвојувани кај Југословенската инвестициона 
банка и Југословенската банка за надворешна трго-
вија и на сметката на федерацијата за инвестиции 
во стопанството, според прописите за стопанско-
-планските мерки, ќе се уплатуваат во корист на 
сојузниот буџет според втасаноста на одделните 
рати. 

Средствата распоредени со сојузниот буџет за 
1967 година за инвестиции, што не се потрошени 
До крајот на 1969 година, ќе се уплатат во корист 
на сојузниот буџет. 

Средствата распоредени со сојузниот буџет за 
1970 година за инвестиции, ќе се користат за истите 
цели и по 31 декември 1970 година, ако не бидат 
потрошени до тој рок. 

Член 15 
Средствата предвидени со сојузниот буџет за 

1969 година — за унапредување на водостопанството 
(позиција 71), за унапредување на земјоделството и 
шумарството (позиција 72) и за геолошко-рударски 
истражувачки работи (позиција 152), а што не се 
потрошени до крајот на 1969 година, се пренесуваат 
во 1970 година и можат да се користат за намените 
предвидени со програмите донесени врз основа на 
Членот 4 став 1 од Законот за сојузниот буџет за 
1969 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 50/68 и 
50/69). 

Средствата предвидени со сојузниот буџет за 
1970 година за намените од ставот 1 на овој член, 
а што не ќе бидат потрошени до крајот на 1970 го-
дина, се пренесуваат во 1971 година и можат да се 
користат за намените предвидени со програмите 
донесени врз основа на членот 5 став 1 од овој закон. 

Потрошокот на средствата од ставот 1 односно 
ставот 2 на овој член посебно ќе се искажува во 
завршната сметка на сојузниот буџет за годината 
во која се пренесени. 

Член 16 
Средствата предвидени со сојузниот буџет за 

1969 година — за надоместок на Железничкото тран-
.спортно претпријатие Скопје (позиција 73), за надоме-

сток на Железничкото транспортно претпријатие Ти-
тоград (позиција 74) и за покривање на обврските 
за повластено возење (позиција 75), а што не се 
потрошени до крајот на 1969 година, се пренесуваат 
во 1970 година и можат да се користат за намирува-
ње на обврските од тие намени настанати во 1969 
година. 

По исклучок, обврските настанати во 1969 го-
дина на име надоместок на Железничкото транспор-
тно претпријатие Скопје и на Железничкото тран-
спортно претпријатие Титоград, а ненамирени до 
крајот на 1969 година, можат да се исплатуваат и 
врз товар на средствата на сојузниот буџет за 1970 
година распоредени за истите намени, ако тие обвр-
ски не можат да се намират од средствата според 
ставот 1 од овој член. 

Член 17 
Измена на намената и на височината на сред-

ствата што на орган на федерацијата му се распо-
редени со сојузниот буџет за 1970 година за опре-
делени дејности во рамките на основната намена 
03 — Културно-просветна дејност — распоредна 
подгрупа 03-2-2 — За посебни намени, и на основ-
ната намена 07 — Работа на државните органи — 
распоредна подгрупа 07-2-2 — За посебни намени и 
распоредна подгрупа 07-2-3 - За намени што не 
можат да се распоредат по други основни намени, 
органот може да врши со вирман до крајот на буџет-
ската година во рамките на намените од иста распо-
р е д и подгрупа, за што старешината на органот, како 
наредбодавец. донесува посебно решение, 

Писмено решение за извршениот вирман органот 
доставува до Секретаријатот за сојузен буџет и оп-
шти работи во Сојузниот извршен совет и до Служ-
бата на општественото книговодство ка ј која се води 
во целост книговодството за извршувањето на сојуз-
ниот буџет. 

Член 18 
Средствата што органите на федерацијата ќе ги 

распоредат во своите фондови врз основа на завр-
шната сметка за 1969 година,не можат да се користат 
ако во рок од два месеца од денот на доставувањето 
на завршната сметка до Сојузниот извршен совет 
тие органи добијат забелешки на својата завршна 
сметка. 

Ако органот на федерацијата не ги усвои забе-
лешките од Сојузниот извршен совет, ќе ја извести 
Сојузната скупштина за причините поради кои 
не ги усвоил, во рок од 15 дена од денот на доби-
вањето на забелешките. 

Ако Сојузната скупштина не ги усвои причините 
на органот поради кои не се усвоени забелешките 
од Сојузниот извршен совет, може да донесе од-
лука за распоред или употреба на средствата од 
ставот 1 на ОВОЈ член согласно дадените забелешки. 

Член 19 
Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1970 

година. 

671. 
Врз основа на членот 217 став 1 тачка 1 од Уста-

вот на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧ-

КИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Основниот закон за финансирање на општестве-
но-политичките заедници, што го усвои Сојузната 
скупштина, на седницата на Соборот на народите 
од 26 декември 1969 година и на седницата на Оп-
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штествено-политичкиот собор од 26 декември 1969 
година. 

ПР бр. 863 
27 декември 1969 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ 
ЗАКОН ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-

ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

Член 1 
Во Основниот закон за финансирање на опште-

ствено-политичките заедници („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 31/64, 28/66, 1/67, 54/67 и 30/68) во чле-
нот 1 по ставот 1 се додава нов став 2, кох гласи: 

„Автономната покраина самостојно ги утвр- -
дува своите приходи во рамките на своите права и 
должности утврдени со покраинскиот уставен за-
кон во согласност со уставот, а од изворите утвр-
дени со овој закон." ^ 

Досегашниот став 2 станува став 3. 

Член 2 
По членот 33 се додава нов член ЗЗа, кој гласи: 
„Приходите на автономната покраина се: 

1) покраински придонеси: 
а) придонес од личниот доход од работен однос; 
б) придонес од личниот доход од земјоделска 

дејност; 
в) придонес од личниот доход од самостојно вр-

шење на занаетчиски и други стопански дејности; 
г) придонес од личниот доход од самостојно вр-

шење на интелектуални услуги; 
д) придонес од личниот доход од авторски пра-

ва, патенти и технички унапредувања; 
ѓ) придонес од вкупниот приход на граѓаните; 

2) покраински даноци: 
а) данок на промет на производи и услуги; 
б) данок на наследства и подароци; 
в) данок на товарни друмски моторни и при-

клучни возила и комби-возила; 
3) покраински такси: 
а) административни такси; 
б) судски такси." 

Член 3 
Во членот 1646 во ст. 1 и 3 зборовите: „1967 и 

1968" се заменуваат са зборовите: „1967, 1968, 1969 
и 1970". 

Член 4 
Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1970 

година, 

672. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 

Уставот на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕСТВО НА ФЕДЕ-
РАЦИЈАТА ВО КРЕДИТИРАЊЕТО НА ИЗГРАД-
БАТА НА ОСНОВНИТЕ ШУМСКИ КОМУНИКА-

ЦИИ 

Се прегласува Законот за дополнение на Зако-
нот за учество на федерацијата во кредитирањето 
на изградбата на основните шумски комуникации, 
што го усвои Сојузната скупштина, на седницата 
на Соборот на народите од 26 декември 1969 година 
и на седницата на Стопанскиот собор од 16 декем-
ври 1969 година. 

ПР бр. 868 
27 декември 1969 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕСТВО 
НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО КРЕДИТИРАЊЕТО НА 
ИЗГРАДБАТА НА ОСНОВНИТЕ ШУМСКИ КОМУ-

НИКАЦИИ 

Член 1 
Во Законот за учество на федерацијата во кре-

дитирањето на изградбата на основните шумски ко-
муникации („Службен лист на СФРЈ", бр 28/66 и 
27/69) во членот 1 по ставот 1 се додаваат три нови 
става, кои гласат: 

„Средствата на федерацијата од ставот 1 на 
овој член се даваат во вид на кредит со рок за 
враќање кој не може да биде пократок од 15 
години. 

Ако со инвестициона програма за изградба на 
шумски комуникации се предвидува дека ќе се 
врши експлоатација на пат чија изградба се пред-
видува со таа програма во време пократко од 15 
години, кредитот од ̂  ставот 2 на овој член ќе се 
даде со рок за враќање кој ќе биде ист како и 
времето кое се предвидува за експлоатација на 
патот. 

Каматната стопа по кредитите дадени од сред-
ствата на федерацијата од ставот 1 на овој член, 
изнесува 2% годишно." 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", а 
ќе се применува од 1 јануари 1969 година. 

673. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Ус-

тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА КНИГОВОД-

СТВОТО НА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
Се прогласува Законот за измени и дополненија 

на Законот за книговодството на работните организа-
ции, што го усвои Сојузната скупштина, на седни-

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
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дата на Соборот на народите од 26 декември 1969 
година и на седницата на Стопанскиот собор од 26 
декември 1969 година. 

ПР бр. 867 
24 декември 1969 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
КНИГОВОДСТВОТО НА РАБОТНИТЕ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ 

Член 1 
Во Законот за книговодството на работните орга-

низации („Службен лист на СФРЈ", бр. 48/68) во чле-
нот 1 став 3 зборовите: „во поглед водењето на кни-
говодството права и обврски" се заменуваат со збо-
ровите; ,едрава и обврски во поглед водењето на 
книговодството". 

Член 2 
Во членот 15 став 3 по зборовите: „тие организа-

ции" се додаваат запирка и зборовите: „а за само-
стојните организации на здружен труд што немаат 
својство на правно лице податоците од билансот на 
успехот". 

Член 3 
Во членот 16 став 2 по зборовите: „здружен 

труд" се става точка а оттаму до крајот зборовите 
се бришат. 

Член 4 
Во членот 17 став 1 по зборот: „книговодството" 

се додаваат зборовите: „заклучниот лист PI". 
Во ставот 3 по зборовите: „тие организации" се 

додаваат запирка и зборовите: „а за самостојните 
организации на здружен труд што немаат својство 
на правно лице само податоците за резултатот на 
работењето во текот на годината". 

Член 5 
Во образецот Биланс на успехот, кој е составен 

дел на Законот за книговодството на работните орга-
низации, во одделот А. Утврдување на доходот, во 
колоната 2 се вршат следните дополненија: 

— под ред. бр. 8 по бројот: „715" се додаваат 
зборовите: „и дел 709"; 

— под ред. бр. 16 пред бројот: „759" се додава 
зборот: „дел"; 

— под ред. бр. 18 по бројот: „765" се додаваат 
зборовите: „и дел 759". 

По редниот број 29, пред називот на под одделот: 
„Распределба на доходот според намената", се додава 
назив на оддел: ,,В. Распределба на доходот", во 
колската 3 под ред. бр. 53 бројот: „67" се заменува 
со бројот: „68", во колоната 2 под ред. бр. 56 по бро-
јот: „454" се додаваат запирка и бројот: „740", а тек-
стот од ред. бр. 62 до 80 се заменува со текстот кој 
гласи: 

„62 дел 850 3 а г у б а 
63 830 Остварен доход (ред. бр. 60 плус ред. 

бр. 61 минус ред. бр. 62 = ред. бр. 13) 
64 Зголемување на доходот 
65 Намалување на доходот 

66 Доход за распределба (ред. бр. 63 плус 
ред. бр. 64 минус ред. бр. 65) 

67 дел 850 Загуба поради неостварен доход (ред. 
бр. 53 минус ред. бр. 66) 

68 В к у п н о (ред. бр. 66 плус ред. бр. 
67 = ред. бр. 53) 

В. ЗАГУБА И ПОКРИВАЊЕ НА 
ЗАГУБАТА 

I. Утврдување на загубата 

69 Пренесена загуба (конто 185 од прет-
ходната година) 

70 дел 850 Загуба на супстанција = ред. бр. 28 
71 дел 850 Загуба поради неостварен доход =х 

ред. бр. 67 
72 Зголемување на загубата 
73 Намалз7вање на загубата 
74 Вкупно (ред. бр. 69 плус ред. бр. 70 

плус ред. бр. 71 плус ред. бр. 72 минус 
ред. бр. 73 - ред. бр. 82) 

II. Покривање на загубата 

75 дел 859 Покривање на загубата од резервниот 
фонд 

76 дел 859 Покривање на загубата од заедничт 
кото работење — учество на . други 
содоговарачи 

77 дел 8.59,. Покривање на загубата од доходот на 
други самостојни организации на 
здружен труд 

78 дел 859 Покривање на загу.бата од други из-
вори без обврска за враќање 

79 група 24 Покривање на загубата на товар на 
законските обврски од доходот 

80 дел 185 Покривање на загубата на товар на 
деловниот фонд 

81 дел 185 Непокриена загуба 
82 В к у п н о (ред. бр. 75 до ред. бр. 81 

= ред. бр. 74)". 

Член 6 
Во образецот Деловен резултат во текот на го-

дината, кој е составен дел на Законот за книговод-
ството на работните организации, во одделот А. Ут-
врдување на доходот, во колоната 2 се вршат след-
ните дополненија: 

— под ред. бр. 8 по бројот: „715" се додаваат 
зборовите: „и дел 709"; 

— под ред. бр. 16 пред бројот: „759" се додава 
зборот: „дел"; 

— под ред. бр. 18 по бројот: „765" се додаваат 
зборовите: „и дел 759". 

Во одделот В. Привремена распределба на дохо-
дот, текстот од ред. бр. 44 до 59 се заменува со тек-
стот кој гласи: 
„44 Средства на текуштата заедничка по-

трошувачка исплатени во текот на 
годината 

45 Остатак на доходот 
46 В к у п н о (ред. бр. 30 до ред. бр. 45) 

II. Структура на доходот добивка — 
загуба 

47 800 Укалкулиран дел на доходот во по-
четните залихи 

48 453 Укалкулирани договорни обврски 
49 454, 740 Укалкулирани законски обврски 
50 455 Укалкулирани лични доходи 

51 800 В к у п н о укалкулиран дел од до-
ходот (ред. бр. 47 до ред. бр. 50) 

52 800, 809 Укалкулиран дел од доходот во за-
вршните залихи 
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53 809 Укалкулиран дел на доходот во фак-
турираната реализација (ред. бр. 51 
минус ред. бр. 52) 

54 810 Добивка 
55 дел 850 Загуба 
56 830 Остварен доход (ред. бр. 53 плус ред. 

бр. 54 минус ред. бр. 55) = ред. бр. 13 
57 Зголемување на доходот 
58 Намалување на доходот 

59 Доход за распределба (ред. бр. 56 плус 
ред. бр. 57 минус ред. бр. 58) 

60 дел 850 Загуба поради неостварен доход (ред. 
бр. 46 минус ред. бр. 59) 

61 В к у п н о (ред. бр. 59 плус ред. бр. 60 
= ред. бр. 46)". 

Во делот Посебни податоци, во колоната 3 под 
ред. бр. 34 зборот: „годината" се заменува со зборо-
вите: „пресметковниот период", а под ред. бр. 36 
зборовите: „деловниот фонд што е користен" се за-
менуваат со зборовите: „обртните средства што се 
користени". 

Член 7 
Во образецот Заклучен лист, зборовите: „на 

ден 196 година" се заменуваат со збо-
ровите: „на ден 19 година". 

Во колоните 10 и 11 зборот: „на" се брише. 
Во колоната 10 зборот: „Контото" се брише. 
Во колоната И зборот: „Состојба" се брише. 
Колоните 12 и 13 се бришат. 

Член 8 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

674. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 

Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИНТЕРЕСНИТЕ СТОПИ 

НА ФОНДОВИТЕ ВО СТОПАНСТВОТО 
Се прогласува Законот за дополнение на Зако-

нот за интересните стопи на фондовите во стопан-
ството, што го усвои Сојузната скупштина, на сед-
ницата на Соборот на народите од 16 декември 1969 
година и на седницата на Стопанскиот собор од 
16 декември 1969. година. 

Пр бр. 855 
17 декември 1969 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИНТЕРЕСНИ-
ТЕ СТОПИ НА ФОНДОВИТЕ ВО СТОПАНСТВОТО 

Член 1 
Во Законот за интересните стопи на фондовите 

во стопанството („Службен лист на СФРЈ", бр. 35/65, 
56/65, 4/66, 11/66, 28/66, 52/66, 17/67, 26/68, 30/68, 50/68, 
5/69, 8/69 и 20/69) по членот 2 се додава нов член 2а, 
кој гласи: 

„На заштитните работилници, посебно органи-
зираните самостојни организации на здружен труд 
за професионална рехабилитација и запослување на 
инвалидите на трудот во работни организации и 
посебни установи за рехабилитацша на инвалидите 
од членот 101 став. 1 точ. 2 до 4 на Основниот закон 
за инвалидското осигурување, што ги исполнуваат 
условите од членот 1036 став 1 од тој закон, им се 
отстапува каматата на деловниот фонд што ја пла-
ќаат на средствата на својот деловен фонд, со тоа 
што износот на пресметаната камата да го внесат 
во својот посебен наменски фонд од членот 103 став 
3 на тој закон." 

Член 2 
Овој закон влегува во сила на 1 мај 1970. го-

дина. f 

675. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка "1 од 

Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА 

ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ 
Се прогласува Законот за измени и дополненија, 

на Основниот закон за данокот на промет, што го 
усвои Сојузната скупштина, на седницата на Со-
борот на народите од 26 декември 1969 година и на 
седницата на Стопанскиот собор од 26 декември 
1969 година. 

ПР бр. 866 
27 декември 1969 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ 

ЗАКОН ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ 
Член 1 

Во Основниот закон за данокот на промет 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 14/65, 29/65, 33/65, 
57/65, 52/66, 31/67, 54/67, 26/68, 30/68, 40/68 48/68 и 
11/69) по членот 8 се додава нов член 8а, кој гласи: 

„Покраински данок на промет е данок на про-
мет на стоки на мало и данок на надоместоци за 
услуги." 

Член 2 
Во главата II називот на одделот 1 се менува и 

гласи: 
,Д. Републички, покраински и општински данок 

на промет на стоки на мало". 

Член 3 
Во членот 22, ст, 1 2 и 3, во членот 23 во увод-

ната реченица, во членот 24 став 1, во членот 25 
став 1, во членот 25а, во членот 26 ст. 1 и 2 и во 
членот 34 став 1 по зборот: „републички" се дода-
ваат запирка и зборот: „покраински" — со соодвет-
но членување. 

Во членот 24 став 2 и во членот 25 став 5 по 
зборот: „општински" се додаваат запирка и зборот: 
„покраински". 

Во членот 25а по зборот: „Републиките" се до-
даваат запирка и зборовите: „автономните по-
краини". 

Член 4 
Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1970 

година. 
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676. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 

Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗНИТЕ ПРИДО-

НЕСИ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА ГРАЃАНИТЕ 
Се прогласува Законот за дополнение на Зако-

нот за сојузните придонеси од личниот доход на 
граѓаните, што го усвои Сојузната скупштина, на 
седницата на Соборот на народите од 16 декември 
1969 година и на седницата на Стопанскиот собор 
од 16 декември 1969 година. 

ПР бр. 856 
17 декември 1969 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗНИТЕ 
ПРИДОНЕСИ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА ГРАЃА-

НИТЕ 
Во Законот за сојузните придонеси од личниот 

доход на граѓаните („Службен лист на СФРЈ", бр. 
5/65, 35/65, 57/65, 28/66, 52/66, 54/67, 30/68, 51/68 и 
55/68) по членот 9в се додава нов член 9г, кој 
гласи: 

„На заштитните работилници, посебно органи-
зираните самостојни организации на здружен труд 
за професионална рехабилитација и запослување 
на инвалидите на трудот во работни организации и 
посебни установи за рехабилитација на инвалидите 
од членот 101 став 1 точ. 2 до 4 од Основниот 
закон за инвалидското осигурување, што ги испол-
нуваат условите од членот 1036 став 1 од тој закон, 
им се отстапува сојузниот придонес од личниот 
доход од работен однос пресметен од личниот до-
ход на работниците запослени во тие работилници, 
организации, односно установи, со тоа што сред-
ствата од отстапениот придонес да ги внесат во 
својот посебен наменски фонд од членот 103 став 3 
на тој закон." 

Член 2 
Овај закон влегува во сила на 1 мај 1970 година. 

677. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 

Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА 
И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗНИТЕ 
ПРИДОНЕСИ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА ГРАЃА-

НИТЕ 
Се прогласува Законот за измена и дополнение 

на Законот за сојузните придонеси од личниот до-
ход на граѓаните, што го усвои Сојузната скуп-
штина, на седницата на Соборот на народите од 
26 декември 1969 година и на седницата на Стопан-
скиот собор од 26 декември 1969 година. 

ПР бр. 864 
27 декември 1969 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател . 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
СОЈУЗНИТЕ ПРИДОНЕСИ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД 

НА ГРАЃАНИТЕ 

Член 1 
Во Законот за сојузните придонеси од личниот 

доход на граѓаните („Службен лист на СФРЈ" бр. 
5/65, 35/65, 57/65, 28/66, 52/66, 54/67, 30/68, 51/68 и 
55/68) во членот 2 став 1 стопата: „30/о" се заме-
нува со стопата: „2,70%". 

Член 2 
По членот 9г се додава нов член 9д, кој гласи: 
„На стопанска организација со седиште на те-

риторијата на стопански недоволно развиена ре-
публика или автономна покраина во која вложуваат 
средства за заедничко работење стопанските орга-
низации чии седишта се на териториите на стопан-
ски развиените републики или автономни покраини 
П се отстапува сојузниот придонес од личниот доход 
од работен однос во траење од 5 години, под услов 
вложените средства да изнесуваат најмалку 30% од 
вредноста на основните и обртните средства на ра-
ботната организација во која се вложени средствата. 

Одредбата на ставот 1 од овој член се однесува 
и на самостојните организации на здружен труд во 
состав на работната организација, кога средствата 
за заедничко работење се вложуваат непосредно во 
самостојната организација на здружен труд со се-
диште на територијата на стопански недоволно раз-
виената република или автономна покраина. 

Отстапувањето на придонесот од ст. 1 и 2 на 
овој член почнува со денот на започнувањето на 
заедничкото работење. Ако заедничкото работење 
започнало пред 1 јануари 1970 година, отстапува-
њето на придонесот тече од тој ден. 

Како стопански недоволно развиени републики 
и автономни покраини од ст. 1 и 2 на овој член се 
подразбираат републиките и автономните покраини 
определени со Законот за републиките и покраи-
ните чиј стопански развој ќе се кредитира од сред-
ствата на Фондот на федерацијата за кредитирање 
на стопанскиот развој на стопански недоволно раз-
виените републики и краишта („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 8/65). 

Член 3 
Овој закок влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

678. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 

Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ПРИДОНЕ-

СИТЕ И ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ 

Се прогласува Законот за дополненија на Ос-
новниот закон за придонесите и даноците на гра-
ѓаните, што го усвои Сојузната скупштина, на сед-
ницата на Соборот на народите од 26 декември 1969 
година и на седницата на Стопанскиот собор од 26 
декември 1969 година. 

ПР бр. 862 
27 декември 1969 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с. р. 



Среда, 31 декември 1969 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 56 - Страна 1483 ' 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА 
ПРИДОНЕСИТЕ И ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ 

Член 1 
Во Основниот закон за придонесите и даноците 

на граѓаните („Службен лист на СФРЈ" бр. 32/64, 
52/66, 15/67, 31/67, 54/67 и 32/68) во членот 7 се до-
дава нов став 2, кој гласи: 

„Автономна покраина во рамките на правата и 
должностите утврдени со покраинскиот уставен за-
кон, во согласност со уставот, ги има на својата 
територија правата и овластувањата што според 
овој закон ги има републиката." 

Член 2 
Во членот 12 по ставот 4 се додава нов став 5, 

кој гласи: 
„Републиката која во својот состав има авто-

номни покраини може да пропише посебни стопи 
што се применуваат на териториите на автономните 
покраини за секој вид републички придонеси." 

Член 3 
По исклучок од членот 16 на Основниот закон 

за придонесите и даноците на граѓаните, височината 
на придонесите и даноците за 1970 година што ја 
пропишуваат Социјалистичка Република Србија и 
другите општествено-политички заедници во таа 
република, може да се утврди според прописите за 
определувањето на основиците и стопите на придо-
несите и даноците, што тие ќе ги донесат до 28 
февруари 1970 година. 

Од личните доходи од кои се пресметуваат и 
се плаќаат придонесите при исплатувањето на лич-
ните доходи (придонеси по одбивање), исплатени 
пред денот на влегувањето во сила на прописите 
на општествено-политичките заедници од ставот 1 
на овој член, ќе се пресметуват и ќе се плаќаат 
придонеси според стопите што важеа на 31 де-
кември 1969 година. 

Роковите за разрез на придонесите и даноците 
на граѓаните од членот 133 на Основниот закон за 
придонесите и даноците на граѓаните во Соција-
листичка Република Србија за 1970 година се про-
должуваат за 30 дена. 

Член 4 
Овај закон влегува во сила на 1 јануари 1970 

година. 

679. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 

Уставот на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА 
И ДОПОЛЕНИЕ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ПЕН-

ЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Се прогласува Законот за измена и дополнение 
на Основниот закон за пензиското осигурување, што 
го усвои Сојузната скупштина, на седницата на 
Соборот на народите од 26 декември 1969 година и 
на седницата на Социјално-здравствениот собор од 
25 декември 1969 година. 

ПР бр. 869 
27 декември 1969 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИОТ 

ЗАКОН ЗА ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 1 
Во Основниот закон за пензиското осигурување 

„Службен лист на СФРЈ", бр. 51/64, 56/65, 14/66, 1/67, 
18/67, 31/67, 54/67, 17/68, 32/68, 55/68, и 11/69) по членот 
232в се додава нов член 232г, кој гласи: 

„(1) По исклучок од одредбите на членот 102 од 
овој закон, пензиите што до 31 декември 1967 година 
заклучно ги оствариле уживателите на пензии што 
работеле на определени должности од чл. 58 и 59 и 
ги исполниле условите за пензија според членот 61 
од овој закон, односно пензиите на уживателите на 
пензии на кои старосната или инвалидската пензија 
им е преведена според одредбите на членот 220а од 
овој закон а кои работеле во Сојузниот секретари-
јат за внатрешни работи или на работи на службата 
на државната безбедност или контролата на меѓу-
народниот патнички промет во оргаите на внатре-
шните работи во републиките, се усогласуваат според 
одредбите на овој член. 

(2) Пензиите од ставот 1 на овој член се усогла-
суваат така што за утврдување на новиот износ на 
усогласената пензија се зема основ кој му одговара 
на просечниот личен доход што работниците го 
оствариле во 1967 година, работејќи на исто или 
слично работно место на кое во моментот на пензио-
нирањето работеле уживателите на пензии од ставот 
1 на овој член. Новиот пензиски основ се утвр-
дува со примена на соодветниот валоризационен 
фактор на пензискиот основ од кој е определена 
односно преведена пензијата според членот 220а на 
овој закон. Овие валоризациони фактори ги утврдува 
со пропис сојузниот секретар за внатрешни работи, 
посебно за преведените пензии и посебно за пензи-
ите остварени во раздобјето од 1965 до 1067 година 
зависно од годината на пензионирањето, врз основа 
на распоредувањето на уживателите во групи опре-
делени според звањето и стручната спрема, чинот 
односно положбата и функцијата што уживателот 
на пензија ги имал во моментот на пензионирањето, 
односно според осигуреничкиот разред по кој пензи-
јата е преведена. За уживателите на пензии од 
ставот 1 на овој член, што работеле во органите на 
внатрешните работи во републиките, валоризацио-
ните фактори се утврдуваат ,врз основа на податоци-
те прибавени од републичките секретаријати за 
внатрешни работи. 

(3) Распоредувањето на уживателите на пензии 
во соодветни групи во смисла на ставот 2 од овој 
член, ќе го изврши по службена должност Сојуз-
ниот секретаријат за внатрешни работи за ужива-
телите на пензии што биле работници на тој Секре-
таријат, а за распоредување на уживателите на 
пензии што работеле на работите на Службата на 
државната безбедност или контролата на меѓуна-
родниот патнички промет во органите на внатреш-
ните работи во републиките — Сојузниот секрета-
ријат за внатрешни работи, а врз основа на прија-
вените податоци од републичкиот орган на внатре-
шните работи. Потврда за извршеното распоредување 
во соодветна група на уживателот на пензија му из-
дава Сојузниот секретаријат за внатрешни работи. 

(4) Средствата за покривање на усогласувањето 
на пензиите според овој член, им се обезбедуваат 
на фондовите на инвалидското и пензиското осигуру-
вање од сојузниот буџет, во височина на разликата 
помеѓу износите на пензиите што на уживателите 
на пензии им припаѓаат според овој член и износите 
на пензиите што им припаѓаат според одредбите на 
главата IV од овој закон." 

Член 2 
Во членот 236а бројот: „800" се заменува со 

бројот: „860" а зборовите: „во 1968 година" се заме-
нуваат со зборовите: „во 1969 година" Ј 
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Член 3 
Според одредбите на членот 1 од овој закон ќе 

се изврши усогласување на пензиите на сите зате-
чени уживатели на старосни, инвалидски и семејни 
пензии 

Новите износи на пензиите припаѓаат од 1 ја-
нуари 1970 година, со тоа што и тие износи ќе се 
зголемат и со ,примена на прописите донесени за-
ради усогласување на пензиите за 1969 година во 
смисла на членот 97 од Основниот закон за пензи-
ското осигурување. 

Член 4 
Според одредбите на членот 2 од овај закон 

ќе се изврши определување на новите износи на 
пензиите на сите затечени уживатели на старосни, 
инвалидски и семејни пензии. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила на 1 ја-нуари 1970 

година. 

680. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА 

ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
Се прогласува Законот за измени и дополненија 

на Основниот закон за инвалидското осигуравање, 
што FO усвои Сојузната скупштина, на седницата 
на Соборот на народите од 16 декември 1969 година 
и на седницата на Социјално-здраветвениот собор 
од 25 декември 1969 година. 

ПР бр. 871 
26 декември 1969 година " 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јоемп Броз Тито, с. р. 
Претседател, 

на Сојузната скупштина, 
Милентије Пеновиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ 

ЗАКОН ЗА ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 1 
Во Основниот закон за инвалидското осигуру-

вање („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/65, 14/66, 1/67 
и 23/67) членот 93 се брише. 

Ј̂  ^ 
Член 2 

Во членот 101 став 1 точката 2 се менува и гласи: 
„2) со практична работа односно со изучување 

определено занимање 1во посебни организации за 
стручно оспосубување и запослување на инвалидите 
(во натамошниот текст; заштитни работилници). Во 
заштитните работилници се оспособуваат и заложу-
ваат инвалидите кои, според состојбата на инвалид-
носта и преостанатата работна способност и својата 
општа здравствена состојба, не можат да се оспо-
собуваат за работа, односно да се запослуваат под 
истите услови како другите работници;". 

По точката 2 се додава нова точка З,која гласи: 
.;3) со практична работа во посебно организирани 

самостојни организации на здружен труд за профе-
сионална рехабилитација и заложување на инвали-
дите на трудот во работните организации. Во овие 
самостојни организации на здружен труд се оспо-
собуваат и запослуваат инвалидите на трудот кои, 
според состојбата на инвалидноста и преостанатата 

1 работна способност и својата општа здравствена со-

стојба, не можат да се оспособуваат за работа, одно-
сно да се заложуваат под истите услови како други-
те работници (точка 1);". 

Досегашните точ. 3 до 5 стануваат точ. 4 до 6. 

Члан 3 
Членот 103 се менува и гласи: 
„(1) Заштитните работилници ги основаат работ-

ните организации, заедниците на социјалното оси-
гурување, заедниците за работите на заложувањето, 
општествено-политичките заедници и општествени-
те и други организации. Овие организации односно 
заедници можат да се спогодат заеднички да осно-
ваат заштитна работилница. 

(2) Заштитните работилници се основаат и ' р а -
бота-т како установи, согласно одредбите од Основ-
ниот закон за установите („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 5/65 и 50/68). Заштитните работилници се основаат 
со основна задача да вршат професионална рехаби-
литација или заложување на инвалидите. Дејноста 
на заштитните работилници е од посебен општествен 
интерес. 

(3) Од средствата што врз основа на ослободу-
вањето од плаќање општествени обврски односно 
отстапувањето приходи од страна на општествено-
политичките заедници им остануваат на заштитните 
работилници, се формира посебен наменски фонд во 
заштитната работилница, кој служи за унапредување 
-на условите за рехабилитација односно запослува-
ње на инвалидите. 

(4) Одредбата од ставот 3 на овој член согласно 
се применува и врз посебно организираните само-
стојни организации на здружен-труд за професио-
нална рехабилитација и запослување на инвалидите 
на трудот во работните организации (член 101 став 
1 точка 3)." 

Член 4 
По членот 103 се додаваат три нови члена, кои 

гласат: 

„Член 103а 
Во заштитните работилници се врши професио-

нална рехабилитација и запослување на: 
1) инвалидите на трудот што имаат право на 

професионална рехабилитација односно право на 
занослување според овој закон; 

2) децата на осигурениците и уживателите' на 
пензија и децата што се уживатели на семејна пен-
зија, а што имаат право на професионална рехаби-
литација според овој закон; 

3) воените од војните и мирновремените воени 
и со нив изедначените инвалиди и децата на пад-

нати борци, што имаат право на професионална ре-
хабилитација според прописите за воените инвалиди 
од војните; 

4) инвалидните лица што на професионална 
рехабилитација ги упатува надлежниот општински 
орган. 

Член 1936 
(1) Како заштитни работилници односно посебно 

организирани самостојни организации на здружен 
труд за професионална рехабилитација и заложу-
вање на инвалидите (член 101 став 1 точ. 2 и 3) се 
сметаат оние организации односно самостојни орга-
низации на здружен труд во кои постои со репуб-
лички пропис утврден однос помеѓу бројот на инва-
лидите на рехабилитација односно запослените 
инвалиди и вкупниот број на заложените лица во 
заштитната работилница односно во посебно орга-
низираната самостојна организација на здружен 
труд. 

(2) Со републички пропис поблиску се утврду-
ваат условите за основање заштитни работилници и 
посебно организирани самостојни организации на 
здружен труд од членот 101 став 1 точ. 2 и 3 од овој 
закон и поблиску се определуваат намените за кои 
можат да се користат средствата на фондот од чле-
нот 103 став 3 на овој закон. 
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Член 103в 
(1) Посебните установи за рехабилитација на 

инвалидите (член 101 став 1 точка 4) се основаат 
со задача: 

1) да вршат рехабилитација на инвалидите на 
трудот односно на осигурениците; 
- 2) да вршат стручно оспособување на персона-

лот за работа на рехабилитација на инвалидиве на 
трудот; 

3)да ги следат и проучуваат мерките и методите 
за профилакса. медицинска и професионална реха-
билитација и професионална ориентација, резулта-
тите од нивното спроведување, како и мерките за 
усовршување на протетичките средства; 

4) да ги проучуваат прашањата во врска со посеб-
ната опрема и адаптација на работните места, како 
и употребата на посебните средства и уреди за ра-
бота при вршење на професионална рехабилитација, 
приспособување за работа и запослување на инва^ 
лидите на трудот; 

5) да им даваат стручна помош на работните 
и други организации и установи во спроведувањето 
на рехабилитацијата и заложувањето на инвалидите 
на трудот. 

(2) Врз посебните установи за рехабилитација на 
инвалидите согласно се применуваат одредбите од 
членот 103 став 1 до 3 и членот 1036 на овој закон." 

Член 5 
По членот 104 се додава нов пододдел со тринае-

сет нови членови, кои гласат: 
,,б) Професионална рехабилитација на децата-

инвалиди 
Член 104а 

(1) "Право на професионална рехабилитација 
имаат и децата на осигурениците и уживателите на 
старосна или инвалидска пензија, како и децата — 
уживатели на семејна ̂ пензија, ако рехабилитација-
та им е потребна заради оспособување за живот и 
работа и ако постои веројатност дека со рехабили-
тација можат да се оспособат за живот и работа 
(во натамошниот текст: децата-инвалиди). 

(2) Како деца-инвалиди во смисла на овој член 
се сметаат: - v ' - -

1) децата на осигурениците што се наоѓаат во 
работен1 однос и на осигурениците изедначени со нив 
(чл. 14 до 16 и 18); 

2) децата на осигурениците од точката 1 на овој 
став на кои работниот однос или друго својство им 
престанало, а кои го задржале правото на инвалид-
ско осигурување во смисла на членот 24 став 1 
точ. 1, 4, 5 и 7 од овој закон; 

3) децата на инвалидите на трудот што уживаат 
материјално обезбедување определено по основот на 
правото на професионална рехабилитација или при-
времен надоместок определен по основот на правото 
на заложување; 

4) децата на уживателите на старосна или инва-
лидска пензија; 

5) децата — уживатели на семејна пензија. 
(3) Децата-инвалиди од ст. 1 и 2 од овој член се 

деца неспособни за самостоен живот и работа по-
ради: 

1) инвалидност предизвикана со повреда или 
болест во смисла на овој закон; 

2) попреченост во физичкиот или психичкиот 
развиток, во смисла на посебните прописи за кате-
горизацијата и евидентирањето на децата попречени 
во физичкиот и психичкиот развиток. 

4),Лицата од ст. 1 до 3 на овој член можат да 
остваруваат право на професионална рехабилитаци-
ја до наполнети 45 години живот (мажи) односно 40 
години живот (жени). 

(5) Детето на осигуреник (точ. 1 и 2 став 2) има 
право на професионална рехабилитација ако осигу-
реникот од кого го изведува тоа право ги исполнува 
условите во поглед на пензискиот стаж за здоби-
вање со правата од инвалидското осигурување во 
случај на инвалидност поради болест или повреда 
вон од работа. 

(6) Детето на осигуреник-запослен инвалид на 
трудот од II или III категорија на инвалидност чија 
инвалидност е предизвикана со несреќа при рабо-
тата или со професионална болест, а кој се запос-
лил користејќи го своето право на запослување во 
смисла на овој закон, има право на професионална 
рехабилитација без оглед на условите во поглед на 
пензискиот стаж од ставот 5 на овој член. 

Член 1046 
(1) Право на професионална рехабилитација 

имаат децата-инвалиди што не можат да се оспо -̂
собат за живот и работа со школување, со изучува-
ње на определено занимање или со практична работа 
на соодветни работни места под редовните услови, 
ако се исполнети следните услови: 

1) со оглед на природата на причината за не-ѓ 
способноста (член 104а став 3) и на степенот на 
неспособноста, да постои веројатност дека со про-
фесионална рехабилитација детето може да се оспо-
соби за живот и работа;, 

2) детето да завршило осумгодишно училиште, 
односно задолжително специјално образование и 
воспитување предвидено со републички прописи за 
специјалното школство, ако со овој закон за опреде-
лени случаи не е определено поинаку; 

3) со оглед на општава состојба на здравјето, дз 
постои веројатност'дека детето ќе може да ја ко-
ристи со рехабилитацијата стечената способност да 
се издржува со сопствена работа; 

^4) со оглед на душевната развиеност и другите 
лични својства, да постои можност оспособувањето 
по пат на. рехабилитација да може да се постигне 
во рок од најмногу четири години. 

(2) Децата-инвалиди што не го исполнуваат ус-
ловот во поглед на претходното школување од 
точката 2 на ставот 1 од овој член затоа што немале 
фактични можности да завршат осумгодишно учи-
лиште, што престареле за такво школување, или 
што поради природата на причината за нивната 
инвалидност и општата физичка или психичка со-
стојба (слепи, глуви и други деца попречени во фи-
зичкиот или психичкиот развиток) не.можеле успеш-
но да го завршат таквото школување, имаат право 
на професионална рехабилитација ако наполниле 
15 години живот и^ако-се исполнети другите услови 
од членот 104а на овој закон и ставот 1 на овој член. 

Член 104в 
Со право на професионална рехабилитација се 

здобива дете-инвалид ако условите за здобивање со 
тоа право се исполнети во моментот на поднесува-
њето на бѕфањеѓо за поведувале постапеа за оства-
рување на правото.л ! 

Член 104г 
(1) За децата-инвалиди кои поради природата 

на причината за нивната инвалидност или поради 
здравствената состојба, според републичките про-
писи за специјалното школство, се обврзани на спе-
цијално воспитување и образование, за чие спрове-
дување е неопходно сместување во установи од 
интернатски тип, ако се исполнети условите од чл. 
104а и 1046 став 1 точ. 1 и 4 на овој закон, дел од 
трошоците за нивното сместување во таквите уста^-
нови се подмирува, како и другите трошоци во врска 
со професионалната рехабилитација, врз товар.на 
фондот на здравственото осигурување на комунал-
ната заедница на социјалното осигурување кај која 
е здравствено осигурено лицето од кое детето го 
изведува правото на професионална рехабилитација, 
односно детето-инвалид како уживател на семејна 
пензија (во натомошниот текст: фондот). 

(2) Одредбите од ставот 1 на овој член се при-
менуваат и кога од страна на надлежниот општински 
орган детето-инвалид е сместено во друго семејство 
во друго место, ако за задолжителното основно шко-
лување му е потребна настава во специјално учи-
лиште односно специјално одделение на училиште^ 
кое се наоѓа надвор од неговото живеалиште. 
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(3) Собранието на републичката заедница на со-
цијалното осигурување го утврдува со одлука делот 
на трошоците од ст. 1 и 2 на овој член што го под-
несува фондот, како и делот од трошоците што го 
поднесува лицето од кое детето го изведува правото 
на рехабилитација односно детето-инвалид како 
уживател на семејна пензија, земјќи ги притоа пред-
вид приходите на домаќинството и бројот на члено-
вите на домаќинството. Со оваа одлука се утврдува 
и кои приходи влегуваат во приходите на домаќин-
ството, како и кој се смета за член на домаќин-
ството. 

Член 104д 
(1) За децата-инвалиди на воени осигуреници 

трошоците што според овој закон ги поднесува 
фондот паѓаат на товар на претсметката на Држав-
ниот секретаријат за народна одбрана. 

(2) Надлежноста и постапката за остварување 
на правото на професионална рехабилитација на де-
цата-инвалиди од ставот 1 на овој член ги пропи-
шува државниот секретар за народна одбрана. 

Член 104ѓ 
Децата-инвалиди имаат право на надоместок на 

патните и превозните трошоци во врска со оствару-
вањето и користењето на правото на професионална 
рехабилитација, согласно чл. 128 до 130 од овој закон. 

Член 104е 
Ако дете-ивалид што се здобило со право на 

професионална рехабилитација претрпи повреда во 
смисла на членот 46 став 1 од овој закон при врше-
ње на практични работи или вежби за време на 
професионална рехабилитација, оваа повреда се 
смета за несреќа при работа во смисла на ставот 
2 од тој член, поради која детето-инвалид се здобива 
со оние права од инвалидското осигурување што им 
припаѓаат на инвалидите на трудот — осигуреници од 
членот 22 став 1 точка 1 на овој закон. 

Член 104ж 
Работите на определено работно место или ра-

ботите на определено занимање односно степенот 
образование за кој детето-инвалид ќе се оспособи 
со професионална рехабилитација, се определуваат 
со оглед на основното образование, годините на жи-
вотот на детето, физичките и психичките способ-
ности и склоностите на детето, потребното траење 
на оспособувањето за определени работи и потребата 
од работници во одделни видови занимања односно 
работи, за што задолжително се прибавува мислење 
од стручна служба за избор на занимања, како и 
мислење од стручна комисија за категоризација на 
децата попречени во физичкиот и психичкиот раз-
виток. 

Член 104з 
(1) Професионалната рехабилитација на децата-

инвалиди се врши со изучување на определено за-
нимање или со оспособување за вршење работи на 
определено работно место во заштитните работил-
ници, во посебни установи за рехабилитација, во ра-
ботни или други организации и установи, како и на 
соодветни курсеви и во специјални стручни учи-
лишта за децата попречени во физичкиот и психич-
киот развиток. 

(2) Траењето на професионалната рехабилита-
ција на децата-инвалиди се определува со оглед на 
начинот на вршењето на рехабилитацијата во смис-
ла на ставот 1 од овој член, и на видот и степенот на 
стручната спрема што треба да се постигне со ре-
хабилитацијата (член 104ж). 

Член 104ѕ 
Со републички пропис се регулира начинот на -

здобивањето со соодветен степен на стручно образо-
вание на децата-инвалиди по успешно завршената 
професионална рехабилитација. Со овој пропис по-
блиску се регулира и траењето на професионалната 
рехабилитација на децата-инвалиди. 

Член 104и 
(1) Правото на професионална рехабилитација 

на дете-инвалид определено според овој закон 
престанува ако настапат и такви промени во физич-
ката или психичката состојба на детето-инвалид 
што го оневозможуваат натамошното спроведување 
на професионалната рехабилитација. ^ 

(2) Правото на професионална рехабилитација 
на дете-инвалид определено според овој закон пре-
станува: 

1) ако детето-инвалид не го започене користење-
то на рехабилитацијата во рок од една година од 
денот определен за стапување на рехабилитација, 
освен ако било попречено од причини што се вон 
од неговата волја; 

2) ако дете-инвалид своеволно го прекине корис-
тењето на рехабилитација или ако со неизвршува-
ње на должностите во врска со спроведувањето на 
рехабилитација го оневозможува своето оспособува-
ње за работа, 

(3) Детето-инвалид на кое правото на професи-
онална рехабилитација му престанало под околнос-
тите од ставот 1 на овој член, се здобива повторно 
со тоа право ако врз основа на ново барање се ут-
врди дека пак настапила промени во неговата фи-
зичка или психичка состојба кои повторно овоз-
можуваат спроведување на професионалната реха-
билитација според овој закон. 

(4) На детето-инвалид на кое правото на профе-
сионална рехабилитација му престанало под окол-
ностите од ставот 2 на овој член, ако е помладо од 
18 години — му се воспоставува правото на профе-
сионална рехабилитација, а ако е постаро од 18 
години — може да му се воспостави право на реха-
билитација по оценувањето на новото барање (член 
1966 став 4). 

Член 104ј 
За време на траењето на професионалната реха-

билитација се до нејзиното успешно завршување, 
децата-инвалиди се сметаат како наполно и трајно 
неспособни за работа во смисла на важечките про-
писи за здобивањето и користењето со правото на 
семејна пензија и со правото на додаток на деца. 

Член 104 к 
По успешно завршената професионална рехаби-

литација детето-инвалид до стапувањето на работа 
ги има истите права и должности што според овој 
закон ги има инвалид на трудот во периодот од 
завршувањето на професионалната рехабилитација 
до стапувањето на соодветната работа на која е 
упатен, со тоа што како основ за определување на 
привремениот надоместок служи пензискиот основ 
од членот 67 став 1 точка 3 на овој закон." 

Член 6 
Во називот на пододделот над членот 105 озна-

ката: ,,б)" се заменува со ознака: ,,в)". 
Член 7 

По членот 109 се додава нов член 109а, кој 
гласи: 

„(1) Инвалидите на трудот кај кои во текот на 
користењето на правата здобиени според овој закон 
ќе настанат промени во состојбата на работната спо-
собност и ќе биде утврдено дека не постои инвалид-
ност, ги имаат истите права и должности што спо-
ред овој закон ги имаат инвалидите на трудот до 
стапувањето на соодветната работа, ако во рок од 
30 дена од денот на правосилноста на решението 
за губење на правата отечени врз основа на инва-
лидноста му се пријават заради запослување на 
надлежниот завод за запослување работници. Пра-
вото на запослување и привремениот надоме-
сток до стапување на соодветната работа при-
паѓаат без оглед на годините на живот, ако не се 
исполнети услови за здобивање со правото на ста-
росна пензија според Основниот закон за пензиското 
осигурување. 

(2) Во решението за губење на правата отечени 
врз основа на инвалидност задолжително се вне-
сува поука за рокот за пријавување до заводот за 
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запослување заради остварување на правата предви-
дени во ставот 1 на овој член. 

(3) На лицата од ставот 1 на овој член согласно 
се применуваат одредбите од чл. 128 до 131 на овој 
закон." 

Член 8 
Во членот 116 став 3 на крајот се додаваат збо-

ровите: „односно посебно организирани самостојни 
организации на здружен труд за професионална ре-
хабилитација и запослување на инвалиди на трудот 
во работните организации (член 101 став 1 точ. 2 и 3).". 

Ставот 4 de менува и гласи: 
„(4) Заложувањето на инвалидите може да се 

врши и така што тие да вршат соодветна работа 
дома за сметка на работната или друга, организа-
ција, државен орган, заштитна работилница или 
посебно организирана самостојна организација на 
здружен труд за рехабилитација и запослување на 
инвалидите на трудот во работната организација, 
ако тоа е можно со оглед на видот на работата и на 
организацијата на работата." 

Член 9 
Во членот 126 по ставот 7 се додава нов став 8, 

кој гласи: 
„(8) Ако работната организација со својот општ 

акт установи додатни надоместоци и пропише кри-
териуми и мерила за доделување и определување 
додатен надоместок кон остварениот личен доход за 
запослените инвалиди на трудот, тој надоместок 
влегува во личниот доход за утврдување на пен-
зискиот основ, во смисла на членот 8 од Основниот 
закон за Личниот доход кој служи за утврдување 
на пензискиот ос,нов и на основот"за плаќање при-
донес за социјално осигурување на работниците 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 29/66). На инвалидите 
на трудот кај кои инвалидноста настапила како по-
следица од болест или повреда вон од работата, овој 
додатен надоместок им се засметува за утврдување на 
пензискиот основ најмногу до износот кој, заедно со 
надоместокот од ставот 1 на овој член, не го над-
минува полниот износ на разликата пресметана спо-
ред ст. 1 и 2 од овој член." 

Член 10 
По членот 196 се додаваат два нови члена, кои 

гласат: 
„Член 196а 

(1) Постапката за остварување на правото на 
професионална рехабилитација на децата-инвалиди 
ја поведува надлежниот завод за социјално осигу-
рување (член 1966) на барање од родителот или ста-
рателот на детето, од самото дете-инвалид ако е де-
ловно способно, или од надлежниот општински 
орган. 

(2) Надлежниот општински орган (став 1) под-
несува барање за поведување постапка ако роди-
телот односно старателот, и покрај предупредува-
њето на можноста за рехабилитација, му оневозмо-
жува на детето да го оствари правото на професио-
нална рехабилитација. 

Член 1966 
(1) За правото на професионална рехабилитација, 

за правото на запослување по завршената рехаби-
литација и за, правото на привремен надоместок 
(член 104к) на децата-инвалиди решава комунал-
ниот завод за социјално осигурување, надлежен за 
подрачјето на комуналната заедница на социјалното 
осигурување кај која во времето на поднесувањето 
на барањето за остварување на тоа право е здрав-
ствено осигурено лицето од кое детето го изведува 
правото на професионална рехабилитација односно 
детето-инвалид како уживател на семејна пензија 
(во понатамошниот текст: надлежниот комунален 
завод). 

(2) За утврдувањето на инвалидноста, на нејзи-
ната причина, на видот и степенот, за постоењето на 
можност за оспособување (член 1046 став 1 точ. 1, 3 
и 4) и за начинот на оспособувањето по пат на про-
фесионална рехабилитација за определена работа 
односно занимање, како и за траењето на рехабили-
тација, решава надлежниот комунален завод по 

прибавен наод, оцена и мислење од инвалидската 
комисија од чл. 184 и 185 на овој закон. 

(3) Инвалидската комисија (став 2) дава наод, 
оцена и мислење по претходно консултирање од 
стручната служба за избор на занимања во секој 
одделен случај, а ако е во прашање дете попречено 
во физичкиот или психичкиот развиток, и врз ос-
нова на наод, оцена и меслење од надлежната прво-
степена стручна комисија за тоа дете — во смисла на 
прописите за категоризацијата на децата попречени 
во физичкиот и психичкиот развиток, како и врз 
мислење од управата на училиштето што го посе-
тувало тоа дете. 

(4) За воспоставување на правото на професио-
нална рехабилитација што престанало под окол-
ностите од членот 104и став 2 на овој закон решава 
надлежниот комунален завод без претходно оцену-
вање— ако барањето е поднесено за дете-инвалид 
помладо од 18 години, а ако барањето е поднесено за 
дете-инвалид постаро од 18 години — по оценување 
на околностите поради кои дошло до престанок на 
правото и на постоењето на услови за успешно про-
должување и завршување на рехабилитација во 
соодветниот рок." 

Член 11 
Одредбите од членот 104к односно 109а на Ос-

новниот закон за инвалидското осигурување се при-
менуваат и ако успешно завршената професионална 
рехабилитација на детето-инвалид настапила однос-
но ако непостоењето на инвалидност кај инвалидот 
на трудот е утврдено пред денот на влегувањето во 
сила на овој закон, со тоа што правата од тие од-
редби да им припаѓаат од првиот ден на наредниот 
месец по влегувањето во сила на овој закон ако 
детето-инвалид односно оспособениот инвалид на 
трудот е пријавен кај надлежниот завод за запос-
лување на работниците односно ако на тој завод му 
се пријави во рок од 30 дена од денот на влегува-
њето во сила на овој закон. 

Член 12 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Уредбата за професионалната 
рехабилитација на децата од осигурениците („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 51/60). 

Со денот определен за почеток на применувањето 
на републичките прописи донесени во смисла на 
членот 1036 на Основниот закон за инвалидското 
осигурување, престанува да важи Правилникот за 
заштитните работилници за професионална рехаби-
литација и за запослување на инвалидите („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 3/61). 

Член 13 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

681. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЕНИТЕ 

ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНИТЕ 
Се прогласува Законот за измени и дополненија 

на Законот за воените инвалиди од војните, што го 
усвои Сојузната скупштина, на седницата на Со-
борот на народите од 26 декември 1969 година и 
на седницата на Социјално-здравствениот собор од 
25 декември 1969 година. 

ПР бр. 873 
27 декември 1969 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с. р. 



Страна 1488 - Број 56 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СФРЈ Среда,, 31 декември 1969 -

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 

ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНИТЕ 

Член 1 
Во Законот за воените инвалиди од војните 

(„Службен лист на СФРЈ", бр. 49/65, 23/67, 54/67 и, 
54/68) во членот 14 ст. 1 до 3 се менуваат и гласат: 

„(1) Личната инвалиднина им припаѓа на вое-
ните инвалиди од војните според групата во која 
се распоредени (член 3). 

(2) На воените инвалиди од војните од I до 
VII група личната инвалиднина им припаѓа во ме-
,сечни износи, и тоа: 

Група Процент на воен инвали-
дитет 

Месечен износ 
на инвалид-

нината динари 

I 100% и потребна постојана нега 
и помош 1.077.50 

II 100% 769,90 
ди. 90% 590,40 
IV 80% 436,65 
V 70% 309,95 
v.i 60% 191,90 
,VII 50% 130,40 

(3) На воените инвалиди од војните од VIII до 
X група личната инвалиднина им припаѓа во едно-
кратен годишен износ, и тоа: , 

Група Процент на воен инвали-
дитет 

Годишен износ 
на, инвалидни-

ната динари 

VIII 
IX 
X 

40% 
30% 
20% 

751,55 
564,55 
377,60" 

Член 2 
Во ,.членот 15 став 1 зборовите: „14.400 динари" 

се заменуваат со зборовите: „720 динари", а зборо-
вите: „по 2.400 динари" се заменуваат со зборовите: 
„по 240 динари". 

Ставот 3 се заменува со два нови става, кои 
гласат: 

„(3) Исплатата на семејната инвалиднина се 
врши во еднакви износи двапати годишно, и тоа 
во јануари и јули. 

(4) Во случај на загуба на правото на семејна 
инвалиднина, примените износи на семејна инва-
лиднина нема да се вратат." 

Член 3 
Во членот 16 став 1 точката 1 се менува и гласи: 
,Д) вдовицата -— кога ќе наполни 45 години во-

зраст односно кога ќе стане неспособна за стопа-
нис.ување;". 

Во ставот 2 последната реченица се брише. 

Член 4 
Членот 17 се менува и гласи: 
„(1) Родителите и другите лица од членот 8 

став 1 точка 2 на овој закон имаат право на се-
мејна инвалиднина во износите од членот 15 став 1 
на овој закон иако членовите на потесното семеј-
ство (член 16) го оствариле правото на семејна 
инвалиднина. 

(2) Очувот, маштеата, посвоителот или храните-
лот, што ги исполнува условите за признавање на 
правото на семејна инвалиднина има предимствено 
право од родителот кој не ги извршувал родител-
ските должности." 

Член 5 
Во членот 18 ставот 1 се менува и гласи: 
„(1) Дедото и бабата имаат право на семејна 

инвалиднина ако нема живи членови на семејството 
од членот 8 став 1 тон. 1 и 2 на овој закон." 

Член 6 
Во членот 21 а став 1 по зборовите: „став 2" због 

рот: „и" се заменува ео запирка, по зборовите: 
„член 113" се додаваат зборовите: „и 117", а на 
крајот на ставот се додаваат зборовите: „во смисла 
на членот 16 став 1 од овој закон". 

Член 7 
Во членот 36 ставот 2 се заменува со два нови 

става, кои гласат: 
„(2) Височината на постојаниот инвалидски до-

даток за воените инвалиди од војните зависи од 
процентот на воениот инвалидитет и од степенот 
на телесното оштетување, и изнесува од 106,50 до 
2.210,20 динари месечно. 

(3) Височината на постојаниот инвалидски до-
даток за уживателите на семејна инвалиднина из-
.несува од 400 до 580 динари месечно." 

Во досегашниот став 3 кој станува став 4 из-
носот: „3.000" се заменува со износот: „240". 

Член 8 
Во членот 39 став 1 точка 1 износот: „15.000" 

се заменува со износот: „400", а во точката 2 из-
носот: „10.000" се заменува со износот: „300". 

Член 9 
Членот 50 се менува и гласи: 
„Воените инвалиди од. војните имаат цраво цџ 

здравствена заштита за сето време додека, им е 
требна таа заш.тита,, без оглед дали тоа право гр 
користат во врска со воениот инвалидитет или не-
зависно од него." 

Член 10 
По членот 50 се додаваат седум нови членови, 

кои гласат: 

„Член 50а 
(1) Здравствената заштита опфаќа: 
1) лекарски прегледи и други видови медицин-

ски помошти заради следење и проверување на 
здравствената состојба и утврдување на здравстве-
ната способност за работа на определено место или 
за воена служба; 

2) преземање стручни медицински мерки за уна-
предување на здравствената состојба односно по-
пречување на заболување (вакцинации и други 
имунизации, хемопрофилакса, санирање на бацило-
носители, дезинфекции и други заштитни мерки во 
станот кога се медицински индицирани поради по-
јава на заразни болести и друго); 

3) лекарски прегледи, лекување на болни, дру-
ги видови медицинска помош и медицинска рехаби-
литација (во здравствени и други специјализирани 
установи, во станот на болен и сл.), како и леку-
вање со целосно снабдување во природни лекува-
лишта; 

4) превенција, нега и лекување болести на за-
бите и устата; 

5) лекарска и друга стручна нега и помош пред, 
за време и по породување, во здравствени установи 
и во станот на родилка; 

6) давање лекови, помошен материјал што слу-
жи за употреба на лекови, и санитетски материјал 
потребен за лекување; 

7) заботехничка помош и забнопротетички 
средства; 

8) протези, ортопедски и други помагала и по-
мошни и санитарни справи. 

(2) Како лекарски и други видови медицинска: 
помош што на воени инвалиди од војните им се 
обезбедуваат во смисла на точката 1 став 1 на овој 



Среда, 31 декември 1969 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 56 - Страна 1489 ' 

член, се подразбираат здравствените услуги што ка-
ко мерки на превентивната заштита непосредно им 
се даваат на корисниците на здравствената зашти-
та на нивно барање или врз основа на програма 
на заедницата на здравственото осигрување и до-
говор склучен со здравствените установи — на сите 
осигурени лица, како и прегледите и другите ви-
дови медицински услуги, што им се вршат на ко-
рисниците на здравствена заштита заради утврду-
вање на здравствената способност за воена служба 
според посебните дрописи. . 

(3) Како стручни медицински мерки за унапре-
дување на здравствената состојба, во смисла ,на 
точката 2 став 1 на овој член, се подразбираат мер-
ките што се преземаат врз основа и во рамките на 
утврдената програма на "дејноста на заедницата на 
здравственото осигурување за унапредување на 
здравствената состојба и здравствената заштита на 
корисниците на таа заштита,, а како стручни меди-
цински мерки за попречување на заболувањето во 
смисла на таа точка, се подразбираат здравствените 
услуги. што на корисниците на здравствената за-
штита им се даваат кога се медицински . индици-
рани или коѓа се задолжителни врз основа на 
прописи. 

Член 506 
Воените инвалиди од војните што се во работен 

однос имаат право на надоместок на личниот ,доход 
за време, на потеченост за работа, ако: 

1) поради болест или повреда се привремено 
неспособни ра работа односно ако заради лекување 
или медицински испитувања се сместени во стацио-
нарни здравствени и други специјализирани уста-
нови; . 

2) се попречени да работат поради определено 
лекување или медицински испитувања што не мо-
жат да се вршат надвор од редовното работно време 
на корисниците на здравствената заштита; 

3) се упатени на неопходно лекување според 
прописите за воените инвалиди од војните; ' ^ 

4) се изолирани како бацилоносители или по-
ради појава на заразни болести во нивната околина; 

5) се определени да негуваат заболен члед на 
потесното семејство; 

6) се определени за придружник на заболен 
упатен^ на лекување или на лекарски преглед во 
друго место. . 

Член 50в 
(1) На воените инвалиди од војнитеим припаѓа 

надоместок на личниот доход во височина од 100% 
од основот за надоместок, во сите случаи и за сето 
време на попреченост за работа. Надоместокот во 
височина од 100% од основот се исплатувани додека 
воениот инвалид од војните се наоѓа во здравствена 
или друга специјализирана установа во која има 
сместување и исхрана. 

' (2) На воените инвалиди од војните што се ужи-
ватели на пензија или се уживатели на материјално 
обезбедување односно на привремен надоместок спо-
ред прописите за инвалидското осигурување, им се 
исплатуваат овие примања во ненамален износ, до-
дека се наоѓаат во стационарна здравствена или 
друга специјализирана установа во која имаат сме-
стување и исхрана/ ч 

Член 50г 
Основ за надоместок на личниот доход сочи-

нува просекот на личниот доход што воениот инва-
лид од војните го остварил во претходната година 
пред годината во која настапил случајот според 
кој се здобива правото на надоместок. 

Член 50д 
Работните организации односно заедниците на здрав-

ственото осигурување ќе им исплатуваат надоместок 
на воените инвалиди од војните во височина од 
100% од основот за надоместок, а' разликата ќе ја 
рефундираат од општинскиот орган на управата на 
товар на републичките средства што на општин-
ските органи на управата им се ставаат на распо-
лагање за оваа цел. 

Член 50ѓ 
Воените инвалиди од војните што- ее социјално 

осигурени по кој и да. било основ, задолжително 
користат здравствена заштита регулирана ео про-
писите за здравственото осигурувања, а според овој 
закон можат да ги користат само оние видови 
здравствена, заштита што не се опфатени со тие 
прописи. 

Член 50е 
На товар на средствата обезбедени според овој 

закон паѓаат трошоците на здравствената заштита 
од" членот 50а на овој закон за корисниците што 
немаат својство на осигурено лице според пропи-
сите за "здравственото осигурување и трошоците на 
здравствената заштита за корисниците што. имаат 
својство на осигурено лице кога користат, здрав-
ствена заштита според овој закон, а која "не им -е 
обезбедена според прописите за здравственото оси-
гурување." 

Член 11 
Во членот 102 ставот 1 се менува и гласи: 
„(1) Лицата што имаат право на здравствена 

заштита според овој закон, а кои имаат својство 
на осигурено лице според прописите за здравстве-
ното осигурување и се осигурени според тие' про-
писи, користат протези, ортопедски и Други пола-
гала, помошни и санитарни справи,' лекување во 
природни лекувалишта и лекување во странство 
според овој закон на товар на. средствата на репуб-
ликата (член 11)." 

Во ставот 2 зборовите: „според Основниот за-
кон" се заменуваат со зборовите: „според прописите". 

Член 12 
Во членот 129 став Л . во уводната реченица се 

бришат запирката и зборовите: „поеебен инвалид-
ски додаток". 

. ,Член 13 , 
Членот 130 се менува и гласи: 
„Сојузниот совет за здравство и социјална поли-

тика ги. определува вкупните износи на инвалид-
ските принадлежности наведени во членот 74 од 
овој закон за оние лица со постојан престој ,.во 
странство на кои им се исплатуваат тие нринад-
лежности преку трансфер." ^ . , .. 

. -1 , -- Член 14 - ' 
По членот -1316 се додава нов член 131 в, кој 

гласи: - - . : 

„(1) Износите на личната инвалиднина опреде-
лени во членот 14 ст. 2 и 3- на овој закон го опфа-
ќаат и зголемувањето заради усогласување на лич-
ните инвалиднини со движењето на просечните жи-
вотни трошоци во 1969 година — во однос на. 1968 
година, во смисла на членот 44 од овој закон. 

(2) Ако порастот на просечните животни тро-
шоци во 1969 година — во однос на^ 1968 година, 
биде поголем од 3%, во 1970 година ќе се изврши 
дополнително усогласување во височинава наста-
натата разлика." ^ - - - -

Член 15 
Овој закон влегува во сила на 1' јануари 1970 

година. ' ; ' 

682. 

Врз основа на членот 217 став 1 "точка 1 од Уста-
вот на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, издавам . 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ПОСЕБНИТЕ УСЛО-
ВИ ЗА ЗДОБИВАЊЕ СО ПЕНЗИЈА НА РАБОТНИ-
ЦИТЕ ЗАПОСЛЕНИ ВО РУДНИЦИТЕ НА ЈАГЛЕН' 

Се прогласува Законот за измени на Основниот за-
кон за посебните услови за здобивање со пензија на ра-
ботниците запослени во рудниците на јаглен, што го 
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усвои Сојузната скупштина, на седницата на Соборот 
на народите од 26 декември 1969 година и на седни-
цата на Социјално-здраѕствениот собор од 25 декем-
ври 196?9 година. 

ПР бр. 870 
27 декември 1969 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Мѕѕлеитије Поповиќ, с. р 

З А К О Н 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТОПАТА НА ПРИДОНЕ-
СОТ ЗА ДОДАТОК НА ДЕЦА НА ВОЕНИТЕ ЛИЦА 
ВО АКТИВНА СЛУЖБА ВО ЈУГОСЛОВЕНСКАТА 

НАРОДНА АРМИЈА ЗА 1970 ГОДИНА 

Член 1 
Стопата на придонесот за додаток на деца на 

воените лица во активна служба во Југословен-
ската народна армија за 1970 година изнесува 1,41% 
од основицата за пресметување на придонесот од 
членот 40 од Законот за додаток на деца на воените 
лица во активна служба на Југословенската народ-
на армија („Службен лист на СФРЈ", бр. 54/67). 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ПОСЕБ-
НИТЕ УСЛОВИ ЗА ЗДОБИВАЊЕ СО ПЕНЗИЈА НА 
РАБОТНИЦИТЕ ЗАПОСЛЕНИ ВО РУДНИЦИТЕ НА 

ЈАГЛЕН 

Член 1 
Во Основниот закон за посебните услови за здо-

бивање со пензија на работниците запослени во руд-
ниците на јаглен („Службен лист на СФРЈ", бр. 30/68) 
во членот 2 став 2 по бројот: „141" точката се заме-
нува со запирка, а зборовите: „и 145 од Основниот 
закон за пензиското осигурување" се заменуваат со 
зборовите: „145, 146, како и 149 од Основниот закон 
за пензиското осигурување — во поглед на периодот 
од II светска војна". 

Член 2 
Во членот 6 бројот: „1969" се заменува со бро-

јот: „1970". 

ј Член 3 
Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1970 го-

дина. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1970 

година. 

684. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 

Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

, У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА 
И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗДВОЈУВА-

ЊЕ СРЕДСТВА ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА 

Се прогласува Законот за измена и дополнение 
на Законот за издвојување средства за станбена 
изградба, што го усвои Сојузната скупштина, на 
седницата на Соборот на народите од 26 декември 
1969 година и на седницата на Стопанскиот собор 
од 26 декември 1969 година. 

ПР бр. 872 
27 декември 1969 година 

Белград. 

683. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 

Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА СТОПАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ДО-
ДАТОК НА ДЕЦА НА ВОЕНИТЕ ЛИЦА ВО АК-
ТИВНА СЛУЖБА ВО ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НА-

РОДНА АРМИЈА ЗА 1979 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за утврдување на сто-
ката на придонесот за додаток на деца на воените 
лица во активна служба во Југословенската народ-
на армија за 1970 година, што го усвои Сојузната 
скупштина, на седницата на Соборот на народите 
од 26 декември 1969 година и на седницата на Со-
цијално-здравствениот собор од 25 декември 1969 
година. 

ПР бр. 865 
27 декември 1969 година 

Белград 

Председател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Председател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с. р. 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милетие Поповиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ИЗДВОЈУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА СТАНБЕНА ИЗ-

ГРАДБА 

Член 1 
Во Законот за издвојување средства за станбена 

изградба („Службен лист на СФРЈ", бр. 35/65, 56/65 
и 50/68) во членот 2 став 1 зборовите: „заклучно 
до 1969 година" се заменуваат со зборовите: „за-
клучно до 1970 година". 

Член 2 
Во членот 3 став 2 на крајот на точката 4 точ-

ката се заменува со точка и запирка и по тоа се 
додава нова точка 5, која гласи: 

„5) во 1970 година — 50% од износот на амор-
тизацијата што станбеното претпријатие ќе го 
оствари од станарината." 

Член 3 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 
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685. 
Врз основа на Уставниот амандман IX точка 1 

став 3, во врска со членот 8 став 4 од Законот за 
извршување на сојузниот буџет за 1970 година, 
Сојузната скупштина, по претходно прибавеното 
мислење од Сојузниот извршен совет, на седницата 
на Соборот на народите од 26 декември 1969 година 
и на седницата на Општествено-политичкиот собор 
од 26 декември 1969 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАШЕ НА ПРЕТСМЕТКИТЕ НА ПРИ-
ХОДИТЕ И РАСПОРЕДОТ НА ПРИХОДИТЕ НА 
ПОСЕБНИТЕ СМЕТКИ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 
НА УПРАВАТА, СОЈУЗНИТЕ СОВЕТИ И СОЈУЗ-

НИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 1970 ГОДИНА 

1. Се одобруваат претсметките на приходите и 
распоредот на приходите на посебните сметки на 
сојузните органи на управата, сојузните совети и 
сојузните организации за 1970 година, и тоа: 

1) претсметките на посебните сметки на Сојуз-
ниот секретаријат за стопанство: 

а) за работи на ветеринарството — со вкупно 
планираните приходи од 4,850.400 динари, вкупно 
распоредените приходи од 4,260.400 динари и не-
распоредените приходи (резерва) од 590.000 динари; 

б) за заштита на растенијата — со вкупно пла-
нираните приходи од 3,012.390 динари, вкупно ра-
споредените приходи од 2,913.470 динари и нераспо-
редените приходи (резерва) од 98.920 динари; 

в) на Сојузниот пазарен инспекторат — со 
вкупно планираните приходи од 1,205.000 динари, 
вкупно распоредените приходи од 1,164.950 динари 
и ^распоредените приходи (резерва) од 40.050 ди-
нари; 

2) претсметката на посебната сметка на Сојуз-
ната управа за царини — со вкупно планираните 
приходи од 25,000.000 динари, вкупно распоредените 
приходи од 23,580.000 динари и ^распоредените 
приходи (резерва) од 1,420.000 динари; 

3) претсметката на посебната сметка на Сојуз-
ната геодетска управа — со вкупно планираните 
приходи од 6,750.000 динари и вкупно распореде-
ните приходи од 6,750.000 динари; 

4) претсметката на посебната сметка на Сојуз-
ната управа за цивилна воздушна пловидба — со 
вкупно планираните приходи од 11,600.000 динари 
и вкупно распоредените приходи од 11,600.000 ди-
нари; 

5) претсметката на посебната сметка на Сојуз-
ната управа за радио-врски — со вкупно плани-
раните приходи од 215.000 динари и вкупно распо-
редените приходи од 215.000 динари; 

6) претсметката на посебната сметка на Сојуз-
ниот совет за здравство и социјална политика — 
со вкупно планираните приходи од 1,050.000 динари 
и вкупно распоредените приходи од 1,050.000 ди-
нари; 

7) претсметката на посебната сметка на Сојуз-
ниот завод за патенти — со вкупно планираните 
приходи од 2,496,000 динари и вкупно распореде-
ните приходи од 2,496.000 динари; 

8) претсметката на посебната сметка на Сојуз-
ниот завод за мери и скапоцени метали — со вкуп-
но планираните приходи од 11,100.000 динари и 
вкупно распоредените приходи од 11,100.000 ди-
нари; 

9) претсметката на посебната сметка на Сојуз-
ната комисија за преглед на филмови — со вкупно 
планираните приходи од 277.400 динари, вкупно 
распоредените приходи од 267.400 динари и нера-
споредените приходи (резерва) од 10.000 динари; 

10) претсметката на посебната сметка на Ди-
рекцијата на Југословенската слободна зона во 
Солун — со вкупно планираните приходи од 783.296 
динари и вкупно распоредените приходи од 783.296 
динари. 

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 
1970 година. 

Сојузна скупштина 
АС бр. 135 

27 деке.мври 1969 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с. р. 

Претседател 
на Општествеко-политич-

киот собор. 
Радомир Коматина, с. р. 

Претседател 
на Соборот на наро-

дите, 
Мика Шпиљак, с. р. 

686. 

Врз основа на Уставниот амандман IX точка 1 
став 3, Сојузната скупштина, на седницата на Со-
борот на народите од 26 декември 1969 година и на 
седницата на Општествено-политичкиот собор од 26 
декември 1969 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОРЕДОТ НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕНИ ЗА 

ПОТРЕБИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1970 
ГОДИНА 

1. Девизите за потребите на федерацијата во 
1970 година, утврдени, согласно Законот за обезбе-
дување девизи на општествено-политичките заедни- ј 
ци, установите, општествените организации и гра-
ѓанските правни лица („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 13/69), во вкупен износ од 1.742,734.300 динари, 
можат да се користат за нестоковни или стоковни 
плаќања на сојузните органи, установите, органите 
на општествените организации што својата дејност 
ја вршат на територијата на целата Југославија и 
граѓанските правни лица, како и за подмирување на 
другите потреби на федерацијата, и тоа: 

1) за нестоковни плаќања до износ од 
2) за стоковни плаќања до износ од 

Динари 
328,145.450 

1.143,090.900 

Од вкупниот износ на девизите од ставот 1 на 
оваа точка се издвојува износ од 269,319.200 динари 
за намирување на непредвидените и недоволно пред-
видените расходи на федерацијата (средства на ре-
зервата). 

За користењето ма средствата на резервата од 
ставот 2 на оваа точка одлучува Сојузниот извршен 
совет. 

2. Од вкупниот износ на девизите од точката 1 
став 1 на оваа одлука се издвојува износ од 2,178.750 
динари на име дополнителни средства на Социјали-
стичка Република Македонија. 

3. Со распоредот на девизите за 1970 година, кој 
е напечатен кон оваа одлука и е нејзин составен 
дел, се утврдуваат во границите на износите од точ-
ката 1 став 1 на оваа одлука, највисоките износи 
на девизите за одделни корисници. 

4. Од вкупниот износ на девизите од точката 1 
на оваа одлука можат да се користат 55% во девизи 
што се од значење за одржување ликвидноста во 
меѓународните плаќања, а 45% во други девизи. 

Сојузниот извршен совет или орган што ќе го 
овласти тој може, придржувајќи се кон односите 
од ставот 1 на оваа точка, да им одобрува користење 
девизи на одделни корисници и во однос поинаков 
отколку што е односот определен во ставот 1 на 
оваа точка. 

5. Сојузниот извршен совет или органот што 
ќе го овласти тој ќе го распореди износот на деви-
зите од редниот број 66 на Распоредот на девизите 
за 1970 година на одделни корисници. 



Страта 1492 - Број 56 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Среда, 31 декември 1969 

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

Сојузна скупштина 

АС бр. 137 
27 декември 1969 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с. р. 

Претседател 
на Општествено-поли-

тичкиот собор, 
Ра,домир Коматина, с. р. 

Претседател 
на Соборот на народите, 

Мика Шпиљак, с. р. 

Р А С П О Р Е Д Н А Д Е В И З И Т Е З А 1 9 7 0 
Г О Д И Н А 

Д -Г-Ј о о по, 
ОДО fu Назив на корисникот 

Износ во динари врз база 
на единствениот курс 

1 Сојузна, скупштина 
, нестоковни плаќања 
стоковни плаќања 

2 Совет на федерацијата 
нестоковни плаќања 

3 Секретаријат на Претсе-
дателот1 на Републиката 
нестоковни плаќања 
стоковни плаќања 

4 Сојузен извршен совет 
нестоковни плаќања 
стоковни плаќања 

5 Служба за обезбедување 
во зградите на сојузните 
органи 
нестоковни плаќања 

6 Уставен суд на Југосла-
вија 
нестоковни плаќања 

7 Врховен суд на Југосла-
вија 
нестоковни плаќања 

8 Сојузно јавно обвинител-
ство 
нестоковни плаќања 

9 Сојузно јавно правобра-
нителство 
нестоковни плаќања 

10 Државен секретаријат за 
надворешни работи 
нестоковни плаќања 
стоковни плаќања ^ 

11 Државен секретаријат за 
народна одбрана 
нестоковни плаќања 
стоковни плаќања I 

12 Сојузен секретаријат за 
внатрешни работи 
нестоковни плаќања 
стоковни плаќања _ 

13 Сојузен совет за безбед-
ност на сообраќајот 
нестоковни плаќања 

14 Сојузен секретаријат за 
стопанство 
нестоковни плаќања 
— за редовна дејност 
— за туристичка пропа-
ганда 
стоковни плаќања 

796.900 . . . . 
1,250.000 2,046.900 

87.500 

1,901.000 
304.000 2,205.000 

2,740.000 
20,919.000 23,665.000 

4.200 

62.5ј)0 

9.000 

10.000 

22.400 

175,343.000 
7,139.300 182,482.300 

29,805.800 
042,430.200 1.072,236.000 

3.064.900 
3,780.100 6,845.000 

12.000 

1,985.000 

10.591 ООО 
259.000 12,835.000 

15 Југословенска национал-
на комисија за соработка 
со ООН за исхрана и зем--
јоделетве- (ФАО) 
нестоковни плаќања 

16 Сојузен секретаријат за 
финансии . , . , 
нестоковни плаќања - , 

17 Сојузен секретаријат за 
надворешна трговија ^ -
нестоковни плаќања - ' 

18 Сојузна управа за царини 
Нестоковни плаќања 

19 Сојузна геодетска управа 
нестоковни" плаќања 

20 Сојузна управа за цивил-
на воздушна пловид,ба 
нестоковни плаќања 
стоковни плаќања ^ 

21 Сојузна управа за радио-
врски 
нестоковни плаќања 
стоковни плаќања 

22 Сојузен совет за образо-
вание и култура 
нестоковни плаќања 
стоковни плаќања 

23 Југословенска национал-
на комисија за ООН за 
просвета, наука и кул-
тура (УНЕСКО) 
нестоковни плаќања 

24 Сојузна комисија за кул-
турни врски со странство 
нестоковни плаќања 

25 Сојузен совет за коорди-
нација на научните деј-
ности 
нестоковни плаќања 

26 Сојузен совет за здрав-
ство и социјална поли-
тика 
нестоковни плаќања 
стоковни плаќања ^ 

27 Комисија за соработка со 
меѓународните здравстве-
ни организации 
нестоковни плаќања 

28 Национална комисија за 
УНИЦЕФ 
нестоковни плаќања 

29 Сојузен совет за труд 
нестоковни плаќања 

30 Југословенска национал-
на комисија за Меѓу на-
родна организација на 
трудот (MOT) 
нестоковни плаќања 

31 Сојузен совет за право-
судство 
нестоковни плаќања / 

32 Сојузен завод за статис-
тика 
нестоковни плаќања 
стоковни плаќања 

2,211.000 

997.000 

1,196.000 

616300 

19.000 

360.000 
4,755.900 5,115.900 

27.000 
1,466.800 1,493.800 

283.400 
7.000 290.400 

1,192.000 

526.000 

1,017.000 

t,834.000 
85.000 3,919.000 

3,199.700 

48.000 

658.000 

1,570.500 

95.000 
4,192.800 4,287.8Q0 
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33 Сојузен завод за стопан^ : 
еко планирање 
нестоковни плаќања 

34 Сојузен завод за цени 
нестоковни плаќања 

35 Сојузен завод за меѓуна-
родна техничка соработка 
нестоковни плаќања 

— научно-техничка со-
работка (План I) 3,876.000 

- научно-техничка со-
работка (План И) 6,250.000 

36 Сојузен геолошки завод 
нестоковни плаќања 

37 Југословенски завод за 
стандардизација 
нестоковни плаќања 

38 Сојузен хидрометеоро-
лошки завод 
нестоковни плаќања 388.000 
стоковни плаќања 836.000 

39 Сојузен завод за патенти 
нестоковни плаќања 

40 Сојузна комисија за нук-
леарна енергија, 
нестоковни плаќања 

41 Сојузна комисија за вер-
ски прашања 
нестоковни плаќања 

42 Сојузна комисија за пра-
шања на иселениците 
нестоковни плаќања 

43 Сојузна комисија за фи-
зичка култура 
нестоковни плаќања 

44 Секретаријат за инфор-
мации на Сојузниот из-
вршен совет 
нестоковни плаќања 315.500 
стоковни плаќања 125.000 

45 Секретаријат за сојузен 
буџет и општи работи 
нестоковни плаќања 

65.000 

12.000 

46 Сојузна дирекција за ре-
зерви на прехрамбени 
производи 
нестоковни плаќања 

47 Сојузна дирекција за ре-
зерви на индустриски 
производи 
нестоковни плаќања 

48 Сервис за одржување на 
објектите за потребите на 
репрезентацијата на со-
јузните органи 
нестоковни плаќања 

49 Управа на зградите на 
сојузните органи 
нестоковни плаќања 

60 Сервис за администра-
тивни и сметководствени 
работи 
нестоковни плаќања 

6.000 
200.000 

10,126.000 

7.800 

194.700 

1,224.000 

64.800 

1,123.800 

118.900 

22.000 

18.000 

440.500 

30.000 

25.000 

104.000 

206.000 

40.000 

77.800 

51 Сојузен фонд за финан-
сирање на научните деј-
ности 
нестоковни плаќања 
стоковни плаќања 

52 Фонд на федерацијата 
за кредитирање на сто-
панскиот развој на сто-
пански недоволно разви-
ените републики и vкра-
ишта 
нестоковни плаќања 

53 Фо,нд за кредитирање и 
осигурување на извозни-
те работи 
нестоковни плаќања 

54 Сојузен завод за мери и 
скапоцени метали 
нестоковни плаќања 
стоковни плаќања ^ 

55 Сојузна конференција на 
ССРНЈ 

- - нестоковни плаќања 
56 Републичка конференци-

ја на ССРН на Словенија 
нестоковни плаќања 

57 Сојуз на здруженијата 
на борците на Народно-
ослободителната војна на 
Југославија 
нестоковни плаќања 

58 Сојуз на синдикатите на 
Југославија 
нестоковни плаќања 

59 Југословенска „ лига за 
мир, независност и рам-
ноправност на народите 
нестоковни плаќања 

60 Југословенски сојуз на 
организациите за физич-
ка култура 
нестоковни плаќања 
стоковни плаќања 1 

61 Постојана конференција 
на градовите на Југосла-

' вија 
нестоковни плаќања 

62 Совет на народната тех-
ника на Југославија 
нестоковни плаќања 
стоковни плаќања 

63 Сојуз на извидниците на 
Југославија 
нестоковни плаќања 

64 Противпожарен сојуз на 
Југославија 
нестоковни плаќања 

65 Југословенски олимписки 
комитет 
нестоковни плаќања 

66 Други општествени орга-
низации 

4 нестоковни плаќања 
67 Служба на општествено-

то книговодство^ 
нестоковни плаќања 
стоковни плаќања 

68 Народна банка на Југо-
славија 
нестоковни плаќања 
стоковни плаќања 

3,769.000 
18,792.000 22,561.000 

50.000 

80.000 

93.000 
501.000 594.000 

. 1,000.000 

12,408.000 

125.000 

1,487.500 

85.000 

900.000 
700.000 1,600.000 

68.000 

77.000 
70.000 147.000 

9.000 

21.000 

31.250 

850.000 

157.000 
3,016.000 3,173.000 

1,079.000 
921.000 2,000.000 
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69 Сојузна стопанска комора 
нестоковни плаќања 

70 Новинска агенција „Тан-
југ" 
нестоковни плаќања 
стоковни плаќања 

71 Филмски НОВОСТИ 
нестоковни плаќања 
стоковни плаќања ^ 

72 Југословенска радио-те-
левизија 
нестоковни плаќања 
стоковни плаќања 

73 Југословенска лотарија 
нестоковни плаќања 

74 Југословенска кинотека 
нестоковни плаќања 
стоковни плаќања 

75 Југословенска концертна 
агенција 
нестоковни плаќања 

76 Југословенски лексико-
графски завод 
стоковни плаќања 

77 Установа за одржување 
на внатрешните пловни 
патишта 
нестоковни плаќања 

78 Југословенски регистар 
на бродовите 
нестоковни плаќања 

79 Деловно здружение на 
југословенските новински 
претпријатија и новин-
ските установи 
нестоковни плаќања 

80 Национален одбор на 
СФРЈ на Меѓународната 
трговска комора 
нестоковни плаќања 

81 Сојузен завод за социјал-
но ,осигурување^ 
нестоковни плаќања 
— за редовна дејност 
— за здравствена за-

штита 

82 Сојузен завод за урбани-
зам и комунални и стан-
бени прашања 
нестоковни плаќања 

83 Југословенски центар за 
техничка и научна доку-
ментација 
нестоковни плаќања 
стоковни плаќања 

84 Сојузен завод за јавна 
управа 
нестоковни плаќања 
стоковни плаќања 

85 Југословенски завод за 
продуктивност на трудот 
нестоковни плаќања 

86 Автосервис на сојузните 
органи 
нестоковни плаќања 
стоковни плаќања 

23,000.000 

'6,165.000 
715.000 6,880.000 

25.000 
287.000 312.000 

5,557.000 
29,502.000 35,059.000 

13.000 

16.400 
150.000 166.400 

850.000 

280.000 

24.000 

14.600 

7,556.000 

37.500 

101.000 

5,313.000 5,414.000 

40.000 
15.000 

70.000 
164.000 

4.000 
150.000 

5.000 

55.000 

234.000 

58.000 

154.000 

87 Завод за заштита на ав-
торски мали права 
нестоковни плаќања 

88 Југословенска авторска 
агенција 
нестоковни плаќања 

89 Институт за проучување 
на туризмот 
нестоковни плаќања 

4.600 

17.000 

11.000 

Вкупно: 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
нестоковни плаќања — - -
стоковни плаќања — — -

ВКУПНО: 

1.471,236.350 

328,145.450 
1.143,090.900 

1.471,236.350 

687. 
Врз основа на членот 174 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Со-
јузната скупштина, на седницата на Соборот на на-
родите од 27 декември 1969 година и на седницата 
на Стопанскиот собор од 27 декември 1969 година, 
донесе 

Р Е З О Л У Ц И Ј А 
ЗА ОСНОВИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ЕКОНОМСКА-

ТА ПОЛИТИКА ВО 1970 ГОДИНА 
I. Развој во 1969 година 

Задачите утврдени со Резолуцијата за основите 
на економската политика за 1969 година се оства-
руваат, па и се надминуваат во материјалното про-
изводство во речиси сите стопански области, во из-
возот — посебно на конвертибилното подрачје —, 
како и во запосленоста. Тоа е значаен резултат по 
раздобјето на побавниот растеж. 

Високите стопи на растежот на стопанската ак-
тивност се резултат на напорите на стопанството 
производството да го приспособи кон бараката на 
пазарот, преземените мерки за динаминизирање и 
поддржување на стопанската активност, како и попо-
волните конлунктурни движења на светскиот пазар. 
Дојде и до понатамошно поместување во структу-
рата на побарувачката, што оваа година поефикасно 
го следеше производството, потоа до понатамошно 
проширување и диверзификација на економските 
односи со странство, и врз таа основа — до унапре-
дување на технологијата и организацијата на трудот, 
до осовременување на производствените програми и 
методи на стопанисувањето. Зголемена е продуктив-
носта на општествениот труд, подобрено е користе-
њето на производствените и услужните капацитети 
и направени се понатамошни чекори во развивањето 
на кооперацијата, специјализацијата и интеграција-
та во стопанството. 

Во научноистражувачката и развојната дејност во 
1968 и 1969 година е остварен определен напредок. 
Уделот на средствата што се издвојуваат за оваа 
дејност во националниот доход порасна; најголе-
миот дел на порастот на средствата, како и на зго-
лемувањето на истражувачките кадри е остварен 
во истражувачко-развојните единици во индустри-
јата. И во областа на образованието и културата 
продолжени се позитивните тенденции. Учеството 
на средствата за образование во националниот доход 
се движи во согласност со среднорочниот план, но не 
се остварува планот на зголемувањето на училиш-
ниот простор. 

Производството на недоволно развиените репуб-
лики и краишта го довтасува приближно растежот 
на стопанството во целост. Извозот на стоки од овие 
подрачја расте со значително побрзо темпо од про-
сечниот растеж на стопанството во целост. Запосле-
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носта се зголемува приближно по истата стопа како 
во целото стопанство. Меѓутоа, се забележува поо-
сетно заостанување на инвестициите во основни 
средства во однос на соодветниот пораст за целото 
стопанство. Во рамките на ваквите глобални резулта-
ти постојат значителни разлики во развојот на 
одделни подрачја, при што според резултатите зао-
станува Социјалистичка Република Босна и Херце-
говина, а посебно Социјалистичка Автономна По-
краина Косово. И покрај значајните резултати, 
поставената цел по поглед побрзиот развој на не-
доволно развиените републики и краишта — во 
однос на просечниот растеж на стопанството, не 
се остварува. 

Позитивните резултати во областа на материјал-
ното производство поволно се одразија врз личниот 
и општествениот стандард во целост, како и врз раз-
војот во одделните области на нестопанските опште-
ствени дејности. 

Покрај наведените позитивни движења во 1969 
година евидентни се и многуте резултати што прет-
ставуваат нови квалитети во работењето и во разво-
јот на општествено-економските односи, како што се: 
понатамошен развој на самоуправните односи, по-
добрување на квалификационата структура на за-
ложените, ориентација за подолгорочно конципирање 
на деловната политика и др. 

Меѓутоа, до сега малку е направено на оствару-
вањето на Законот за доходот во поглед на самоу-
правното и општественото договарање за условите 
на здобивањето и за распределбата на доходот во 
работните организации и во пошироките асоцијации. 

Остварени се почетни резултати во обезбедува-
њето на постојани средства за непосредна детска 
заштита, што претставува неопходна основа за 
поинтензивен развој на оваа област во наредниот 
период. 

Развојот на социјалната заштита се уште зао-
станува зад движењето на нараснатите општествени 
потреби. 

Забележен е и тренд на извесно подобрување и 
стабилизација на средствата за основна здравствена 
заштита. Материјалните услови и развојот на здрав-
ствените работни организации ги карактеризира за-
стој во изградбата на нови објекти и во модерниза-
цијата на опремата, што има за последица ^оства -
рување на целите на среднорочниот план за изград-
бата на материјалната основа на здравството. 

Импулсите на побрзиот растеж немаа секогаш 
здрава економска основа, бидејќи потрошувачката 
растеше надвор од реалните материјални рамки. 
Стопанскиот растеж и резултатите ги следеа поради 
тоа и мошне заострени проблеми. 

Тие, пред се, се пројавени во поизразитата неста-
билност, што се одрази и низ порастот на цените и 
животните трошоци и во релативно високиот расче-
кор помеѓу растежот на номиналните и реалните лич-
ни доходи. Дефицитот на платниот биланс е се уште 
значаен, што влијаеше и врз зголемувањето на за-
должувањето во странство. Предизвикан е широк 
притисок врз зголемувањето на цените, дојде и до 
осетни неусогласености во нивното движење, при 
што се влоши поло.жбата на определени производи-
тели, особено на суровини и репродукциони мате-
ријали. Покрај тоа, остро се изразија и појавите на 
неликвидност во стопанството и тешкотиите во меѓу-
себните плаќања. 

Во условите што се потенцирани со се уште 
постојните тешкотии на работењето во некои гру-
пации, како и со недоволното остварување на поли-
тиката на разбременување на стопанството и јакне-
ње на неговата репродуктивна способност, повторно 
растат барањата проблемите на се поголем број деј-
ности да се решават со олеснениј,а, со зголемување 
на цените и сл. Незадоволителни^ резултати во 
некои работни организации и групации во поглед 
зголемувањето на ефикасноста на работењето, ука-
жуваат на ^оправданоста на поголем број вакви 
барања. 

Сите овие појави закануваат да ги загрозат по-
зитивните ефекти на стопанската експанзија. 

Целите на економската политика главно се спро-
ведувани со кредитно-монетарни мерки, со мерки 
на надворешнотрговската политика, со интервенции 
на подрачјето на некои цени, како и со интервенции 
преку резерви. 

На поефикасното работење на стопанството му 
пречеше недоволно приспособениот систем на про-
ширената репродукција, фискалниот систем, кре-
дитниот и банкарскиот систем и девизниот и надво-
решнотрговскиот режим. 

Во ваквите услови намалена е ефикасноста на 
мерките за спроведување на целите на економската 
политика, а некои мерки не секогаш го следеа 
остварувањето на нужните цели на таа политика. 
Пазарните и економските законитости дејствуваат 
со многу ограничувања. Оттаму и обесувањето на 
работните организации, на банките и на другите фак-
тори се уште е недоволно усогласено со пазарните 
критериуми. Некои мерки на економската политика 
и, врз основа на тоа, ориентацијата на стопанските 
организации не со во доволна мера насочени кон 
понатамошно порешително отворање на нашето сто-
панство и кон прифаќање на критериумите на по-
развиените стопанства во деловната и развојната 
политика. 

Очекуваните разултати во поглед на самоуправ-
ното спогодување и договарање во одделни области 
не се остварија. 

Развојот во последните месеци на 1969 година 
покажува две тенденции: извесно забавување на 
растежот и понатамошно јакнење на нестабилноста. 
Автономно продолжување на овие тенденции би до-
вело до зголемување на нестабилноста, до влошу-
вање на односите во платниот биланс и до поната-
мошно намалување на конкурентската способност на 
стопанството, како и до несакано забавување на ди-
намиката на стопанскиот растеж. Според тоа, еко-
номската политика за 1970 година се утврдува имај-
ќи ги предвид сите овие околности. 

II. Основни цели на општествено-економската 
политика за 1970 година 

Појдовната основа на економската политика за 
1970 година је сочинуваат постапките на општестве-
ната и стопанската реформа и на среднорочниот 
план и зајакнатите напори за нивно доследно оства-
рување. Остварувајќи ја таа цел економската поли-
тика за 1970 година ќе се потпира врз постигнатите 
резултати и пројавените позитивни тенденции на 
развојот во 1969 година, настојувајќи што поскоро 
да се отстранат и надминат негативните појави и 
движења. 

Пред економската политика за 1970 година е сло-
жената задача на консолидација и стабилизација на 
стопанските текови, со понатамошен брз растеж, 
иако нешто побавно отколку во 1969 година. Со 
таквата политика треба, да се создаваат поволни 
услови за утврдување и за почеток на реализација-
та на задачите во претстојниот нав среднорочен пе-
риод на развојот. При тоа битно е да се поддржи 
експанзијата на она производство и на онаа актив-
ност во стопанството воопшто што наоѓа оправдува-
ње во реалната побарувачка и на пазарот, а особено 
во извозниот пласман. 

За да обезбеди реализација на вака поставените 
цели на развојот на стопанството, економската по-
литика за 1970 година ќе биде насочена во правецот 
на: постигање оптимален растеж на стопанството; 
спроведување на стабилизациона политика со нама-
лување на дефицитот на платниот биланс; норма-
лизација на растроените деловни односи во стопан-
ството: и обезбедување на адекватни односи во рас-
пределбата на националниот доход, а особено во 
правецот на јакнењето на репродуктивната способ-
ност на стопанството. Со таквата насоченост на еко-
номската политика ќе се влијае врз намалувањето 
на трошоците на производството, врз зголемувањето 
на економичноста и рентабилноста на стопанисува-
њето, врз оптималниот растев на стопанството, врз 
порастот на националниот доход. 
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Еекономската политика за 1970 година ќе биде 
насочена и кон обезбедување услови за побрз развој 
на стопански недоволно развиените републики и 
краишта во однос растежот во целост. 

1. Во 1970 година се предвидува реален пораст 
на општествениот производ на вкупното стопанство 
од 6,5 до 7,53/о, со пораст на индустриското производ-
ство од 9 до 10%. Ваквите движења во производ-
ството се засноваат врз очекуваниот понатамошен 
висок пораст на извозот, побрзиот развој на недо-
волно развиените републики и краишта од просеч-
ниот развој во земјата, побрзиот растеж на стопан-
ските инвестиции во ОСЕНОВНИ средства во однос на 
општествениот производ, со подобрување на нивната 
структура, како и во согласното зголемување на 
општествениот и личниот стандард во однос на по-
растот на националниот доход. 

Растежот на стопанската активност треба да 
овозможи зголемување на запосленоста за околу 30/о. 
Основните задачи на економската политика во об-
ласта на запосленоста и запослувањето се состојат 
во понатамошното одржување и стабилизација на 
растежот на запосленоста во рамките кои се еко-
номски реални. Стручните кадри, попродуктивното 
ангажирање на вишоците во границите на постој-
ната запос л еност, како и стручното оспособување 
на неквалификувани работници, посебно на стопан-
ски недоволно развиените подрачја, имаат во тоа 
првенство. 

Утврдената економска политика и условите за 
стопанисување претставуваат постојана и системат-
ска активност на сите самоуправни фактори во 
стопанството, на нивните асоцијации и општествено-
политичките заедници на сите нивоа. Работните ор-
ганизации треба да ја утврдат сопствената политика 
на производството и доходот — која би обезбедувала 
постигање на поквалитетни ефекти во стопанису-
вањето, пред се со зголемување на продуктивноста 
на трудот, со подобро користење на капацитетите, 
со посовремени производствени програми, со подоб-
рување на кадровската структура, со воведување 
на современи форми на организација, со развивање 
на процесите на кооперацијата и специјализацијата 
при пошироко интегрирање во стопанството, пој-
дувајќи од долгорочната деловна политика и до-
стигањата на науката и современата технологија. 

2. Поддржувањето на стабилизацијата на сите 
полиња и со сите расположиви средства, со оства-
рување на оптималните стопи на растежот, претста-
вува втора битна компонента на економската поли-
тика за 1970 година. На зачувувањето на стабилноста 
со соодветен растеж на стопанството, покрај мер-
ките на кредитно-монетарната политика, паралелно 
треба да влијаат и мерките во областа на полити-
ката на доходот, фискалната политика и политиката 
на цените, како и мерките за остварување на поу-
согласени односи во надворешнотрговската размена 

На оптималниот растеж на стопанството и на 
зачувувањето на стабилизацијата ќе придонесе 
поттикнувањето особено на оние стопански гранки, 
групации и дејности, чие производство се заснова 
претежно врз домашните суровини и има компара-
тивни предности. 

На полето на пазарот и цените економската 
политика треба да обезбеди постабилни и поусагла-
сени движења. Поради тоа неопходно е да се отстапл 
од мерките и акциите што можат да иницираат 
задвижување на цените, а истовремено да се пре-
земаат мерки за попречување на нивниот автономен 
растеж. Некои корекции на цените ќе бидат нужни 
во согласност со движењата на пазарите, а особено 
кај суровините и репродукционите материјали со 
цел за усогласувања на растроените односи, но нив-
ното спроведување треба да биде засновано врз об-
јективно утврдените критериуми и претпазливо, 
за да се избегнат пошироки дејства врз движењето 
на цените. 

На̂  подрачјето на економските односи со стран-
ство, ќе се преземаат соодветни мерки дефицитот 

на тековниот платен биланс во 1970 година поосетно 
да се намали. Ова претпостчвува извозот на стоки 
и услуги да се зголеми значително над стопата на 
растежот на производството, додека увозот треба да 
биде под порастот на извозот. 

3. Отстранувањето на растројствата во делов-
ните односи во стопанството и во вонстопанските 
дејности е предуслов поусогласено да се одвиваат 
тековите на стопанисувањето. Посебно, мерките на 
овој сектор би требало да придонесат кон постепено 
разрешување на должничко-до-верителските односи, 
поадекватно однесување во поглед извршувањето 
на обврските, санирање на финансиската ситуација 
на некои работни организации, подоследна примена 
на економските критериуми во работењето и вове-
дување на посовремени инструменти во платниот 
промет. Сојузниот извршен совет и сите надлежни 
органи и понатаму ќе ги следат проблемите на не-
ликвидноста и за тоа ќе ја известуваат Сојузната 
скупштина и по потреба ќе предлагаат понатамошни 
мерки. 

4. Заради побрз развој и ефикасност на процесот 
на самоуправното и општественото договарање, по-
требно е на најширок план да се афирмира, па- и со 
закони и други самоуправни акти да се изградува 
системот и правилата на функционирањето на само-
управните договори. 

За обезбедување на поадекватни односи во 
распределбата на националниот доход, како и за 
поефикасно стопанисување, нужно е да се зголемува 
репродуктивната и акумулативната способност на 
стопанството. За таа цел растежот на општата по-
трошувачка треба да биде побавен од движењето 
на националниот доход. Потребно е исто така да се 
зголеми акумулацијата во структурата на опште-
ствениот производ. Од посебно значење е унапреду-
вањето на политиката на распределбата во работните 
организации. Самоуправното и општественото дого-
варање и спогодување во областа на здобивањето 
и распределбата на доход треба побрзо да се спро-
ведува и развива како составен дел на поширокото 
самоуправно дејствување на работните луѓе, заради 
усогласување на нивните поединечни и заеднички 
интереси и јакнење на нивното влијание и одговор-
ност за целокупниот стопански и општествен развој. 

5. Со поефикасна здравствена заштита, со по-
натамошно зголемување на реалните вредности на 
пензиите и инбалиднините, со унапредување на 
детската заштита и со воспоставување на поефика-
сен систем на социјалната заштита, треба да се 
создаваат услови за понатамошно јакнење на соци-
јалната сигурност на луѓето. 

6. Со соодветни мерки и законски прописи фе-
дерацијата ќе обезбеди свое учество во обновата и 
изградбата на уништените добра во Бања Лука и 
Босанска Краина. 

7. Потребно е да се вложат понатамошни на-
пори за јакнење на сенародната одбрана и нејзи-
ната материјална база. 

8. Остварувањето на целите на економската по-
литика бара ангажирање на сите самоуправни, 
претставнички и општествено-политички фактори 
врз нејзиното спроведување, со што се создава ус-
лов во стопанските движења да се реализираат 
поусогласени односи и развој на целокупната сто-
панска дејност во согласност со материјалните и 
платнобилансните можности на земјата. 

III, Мерки за остварување на целите на општествено-
-економската политика за 1970 година 

Понатамошниот растеж на стопанската актив-
ност во постабилни услови исклучително ја истак-
нува потребата од координирани мерки на ши-
рокото подрачје на економската политика, бидејќи 
тие мерки мораат селективно да дејствуваат исто-
времено и против забавувањето на стопата на ра-
стежот и против растечката внатрешна и надво-
решна нестабилност. 
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1. Зголемување на репродуктивната и акумула-
тивната способност на стопанството, како еден од 
битните фактори на развојот на стабилноста и 
јакнењето на самоуправните односи треба да се 
обезбеди со поусогласени напори и мерки на сите 
работни организации, нивни асоцијации, како и на 
општествено-политичките и интересните заедници 
на работните луѓе. 

Најважен предуслов за постигање на оваа цел 
се напорите на самите работни организации со по-
добро работење, со побрзо воведување на рациона-
лизација на трудот, со унапредување на техноло-
гијата, со поадекватно стимулирање на креаторската 
работа на рационализаторите, како и со јакнењето 
на интеграционите процеси, што побрзо да го зго-
лемат доходот. Наедно треба да се преземат мерки 
во распределбата на доходот да се остваруваат 
поусогласени односи помеѓу одделни видови потро-
шувачка, помеѓу работните организации и опште-
ствената заедница, како и помеѓу одделни гранки 
и дејности. 

На сите нивоа потребно е да се води сметка за 
тоа во 1970 година да не се преземаат мерки со 
кои би се зголемиле обврските на стопанството и 
населението. Исто така е потребно сите фактори да 
водат таква политика која би овозможила намалу-
вање на сегашните оптоварувања на работните ор-
ганизации и јакнење на репродуктивната способност 
на стопанството. 

Една од основите за реализација на ваквата 
политика претставува зголеменото штедење во бу-
џетската и општата потрошувачка, остварените ви-
шоци на буџетите и фондовите на општествено-поли-
тичките заедници во 1969 година, неадекватните 
услови на кредитирањето од страна на деловните 
банки, мерките за постабилни движења на цените 
и животните трошоци, и друго. 

Заради разбременување на стопанството, со про-
писи ќе се намали придонесот од личниот доход 
што Ќ припаѓа на федерацијата — од 3% на 2,7%. 
Со соодветни прописи и мерки и другите опште-
ствено-политички заедници треба да обезбедат по-
бавен растеж на потрошувачката на нивните буџети 
од растежот на националниот доход, а пораст на 
фондовите — во согласност со движењето на нацио-
налниот доход. 

Стопата на зголемувањето на сојузниот буџет 
ќе биде во согласност со растежот на националниот 
доход. Ненамирените буџетски обврски на федера-
цијата, кумулирани неколку години, нема да можат 
да се обезбедат од редовните приходи ца буџетот 
на федерацшата во 1970 година. Со посебни про-
писи ќе се регулира нивното извршување. 

Усогласувањето на книговодствената вредност на 
средствата со пазарните вредности врз основа на 
веќе донесените прописи, ќе овозможи пореална 
основа за водење на деловната политика на работ-
ните организации. 

2. Остварувањето на основните цели на еко-
номската политика во 1970 година зависи на нај-
голема мера од организираната активност на работ-
ните организации. Во работните организации и во 
нивните асоцијации треба интензивно да се про-
должи изградувањето на механизмот на договарање 
за клучните прашања на развојот, како и разви-
вањето на кооперацијата и специјализацијата со 
домашни и странски партнери. Самоуправното до-
говарање во идната година во значителна мера тре-
ба да послужи како основа за општественото пла-
нирање на развојот на стопанството, за изнаоѓање 
соодветни системски решенија и за реализација на 
утврдената политика. 

Самоорганизирањето, спогодувањето и интегра-
цијата во стопанството треба да се поддржуваат и 
со мерките' на економската политика, за деловно 
поврзаното, силното, интегрираното самоорганизи-
рано стопанство да стане носител на развојот на 
стопанството во целост. Со поддржувањето на так-
вата ориентација се создаваат услови за стабили-
зација на стопата на растежот и за посилно вкло-

пување на нашето стопанство во меѓународната по-
делба на трудот. 

Интегрираното стопанство овозможува и пона-
тамошен развој на научните истражувања. Во 1970 
година потребно е поосетно да се зголеми учеството 
на средствата за научноистражувачката дејност и 
во националниот доход, пред се од средствата на 
работните организации и банките. 

Во сегашната економска ситуација особено е 
значајно вниманието на работните организации ре-
шително да се ориентира кон сопственото работење 
и користење на сопствените можности за успешен 
развој на производството и за подобрување на еко-
номиката на стопанисувањето, а не кон решавање 
на проблемите н,а економската положба со барање за 
разни повластици или преку зголемување на цените. 

3. Појдувајќи од основните цели на економската 
политика за 1970 година, кредитно-монетарната по-
литика треба да го обезбеди предвиденото зголему-
вање на производството и прометот. Од друга стра-
на, целите на економската политика ќе бидат под-
држани и со селективни мерки на кредитно-моне-
тарната политика. 

Во согласност со целите на економската поли-
тика во 1970 година, земајќи го предвид веќе 
оствареното односно предвиденото номинална зго-
лемување на националниот доход, се оценува но-
миналниот пораст на паричната маса до 12%, а 
порастот на краткорочните кредити на банките до 
14%. Зголемување на паричната маса ќе се обез-
беди со примена на постојните инструменти, како 
што се задолжителните резерви на деловните банки 
кај Народната банка на Југославија, со политиката 
на реесконтните лимити и лимитите на задолжу-
вањата на банките кај Народната банка на Југосла-
вија, со регулирање на височината на посебните 
кредити и сл. Во таа смисла Народната банка на 
Југославија, во рамките на своите законски овла-
стувања, ќе презема мерки во областа на кредитно-
-монетарната политика. 

Со селективната кредитна политика ќе се под-
држи особено порастот на производството што е 
наменето за извозот на стоки и услуги, а посебно 
на стоки произведени претежно од домашни суро-
вини. Мерките на кредитната политика ќе бидат 
исто така насочени и кон поддржување на извозот 
на опрема и бродови, кон изведување инвестициони 
работи на кредит во странство, како и кон про-
дажба на опрема и бродови во земјата. Со кредит-
ната политика и понатаму ќе се осигуруваат сред-
ства за производството на пченица. Во 1970 година 
треба, во смисла на заклучоците на Сојузната скуп-
штина за состојбата и проблемите на земјоделството 
во текот на спроведувањето на стопанската рефор-
ма, на потрајни основи да се постави политиката 
на кредитирањето на земјоделството заради поефи-
касно решавање на специфичните проблеми на оваа 
област. Со кредитите на Народната банка на Југо-
славија ќе се осигурат средства з.а водење на утвр-
дената политика на стоковните резерви. 

И понатаму ќе се поддржува штедењето на на-
селението за слободните парични средства да се 
насочат во тековите на општествената репродук-
ција. 

4. Во 1970 година треба да се оствари поната-
мошно подобрување на условите за развој на на-
учноистраживачката дејност и да се поддржува 
ориентацијата кон истражувањата чии резултати 
имаат директно влијание врз производството и не-
говата модернизација. 

Во 1970 година треба, да се настојува да се про-
патат решенија со кои ќе се усовршува системот на 
организацијата и финансирањето на научноистра-
жувачките дејности врз основите на самоуправува-
њето и тие да се разработат до конкретните мерки 
на политиката во областа на науката. При тоа осо-
бено е важно да се пронајдат инструменти кои 
повеќе отколку досега ќе ги поттикнуваат вложу-
вањата на стопанството, на општествените служби, 
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на фондовите и, особено, на банките во научно-
истражувачката и развојната дејност. 

М^ѓу првенствените задачи во областа на на-
учноистраживачката работа во 1970 година се и: 
интензивирање на работата врз создавање и усовр-
шување на истражувачките кадри, поцелосно кори-
стење на постојните кадри, а особено од универзи-
тетите и академиите на науките, зголемена ориен-
тација кон опремање на научни институции со 
современа истражувачка опрема, како и планска ра- -
бота на создавање современ систем на научни инфор-
мации и документација. 

Федерацијата со издвојувањето на средствата 
за науката во височина од 0,2% од општествениот 
производ, ќе одговори на своите обврски во 1970 
година. Овие средства ќе се насочуваат кон 
клучните проекти од поширок општествен и 
економски интерес, преку кои се врши интеграција 
на истражувачките програми и координација и здру-
жување на интересите и средствата на разни опште-
ствени фактори во земјата, како и поврзување на 
меѓународен план, а исто така ќе се насочуваат и 
кон определени активности кои придонесуваат за 
подобрувањето на општите услови за развој на 
научната дејност. Потребно е и републиките и ав-
тономните покраини да донесат свои закони со кои 
ќе ја регулираат стабилноста на средствата за на-
уката. 

Во текот на наредната година потребно е поин-
тензивно да се остваруваат општествените цели во 
областа на образованието на сите училишта, осо-
бено во поглед на: стопата на опфатот на децата 
со основно образование и редовно завршување на 
образованието, преструктуирањето на мрежата на 
образовно-воспитните установи според барањата на 
општествениот и стопанскиот развој, модернизаци-
јата на системот на образованието и воспитувањето 
и образовната технологија, инвестициите за устано-
вите на образованието, како и стандардот на про-
светните работници. Принципот на доход заснован 
врз цената на образованието, треба да биде подо-
следно применуван како основа за здобивање, ра-
сполагање и распределба на средствата во оваа об-
ласт. 

Заради што подобро остварување на поставените 
задачи потребно е да се одржи динамичниот растеж 
на материјалната основа на образованието. Средствата 
за -образование, што се обезбедуваат според постој-
ните инструменти, треба да растат во согласност 
со порастот на националниот доход. Развојот на 
образованието и неговите материјални услови треба 
повеќе да се врзуваат за доходот на работните орга-
низации, односно за бруто личниот доход на работ-
ните луѓе. Остварувањето на додатни средства ќе за-
виси од активноста на самите работни организации во 
областа на образованието, и од нивниот директен 
однос со другите работни организации, со банките 
и со населението воопшто. Развивањето на овој ди-
ректен однос потребно е да се стимулира со мерки, 
со кои републиките, покраините и општините ќе ги 
поттикнуваат вложувањата на средства во образо-
ванието, со соодветни измени во инструментите на 
економскиот систем. Треба да се разгледаат можно-
стите во рамките на републиките и автономните 
покраини да се утврдуваат изворите на финансира-
њето и начинот на располагањето и распределбата 
на овие средства. 

Во стопански недоволно развиените подрачја 
треба порешително да се подобруваат материјалните 
и кадровските услови на образованието при одобру-
вањето и користењето на средствата. Потребно е 
средствата на Фондот за кредитирање на развојот 
на стопански недоволно развиените републики и 
краишта да се насочуваат, повеќе одошто до 
сега, кон образованието на стручните кадри. 

Преку републичките и покраинските заедници 
на образованието треба да се поттикнува разработ-
ката на мерки за создавање поволни материјални 
услови за развој на образованието во стопански не-

доволно развиените подрачја и да се применуваат 
според принципот на солидарност. 

Со поголемо вложување на средства од различни 
извори треба да се намалува заостанување^ на ин-
вестициите во образованието во однос на предвиду-
вањата на тековниот среднорочен план, да се сти-
мулира вложувањето на банкарските средства во 
проширувањето на капацитетите за образование и за 
модернизација на образовно-васпитната работа и да 
се овозможи користење на кредитни средства под 
поповолни услови, со учество на заинтересираните 
општествено-политички заедници. 

Перманентното образование, а во неговите рамки 
образованието на запослените без доволна општо-
образовна и стручна подготовка, претставува една 
од прворазредните задачи на работните организации 
и на заедниците на образованието, на стопанските 
комори и на синдикалните организации. Активноста 
на функционалната ликвидација на неписменоста 
во текот на 1970 година би морала да биде поинтен-
зивна. 

На подрачјето на културата потребно е да се 
поддржат и стимулираат започнатите процеси за 
остварување на нови системски решенија во опште-
ствено-економските односи, заради обезбедување 
поповолни услови за развој. И во оваа област на ра-
ботата и животот на човекот, доходот и цената на 
услугите треба да станат се повеќе основа на раз-
војот на културното творештво односно на задово-

,лувањето на културните потреби на работниот чо-
век и граѓанинот. Со усовршувањето на системот 
треба во поголема мера да се создаваат услови за 
општествена репродукција на културата врз економ-
ските основи. 

5. Во 1970 година треба да се осигури пошироко 
дејствување на пазарниот механизам во сите текови 
на општествената репродукција, што е еден од бит-
ните услови за подоследно спроведување на поли-
тиката на цените. Во врска со тоа, потребно е да се 
обезбеди поголема синхронизација на мерките на 
економската политика и да се користи поширок 
спектар на соодветни мерки за одржување на гло-
балната рамнотежа помеѓу потрошувачката и мате-
ријалните можности, особено во политиката на рас-
пределбата и во даночната политика. 

Со измена на постојните прописи, со општестве-
ните договори и со економските интервенции треба 
да се влијае во правецот на најголемо можно задржу-
вање на достигнатото ниво на цените на стоките и 
услугите. Поради тоа потребно би било да се воз-
држиме од зголемување на постојните и од вове-
дување на нови придонеси и даноци, како и од по-
натамошно зголемување на цените на комуналните 
и други услуги. 

Одговорноста за реализацијата на политиката на 
цените лежи и врз општините, автономните покра-
ини и републиките. 

На одделни сектори потребно е усогласување на 
режимот на увозот со режимот на цените. Ќе се 
тежнее кон либерализација на цените на оние сто-
ки за кои важи либерализираниот режим на увозот. 
Исто така, ќе се тежнее кон либерализација на уво-
зот за оние стоки чии цени се формираат слободно 
на домашниот пазар. 

На определени сектори ќе се продолжи со ли-
берализација на цените заради изедначување на ре-
жимот на цените, појдувајќи од суровините до фи-
налните производи. 

За делот на производството кој се задржува под 
режимот на контролата на цените ќе се изградат, 
договорно со стопанството, трајни механизми за усо-
гласување на цените, зависно од движењето на це-
ните во надворешнотрговската размена и на домаш-
ниот пазар. За делот на услугите кај кои е задржана 
контролата на цените во надлежност на федера-
цијата, ќе се извршат само нужни корекции на 
цените., Потребно е да се забрза веќе поведената 
самоуправна процедура за измена на цената на тран-
спортот на железницата. 

Ќе се одложи зголемувањето на станарината за 
првите шест месеци на 1970 година, а зависно од 
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резултатите на општите движења на цените и на 
животните трошци ќе се одлучи за тоа дали ова 
зголемување ќе се одложи и за второто полугодие 
на 1970 година. За да не влијае одлагањето врз обе-
мот на станбената изградба, со мерки на кредитната 
политика ќе се поддржува нејзиното зголемување. 

Системот и политиката на цените на електрич-
ната енергија, како и евентуалните корекции во таа 
област, треба да се поврзат со решавањето на цело-
купниот систем на електростопанството во Југосла-
вија, вклучувајќи ја и проширената репродукција, 
постимулативниот тарифен систем, како и полити-
ката на резерви во електроенергетскиот биланс. 

Со мерките на економската политика, вклучу-
вајќи ја и царинската политика и поадекватниот 
увоз, ќе се влијае врз постабилните движења и по-
брзото приспособување на цените на домашниот 
пазар кон цените на странските пазари, посебно на 
секторите во кои цените не се движеа во согласност 
со цените во надворешнотрговската размена. 

Постојните договори склучени во рамките на 
одделни групации на стопанството во производството 
и увозот, како и механизмот на утврдувањето на це-
ните со договори, нужно е да се испитуваат на сите 
нивоа, за да се обезбеди цените што произлегуваат 
од ваквите договори да бидат во согласност со оп-
штата политика на цените. Треба да се попречува 
системот на договарање да се искористува за оства-
рување на монополистички тенденции. 

Во спроведувањево на стабилизационата поли-
тика во 1970 година, во случај на потреба, опште-
ствено-политичките заедници ќе определат поголемо 
издвојување — отколку што е утврдено со важечки-
те прописи — за сопствени резерви на буџетите и 
фондовите, на банките и на другите носители на 
средствата. 

Во 1970 година работните организации и нивните 
асоцијации, како и органите на општествено-поли-
тичките организации, во соработка со синдикатите и 
со стопанските комори, треба порешително да рабо-
тат на спроведувањето во живот на Основниот закон 
за утврдувањето и распределбата на доходот во ра-
ботните организации. 

Сојузниот извршен совет и соодветните ре-
публички, покраински и општински органи, ќе пре-
земат иницијатива за организирање на соработката 
со Синдикатот и со стопанските комори, заради 
поттикнување на практична акција за побрз развој 
на самоуправното и општественото насочување во 
областа на здобивањето и распределбата на доходот. 

Во првото тримесечје на 1970 година за овие пра-
шања ќе расправува и Сојузната скупштина. 

6. Со мерките на економската политика што се 
однесуваат на надворешнотрговскиот и девизниот 
режим треба да се овозможи поадекватно насочу-
вање на тековите на надворешнотрговската размена, 
за да се олесни остварувањето на предвидените од-
носи помеѓу производството, извозот и увозот. 

Со мерките во областа на надворешнотргов-
скиот режим и на кредитно-монетарната политика и 
понатаму ќе се стимулира зголемувањето на извозот, 
како и приливот на нестоковни приходи. 

Во согласност со политиката на стабилизацијата 
и во рамките на платнобилансните можности ќе се 
врши понатамошна либерализација на увозот. 

Со соодветни мерки на насочувањето, како и со 
напорите на работните организации, би требало да се 
остварат поусогласени односи во надворешнотргов-
ската размена со одделни подрачја. 

Во согласност со целите на платниот биланс за 
1970 година ќе се преземат соодветни мерки заради 
отстранување дел од увозот на некои репродукциони 
материјали кој веќе подолго време расте без соод-
ветно зголемување на извозот, што особено се одне-
сува на увозот на делови за склопувачката индус-
трија, каде што за одделни видови производство ќе 
се менува и степенот на заштитата-за финалните 
производи. 

Ќе се усовршат критериумите за користење на 
царинските контингенти за увоз на определени стоки, 

за да се отстранат неоправданите разлики во меха-
низмот на царинската заштита. 

Со регулирање на можноста за задолжување во 
странство, а со тоа и со лимитирање на увозот врз 
оваа основа, ќе се влијае врз нивото на увозот на 
опрема во согласност со предвидените пропорции. 

Ќе се извршат соодветни измени во рамките на 
глобалната девизна квота, која ќе им осигури 
предност на стопанските организации што извезуваат 
повеќе. 

Со соодветни измени во девизниот и надворе-
шнотрговскиот режим треба да се настојува да 
се намалат административните влијанија, заради 
што поадекватна примена на надворешнотрговскиот и 
девизниот инструментариум. 

Ќе се обезбеди поефикасна контрола на спро-
ведувањето на важечките прописи на надворешно-
трговскиот и девизниот режим. 

7. Потребно е да се обезбеди инвестиционата по-
трошувачка да се движи во границите на располо-
живите средства. 

Гарантниот потенцијал на банките за инвестицио-
ните кредити треба да се регулира со посебни про-
писи. 

Со напорите на работните организации, со по-
голема ефикасност на работењето и со намалување 
на трошоците на работењето, со мерките за разбре-
менување на стопанството, како и со политиката на 
распределбата на доходот на работните организации, 
потребно е да се зголеми расположивиот обем на 
средствата за инвестиции. 

Стопанските организации и деловните банки 
својата деловна политика треба да ја насочат во 
посилна мера кон реконструкцијата и модернизаци-
јата. 

Врз основа на утврдените приходи на федераци-
јата, а во согласност со Резолуцијата на Сојузната 
скупштина за мерките за понатамошна реализација 
на општествениот план на развојот на Југославија од 
1966 до 1970 година, навремено ќе им се соопшти на 
корисниците преку банките, со какви средства фе-
дерацијата ќе може да алиментира одделни обврски 
за да можат работите на време да се усогласат со ра-
сположивите средства. При тоа треба да се насто-
јува роковите на извршувањето на обврските што 
помалку да се продолжуваат. 

Потребно е да се преземат ефикасни мерки за 
редовно и целосно користење на кредитите од Меѓу-
народната банка за обнова и развој. 

До крајот на првото тримесечје на 1970 година 
Сојузниот извршен совет ќе го утврди начинот на 
реализацијата на инвестициите за зголемување на 
производите на сурова нафта и гас утврдени со 
среднорочниот план и со законот. 

8. Стопанскиот растеж со кој се смета во 1970 
година во значителна мера зависи од способноста на 
работните организации ефикасно да ја користат 
постојната и да ја усвојуваат новата техника и 
технологија. Заради тоа работните организации треба 
да преземаат мерки за подобрување на квалифика-
ционата структура, преку стручно оспособување на 
запослените работници и преку првенствено заложу-
вање на нови стручни кадри, како и за поадекватно 
наградување на висококвалификуваните стручњаци. 

Бидејќи присуството на технолошки и други ви-
шоци работници може да го забави понатамошниот 
процес на модернизацијата, потребно е работните ор-
ганизации, наспоредно со програмата на техничко-
техиолошкиот развој, да донесуваат и програми 
за преквалификација и запослување на тие вишоци 
и, во заедница со другите фактори, да обезбедуваат 
потребни средства за спроведување на таквите про-
грами. 

Стручното оспособување на неквалификуваните 
лица што бараат запослување претставува услов 
за нивниот продуктивен труд и запослување. Пора-
ди тоа неопходно е работните организации, 
заедниците и заводите за запослување, заед-
ниците на образованието, како и другите фак-
тори да ја разгледаат можноста за здру-
жување на напорите и за создавање заед-
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нички фондови за основно и стручно образование 
на тие работници, особено на стопански недоволно 
развиените подрачја., 

Покрај мерките што веќе се ,преземени во текот 
на 1969 година заради постигање и овозможување 
на развојот и поширокото заложување терцијалните 
дејности, неопходно е општините и републиките да 
преземаат соодветни мерки и во текот на 1970 годи-
на да продолжи подинамичниот развој и запржува-
њето во тие дејности, како и да го поттикнуваат 
стопанисувањето со личш^ средства на трудот. Зго-
лемувањето на запосленоста во областа на индустри-
јата треба да се заснова првенствено врз поцелосно-
то користење на расположивите капацитети. 

И во идната година потребно е заложувањето 
во странство да се врши организирано и во соглас-
ност со постојното заложување, односно со склучу-
вање на нови меѓународни спогодби. Во врска со тоа, 
посебно внимание треба да му се обрне на органи-
зационо^, кадровското и материјалното јакнење на 
службите во сите општествено-политички заедници, 
во заводите за заложување и во заводите за соци-
јално осигурување, кои најнепосредно дејствуваат 
врз остварувањето на општествената "политика, во 
областа на миграционите движења, заштитата и 
правата на работниците заложени во странство, како 
И' нивното вклучување во стопанскиот живот по 
враќањето во земјата - ' ' 

- Исто така, потребно е понатаму да се развиваат 
информативните, културните и други активности 
помеѓу нашите рафотнади. заложени во странство. 

Неопходно е надлежните органи да ги проучат 
и, предложат мерките кои ќе ги стимулираат работ-
ниците запослени во странство своите Заштеди1 оп-
тимално да ги ангажираат во земјата/ во' согласност 
со нивните сопствени л општествени интереси. 

9. Побрзиот.развој ца недоволно развиените ре-
публики и краишта ,и во. 1970 година .претставува со-
ставен дел на политиката на забрзувањето на расте-
жот на стопанството. Основата за остварување на 
ваквата политика е во тзродслегувањето на ^ д и н а -
мичниот развој на производството; во активирањето 
на новите и во реконструирањето на постојните капа-
цитети, во поголемите сопствени средства на сто-
панството за проширена репродукција, во зголеме-
ните средства на Фондот на федерацијата за сто-
пански развој на стопански недоволно развиените 
републики и краишта, во поинтензивното користење 
на странските кредити,, во подобрата динамика на 
обезбедувањето на средства за законските обврски 
на федерацијата и банките во согласност со нив-
ните можности, како и во забрзувањето развојот на 
науката, образованието, здравството и културата. 
Исто така ќе се преземат и другите мерки предви-
дени со Резолуцијата на Сојузната скупштина за 
мерките за , остварување на среднорочниот план на 
развој,от ца Југославија од 1966 до 1970 година. 

Заради оствару,вање на условите за реализаци-
ја на политиката на побрз развој на недоволно раз-
виените републики и краишта, а особено на Соци-
јалистичка Автономна Покраина Косово — во однос 
на просечниот растеж — федерацијата во 1970 го-
дина ќе обезбеди редовно намирување на обврските 
спрема Фондот на федерацијата за стопанскиот раз-
вој на стопански недоволно развиените републики 
и краишта, вклучувајќи ги тука и ншамирените 
обврски од поранешните години. 

Потребно е средствата на Фондот за кредити-
рање на развојот на стопански недоволно развиени-
те републики и краишта наменети за техничка по-
мош поефикасно да се користат и за таа цел да се 
прошири нивната намена и да се подобрат условите 
за користење. 

Сојузниот извршен совет во почетокот на 1970 
година ќе предложи постојани извори на средствата 
за забзан развој на стопански недоволно развиените 
републики и'краишта за периодот по 1970 година. 

10. Со законските прописи и мерките на економ-
ската политика, како и со активноста на работните 
организации и банките ќе се влијае врз отстрану-
вањето на причините на не ликвидноста во стопан-

ството и во нестопанските дејности. Целокупната 
активност на сите фактори треба да биде насочена 
во правецот на постепено решавање на должничко-
доверл тел ските односи, санирање на финансиската 
ситуација на работните организации, подоследна 
примена на економските критериуми во работењето 
на банките и воведување на посовремени инстру-
менти во платниот промет. : 

Мерките во таа област се'насочени кон пона-
тамошно изградувале на пазарниот механизам и ќ^ 
придонесат кон поголема стабилност, одговорност и 
сигурност на работните организации во нивното' ра-
ботење. 

Треба да се забрза донесувањето на соодветни 
прописи за јакнење "на фондовите на заедничките 
резерви на работните организации на сите нивоа, 
како самоуправни институции, и за унапредување 
на нивното функционирање, за да се придонесе поу-
спешно кон преовладување на тешкотиите и при-
способување на работењето на работните органи-
зации кон условите на пазарот. 

11. Во однос на одделни дејности, ќе се преземе 
односно ќе се разгледа следното: 

а) Во областа на електростопанството, работните 
организации на електростопанството и Заедницата 
на југословенското електростопанство се должни да 
обезбедат доследно спроведување на заклучоците 
на соодветните собори на Сојузната скупштина и 
преку утврдување на енергетскиот биланс и преку 
меѓусебни договори да обезбедат рационално рабо-
тење на електроенергетскиот систем и стабилно 
снабдување на потрошувачите. г 

Сојузниот извршен совет, во согласност со усво-
ените заклучоци, во текот на првото тримесечје на 
1970 година ќе и поднесе на Сојузната скупштина из-
вештај за спроведувањето на Основниот закон за 
електростопанството, како и предлози на мерки за 
решавање на комплексот на односите во електро-
стопанството. 

б) Сојузниот извршен совет ќе ги разгледа, и по 
потреба ќе и ги предложи на Сојузната скупштина 
мерките што треба да овозможат остварување на 
програмата за изградбата на бродови за поморската 
и речната флота во домашните бродоградилшцта, 
со поактивна улога на, банките во кредитирањето на 
производството и набавката на бродови. 

Исто така, ќе се преземат мерки кои треба да 
овозможат остварување на предвидената програма 
за набавка на вагони за железниците, со поактивна 
улога на банките во кредитирањето на дел од испо-
раките од домашното производство. 

в) Сојузниов извршен совет ќе презема потребни 
мерки доследно да се спроведат заклучоците на 
Сојузната скупштина за состојбата и за пробле-
мите на земјоделството во текот на спроведувањево 
на стопанската реформа. 

Во првото полугодие на 1970 година Сојузната 
скупштина ќе ги разгледа и ќе ги оцени резултатите 
на остварувањето на овие заклучоци и нивното 
влијание врз условите на стопанисувањето и здо-
бивањето на доход во земјоделско-прехранбеииот 
комплекс. 

Од посебно значење е во 1970 година да се вло-
жат максимални напори заради создавање ста-
билни услови за стопанисување во земјоделството, 
а посебно во сточарското производство. Заради обез-
бедување стабилен растеж на сточарското производ-
ство неопходно е да се создадат стабилни ус-
лови за стопанисување во оваа гранка на зем-
.јоделството. За таа цел потребно е што побргу 
да се усвојат долгорочните програми на мерките за 
понатамошно јакнење на фондот за унапредување 
на производството и пласманот на добитокот и до-
биточните производи, како асоцијации на произво-
дителите на добиток, преработувачите и организа-
циите за промет на добиток и добиточни производи. 

Ќе се разгледаат и ќе се донесат мерки со кои 
треба покомплексно да се решат постојните пробле-
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ми на производството, преработката и пласманот 
на тутунот. 

г) На Сојузната скупштина во почетокот на 1970 
година ќе и се поднесе извештај за економската 
ситуација на железничките транспортни претпри-
јатија, како и за спроведувањето на програмата на 
модернизацијата на Југословенските железници би-
дејќи настанатите проблеми бараат и Сојузната 
екупштина да усвои определени ставови за пона-
тамошната политика во таа област и за задачите и 
одговорноста на сите фактори за нејзиното спро-
ведување. 

д) Сојузниот извршен совет во својата надлеж-
ност ќе ги разгледа односно ќе и ги предложи на 
Сојузната скупштина мерките со кои ќе се создадат 
услови работните организации во областа на туриз-
мот и угостителството да работат поконкурентно и 
да одржуваат стабилни цени. 

ѓ) Ќе се испитаат и ќе се спроведат мерките кои 
и понатаму ќе ги подобрат условите за остварување 
на нестоковниот девизен прилив. 

е) Сојузниот извршен совет во текот на 1970 
година ќе поднесе извештај за остварувањето на 
заклучоците на Сојузната скупштина за запосле-
носта и зажалувањето усвоени во јуни 1968 година. 

12; Во областа на здравственото осигурување и 
здравствената заштита потребно е републиките и 
автономните покраини врз основа на сојузните зако-
ни навремено да донесат свои закони, да се форми-
раат заедници на здравственото осигурување и да се 
донесат нивни самоуправни акти, и на тој начин 
да се обезбедат услови за спроведување на новиот 
систем На здравственото осигурување и здравстве-
ната заштита од почетокот на 1971 година. Потребно 
е понатаму да се развива материјалната основа на 
здравствената заштита во согласност со растежот на 
националниот доход. Неопходно е да се обезбедат по-
силни и постабилни извори на средства за инве-
стиции, посебно за модернизација на опремата во 
здравството, користејќи ги можностите на креди-
тирањето и здружувањето на средствата. 

,Со договорни односи помеѓу здравствените ра-
ботни организации и заедниците на здравственото 
осигурување треба да се обезбеди по доследно спро-
ведување на системот на доход во оваа област и по-
решително да се ослободуваме од формите на пла-
ќање што имаат карактеристики на буџетирање. 
Неопходно е и понатаму да се поддржуваат и разви-
ваат интеграционите процеси во здравството, со ори-
ентација на пошироките подрачја. 

13. Во инвалидеко-пензиското осигурување во 
1970 година треба да се заврши доградбата и усовр-

шувањето на системот. Истовремено треба да се 
"продолжи со напорите и мерките во таа област да се 
постигне стабилност на движењето и односите и јак-
нење на фондовите и резервите, заради успешна 
реализација на утврдената политика. За т а а ' цел 
треба да се настојува политиката во таа област 
да се остварува врз долгорочни основи на планира-
њето и финансирањето. 

14. Потребно е да се поддржуваат мерките за 
понатамошно усовршување на системот на социјална 
заштита, за јакнење и проширување на материјал-
ната основа на социјалната заштита преку обезбеду-
вање на постабилни извори и преку здружување 
на средствата на сите одговорни и заинтересирани 
фактори што дејствуваат во оваа област. Во 1970 
година Сојузната скупштина ќе донесе резолуција 
за социјалната заштита, која ќе претставува опште-
ствено-пол птичка платформа за развојот на оваа 
област. 

И понатаму е неопходно да се зајакнува матери-
јалната основа на детската заштита, во согласност 
со движењето на националниот доход. Треба да се 
преземат - мерки и да се поттикнува активноста за 
побрз развој на непосредната детска заштита. За 
таа цел треба пошироко да се користат формите на 
општественото договарање на сите заинтересирани 
(фактори во општината, автономната покраина и ре-
публиката, заради обединување на средствата и нив-
ната рационална употреба. 

15. Со цел за создавање услови за донесување на 
наредниот ереднорочен план неопходно е навремено, 
а врз основа на анализата на остварувањето на це-
лите на реформата и на среднорочниот план од 1969 
до 1970 година, да се донесат соодветни решенија за 
доградба на општествено-економскиот систем, а осо-
бено на подрачјето на: проширената репродукција 
и распределбата, трајните обртни средства во сто-
панството, фискалната политика и даночниот систем, 
режимот на средствата, девизниот и надворешнотр-
говскиот систем, финансирањето ,на развојот на не-
доволно развиените републики и краишта итн. 

+ 
+ ф 

За што подоследно и поцелосно извршување на 
задачите и ставовите што произлегуваат од оваа ре-
золуција, Сојузниот извршен совет, сојузните органи, 
републиките, автономните покраини и општините, 
работните организации и нивните асоцијации, во 
својата надлежност и делокруг, треба да донесат 
свои програми на работата и да го следат и анализи-
раат стопанскиот развој, заради предлагање и до-
несување соодветни мерки со кои би се обезбедило 
остварување на целите на општествено-економската 
политика утврдени со оваа резолуција. Сојузниот 
извршен совет повремено ќе ја известува Сојузната 
скупштина за реализацијата на целите на економ-
ската политика. 

Сојузна скупштина 
АС бр. 136 

28 декември 1969 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с. р. 

Претседател Претседател 
на Стопанскиот собор, на Соборот на народите, 

д-р Васил Гривчев, с. р Мика Шпиљак, с. р. 

688. 
Врз основа на Уставниот амандман IX точка 1 

став 3, а со цел за доследно спроведување на поли-
тиката на движењето на буџетската потрошувачка 
утврдена со Резолуцијата на Сојузната скупштина 
на основите на економската политика за 1969 -го-
дина, Сојузната скупштина, на заједничката седница 
на Соборот на народите и на Опцкгествено-поли-
тичкиот собор од 25 декември 1969 година, донесе 

П Р Е П О Р А К А 
ЗА ПОЛИТИКАТА НА БУЏЕТСКАТА ПОТРОШУ-
ВАЧКА НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗА-

ЕДНИЦИ ВО 1969 ГОДИНА 
1. Општествено-политичките заедници треба да 

обезбедат расходите на буџетот и расходите на фон-
довите на општествено-политичките заедници да не 
се зголемуваат над нивото утврдено во првобитно 
донесените буџети на општествено-политичките, за-
едници односно финансиски планови на фондовите 
на општествено-политичките заедници за 1969. го-
дина. 

2. Општествено-политичките заедници треба 
вишоците на приходите што ќе се остварат над 
нивото утврдено во првобитно донесените буџети 
односно финансиски планови на фондовите на оп-
штествено-политичките заедници да ги издвојат на 
сопствени посебни сметки кај Службата на опште-
ственото книговодство. 

3. Средствата на резервните фондови што оп-
штествено-политичките заедници ги користеле, во 
1969 година како обртни средства на буџетот треба 
да се вратат во што пократок рок, а најдоцна до 
крајот на 1969 година, во смисла на важечките про-
писи. 

4. Сојузната скупштина изразува уверение дека 
заедниците на образованието и самоуправните органи 
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на фондовите на општествените дејности ќе ги преи-
спитаат остварените приходи и намената на троше-
ното на средствата и дека тие средства ќе ги на-
сочат така што да не влијаат врз зголемување на 
инфлациони тенденции. 

Сојузна скупштина 
АС бр. 46 

26 декември 1959 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с. р. 

Претседател 
на Општ ествено-ПОЛЅГГИЧ-

КИОТ собор, 
Радомир Коматина, с. р. 

Претседател 
на Соборот на наро-

дите, 
Ника Шпиљак, с. р. 

I т . 
Врз основа на членот 150 став 4 од Законот за 

народната одбрана („Службен лист на СФРЈ", бр, 
Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАЈ-
НИТЕ ПОДАТОЦИ НА НАРОДНАТА ОДБРАНА И 
ЗА МЕРКИТЕ НА ЗАШТИТАТА НА ТАКВИТЕ 

ПОДАТОЦИ 
1. Општи одредби^ 

Член 1 
Врз основа на критериумите и задолжителните 

мерки на заштитата пропишани со оваа уредба, др-
жавните органи и работните и други организации 
во своите општи акти пропишуваат кои видови по-
датоци од значење за народната одбрана од нивниот 
делокруг претставуваат тајни пода гоци на народната 
одбрана, како и мерките и постапката за нивната 
заштита. 

Член 2 
Државниот орган, работната и друга организа-

ција на секој таен податок на народната одбрана 
му го определува видот на тајноста. 

Врз документот кој содржи податок од ставот 
1 на овој член на определеното место се става про-
пишаната ознака на тајноста. 

Документите што се однесуваат на тајни мате-
ријални средства или објекти ја носат ознаката на 
тајноста која е определена за материјалното сред-
ство или објектот на кој се однесува. 

Во елаборатите, плановите, студиите, анализите 
п слични документи, како и во техничката и друга 
документација за материјалните средства и објекти, 
сите документи к прилози носат ознака на тајноста 
шоред ознаката на тајноста на податоците. 

Член д 
Определувањето на тајноста на податоците се 

врши во моментот на преземањето на определените 
мерки, работи и задачи (во понатамошниот текст: 
моментот на настанувањето на податоците). 

Определувањето на тајноста на податоците и на 
задолжителната мерка за нивна заштита го врши 
односно го наредува државниот орган, работната и 
друга организација која прва презема определени 
мерки, работи и задачи (во понатамошниот текст: 
органот од кој податокот потекнува). 

; Член 4 
Видот на тајноста и на мерката и начинот на 

заштитата на податоците што ќе ги определи орга-
нот од кој податокот потекнува се задолжителни за 
секого кој со таквите податоци ќе располага. 

Промена на видот на тајноста што му е опре-
делен на некој податок, како и престанок на него-
вата тајност, може да изврши односно да определи 
само органот од кој податокот потекнува или друг 
овластен орган. 

Член 5 
Обврската за чување на тајна трае додека орга-

нот од кој податокот потекнува или друг овластен 
орган не даде ослободува,ње од обврската за чување 
на тајната. 

Ослободување од обврската за чување на тај-
ната може да даде органот од кој податокот потек-
нува или друг овластен орган, ако оцени дека тоа не 
е противно на интересите на народната одбрана. 

Член 6 
За исчезнати или откриени тајни податоци на 

народната одбрана од својот делокруг, државните 
органи и работните и други организации најитно го 
известуваат надлежниот орган на народната одбрана 
или друг овластен државен орган, и преземаат пот-
ребни мерки да се отстранат последиците што би 
можеле да настанат и да се утврдат околностите 
под кои дошло до исчезнувањето односно до откри-
вањето на тајните податоци. 

Член 7 
Одделни изрази употребени во оваа уредба ги 

имаат овие значења: 
л1) документи се сите пишувани, печатени, цр-

тани или снимани материјали; 
2) материјални средства се сите видови подвиж-

ни предмети наменети за потребите на народната 
одбрана, патенти од значење за народната одбрана 
и средства и уреди во процесот на освојувањето и 
испитувањето наменети за народната одбрана; 

3) објекти се сите видови градежни и други 
надземни и подземни објекти, изградени исклучи-
телно за воени потреби, како и други вештачки или 
природни објекти предвидени за користење за воени 
цели. 

2. Критериума за утврдувале па тајни податоци 
на народната одбрана/ 

Член 8 
Како тајни податоци на народната одбрана се 

подразбираат: документи, материјални средства, об-
јекти, мерки и други факти од значење за народна-
та одбрана, чие одавање на неповикани лица би 
можело да и нанесе штета на народната одбрана, 

Тајните податоци од значење за народната од-
брана можат да претставуваат државна или служ-
бена тајна. 

Согласно членот1 150 став 3 од Законот за на-
родната одбрана со посебен пропие се определува 
кои тајни податоци се сметаат за воена тајна. 

Член 9 
Државна тајна претставуваат податоци од зна-

чење за народната одбрана за кон ќе се утврди дека 
со нивното одавање на неповикано лице би можеле 
да настапат штетни последици за одбраната и без-
бедноста на земјата. 

Како државна тајна се сметаат особено пода-
тоците што се однесуваат на: 

1) планови на општествено-политичките заед-
ници за одбрана и работа во воени услови; воено-
политички процени врз кои се заснова одбранбената 
политика на земјата; систем на воената организација 
на државните органи и општествено-политичките 
заедници; развојни и воени планови на работните 
организации од посебно значење за народната од-
брана; 

2) вкупни податоци за видот, количините и раз-
местувањето на стоковните резерви на федераци-
јата, републиката и автономната покраина неопход-
ни за случај на војна и за капацитетите и можнос-
тите на военото производство; вкупни анализи и 
оцени на состојбата на подготовките за народна 
одбрана во рамките на републиката и автономната 
покраина или вкупни подготовки на нивното 
стопанство или подготовки на потесните региони ед 
посебно значење за народната одбрана; вкупни по-
датоци за научните и техничките пронајдоци од 
посебно значење за народната одбрана; 
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3) мерки на посебна готовност или претпазли-
вост што се предвидуваат или наредуваат за случај 
на непосредна воена опасност; 

4) организација на криптографска служба и 
систем на криптографска заштита на тајни пода-
тоци. 

Врз документите што претставуваат државна 
тајна се става ознака: „Државна тајна". 

Член 10 
Службена тајна претставуваат податоци од зна-

чење за народната одбрана кои според својот ка-
рактер не претставуваат државна или воена тајна, 
а за кои ќе се утврди дека нивното одавање на не-
повикано лице би можело да и штети на народната 
одбрана. 

Како службена тајна се сметаат особено подато-
ците што се однесуваат на: 

1) план за одбрана и воен план на работна и 
друга организација; воен план и воена организација 
на државен орган и општеетвепо-политичка органи-
зација; објекти од значење за народната одбрана; 
научни и технички пронајдоци, ако тоа се податоци 
од значење за народната одбрана; обезбедување ус-
лови за работата во војна на работни организации 
од посебен интерес за републиката и автономната 
покраина; оцени, анализи и извештаи за состојбата 
на подготовките на одделни државни органи и 
работни и други организации, кои немаат карактер 
на извештаи, анализи и оцени за вкупните подго-
товки на народната одбрана; 

2) организацијата, јачината и структурата на 
единиците на цивилната заштита rfa територијата 
на општината; објектите и материјалните средства 
чија евакуација или онеспособување е планирано 
за случај на војна; предлозите на уредби со законска 
сила врз основа на членот 217 ст. 2 и 3 од Уставот 
на СФРЈ. 

Врз документите што претставуваат службена 
тајна се става ознаката: „Службена тајна". 

3. Задолжителни мерки на заштитата 
Член 11 

Задолжителните мерки на заштитата на подато-
ците од делокругот на државните органи и работните 
и други организации, што се од значење за народната 
одбрана, опфаќаат: 

1) проценување на податоците и утврдување на 
видот на нивната тајност; 

2) определување кругот на лицата кои можат 
да бидат запознаени со тајните податоци, и обемот, 
условите и начинот на кој можат тие да бидат за-
познаени со тајните податоци; 

3) определување на условите и начинот под кои 
овластените лица можат да работат врз тајните по-
датоци и да ги користат во службата; 

4) забрана на изнесување тајни податоци надвор 
од просторијата во која се чуваат или надвор од 
работните простории, и определување на условите 
под кои може да се дозволи изнесување на тајни 
податоци кога тоа потребите на службата го бараат; 

5) забрана на пристап на неповикани лица во 
просториите каде што се работи со тајни податоци 
или се чуваат тајни податоци; 

6) забрана на пристап кон тајни средства и об-
јекти и забрана на јавно излагање на тајни сред-
ства; 

7) забрана на снимање на тајни податоци и вне-
сување апарати за снимање во просториите и об-
јектите каде што се наоѓаат тајни податоци; 

8) определување на начинот и средствата со кои 
може да се врши пренос на тајни податоци во служ-
бениот сообраќај; 

9) чување и примена на техничките мерки на 
заштитата на тајните податоци; 

10) евиденција за тајните податоци и евиден-
ција за корисниците и за користењето на тајните 
податоци во службата; 

11) посебни мерки на заштитата предвидени со 
оваа уредба за заштитата на определени податоци; 

12) контрола на спроведувањето на пропишаните 
мерки на заштитата; 

13) забрана на публикување на тајни податоци 
без одобрение од надлежниот орган. 

Мерките на заштитата од ставот 1 на овој член 
се применуваат зависно од видот на тајните пода-
тоци и од условите под кои се врши заштитата. ј 

Член 12 I 
Посебните мерки на заштитата на тајните по-

датоци што претставуваат државна тајна опфаќаат: 
1) водење посебна евиденција за тајните доку-

менти и за другите податоци што претставуваат др-
жавна тајна, за лицата што се запознаени или што 
можат да се користат со таквите податоци во служ-
бата, за користењето на податоците од страна на 
овластените лица и за изнесувањето на податоците 
надвор од просторијата во која се чуваат или над- ( 
вор од работните простории на лицата што ги ко-
ристат; 1 

2) пренесување податоци со курирска пошта и 
применување шифра при пренесување со технички 
средства за врска; 

3) чување податоци во челични каси и во по-
себни простории; 

4) обезбедување на просториите во кои се чу-
ваат податоци со стража или на друг сигурен начин; 

5) комисиско уништување на индига, матрици, 
претсметки, графикони, скици, податоци и други 
помошни материјали што се користени при рабо-
тата; 

6) писмено примопредавање на должност помеѓу 
лицата што раковаат со државни тајни или чуваат 
такви тајни, и предавање на тајни податоци на 
овластени лица со писмена потврда на приемот. 

Член 13 
Покрај мерките предвидени во чл. 11 и 12 од 

оваа уредба, заради заштита на тајните документи 
се определува: кој ќе работи на документот, во кол-
ку примероци ќе биде изработен документот и на 
кого се му се доставува, како и кој може да дозволи 
негово препишување, умножување, фотографирање 
и правење изводи од него. 

Член 14 
Мерките на заштитата на тајните материјални 

средства и објекти опфаќаат особено чување на 
тајноста на местото кај што се наоѓаат, нивната на-
мена, техничките и борбените карактеристики и де-
ловите на уредите осетливи на разурнување и оган. 

Покрај мерките предвидени во чл. 11 до 13 од 
оваа уредба, посебните мерки на заштитата на сред-
ствата и објектите го опфаќаат начинот на нивното 
маскирање, водењето евиденција за посетите и за 
тоа кои средства и објекти се покажани и по чија 
наредба. 

Член 15 
Мерките на заштитата на тајните материјални 

средства ги спроведуваат нарачувачот на средствата, 
производителот и корисникот односно лицето кај 
кое тие средства се чуваат.. 

Нарачувачот ги определува мерките на зашти-
тата на тајноста на средствата од моментот на по-
кренувањето на неговиот развој или набавка до 
предавањето на произведеното средство на корис-
тење и чување. 

Производителот е должен да ги спроведува мер-
ките на заштитата на тајната на материјалното сре-
дство што ќе ги определи нарачувачот, од момен-
тот на стапувањето во деловни преговори околу 
учеството во развивањето и производството на сред-
ството — до предавањето на средството на нарачу-
вачот. 

Корисникот на тајното материјално средство и 
лицето кај кое се чува таквото средство, ги спро-
ведува мерките на заштитата од моментот на пре-
земањето на Средствата на користење односно на 
чување. 

Член 16 
Мерките за заштитата на тајните објекти ги 

спроведуваат инвеститорот, проектантот, изведува" 
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чот на работите и корисникот односно лицето на 
кое ќе му се довери чувањето на таквите објекти. 

Инвеститорот ги определува мерките за зашти-
тата на тајноста на објектите од моментот на пре-
земањето на првите дејствија за градење па до 
предавањето на ,објектот на користење или чување. 

Проектантот, е должен да ги спроведува мер-
ките на заштитата на тајноста на објектот што ќе 
ги определи инвеститорот од моментот на стапува-
њето во деловниот однос со инвеститорот па до пре-
давањето на објектот. 

Изведувачот на работите е должен да ги спро-
ведува мерките на заштитата на тајноста на објек-
тот што ќе ги определи инвеститорот, од моментот 
на учеството во конкурсот за изведување на рабо-
тите па до предавањето на завршениот објект на 
инвеститорот. 

Корисникот на објектот и лицето на кое објек-
тот ќе му се довери на чување, ги спроведуваат 
мерките за неговата заштита од моментот на презе-
мањето. 

Член 17 
Со престанокот на должноста да ги спроведу-

ваат мерките на заштитата на тајноста на материја-
лните средства и објектите, лицата од чл. 15 и 16 на 
оваа уредба не се ослободуваат од обврската за чу-
вање на тајните податоци со кои се запознаени 
или кои се наоѓаат кај низ. 

4. Завршна одредба 
1 Член 18 

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

Р. п. бр. 196 
19 декември 1969 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, с. р. 

690. 
Врз основа на членот 100 од Законот за народ-

ната одбрана („Службен лист на СФРЈ", бр. 8/69), 
Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ РЕКВИЗИЦИЈА ВО ВОЕНА 

СОСТОЈБА 
1. Општи одредби 

Член 1 
Реквизиција за потребите на оружените сили во 

воена состојба може да се нареди и да се спроведе 
ако оружените сили не можат да се снабдат со нео-
пходни материјални средства на друг начин, а снаб-
деноста со тие средства ја бараат неодложните воени 
потреби. 

Член 2 
Реквизиција може да нареди, согласно членот 99 

став 2 од Законот за народната одбрана, воен старе-
шина на положба командант на самостоен баталјон, 
на партизански одред или на повисока положба. 

2. Спроведување реквизиција 
Член 3 

Реквизиција спроведува општинскиот орган на 
управата надлежен за спроведување реквизиција (во 
понатамошниот текст: надлежниот општински орган), 
а само по исклучок може да спроведе воен старе-
шина. 

Член 4 
Наредбата за спроведување реквизиција се из-

дава писмено и таа ги содржи следните податоци: 
назив на воената единица за чии потреби се врши 
реквизицијата, означување на предметите што ги 
опфаќа реквизицијата, нивната количина, рокот до 
кој мора да се спроведе реквизицијата, местото на 

предавањето и други неопходни податоци за да може 
успешно да се спроведе реквизицијата. 

Во итни случаи наредба за спроведување рекви-
зиција може да се издаде и усно. 

Член 5 
Надлежниот општински орган ја спроведува рек-. 

визицијата преку комисија од три члена, што за таа 
цел ќе ја формира (комисија за реквизиција). 

По исклучок, поради причини на итност или 
други важни причини од воена природа, надлежниот 
општински орган може да спроведе реквизиција И 
преку лица кои посебно ќе ги овласти за тоа. 

Член 6 
Врз основа на наредбата за спроведување рекви-

зиција надлежниот општински орган, на предлог од 
комисијата за реквизиција врши разрез на потреб-
ни видови и количини предмети на домаќинствата, 
водејќи сметка за нивните економски прилики и ос-
новните потреби, како и за поранешните давања за 
потребите на народната одбрана. 

Член 7 
Реквизити ја се врши во присуство на сопстве-

никот на предметите или на полнолетен член на 
неговото домаќинство. 

АКО тоа го бара причината на итност, можат да 
се реквирираат предмети и кога сопственикот е от-
сутен, како и предмети што се 'наоѓаат, на чување 
или на употреба кај трети лица и напуштени пред-
мети. 

Член, 8 
Комисијата^ за реквизиција односно лицето ов-

ластено за реквизиција му издава потврда за из-
вршената реквизиција на сопственикот на рекви-
рираниот предмет или на член на неговото дома-
ќинство, односно на лицето кај кое предметот се на-
оѓал на чување или употреба во моментот на рекви-
зицијата. 

Потврдата за извршената реквизиција содржи: 
вид и количина на реквирираните предмети, нивна 
парична вредност, износ на исплатените надомес-
тоци ако при реквизицијата е даден делумен или 
полн надоместок и назив на органот кој ги рекви-
рирал предметите. 

Ако при реквизицијата не се исплати надомес-
ток или се исплати само дел од надоместокот, во 
потврдата мора да се назначи на кој и кога треба 
сопственикот на предметите да му се обрне заради 
исплата на надоместокот односно на ненаплатениот 
дел на надоместокот. 

Член 9 
Надлежниот општински орган е должен да спро-

веде собирање на реквирираните предмети на опре-
делено место и да и ги дотури на воената единица 
во местото назначено во наредбата за спроведување 
реквизиција. 

Ако тоа причината на итност го бара, надлеж-
ниот општински орган може да им нареди на соп-
ствениците реквирираните предмети непосредно да 
П ги предадат на воената единица во означеното 
место, или може да земе превозни средства на гра-
ѓаните, работните и други организации и државни 
органи заради превоз на реквирираните предмети до 
местото назначено во наредбата за спроведување 
реквизиција. 

Член 10 
За извршувањето на реквизицијата комисијата 

за реквизиција односно овластеното лице поднесува 
писмен извештај до надлежниот општински орган. 

Извештајот за реквизицијата содржи: список на 
сопствениците на реквирираните предмети, назив, 
количина и вредност на реквирираните предмети, 
износи на исплатениот односно неуплатениот надо-
месток и времето на извршувањето на реквизици-
јата. 

Член 11 
Надлежниот општински орган води посебна еви-

денција за извештаите за реквизицијата и за по-
тврдите за неисплатените надоместоци за реквири-
раните предмети. 
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Член 12 
Старешината на воената единица за чии потреби 

се реквирирани предметите при преземањето на 
предметите од надлежниот општински орган издава 
потврда за извршената реквизиција, која содржи 
попис на примените, предмети, по видови, количина 
и вредности, 

Член 13 
Воените старешини кои според членот 99 став 2 

од Законот за народната одбрана се овластени да 
наредат реквизити ја, можат да наредат и сами да 
спроведат реквизиција: 

1) ако во местото каде што е потребно да се 
спроведе реквизиција нема надлежен општински 
орган Или тој орган е во неможност да спроведе 
реквизиција; 

2) во зоната на борбените дејства во која е 
ограничена слободата на движењето или е извршена 
евакуација на населението; 

3) ако извршувањето на борбената задача на 
единицата бара итно да се реквирираат предметите. 

Член 14 
Во случаите од членот 13 на оваа уредба воени-

от старешина спроведува реквизиција преку коми-
сија од три члена, која за таа цел ја формира, или 
преку лица кои посебно ќе ги овласти за тоа. 

Член 15 
При спроведувањето на реквизицијата според 

одредбите на чл. 13 и 14 од оваа уредба согласно 
се применуваат одредбите на чл. 6, 7, 8 и 10 од оваа 
уредба. 

3. Надоместок за реквирирани предмети 
Член 16 

Надоместокот за -реквирираните предмети се 
исплатува во пари, по правило, во моментот на из-
вршувањето на реквизити јата. 

Член 17 
Износот на надоместокот за реквирираните пред-

мети се определува според пропишаната или про-
метната цена на тие предмети на месниот пазар во 
моментот на извршувањето на реквизицијата. 

Ако надоместокот не се исплатува во времето 
кога се реквирира предметот, надоместокот се оп-
ределува според цените што важат во моментот на 
исплатувањето на надоместокот. 

4. Завршна одредба 
Член 18 

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

Р. п. бр. 194 
19 декември 1969 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, с. р. 

691. 
Врз основа на членот 80, во врска со членот 81 

став 2 и членот 96 став 2 од Законот за народната 
одбрана („Службен лист на СФРЈ", бр. 8/69), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНАТА ОБ-
ВРСКА НА РАБОТНИТЕ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ 

И ГРАЃАНИ 
1. Материјални средства 

Член 1 
Во време на мир, за потребите на воени вежби 

на Југословенската народна армија и на вежби на 
територијалната одбрана и цивилната заштита на оп-
штествено-политичките заедници, на барање од ов-

ластените органи, работните организации се должни 
да ги даваат следните материјални средства и до-
биток (во понатамошниот текст: предмети): 

1) моторни и приклучни возила за друмски со^ 
обраќај, и тоа: 

а) патнички возила од сите видови и капацитети; 
б) возила за пренос на товар и влечење од си^ 

те видови, капацитети и носивост; 
. в) специјални возила од сите видови и намени; 

г) сите видови приколки, полуприколки и други 
прикл.учоци за моторни возила на друмскиот со-
обраќај ; 

2) автомобилски дигалки и дигалки-виљушкари 
од сите видови и капацитети; 

3) сите видови градежни и инженериски маши-
ни и агрегати, со и без сопствен погон; 

4) сите видови казани и уреди за топење биту-
мен, шприц-машини, пумпи за асфалт и агрегати за 
осв.етление; 

5) бродови, чамци и други пловни средства на 
поморскиот и речниот сообраќај, од сите видови и 
намени, со комплети (^према, резервни делови, алати 
и техничка документација; , . 
. . 6) објекти, постројки и уреди наменети за пло-

видба, или снабдување, одржување и ремонт ,на. 
пловни средства, и тоа: 

а) луки и пристаништа, со, уредите за, опслужу-
вање на пловидбата, складовниот простор и сред-
ствата за натовар и истовар; 

6) објекти и средства за снабдување на бродови 
со струја, вода и гориво; 

в) објекти и уреди за бродски ремонт и ремонт 
на морско и речно осветление; 

г) сигнални станици, објекти и средства.за елек-
тронска навигација; 

д) сите видови опрема и средства за подводна 
активност; 

7) воздухоплови од сите. видови; 
8) аеродроми со, хангари и други објекти и уреди 

за регулирање,на воздушниот сообраќај; 
9) складови на погонски материјал за воздуш-

ниот сообраќај; 
10) земски редио-навигациони средства, радио-

-уреди, метеоролошки средства и средства и опрема 
за одржување врски и контрола на летањето; 

11) сите видови електронски уреди и радио при-
емници со сила од 0,3 до 400W; 

12) поштенски, телефонски и телеграфски ли-
нии; 

13) извори на електрична енергија од 110 до 
220 V; 

14) пумпни станици, складови на погонско гори-
во и мазиво, складови за сместување на експлозив-
ни материи со капацитет од 10.000 kg и поголеми и 
складови за сместување на човечка и добиточна хра-
на, опрема и други материјали, освен складови за 
сместување на санитетски материјали; 

15) велосипеди и моторцикли од сите видови; 
16) сите видови запрежни возила; 
17) јавачки, теглечки и. товарен добиток; 
18) јавачки, запрежен и товарен прибор кон ја-

вачки, теглечки и товарен добиток; 
19) станбени и други згради и земјиште со уре-г 

ди и инсталации., 

2. Начин на земање на предмети 
Член 2 

Согласно членот 53 точка 8 од Законот за на-
родната одбрана, надлежниот општински орган вр-
ши попис и води евиденција на предметите од ра-
ботните организации што тие се должни да ти да-
ваат за потребите на вежби и за воени потонувања 
на Југословенската народна армија, територијалната 
одбрана и цивилната заштита на општествено-поли-
тичките заедници (во понатамошниот текст: попи-
шаните предмети). 

Член 3 
Пописот на предметите се врши врз основа на 

евиденциите кои, според посебните прописи, ги во-
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дат надлежните органи и организации односно врз 
основа на евиденциите што ги водат работните ор-
ганизации. 

Ако за одделни предмети не постојат евиденци-
ите од ставот 1 на овој член или податоците од тие 
евиденции се недоволни за попис, надлежниот оп-
штински орган непосредно врши преглед и попис на 
таквите предмети. 

Член 4 
Органите и организациите кои, според посебните 

прописи, ја водат евиденцијата на предметите се дол-
жн-и на барање на надлежниот орган да достават по-
датоци за предметите заради попис и евиденција за 
потребите на Југословенската народна армија, те-
риторијалната одбрана и цивилната заштита на оп-
штествено-политичките заедници. 

Работните организации се должни на надлеж-
ниот општински орган да му ги стават на увид по-
датоците и исправите за предметите и да му овозмо-
жат преглед на предметите заради попис и евиден-
ција. 

Член 5 
Евиденцијата на попишаните предмети содржи 

назив и седиште на работната организација и вид 
на предметот. 

Зависно од видот на предметот, во евиденцијата 
на попиша,ните предмети се внесуваат и податоци 
за типот, марката, димензиите, носивоста, јачината на 
моторот, годината на производството и други инди-
видуални ознаки на предметите, како и неопходните 
податоци за состојбата односно за можностите за ко-
ристење на предметите. 

Образецот за евидентирање на попишагогге пред-
мети го пропишува државниот секретар за народна 
одбрана. 

Член 6 
Надлежниот општински орган врши распоред 

на попишаните предмети од работните организации 
за потребите на Југословенската народна армија, 
територијалната одбрана и цивилната заштита на 
општествено-политичките заедници, и им издава на 
работните организации исправи во кои ја назна-
чува единицата на која попишаните предмети мо-
раат да ЈЛ се предадат и времето и местото на пре-
давањето. 

Член 7 
Работните организации се должни при предава-

њето на попишаните предмети, да ги предадат и 
соодветната опрема, приборот и резервните делови 
што им припаѓаат на тие предмети. 

I Член 8 
1 Приемот на попишаните предмети го врши ко-
мисија од три члена или лице што ќе го определи 
старешината на единицата за чии потреби се земаат 
предметите. 

Член 9 
При приемот на попишаните предмети се утвр-

дува дали предметот се наоѓа во исправна состојба 
и дали има опрема, прибор и резервни делови што 
му припаѓаат, и за тоа на работната организација Ќ 
се издава потврда. 

По исклучок, во случај на непосредна воена 
опасност, воена состојба или општа или делумна 
мобилизација, утврдувањето на исправноста на при-
мениот предмет и опрема, прибор и резервни делови 
што му припаѓаат може да се изврши дополнително. 

3. Надоместок 
Член 10 

За користење предмети земени за потребите на 
воени вежби на Југословенската народна армија и 
на вежби на територијалната одбрана и на цивил-
ната заштита на општествено-политичките заедници, 
на работните организации им припаѓа надоместокот 
определен со Тарифата на надоместоците за корис-
тење предмети земени при вежби на Југословенската 
народна армија, територијалната одбрана и цивилната 
заштита на општествено-политичките заедници (во 

понатамошниот текст: Тарифата), која е отпечатена 
кон оваа уредба и е нејзин составен дел. 

Ако надоместокот определен со Тарифата е по- -
мал од износот на задолжителните давачки што го 
товарат попишаниот предмет или од износите што 
работната организација му ги плаќа на друго лице 
за користење на неговиот предмет заради вршење 
на неодложни работи и задачи, на работната орга-
низација и припаѓа надоместок во износот на задол-
жителните давачки односно во износот на закупни-
ната на предметот кој им одговара на месните 
прилики. 

Член 11 
За користење станбени и други згради и зем-

јишта со уреди и инсталации, од членот 1 точ. 14 и 
19 на оваа уредба, надоместок се определува според 
закупнината што е вообичаена во местото каде што 
е зградата или земјиштето — во времето на нивното 
користење. 

Член 12 
За погонско гориво и мазиво и за добиточна хра-

на, што се потрошени заради доставување на пред-
метите односно за исхрана на добитокот до местото 
на предавањето, надоместокот се исплатува според 
месните пазарни цени, ако при враќањето на пред-
метите на работната организација не и се дава ко-
личината на погонско гориво и мазиво односно на 
добиточна храна што е потрошена при доставува-
њето на предметите. 

Член 13 
Надоместокот за користење на предметите при-

паѓа од денот на приемот до денот на враќањето на 
предметите на работната организација. 

Во времето на користењето се засметува и вре-
мето потребно за доставување на предметите до ме-
стото на предавањето и времето потребно за вра-
ќање на предметите до седиштето на работната ор-
ганизација. 

На работната организација и се исплатува полн 
дневен износ на надоместок за времето на користе-
њето на предметите над 12 часови, а половина дне-
вен износ на надоместокот — за време пократко од 
12 часови. 

Надоместокот за користење на предметите се ис-
платува во рок од 8 дена од денот на враќањето на 
предметите. Ако предметите се користат подолго од 
30 дена, на барање од работната организација надо-
местокот се исплатува месечно наназад. 

Член 14 
На работните организации им припаѓа надоме-

сток на превозните трошоци и дневници за патува-
ње на работниците во врска со предавањето и пре-
земањето на предметите. 

Надоместокот на превозните трошоци се исплату-
ва по цените на превозот со средства на јавниот со-
обраќај, и тоа само ако местот на предавањето од-
носно преземањето на предметите е оддалечено над 
10 km од седиштето на работната организација. 

Дневниците за патувањето се исплатуваат за 
времето потребно за̂  доставување и предавање на 
предметите и за враќање на работниците до седиш-
тето на работната организација, односно за времето 
потребно за доаѓање заради преземање на предме-
тите и за враќање до седиштето на работната ор-
ганизација. 

Кога предметот е земен за потребите на воени 
вежби на Југословенската народна армија, дневни-
ците за патувањето од ставот 3 на овој член се 
пресметуваат и се исплатуваат според прописите за 
патните и други трошоци во Југословенската народ-
на армија. 

Кога предметот е земен за потребите на вежби 
на територијалната одбрана или на цивилната заш-
тита на општествено-политичките заедници, днев-
ниците за патување се исплатуваат според репуб-
личките прописи. 
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Член 15 
На работната организација не и припаѓа надоме-

сток на превозните трошоци и дневниците за пату-
вање на работниците, како ниту надоместок за по-
гонско гориво и мазиво односно за добиточна храна 
потрошена при доставувањето на предметите, ако 
попишаниот предмет не е земен за вежба поради 
неисправност или неупотребливост, за која работна-
та организација ќе го известила надлежниот оп-
штински орган на време. 

Член 16 
На работната организација и припаѓа надомес-

ток на штета ако предметот биде оштетен, уништен 
или исчезне за времето на воени вежби на Југосло-
венската народна армија или вежби на територи-
јалната одбрана или цивилната заштита на опште-
ствено-политичките заедници. 

За уништен или исчезнат предмет височината на 
штетата се определува според месната пазарна вред-
ност што тој предмет ја имал во моментот на зе-
мањето. 

За оштетен предмет на работната организација 6 . 
припаѓа надоместок на штетата во височина на раз-
ликата помеѓу месната пазарна вредност на пред-
метот во врмето на земањето и неговата вредност 
во моментот на враќањето на работната организа-
ција, земајќи го предвид намалувањето на вредно-
ста настанато со редовната употреба на предметот. 

АКО оштетениот предмет не може да се поправ^ 
односно ако заболениот добиток не може да се из-
лекува, на работната организација и припаѓа надо-
местокот утврден на начинот од ставот 2 на овој 
член, намален за преостанатата вредност на пред-
метот односно на добитокот, ако предметот односно 
добитокот и се враќа на работната организација. 

АКО предметот е поправен пред неговото вра-
ќање, на работната организација ќ припаѓа надо-
месток во износ на намалената вредност на предме-
тот, а ако со поправката е зголемена вредноста на 
предметот, надоместокот за користењето на пред-
метот предвиден со Тарифата се намалува за из-
носот на зголемената вредност на предметот. 

Член 17 
Височината на штетата за оштетени, уништени 

или исчезнати предмети ја утврдува комисија за ут-
врдување на штета, која се состои од три члена. 

Членовите на комисијата за утврдување на ште-
та за предмети земени за потребите на Југословен-
ската народна армија ги определува старешината на 
единицата на положба на командант на самостоен 
баталјон или повисока положба, а за предметите 
земени за потребите на територијалната одбрана или 
цивилната заштита на општествено-политичките 
заедници — органот кој го наредил земањето на 
предметите. 

Член 18 
При утврдувањето на височината на штетата 

комисијата за утврдување на штетата ја утврдува 
разликата помеѓу вредноста на предметот во момен-
тот на земањето на користење и вредноста во мо-
ментот на враќањето на предметот на работната ор-
ганизација, земајќи го предвид намалувањето на 
вредноста на предметот настанато со неговото ре-
довно користење. 

Член 19 
Комисијата за утврдување на штетата ја изве-

стува работната организација за височината на ште-
тата што ја утврдила на земениот предмет. 

Извештај за височината на штетата комисијата 
му доставува на органот надлежен за донесување 
решение за исплатување на надоместокот. 

Член 20 
Врз основа на извештајот на комисијата за ут-

врдување на штетата за височината на штетата, над-
лежниот орган донесува решение за исплатување на 
надоместокот за оштетените, уништените или ис-
чезнатите предмети. 

Ако работната организација не е согласна со ви-
сочината на штетата што ја утврдила комисијата,; 
надлежниот орган во решението за исплатување на' 
надоместокот ќе ја упати работната организација де-
ка разликата на штетата може да ја бара преку 
суд. 

Во случајот од ставот 2 на овој член на работ-
ната организација со решението и се доставува и 
препис на извештајот на комисијата за утврдување 
на штетата. 

Член 21 -ј 
Решението за исплатување на надоместок за ко- , 

ристење на предметите и решението за исплатување 
на надоместок на штетата настаната на предметите 
земени за потребите на воени вежби на Југословен". 
ската народна армија ги донесуваат воените старец 
шини на положба командант на полк или на по-
висока положба. 

Решението за исплатување на надоместокот за 
користење на предметите и решението за исплату-
вање на надоместок на штетата настаната на пред-
метите земени за вежби на единиците на територи-
јалната одбрана или на цивилната заштита на оп-
штествено-политичките заедници ги донесуваат ста-
решините на тие единици. 

Член 22 
Надоместокот на штетата се исплатува во рок од 

8 дена од денот на донесувањето на решението за ис-
платување на надоместокот. 

4. Преодни и завршни одредби 
Член 23 

Одредбите на оваа уредба ќе се применуваат и 
врз нера справените случаи на надоместок за корис-
тење на предмети и надоместок на штета настанати 
на предметите земени за потребите на воени вежби 
на Југословенската народна армија и вежби на те-
риторијалната одбрана и цивилната заштита на оп-
штествено-политичките заедници пред денот на 
влегувањето во сила на оваа уредба, ако е тоа попо-
волно за работните организации. 

Член 24 
Одредбите на оваа уредба согласно се примену-

ваат и на другите организации и граѓани. 

Член 25 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уред-

ба престанува да важи Уредбата за надоместоците 
за предмети и добиток земени при воени вежби 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 43/66). 

Член 26 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Р. п. бр. 197 

19 декември 1969 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател. 

Митја Рибичич, с. р 

Т А Р И Ф А 
НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ ПРЕДМЕ-: 

ТИ ЗЕМЕНИ ПРИ ВЕЖБИ НА ЈУГОСЛОВЕНСКА-
ТА НАРОДНА АРМИЈА, ТЕРИТОРИЈАЛНАТА ОД-
БРАНА И ЦИВИЛНАТА ЗАШТИТА НА ОПШТЕ-

СТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

Височината на надоместокот од членот 10 на 
Уредбата за спроведување на материјалната обврс-
ка на работните и други организации и граѓани за 
предмети земени за потребите на воени вежби на 
Југословенската народна армија и вежби на тери-, 
торијалната одбрана и цивилната заштита на опште-' 
ствено-политичките заедници, изнесува месечно: 
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Динари 
1) за патнички автомобили и комбинирани во-

зила (комби), според работната зафатнина 
на моторот, и тоа:' 

- до 1000 cm3 - - - - - - - . - ззо 
- над 1000 до 1500 cm3 - - - - - - 480 
- над 1500 до 2000 cm3 - - - - - . - - 630' 
- над 2000 стл - - - - . - - - - 870 
2) за теренски автомобили, без оглед на бројот 

на седиштата — — . - — — — — — 870 
3) за автобуси, според бројот на седиштата, и тоа: 
- од 9 до 23 седишта — — — — — — 3.465 
- над 23 до 39 седишта - - - - — - 3.636 
- над 39 седишта - — — — — — — 6.408 

Височината на надоместокот од одредбата под 
3 на оваа тарифа определена за автобуси ќе се ис-
платува само ако давател на автобусот е работна ор-
ганизација што се занимава со превоз на патници 
во градскиот и меѓуградскиот јавен сообраќај. 

Височината на надоместок за автобуси на ра-
ботни и други организации што не се занимаваат 
со превоз на патници во градскиот и меѓуградскиот 
јавен сообраќај, без оглед на бројот на седиштета, 
изнесува 3.180 динари; 
4) на товарни возила (камиони, камионети) намене-

нети за превоз на товари, според носивоста, и тоа: 
Динари 

— до 2 тена носивост - — — — — — 600 
— над 2 до 3 тона носивост — — — — — 930 
— над 3 до 5 тона носивост — — — — — 1.440 
— над 5 до 7 тона носивост - — — — — 1.950 
— над 7 тона носивост — — — — — — 4.170 
5) за специјални возила, и тоа: 
— авто-работилница — — — - — — 4.200 
— протиполѕарен автомобил — — — — — 3.300 
— санитетски автомобил — — — — — — 840 
— радио-станица — — — - — — — 840 
— автомобил за превоз на ѓубре — — — 1.230 
6) за автомобилски приколки и специјални 

товарни приколки, според носивоста, и тоа: 
— до 2 тона носивост — — — — — — — 330 
— над 2 до 4 тона носивост — — — — — 570 
— над 4 тона носивост — — — — — — 1.260 
7) за моторцикли, според рабо-тата зафатни-

на на моторот, и тоа: 
— мопед „колибри" — — — — — — — 63 
— од 175 до 250 cm3 - — — - - - - % 
— од 250 до 500 cm3 - - - - - - 120 
— над 500 cm3 — — — — — — 190 
8) за велосипеди — — — — — — — — 30 
9) за трактори: 
— на тркала, за 1 КЅ јачина на моторот — — 15 
— гасеничари, за 1 КЅ јачина на моторот - 20 
10) за тракторски приколки, според носивоста, 

и тоа: 
— од 0,5 до 2,5 тона — — — — — — — 150 
— од 3 до 4,5 тона — — — — — - — 270 
— од 5 тона — — — — — — — — — 450 
И) за бродови, по БИТ, КЅ, односно за 1 тон 

носивост, и тоа: 
а) за бродови чии корисници се работни орга-

низации: 
— бродови на море за БИТ — - — — - 175 
— бродови со сопствен погон, на внатрешни 

пловни патишта, за КЅ — — — — 88 
— бродови без погон, на внатрешни пловни 

патишта, за 1 тон носивост — — — — 15 
б) за бродови чии сопствен.ици се граѓани: 
— бродови на море, за BRT — — — — 60 
— бродови со сопствен погон, на внатрешните 

пловни патишта, за КЅ — — — 30 
— бродови без погон, на внатрешни пловни 

патишта, за 1 тон носивост — — 10 
12) за користење објекти со опрема и уреди 

што им служат на нивната основна намена, 
како што се луки, пристаништа, аеродроми 
и слични објекти од членот 1 на оваа уред-
ба, што за време на вежби не се користат 
за сместување на луѓе и материјали, — се 
дава надоместок во височина на фактични-

Динари 
те трошоци што работната организација ги 
има по повод користењето на објектите за 
потребите на вежбите; 

13) за запрежни возила, според бројот на ос-
ките и видот, и тоа: 

а) кола со една оска (чеза, карета, сака) - — 15 
б) кола со две оски: 
— народна кола со канати, лотри — — — 70 
— шпедитерска кола со федери или без фе-

дери — — — — — — — — — — 108 
14) за запрежен и јавачки прибор: 
— амут кожен — — — — — — — — 9 
— амут кожен со камут — — — — — — 12 
— амут конопен — — — — — — — — 9 
— седло — војнички модел — — — — — 12 
— самар дрвен — — — — — — — — 3 
15) за теглечки и товарен добиток (коњи, мас-

ки, мулиња и магариња), според групите, 
и тоа: 

— I група — теглечки коњи — тешки, средни 
и јавачки коњи — — — — — — — 270 

— II група — теглечки коњи — лесни, мули-
ња, маски и магариња црни крупни — — 240 

— III група — товарни коњи — — — — 210 
— IV група — магариња — сиви мулиња — 90 
16) за користење на други предмети од членот 1 

на оваа наредба височината на надоместо-
кот се утврдува врз основа на податоците 
од книговодството на давателот и се испла-
тува во височина на задолжителните давач-
ки што го товарат предметот за периодот на 
вежбите. 
Дневниот износ на надоместокот според оваа та-

рифа се утводува така што месечниот износ на на-
доместокот ќе се подели со бројот 30. 

692. 
Врз основа на членот 89 од Законот за народната 

одбрана („Службен лист на СФРЈ", бр. 8/69К Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СПОСОБНОСТА ЗА СЛУ-
ЖЕЊЕ ВО ЦИВИЛНАТА ЗАШТИТА И ЗА ИЗВР-
ШУВАЊЕ НА ОБВРСКАТА ЗА СЛУЖЕЊЕ ВО 

ЦИВИЛНАТА ЗАШТИТА 

1. Утврдување на способноста за служење во 
цивилната заштита 

Член 1 
Способноста за служење во цивилната заштита 

се утврдува на барање на обврзникот на цивилната 
заштита кој веќе е распореден во единица на цивил-
ната заштита. 

Барањето за утврдување на способноста за слу-
жење во цивилната заштита му се поднесува на над-
лежниот општински орган. 

Член 2 
Способноста за служење во цивилната заштита 

ја утврдува лекарска комисија која, согласно на чле-
нот 53 точка 4 од Законот за народната одбрана, ќе 
ја определи општината (во понатамошниот текст: 
лекарската комисија). 

Член 3 
Лекарската комисија је утврдува способноста за 

служење во цивилната заштита врз основа на пре-
гледот на обврзникот и лекарските наоди., 

Утврдувањето на способноста лекарската коми-
сија може да го изврши и врз основа на лекарската 
документација за лекувањето на обврзникот или ле-
карската документација прибавена во постапката за 
оценување на работната способност и инвалидитетот, 
ако тие наоди се доволни за утврдување на способ-
носта на обврзникот. 

Член 4 
Лекарската комисија утврдува дали обврзникот 

е способен, ограничено способен или неспособен за 
служење во цивилната заштита. 
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Ако лекарската комисија утврди дека обврзни-
кот е ограничено способен за служење во цивилната 
заштита, должна е да ги определи видовите на ра-
ботите на кои обврзникот може да се распореди. 

Обврзникот кој од страна на лекарската коми-
сија е огласен за неспособен за служење во цивил-
ната заштита, се ослободува од обврската за слу-
жење во цивилната заштита. 

Член 5 
Способноста на обврзникот на^ цивилната за-

штита за служење во цивилната заштита се утвр-
дува со решение, кое врз основа на наодот на лекар-
ската комисија го донесува надлежниот општински 
орган. 

2. Извршување на обврската за служење во 
цивилната заштита 

Член 6 
Обврската за служење во цивилната заштита се 

извршува со вршење должности во единиците на 
цивилната заштита или со повремено учествување 
во заштитата и во спасувањето на населението и ма-
теријалните добра загрозени со воени дејствија. 

Член 7 
Во врска со обврската за служење во цивилната 

заштита, обврзниците распоредени во единици на 
цивилната заштита се должни: да се обучуваат за 
заштита и спасување според пропишаната програма; 
да се одзоват на општа и поединечна покана во слу-
чај на мобилизација, непосредна воена опасност и 
воена состојба, пробни тревоги и вежби, како и за-
ради извршување на други задачи и работи на ци-
вилната заштита; при поаѓањето во единицата на 
цивилната заштита односно на местото определено 
во поканата да ги земат со себе личните предмети 
и прирачниот алат назначени во поканата и, во 
врска со извршувањето на должноста во едини-
цата на цивилната заштита, да ги извршуваат наре-
дувањата и упатствата на овластените органи. 

Член 8 
Обврзниците на цивилната заштита кои се рас-

поредени во единица на цивилната заштита во месна 
заедница, населба, или станбена или друга зграда, 
должни се на старешината на единицата на цивил-
ната заштита во која се распоредени да му ја при-
јават промената на станот односно живеалиштето 
или престојот и промената на семејната состојба од 
влијание врз нивната обврска на служење во цивил-
ната заштита, во рок од осум дена од денот на наста-
натата промена. 

Член 9 
На обврзниците распоредени во единици на ци-

вилната заштита им се издава Книшка на цивил-
ната заштита, во која се запишува: името и прези-
мето, годината на раѓањето, занимањето и крвната 
група на обврзникот, податокот за завршена обука 
за одбрана и заштита и распоредот. 

Образецот на Книшката на ' цивилната заштита 
го пропишува државниот секретар за народна од-
брана. 

3. Завршна одредба 

Член 10 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
\ 

Р, п. бр. 195 
19 декември 1969 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, с. р. 

693. 
Врз основа на членот 228 точка 6 од Уставот 

на Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПОДИГАЊЕ НА ПРАТЕНИШТВОТО НА СОЦИ-
ЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУ-
ГОСЛАВИЈА ВО ТЕГУСИГАЛПА (РЕПУБЛИКА 
ХОНДУРАС), СО СЕДИШТЕ ВО МЕКСИКО, НА 

СТЕПЕН НА АМБАСАДА 

1. Пратеништвото на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија во Тегусигалпа (Републи-
ка Хондурас), со седиште во Мексико, се подига на 
степен на амбасада со 15 ноември 1969 година. 

2. Државниот секретар за надворешни работи ќе 
преземе мерки потребни за извршување на оваа од-
лука. 

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

Р. п. бр. 192 
24 декември 1969 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, с. р. 

694. 
Врз основа на членот 19 став 1 и членот 20 ст. 1 и 2 од Законот за девизното работење („Службен 

лист на СФРЈ", бр. 29/66, 54/67, 55/68, 13/69, 20/69, 50/69 и 55/69) и членот 37 став 2 од Законот за прометот 
на стоки и услуги со странство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 

14/65, 28/66 и 54/67), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ ЧИЈ ИЗВОЗ И 

УВОЗ Е РЕГУЛИРАН 

1. Во Списокот на стоките за кои се утврдуваат условите за извоз и увоз, кој е составен дел на 
Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ", бр. 
37/66, 45/66, 13/67, 17/67, 30/67, 32/67, 40/67, 54/67, 11/68, 13/68, 19/68,-25/68, 27/68, 31/68, 40/68, 43/68,11/69,22/69, 
27/69 и 51/69), во колоната 5 се вршат следните измени, и тоа: 
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Поранешна . Се заменува со 
Шифра од На. Наименуваше кратенка за сто- кратенка за сто-

Реден менклатурата, ' ковен режим на ковен режим на 
број на СИТ извозот извозот 

Во секторот 0 — Производи за храна 
178 041-00-10 Пченица Д ЛБ 
179 041-00-20 Пченица за сеидба Д ЛБ 
197 045-10-10 'Рж Д ЛБ 
198 045-10-20 'Рж за сеидба Д ЛБ 
205 046-01-10 Брашно пченично Д ЛБ 
206 046-02-10 Прекруп пченичен Д ЛБ 
207 046-02-20 Гриз пченичен Д ЛБ 
208 047-01-10 Брашно 'ржено Д ЛБ 
517 091-30-11 Маст свинска, сурова Д ЛБ 
518 091-30-12 Маст свинска, пресувана Д ЛБ 
520 091-30-30 Сало топено Д ЛБ 
521 091-40-10 Маргарин Д ЛБ 
522 091-40-90 Маснотии за јадење, други Д ЛБ 

Во секторот 2 — Сурови материи нејастиви, освен горивото 
55 221-80-10 Семе од сончоглед Д ЛБ 
60 221-80-60 Маслодајна репка Д ЛБ 
97 241-10-50 Пилански отпадоци и краешници за гориво ЛБ ЛБ1) 

408 282-00-30 Отпадоци од бел лим Д ЛБ 
410 283-11-10 Руда од бакар Д ЛБ 
411 283-11-50 Концентрат од бакар д ЛБ 
412 283-12-10 Бакар мате д ЛБ 

1) Д ако е од иглолисници 

Во секторот 4 — Животински и растителни ма ела и масти 
16 421-20-10 Масло соино сурово Д ЛБ 
17 421-20-20 Масло соино пречистено Д ЛБ 
18 421-30-10 Масло памуково сурово Д ЛБ 
19 421-30-20 Масло памуково пречистено д ЛБ 
20 421-40-10 Масло од кикиритки (арашид) сурово д ЛБ 
21 421-40-20 Масло од кикиритки (арашид) пречистено д ЛБ 
22 421-50-10 Масло од маслинки сурово д ЛБ 
23 421-50-20 Масло од маслинки пречистено д ЛБ 
24 421-60-10 Масло од сончоглед сурово д ЛБ 
25 421-60-20 Масло од сончоглед пречистено д ЛБ 
26 421-70-10 Масло од репка сурово д ЛБ 
27 421-70-20 Масло од репка пречистено д ЛБ 

Во секторот 6 — Изработени производи класификувани претежно според материјалот 
733 682-11-10 Бакар блистер д ЛБ 
734 682-11-90 Бакар за рафинирање, друг д ЛБ 
735 682-12-10 Бакар електролитен д ЛБ 
738 682-12-50 Бакарни аноди и катоди необработени д ЛБ ' 
739 682-12-90 Бакар рафиниран и легиран необработен друг д ЛБ 
740 682-13-10 Бакарни предлегури необработени д ЛБ" 

2. Во колоната 6, се вршат следните измени, и тоа: 

„Реден 
број 

Шифра од Но-
менкталурзта на 

СИТ 
Наименување 

Поранешна Се заменува со 
кратенка за сто- кратенка за сто-
ковен режим наковен режим на 

увозот увозот 

Во секторот 0 — Производи за храна 
135 025-00-30 Ја јца во лупша од друга живина ГДК ЛВ 
348 054-10-20 Компир семенски ЛВ ЛБСР 
446 074-20-10 Мате чај ЛБО ЛБ 
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454 075-10-60 Отпадоци од пиперка мелена (меркантил) ЛБО ЛБ 
455 075-21-10 Ванила ЛБО ЛБ 
456 075-22-10 Дарчин ЛБО ЛБ 
457 075-23-11 Каранфилче мелено или не ЛБО ЛБ 
458 075-23-12 Каранфилче во цвет или дршки ЛБО ЛБ 
459 075-24-11 Мускат орев ЛБО ЛБ 
460 075-24-12 Мускат цвет ЛБО ЛБ 
461 075-24-ia Кардамом ЛБО ЛБ 
462 075-25-11 Коријандер ЛБО ЛБ 
463 075-25-12 Коморач ЛБО ЛБ 
464 075-25-20 Ким ЛБО ЛБ 
465 075-25-30 Анис ЛБО ЛБ 
466 075-25-40 Вења ЛБО ЛБ 
467 075-29-10 Лисје лаворово ЛБО ЛБ 
468 075-29-20 Шафран ЛБО ЛБ 
469 075-29-90 Други зачини (мајкина душичка, најгвирц и меша-

ни зачини) ЛБО ЛБ 

Во секторот 1 - Пијачки и тутун 
7 112-11-10 Шира (непресечена со алкохол) г д к Д 

Во секторот 2 — Сурови материи нејастиви, освен горивото 
12 211-40-10 Кожа козја, сурова и посолена ЛБО^ ЛБ 

13 211-40-20 Кожа козја, сува ЛБО" ЛБ 

14 211-40-30 Кожа јарешка сурова и посолена Л Б О ' ЛБ 

15 211-40-41 Кожа јарешка (од 50 kg во 100 парч.), сува ЛБ05" ЛБ 

16 211-40-42 Кожа јарешка од ѕвизец (хеберлинг), сува Л ВО5" ЛБ 

19а 211-60-52 Кожа јагнешка со волна, сурова и посолена до 2 кг 
заклучно — база сува ЛБО^ ЛБ 

78 231-10-10 Каучук природен ЛБ05" г д к 

79 231-10-40 Латекс, па и стабилизиран или концентриран ЛБО^ г д к 

80 231-10-50 Креп гума за ѓонови ЛБ05" г д к 

81 231-10-80 Балата сурова ЛБО" г д к 

82 231-10-90 Гутаперка и други природни гуми — сурови ЛБО+ г д к 

83 231-20-11 Polybutadien-styrol синтетички каучук, течен ЛБО^ г д к 

84 231-20-19 Каучук синтетички, течен, друг ЛБО^ г д к 

85 231-20-21 Polybutadien-styrol синтетички каучук, цврст ЛБО^ . г д к 

86 231-20-22 Butyl каучук (синтетички, цврст каучук) Л Б О ' г д к 

87 231-20-29 Каучук синтетички, цврст, друг Л Б О ' г д к 

88 231-20-50 Каучук, маслен (фактис) ЛБО^ г д к 

89 231-30-10 Каучук регенериран, во плочи, листови и ленти ЛБО^ г д к 

191 244-01-30 Отпадоци од плута ЛБО5" ЛБ 

192 244-02-10 Плута природна во коцки или плочи (за тапи) ЛБО" ЛБ 

193 244-02-90 Плута природна во плочи, друга (лепена, зајакната 
за цигари и сл.) ЛБО^ ЛБ 

211 262-10:10 Волна мерино непрана ДК г д к 

212 262-10-20 Волна вкрстена непрана, финост до 30 микрони д к г д к 

213 262-10-30 Волна табачка непрана, финост до 30 микрони д к г д к 

214 262-20-10 Волна мерино прана д к г д к 

215 262-20-20 Волна вкрстена прана, финост до 30 микрони д к г д к 

231 262-70-11 Волна мерино влачена или чешлана д к г д к 

232 262-70-12 Волна вкрстена, влачена или чешлана, финост до 
30 микрони д к г д к 

427 283-91-10 Руда громова 1а и Па Р К РК^ 

428 283-9U30 Руда хромова Ш а Р К РК^ 
429 283-91-50 Концентрат хромов Р К РК5" 

595 292-92-10 Морска трева ЛБО ЛБ 



Страна 1512 - Број 56 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ f Среда, 31 декември 1969 

1 2 3 4 5 

Во секторот 3 — Минерални горива, мазива и сродни производи 
13 321-80-11 Кокс металуршки ситен РК РК^ 
14 321-80-12 Кокс металуршки крупен РК РК" 
15 321-80-13 Кокс леарски РК Р К ' 
17 321-80-20 Кокс швелуван (полукокс) РК РК" 
18 321-80-30 Прав од кокс РК РК^ 
23 332-10-20 Бензин авионски ЛБО" ЛБ 
35 332-51-12 Масло за авионски мотори ЛБО' ЛБ 

Во секторот 5 — Хемиски производи 
22 512-21-10 Метилалкохол (метанол) чист ГДК ЛБ 
57 512-43-10 Ацетон ЛБО4 ГДК 
66 512-51-51 Бензоииска киселина ГДК ЛБ 
79 512-52-40 Фтална киселина и анхидрид на фталпа киселина Д РК 
81 512-52-61 Диоктилфталат Д РК 
82 512-52-62 Дибутилфталат д РК 
93 512-53-93 Калциум глуконат ЛБО ЛБ 

123 512-75-10 Хексаметилен-тетрамин, негови соли и деривати ГДК ЛБ 
184 513-31-10 Солна киселина ЛЕС ГДК 
187 513-33-10 Сулфурна киселина ЛБО ЛБ 
188 513-33-20 Олеум-чадлива сулфурна киселина ЛБО ЛБ 
189 513-34-10 Азотна киселина ЛБО" гдк 
191 513-35-11 Фосфорна киселина, орто- и пирофосфориа кисе-

РК лина ЛБО" РК 
232 513-53-10 Железо-оксид и хидроксид (вклучувајќи ги земје- ЛБ ните бои со 70% и повеќе FeaOs) ГДК ЛБ 
235 513-56-10 Оловен миниум ЛБО' ГДК 
236 513-56-90 Оловни оксиди други ЛБОф гдк 
238 513-62-10 Натриум хидроксид (каустична сода) ЛБО' Д 
239 513-62-20 Натриум хидроксид произведен со електролиза ЛБО" гдк 
243 4 513-64-10 Магнезиум-оксид и хидроксид гдк ЛБ 
249 513-66-10 Корунд вештачки ЛБОф ГДК 
250 513-67-10 Хромов оксид и хидроксид ГДК ЛБ 
293 514-24-51 Сулфат на никел ГДК ЛБ 
294 514-24-52 Сулфат на натриум (Глауберова сол) ЛБО̂  ГДК 
323 514-31-10 Цијаниди на бакар и цинк - ГДК ЛБ 
331 514-34-10 Борати РК гдк 
396 531-01-19 Бои синтетички органски други гдк ЛБ 
414 533-10-10 Литопон ЛБО" гдк 
'416 533-10-22 Пигменти врз база на титан-оксид гдк ЛБ 
442 533-32-70 Бронзени бои ГДК ЛБ 
471 541-40-30 Кофеин и негови соли ЛБО ЛБ 
473 541-40-50 Theobromin и негови соли ЛБО ЛБ 
561 561-10-20 Амониум сулфат ЛБО ЛБО1 

610д 581-20-15 Поливинил ацетат во емулзија и раствор РК РК" 
618 581-32-20 Целулоид, целулозен ацетат гдк ЛБ 
656 599-56-30 Глобулин и хемоглобин (освен приготвен како лек) Л Б О ^ ГДК 
691 599-76-10 Забрзувачи за гума ЛБО^ ГДК 
707 599-99-30 Катализатори ГДК ЛБ 
714 599-99-84 Хлорпарафин и полихлордифенил течен " г д ќ ЛБ 

Во секторот 6 -- Изработени производи класификувани претежно според материјалот 
25 .611-92-20 Кожа козја и јарешка полуштавена ЛБО ЛБ 
64 629-10-10 Гуми внатрешни за патнички автомобили ЛБОф РК̂  
65 629-10-20 Гуми внатрешни за автобуси и камиони ЖБОџ РК^ 
66 629-10-31 Гуми внатрешни за авиони ЈГБОф ЛБ 
67 629-10-32 Гуми внатрешни за трактори ЛЂОџ РК̂  
68 629-10-33 Гуми внатрешни за моторцикли ЛБО̂  РК' 
69 629-10-34 Гуми внатрешни за велосипеди ЛЂОџ Р К ' 
70 629-10-39 Гуми внатрешни други Ј1ЂОџ РК^ 
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71 629-10-40 Гуми надворешни за патнички автомобили ЛБО^ PK" 
72 629-10-50 гуми надворешни за камиони" и автобуси ЛБО" РК1" 
73 629-10-91 Гуми надворешни за авиони ЛБО" л в 
74 629-10-92 Гуми надворешни за трактори ЛБОф РК" 
75 629-10-93 Гуми надворешни за моторцикли ЛБО" РК^ 
76 629-10-94 Гуми надворешни за велосипеди ЛБОф РК" 
77 629-10-99 Гуми надворешни други ЛЕО" РК" 

152 633-02-10 Плута пресувана во блокови, прачки, плочи, листо-
ви и цевки ЛБО" г д к 

173 641-50-50 Кондензаторска и кабловска хартија ЛБО ЛБ 
183 641-92-30 Картон или хартија лепена, катранисана ЛБО ЛБ 
184 641-92-90 Хартија или картон лепен, други ЛБО ЛБ 
200 641-95-92 Хартија и картон зајакнати (со метална влошка или 

^ предиво) ЛБО ЛБ 
202 641-95-94 Хартија и картон обложени со графит ЛБО ' ЛБ 
272 651-61-50 Конец синтетички за индустријата Д гдк 
273 651-61-90 Предива од синтетички бескрајни влакна, други Д гдќ 
274 651-62-10 Монофил (вештачка слама) од синтетички влакна Д г д к 
275 651-62-50 Катгут имитација од синтетичко предиво, нестери-

лен Д г д к 
278 651-64-10 Предиво од испрекинати најлон и перлон влакна Д г д к 
279 651-64-50 Конец од испрекинати синтетички влакна за инду-

стријата д гдк 
280 651-64-90 Предиво од други испрекинати синтетички влакна д г д к 
281 651-65-10 Конец од испрекинати најлон и перлон влакна д г д к 
282 651-65-90 Конец од испрекинати синтетички влакна, друг д гдк 
284 651-71-20 Предиво од бескрајни ацетат влакна д \ ГДК 
285 651-71-30 Предиво од бескрајни други вештачки влакна д г д к 
286 651-71-50 Конец од бескрајни вештачки влакна за индустри-

д г д к јата д г д к 
287 651-72-10 Монофил од вештачки влакна д г д к 
289 651-73-10 Конец од бескрајни вештачки влакна д г д к 
291 651-74-90 Предива од други вештачки испрекинати влакна д ДК" 
292 651-75-10 Конец од испрекинати вештачки влакна д г д к 
714 678-40-10 Цевоводи хидроелектрични, зајакнати РК^ гдк 
879 693-12-10 Јажиња бакрени голи Л Е С ЛБ 
882 693-13-10 Јажиња алуминиумски ЛБО' ЛБ 
884 693-13-90 Кабли и плетени ленти од алуминиум, неизолирани ЛБО^ ЛБ 
918 695-21-10 Пили за дрво ЛБО" г д к 

Во секторот 7 -- Машини и транспортни уреди 
430 724-10-10 Телевизиски приемници д гдк 
674 733-30-30 Вагон-приколки за автомобили (за станбена упо-

треба) г д к д 
Во секторот 8 -- Разни готови производи 

285а 862-42-12 Филмови за фотографија (рол филмови црно-бели и ЛЕС гдк во боја) — за графичката индустрија ЛЕС гдк 
286 862-42-20 Рендген-филмови РК" гдк 
286а 862-42-21 Рендген-филмови двојно емулгирани во ролни, не-

ЛБО^ гдк приготвени за продажба ЛБО^ гдк 
287 862-42-30 Кинематографска филмска лента неосветлена РК^ гдк 
290а 862-44-12 Фотографски филмови или плочи неосветлени и не- ЛЕС гдк развиени — за графичката индустрија ЛЕС гдк 
291а 862-45-12 Фотографски филмови и плочи осветлени и разви- ЛБО' гдк ени — за графичката индустрија ЛБО' гдк 
332 891-20-90 Грамофонски плочи за снимање ЛБО^ гдк 
343 891-43-10 Жици за музички инструменти гдк ЛБ 
456 895-95-20 Премачкувачи за ретуширање, гравирање, препара-

ЛБО^ гдк ти за графика, офсет препарати ЛБО^ гдк 
491 899-21-20 Преплети од растителни материи г д к ЛБ 
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3. Во секторот О — Производи за храна, редниот број 8 се менува и гласи: 

Шифра од Тарифен 
Реден Номенкла- број од Ца- Формална 

број турата на Н а и м е н у в а њ е ринската извозот увозот 
СИТ тарифа 

1 2 3 4 5 6 

„8 001-10-51 Јуници за гоење од б до 12 месеци 01.02/46 Д РК". 
По редниот број 8 се додава нов реден број 8а, кој гласи: 

„8а 001-10-52 Јуници згоени над 6 месеци заклучно до 2 години 01.02/46 ЛБ РК". 
Редниот број 9 се менува и гласи: 

„9 001-10-61 Јунчиња за гоење од 6 до 12 месеци 01.02/56 Д РК". 
По редниот број 9 се додава нов реден број 9а, кој гласи: 

01.02/56 „9а 001-10-62 Јунчиња згоени над 6 месеци заклучно до 2 години 01.02/56 ЛБ РК". 
Редниот број 10 се менува и гласи: 

01.02/66 ,ДО 001-10-70 Телиња до заклучно 6 месеци 01.02/66 Д РК". 
По редниот број 386 се додаваат три нови редни броја, кои гласат: 

„386а 054-84-31 Концентрат на савињски хмел 12.06 ЛБ РК 
3866 054-84-32 Концентрат на банки хмел 12.06 ЛБ РК 

386в 054-84-33 Концентрат на друг хмел 12.06 ЛБ РК". 
По редниот број 394 се додава нов реден број 394а, кој гласи: 

07.04/5 „394а 055-10-90 Друг сушен зеленчук (морков, магдонос, целер и сл.) 07.04/5 ЛБ ЛБ". 

4. Во секторот 1 - Пијачки и тутун, по редниот број 40 се додава нов реден број 40а, кој гласи: 
„40а 112-40-95 Концентрирани екстракти и есенции за правење ал- 22.09/96 

кохолни пијачки 33.04/1 ЛБ ГДК". 

5. Во секторот 2 — Сурови материи нејастиви освен горивото, редниот број 271 се менува и 
гласи: 
„271 266-21-11 Влакна синтетички од определена должина, освен 

влакното синтетичко polyester 56.01/1 ЛБ дкп 
По редниот број 271 се додаваат два нови редни броја, кои гласат: 

„271 а 266-21-12 Влакна синтетички polyester 56.01/1 ЛБ ГДК 

2716 266-21-13 Други синтетички влакна, освен полиакрилни и 
полиамидни 56.01/1 ЛБ ГДК". 

Редниот број 272 се менува и гласи: 
„272 266-22-11 Влакна синтетички несечени во кабли, освен poly-

ester 56.02 ЛБ дал 
По редниот број 272 се додава нов реден број 272а, кој гласи: 

„272а 266-22-12 Влакна синтетички polyester несечени во кабли 56.02 ЛБ ГДК". 

Редниот 6poi 273 се менува и гласи: 
„273 266-23-11 Влакна синтетички, од определена должина влаче-

ви или чешлани, освен polyester 56.04/la, 6 ЛБ д к п 

По редниот број 273 се додава нов реден број 273а, кој гласи: 
„273а 266-23-12 Влакна синтетички, од определена должина влачени 

или чешлани, polyester 56.04/1а, б ЛБ ГДК". 

Редниот број 591 се менува и гласи: 
„591 292-91-41 Екстракт од дабов мов 13.03/2 ЛБ ЛБ". 

По редниот број 591 се додаваат три нови редни броја, кои гласат: 
„591 а 292-91-45 Екстракт на савињски хмел 13.03/2 ЛБ ЛБ 
5916 292-91-46 Екстракт на бачки хмел 13.03/2 ЛБ ЛБ 

591в 292-91-47 Екстракт на друг хмел 13.03/2 ЛБ ЛБ". 

6. Во секторот 3 — Минерални горива, мазива и сродни производи, редниот број 19 се менува 
и гласи: 
„19 321-80-91 Кокс од гасарници 27.04/1г ЛБ ЛБ". 

По редниот број 19 се додава нов реден број 19а, кој гласи: 
„19а 321-80-92 Кокс друг и брикети од кокс 27.04/3 ЛБ РК"". 

7. Во секторот 5 — Хемиски производи, по редниот број 6 се додава нов реден број 6а, кој гласи: 
„6а 512-12-93 Етил бензол и кумол 29.01/2Ѓ ЛБ ЛБ", 

' По редниот број 71 се додава нов реден број 71а, кој гласи: 
„71а 512-51-57 Монохлор-оцетна киселина 29.14/16 ЛВ Л Б ^ 
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Редниот број 130 се менува и гласи: 
„130 512-79-11 Изоцијаниди за полиуретански пени 

По редниот број 130 се додава нов реден број 130а, кој гласи: 
„130а 512-79-19 Азиди на карбокеилна киселина, изоцијаниди други 

Редниот број 146 се менува и гласи: 
„146 512-86-91 Аминосулфамиди CD-3 

По редниот број 146 се додава нов реден број 146а, кој гласи: 
„146а 512-86-99 Сулфамиди други 

Редниот број 168 се менува и гласи: 
„168 513-24-11 Силициум монокристал 

По редниот број 168 се додава нов реден број 168а, кој гласи: 
„168а 513-24-19 Силициум друг 

Редниот број 228 се менува и гласи: 
„228 513-51-11 Цинков оксид активен 

По редниот број 228 се додава нов реден број 228а, кој гласи: 
„228а 513-51-19 Цинков оксид друг 

Редниот број 255 се менува и гласи: 
„255 514-11-11 Магнезиум-флуорид 

По редниот број 255 се додава нов реден број 255а, кој гласи% 
„255а 514-11-19 Флуориди други 

По редниот број 261 се додаваат два нови редни броја, кои гласат: 
„261а 514-12-52 Бариум хлорид анхидриран 
2616 514-12-53 Стронциум хлорид 

Редниот 6poi 307 се менува и гласи: 
„307 514-25-51 Натриум нитрит 

По редниот број 307 се додава нов реден број 307а, кој гласи: 
„307а 514-25-59 Нитрити други 

Редниот број 325 се менува и гласи: 
„325 514-31-91 Натриум цијанид 

По редниот број 325 се додава нов реден број 325а, кој гласи: 
„325а 514-31-99 Цијаниди метални други 

Редниот број 595 се менува и гласи: 
„595 581-10-11 Полиестри за полиуретански пени 

По редниот број 595 се додава нов реден број 595а, кој гласи: 
„595а 581-10-19 — во емулзија или раствор, други 

По редниот број 597 се додава нов реден број 597а, кој гласи: 
„597а 581-10-40 - за лакови 

Редниот бој 706 се менува и гласи: 
„706 599-99-21 Фенилбетанафтиламин 

По редниот број 706 се додава нов реден број 706а, кој гласи: 
„706а 599-99-29 Антиоксиданти за гума, други 

8. Во секторот 6 — Изработени производи класификувани претежно 
ниот број 210 се менува и гласи: 
„210 642-11-20 Кутии од бранест картон 

— за индустријата на дрво 
По редниот број 210 се додава нов реден број 210а, кој гласи: 

„210а 642-11-29 Кутии од картон други 
Редниот број 271 се менува и гласи: 

„271 651-61-11 Најлон и перлон предива полиамид 66 филамент 
По редниот број 271 се додава нов реден број 271 а, кој гласи' 

„271а 651-61-19 Најлон и перлон предива други 
По редниот број 921 се додава нов реден број921а, кој гласи: 

„921а 695-21-91 Ножеви и листови за пили во дрвната индустрија 
и шумарството 

Редниот број 937 се менува и гласи: 
„937 695-23-91 Рачен алат и прибор друг во дрвната индустрија 

и шумарството 
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По редниот број 937 се додава нов реден број 937а, кој гласи: 
„937а 695-23-92 Рачен алат и прибор друг 82.04/6 ЛБ 

По редниот број 943 се додаваат два нови редни броја, кои гласат: 
„943а 695-24-70 Матрици за извлекување жица 82.05/1 д ЛБ 
9436 695-24-80 Друг алат за машини алатлики од тврди метали 

(дупчење, пресување, штанцување и сл.) 82.05/1ђ, е ЛБ 
Машини и транспортни уреди, по редниот број 178 се додава 

за 

9. Во секторот 7 
број 178а, кој гласи: 
„178а 717-20-19 Делови на машини за штавење кожа 

По редниот боој 179 се додава нов реден број 179а, кој гласи: 
„179а 717-20-29 Делови на машини за преработка на колеа 

замена 
По редниот број 180 се додава нов реден број 180а, кој гласи: 

„180а 717-20-39 Делови на машини за изработка на обувки (освен 
шивачки машини) — за замена 

По редниот број 188 се додава нов реден број 188а, кој гласи: 
„188а 717-30-91 Делови на чевларски машини — за замена 

По редниот број 196 се додава нов реден 6poi 196а, КОЈ гласи: 
„196а 718-22-21 Матрици ,за слагачки машини 

Редниот број 213 се менува и гласи: 
„213 718-42-31 Чекани за набивање патишта 

По редниот број 213 се додава нов реден број 213а, кој гласи: 
„213а 718-42-35 Машини за набивање — вибратори и слично 

По редниот број 223 се додава нов реден број 223а, кој гласи: 
„223а 718-51-50 Машини и уреди за обликување и производство на 

градежни материјали 
По редниот број 284 се додава нов реден број 284а, кој гласи: 

„284а 719-51-50 Машини за цепење и сечење неметали . 
Редниот број 312 се менува и гласи: 

„312 719-54-31 Делови и прибор за машини за обработка нз дрво 
По редниот број 312 се додаваат три нови ре дни броја, кои гласат: 

„312а 719-54-32 Делови и прибор за машини за обработка на дрво 
— за замена 

3126 719-54-33 Делови и прибор за л 
312в 719-54-34 Делови и прибор за i 

тични маси 
Редниот број 362 се менува и гласи: 

„362 719-91-41 Модели за одливки 2 

за замена 84.42/1 
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По редниот број 504 се додаваат два нови редни броја, кои гласат: 
„504а 729-20-92 Спирали за сијалици 
5046 729-20-99 Делови за сијалици (освен стаклени), други 

По редниот број 5556 се додава нов реден број 555в, кој гласи: 
„555в 729-96-13 Јаглено-графитни четчиња 

85.20/2 
85.20/3, 4, 
5, 6 
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84 48/1 ЛБ ЛБ 
на плута 84.48/1 ЛБ ГДК 
на плас-

84.48/1 ЛБ ГДК' 

пластични маси или каучук 84.60/1, 2 ЛБ ЛБ". 
По редниот број 362 се додава нов реден број 362а, кој гласи: 

„362а 719-91-42 Модели за одливки на пластични маси 84.60/1, 2 ЛБ ГДК". 
Редниот број 440 се менува и гласи: 

„440 724-91-40 Телефонски и телеграфски централи 85.13/1а, б 
в, 5 ЛБ Д". 

Редните броеви 453 и 454 се менуваат и гласат: 
„453 725-02-10 Машини за перење и сушење долна облека 84.40/2а, 6 ЛБ г д к 
454 725-02-50 Машини за перење и сушење долна облека неком-

плетни (за монтажа) 84.40/2а, б ЛБ ГДК". 
По редниот број 454 се додава нов реден број 454а, кој гласи: 

„454а 725-02-90 Делови за машини за перење и сушење на долна 
облека 84.40/2а, б ЛБ ГДК". 

Редниот број 504 се менува и гласи: 
„504 729-20-91 Електроди за сијалици 85.20/2 ЛБ ЛБ". 

10. Во секторот 8 — Разни готови производи, по редниот број 215 се додава нов реден 
кој гласи: 
„215а 861-69-92 Машини за копирање и фото-копирни апарати 90.10/3 ЛБ 

ЛБ 

ГДК". 

ГДК". 
број 215а, 

ГДК'% 
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По редниот број 224 се додава нов реден број 224а, кој гласи: 
„224а 861-72-40 Апарати за психотехника 80.18/2 ЛБ ГДК." 

Редните броеви 391 и 391а се менуваат и гласат: 
„391 893-00-91 Филтри за копирање филмови во боја 39.07/12 ДО ЛБ 
391 а 893-00-98 Производи од пластични маси за употреба за здрав-

ствени цели 39.07/7 ЛБ ЛБ"""". 
По редниот број 391а се додава Нов реден број 3916, кој гласи: 

„3916 893-00-99 Изработки од пластични маси, други 39.07/12 ЛБ ГДК". 
По редниот број 417 се додаваат два нови редни броја, кои гласат: 

„417а 894-25-20 Вештачки елки 97.05/1 ЛБ ГДК 
4176 894-25-50 Карневалски предмети (маски и сл.) 97.05/3 ЛБ ГДК". 

11. Право на увоз на делови и прибор за ма-
шини - за замена од оваа одлука по режимот Ј1Б 
имаат само работните организации што ги увезу-
ваат тие делови и прибор за замена на дотраени 
делови на машини, што ги сочинуваат нивните ос-
новни средства. 

12. Во Одлуката за измени и дополненија на 
Одлуката за определување на стоките чиј извоз и 
увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ", бр. 
54/67, 13/68 и 11/69) се вршат следните измени и 
дополненија: 

1) во точката 2 став 1 втората реченица се ме-
нува и гласи: 

„Со овој договор се утврдуваат обемот на увозот 
усогласен со домашното производство и потрошу-
вачката, регионалните правци на увозот — водејќи 
сметка за склучените трговски и други меѓудржав-
ни спогодби, — структурата и динамиката на увозот, 
начинот и организацијата на увозот и другите еле-
менти неопходни за извршувањето на договорот." 

Во истата точка ставот 3 се брише. 
Во досегашниот став 4, кој станува став 3, збо-

ровите: „ст. 1 и 2" се заменуваат со зборовите: 
„ставот 1". 

Досегашниот став 5 станува став 4 и по^ него 
се додаваат три нови става, кои гласат: 

„Ако работните организации внатре во Сојуз-
ната стопанска комора не постигнат договор во 
рамките на групацијата, за што Сојузната стопан-
ска комора му поднесува извештај на Сојузниот 
секретаријат за надворешна трговша, Сојузниот из-
вршен совет, на предлог од Сојузниот секретаријат 
за надворешна трговија, даден во спогодба со 
Сојузниот секретаријат за стопанство, ќе ги опреде-
ли условите и начинот на распределбата на износот 
на девизите за увоз на производи во смисла на ста-
вот 1 од оваа точка. 

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија 
може, по потреба, во спогодба со Сојузната стопан-
ска комора, да го определи рокот за постигање на 
договорот од ставот 1 на оваа точка. Ако работните 
организации во оставениот рок не постигнат дого-
вор, распределбата на износот на девизите ,ќе се 
изврши по постапката од ставот 5 на оваа точка. 

Ако во текот на годината се измени режимот 
на увозот на одделни производи од ставот 1 на 
оваа точка, работните организации се должни за 
увозот на тие производи да постигнат договор во 
рок од три месеци од денот на извршената измена 
на режимот на увозот на тие производи. Ако ра-
ботните организации во тој рок не постигнат до-
говор, Сојузниот извршен совет, на предлог од Со-
јузниот секретаријат за надворешна трговија, даден 
во спогодба со Сојузниот секретаријат за стопан-
ство,'а врз основа на извештајов од Сојузната сто-
панска комора, ќе ги определи условите и начинот 
на распределбата на износот на девизите за увоз 
на односните производи во смисла на ставот 1 од 
оваа точка."; 

2) во точката 2а зборовите: „со Сојузниот секре-
таријат за финансии" се заменуваат со зборовите: 
„со Сојузниот секретаријат за стопанство". 

13. Ова одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува на работите што се 
склучуваат и и се пријавуваат на банката од 1 ја-
нуари 1970 година. 

Р. п. бр. 188. 
24 декември 1969 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, с. р. 

695. 
Врз основа на чл. 20 и 22 од Законот за девиз-

ното работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/66, 
54/67, 55/68, 13/69, 20/69, 50/69 и 55/69), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ПОСЕБЕН ИЗ-
НОС НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА 1970 

ГОДИНА 
1. На производствените работни организации (во 

понатамошниот текст: работните организации) што 
ги исполнуваат условите од оваа одлука може за 
1970 година, покрај износот на глобалната девизна 
квота врз основа на Одлуката за утврдување и рас-
пределба на глобалната девизна квота за плаќање 
на увозот на суровини и други репродукциони ма-
теријали за 1970 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 41/69), да им се определи посебен износ на гло-
балната девизна квота за увоз на суровини и дру-
ги репродукциони материјали во девизите што се од 
значење за одржувањето на ликвидноста во меѓуна-
родните плаќања, а во рамките на износот што за 
одделни временски периоди го определува Сојузниот 
извршен совет. 

2. Посебен износ на глобалната девизна квота 
може да и се определи на онаа работна организа-
ција која со зголемен увоз на суровини и други ре-
продукциони материјали за кои е пропишан увоз 
врз основа на глобалната девизна квота, ќе го 
зголеми девизниот прилив во девизите што се од 
значење за одржувањето на ликвидноста во меѓу-
народните плаќања, и тоа под услов: 

1) зголемениот девизен прилив во 1970 година 
да го остварува со извоз на производи од сопствено 
производство; 

2) зголемениот девизен прилив во 1970 година да 
го остварува за 100/о — во однос на остварениот де-
визен прилив во 1969 година, и тоа без користење 
на посебниот износ на глобалната девизна квота 
според оваа одлука. Во остварениот девизен прилив 
во 1969 година не се засметува зголемениот девизен 
прилив што е остварен со определувањето на допол-
нителниот износ на глобалната девизна квота врз 
основа на, Одлуката за определување дополнителен 
износ на глобалната девизна квота на определените 
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производствени работни организации за 1969 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 10/69); 

3) покрај девизниот прилив од одредбата под 2 
на овој став, со зголемување на ^извозот на стоки 
од сопствено производство да остварува нето деви-
зен прилив поголем од определениот посебен износ 
на глобалната девизна квота според оваа одлука. 

3. ,При определувањето на посебниот износ на 
глобалната девизна квота првенство ќе имаат оние 
работни организации што во поголема мера ќе го 
зголемат девизниот прилив — во однос на посебниот 
износ на глобалната девизна квота што го бараат, 
во смисла на оваа одлука, за реализација на тој зго-
лемен девизен прилив во девизите што се од зна-
чење за одржувањето на ликвидноста во меѓународ-
ните плаќања. 

4. Работните организации можат договорно за-
еднички да бараат определување на посебниот из-
нос на глобалната девизна квота и да преземаат 
обврски во смисла на оваа одлука (во понатамош-
ниот текст: група работни организации). 

5. На работните организации односно на група 
работни организации што во смисла на точката 2 
од оваа одлука преземаат обврска дека зголемениот 
девизен прилив во 1970 година ќе биде најмалку за 
40% поголем од посебниот износ на глобалната де-
визна квота што го бараат за реализација на тој 
зголемен девизен прилив, им се определува посебен 
износ на глобалната девизна квота според оваа од-
лука во рок од 15 дена од денот на поднесеното ба-
рање. 

6. Решението за определувањето на посебниот 
износ на глобалната девизна квота според оваа од-
лука го донесува Сојузниот секретаријат за надво-
решна трговија, по претходно прибавено мислење 
од Сојузната стопанска комора. 

7. На работната организација односно на гру-
пата работни организации може да ќ се определи 
посебен износ на глобалната девизна квота во сми-
сла на оваа одлука, само ако кон поднесеното ба-
рање приложи гаранција од овластената банка дека 
банката од својот кредитен фонд во девизи ќе го 
покрие оној дел на неостварениот девизен прилив 
за кој работната организација односно групата ра-
ботни организации се обврзала дека во целост ќе го 
оствари во 1970 година, 

8. Посебниот износ на девизите од точ. 1 и 5 
на оваа одлука не влегува во основицата за утвр-
дување на вкупниот износ на девизите во смисла 
на точката 1 од Одлуката за утврдување и распре-
делба на глобалната девизна квота за плаќање на уво-
зот на суровини и други репродукциони материјали 
за 1970 година. 

9. Посебниот износ на глобалната девизна квота 
не може, во смисла на оваа одлука, да Л се опре-
дели На онаа работна организација на која ft е опре-
делен дополнителен износ на глобалната девизна 
квота врз основа на Одлуката за определување 
дополнителен износ на глобалната девизна квота на 
определените производствени работни организации 
за 1969 година, а која не ги исполнила обврските 
преземени според таа одлука. 

10. Сојузниот секретаријат за надворешна тр-
говија го определува, по потреба, начинот на под-
несувањето на барањето од точ. 5 и 6 на оваа одлука 
и документацијата што се прилага кон тоа барање. 

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

Р. п. бр 189 
24 декември 1969 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мит ја Рибичич, с. р. 

696. 
Врз основа на чл. 20 и 22 од Законот за девиз-

ното работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/66, 
54/67, 55/68, 13/69, 20/69, 50/69 и 55/69), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИОТ ИЗНОС НА 
ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА ОПРЕДЕЛЕ-
НИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ РАБОТНИ ОРГАНИЗА-

ЦИИ ЗА 1970 ГОДИНА 

1. Во смисла на точката 1 од Одлуката за условите 
за доделување посебен износ на глобалната девизна 
квота за 1970 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 56/69), се утврдува посебен износ на глобалната 
девизна квота, и тоа: 

1) за распределба во I квартел на 1970 година — 
од 50,000.000 динари; 

2) за распределба во II квартел на 1970 година 
- од 50,000.000 динари. 

2. Барањето за определување на посебниот износ 
за глобалната девизна квота заинтересираните ра-
ботни организации се должни да го поднесат најдоц-
на до 15 март 1970 година — за средствата утврдени 
во I квартал, а до 15 јуни 1970 година — за сред-
ствата утврдени во И квартал. 

3. Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија е должен да донесе решенија за определувањето 
на посебниот износ на глобалната девизна квота од 
точката 1 на оваа одлука во рок од 15 дена по исте-
кот на односниот квартал, придржувајќи се кон 
критериумите од точ. 2, 3 и 5 на Одлуката за усло-
вите за доделување посебен износ на глобалната 
девизна квота за 1970 година 

4. На работните организации од точката 5 на 
Одлуката за условите за доделување посебен износ 
на глобалната девизна квота за 1970 година, им се 
определува посебен износ на глобалната девизна 
квота во границите на износот од точката 1 на оваа 
одлука, независно од роковите од точ. 2 и 3 на оваа 
одлука. 

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

Р. и. бр. 190 
24 декември 1969 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, с. р. 

697. 
Врз основа на чл. 20, 22 и 25 од Законот за девиз-

ното работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/66, 
54/67, 55/68, 13/69, 20/69, 50/69 и 55/69) и членот 37 од 
Законот за прометот на стоки и услуги со странство 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/62 и „Службен лист 
на СФРЈ", бр. 14/65, 28/66 и 54/67), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА ГЛОБАЛНАТА ДЕ-
ВИЗНА КВОТА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗОТ НА 
СУРОВИНИ И ДРУГИ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕ-

РИЈАЛИ ЗА 1970 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за утврдување и распределба на 
глобалната девизна квота за плаќање на увозот на 
суровини и други репродукциони материјали за 1970 
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година („Службен лист на СФРЈ", бр. 41/69) восоч-
ната 12 по ставот 3 се додава нов став 4, кој гл^си: 

,,Ако врз основа на меѓудржавна спогодба во 
текот на 1970 година дојде до промена во начинов на 
плаќањето помеѓу Југославија и определена земја, 
во поглед утврдувањето на износот на глобалната 
девизна квота за плаќање на увозот на суровини и 
други репродукциони материјали од таа земја ќе се 
постапи според одредбите на ст. 1 до 3 од оваа 
точка." 

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

Р. п. бр. 193 
24 декември 1969 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Митја Рибичич, с. р. 

698. 
Врз основа на членот 25 од Законот за девизното 

работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/66, 54/67, 
55/68, 13/69, 20/69, 50/69 и 55/69), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАБОТ-
НИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ШТО СУРОВИНИТЕ И 
ДРУГИТЕ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ, ЧИЈ 
УВОЗ Е РЕГУЛИРАН, ГИ УВЕЗУВААТ ВО ОПРЕ-
ДЕЛЕН ОДНОС СПРЕМА ОСТВАРЕНИОТ ДЕВИ-

ЗЕН ПРИЛИВ ПО ИЗВОЗОТ ВО 1970 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за работните организации што 
суровините и другите репродукциони материјали, чиј 
увоз е регулиран, ги увезуваат во определен однос 
спрема остварениот девизен прилив по извозот во 
1970 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 41/69), во 
точката 14 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 

„Ако врз основа на меѓудржавна спогодба во 
текот на 1970 година дојде до промена во начинот на 
плаќањето помеѓу Југославија и определена земја, 
во поглед утврдувањето на износот на глобалната 
девизна квота за плаќање на увозот на суровини и 
Други репродукциони материјали од таа земја ќе се 
постапи според одредбите на ст. 1 и 2 од оваа точка." 

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

Р. п. бр. 191 
24 декември 1969 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Митја Рибичич, с. р. 

бр. 18/69) во точката 10 по одредбата под 6 се дадава 
нова одредба под 6а, која гласи: 

,,ба) на кредитите што се користат во странство 
за набавка на опрема според Законот за обезбеду-
вање средства за финансирање на Програмата за 
модернизација на службата за безбедност на воз-
душната пловидба („Службен лист на СФРЈ", бр. 
8/69);". 

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

Р. п. бр. 199 
19 декември 1969 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, с. р. 

699. 
Врз основа на членот 5 од Законот за кредит-

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

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИ-
НАТА НА ИЗНОСИТЕ ОД КОИ ОВЛАСТЕНИТЕ 
БАНКИ МОЖАТ ВО 1969 ГОДИНА ДА КОРИСТАТ 
КРЕДИТИ ВО СТРАНСТВО И ДА БИДАТ ГАРАН-

ТИ ПО КРЕДИТНИ РАБОТИ СО СТРАНСТВО 

1. Во Одлуката за височината на износите до кои 
овластените банки можат во 1969 година да користат 
кредити во странство и да бидат гаранти по кредит-
ни работи со странство („Службен лист на СФРЈ", 

700. 

Врз основа на членот 20 став 1, во врска со чле-
нот 13 став 1 и чл. 16 и 35 од Законот за форми-
рањето и општествената контрола на цените („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 12/67, 23/67, 40/68 и 11/69), 
Сојузниот извртен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА МАКСИМАЛНИТЕ ЦЕНИ НА СВИНСКАТА 

МАСТ, СВЕЖАТА СЛАНИНА И САЛОТО 

1. Производителските работни организации мо-
жат своите продавни цени за долу наведените про-
изводи да ги формираат до следните износи: 

1) маст свинска: Дин/kg 
а) во бурила и сандаци 6,50 
б) пакувана по 1/2 и 1 килограм 6,80 
2) свежа свинска сланина 4,50 
3) свинско сало 5,50 

Цените од ставот 1 на оваа точка се подразби-
раат за 1 килограм нето, како продавни цени на 
производителот франко натоварено во вагон, брод 
или шлеп на најблиската натоварна станица на про-
изводителот или франко натоварено во камион, 
вклучувајќи ги и трошоците на пакувањето — ам-
балажата, со тоа што бурилата и се враќаат на про-
изводителската работна организација на нејзин 
товар. 

2. Работните организации што се занимаваат со 
промет на маст, свежа сланина и сало можат за 
покривање на своите трошоци на трговијата во про-
метот на тие производи да засметуваат вкупна мар-
жа до 0,80 динари за 1 kg. 

Маржата од ставот 1 на оваа точка се однесува 
на свинската маст, свежата сланина и салото, како 
од домашно производство така и од увоз. 

Маржата од ставот 1 на оваа точка претставува 
вкупен износ, така што од него да ги покриваат сво-
ите трошоци на трговијата во прометот работните 
организации што вршат промет на големо и на мало 
на свинска маст, свежа сланина и сало од увоз и од 
домашно производство. 

Работните организации од ставот 3 на оваа точка 
се должни во своите фактури за продажбата на 
свинска маст, свежа сланина и сало посебно да го 
искажат износот на маржата што го засметале. 

3. Маржата од точката 2 на оваа одлука не содр-
жи данок на промет на стоки на мало. 

Маржата се додава врз набавната цена на про-
изводот. 

Како набавна цена на производот, во смисла на 
оваа одлука, се подразбира нето' фактурната цена 
зголемена за зависните трошоци. 
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Како зависни трошоци се подразбираат трошо-
ците на транспортот од добавувачот до складот на 
купувачот, вклучувајќи ги и трошоците за истовар, 
како и трошоците за осигурување на стоките во 
транспорт. 

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престануваат да се применуваат одредбите на 
прописите што се во спротивност со одредбите на 
оваа одлука. 

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

Р. п. бр. 202 
24 декември 1969 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, с. р. 

701. 
Врз основа на членот 21 став 1, во врска со ста-

вот 4 и членот 13 став 3 од Законот за формирањето 
и општествената контрола на цените („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 12/67, 23/67, 40/68 и 11/69), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОПИШУВАЊЕ МЕРКА НА НЕПОСРЕДНА 
ОПШТЕСТВЕНА КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ ЗА 

СТАНАРИНИ 

1. Се утврдува дека постојат услови за задржу-
вање на станарините на нивото затечено на 31 де-
кември 1969 година, како мерка на непосредна оп-
штествена контрола на цените. Станарините што но-
сителите на станарското право ги плаќат врз основа 
на договорите за користење на стан не можат да се 
зголемуваат над износите на станарината за декем-
ври 1969 година. 

2. Согласно одредбата на точката 1 од оваа од-
лука, општините ќе пропишат задржување на стана-
рините на затечено ниво како мерка на непосредна 
општествена контрола на цените и ќе се грижат за 
нејзиното спроведување. 

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

Р. п. бр. 201 
24 декември 1969 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, с. р. 

702. 
\ 

Врз основа на членот 40 став 3 од Основниот 
закон за придонесите и даноците на граѓаните 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 32/64, 52/66, 15/67, 31/67, 
54/67 и 32/68), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПАРИЧНИ-
ТЕ ПРИМАЊА ШТО ПРЕТСТАВУВААТ НАДО-

МЕСТОК НА ФАКТИЧКИ ТРОШОЦИ 

1. Во Одлуката за паричните примања што прет-
ставуваат надоместок на фактички трошоци („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 51/64 и 14/67) во точката 2 
по одредбата под 5 се додаваат две нови одредби, 
кои гласат: 

,,5а) надоместокот за време на воена служба во 
Југословенската народна армија и во територија л-

im-i^S^pSifa на лицата во резервниот состав што 
не^е во работен однос; 

56), разликата помеѓу височината на платата 
спЈЈ^д чинот односно класата и височината на лич-
ниот доход, пензијата и сл., што за време на вое-
ната служба им припаѓа на резервните подофицери, 
офицери и воени службеници;". 

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

Р п бр. 200 
19 декември 1969 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мит ја Рибичич, с. р. 

703. 
Врз основа на членот 66а став 2 од Основниот 

закон за пензиското осигурување („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 51/64, 56/65, 14/66, 1/67, 18/67, 31/67, 
54/67, 17/68, 32/68, 55/68 и 11/69), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ШТО ИМААТ КАРАК-
ТЕР НА ДОЛЖНОСТИТЕ ОД ЧЛЕНОТ 58 НА ОС-

НОВНИОТ ЗАКОН ЗА ПЕНЗИСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ 

1. Во Одлуката за определување на работите 
што имаат карактер на должностите од членот 58 на 
Основниот закон за пензиското осигурување („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 29/68) по точката 1 се додава 
нова точка 1а, која гласи: 

,Да. Одлука за престанак на службата во смисла 
на членот 61 став 3 од Основниот закон за пензи-
ското осигурување за лицата што работат на рабо-
тите од точката 1 под 1 на оваа одлука донесува, 
согласно членот 25 од Законот за извршување на 
кривичните санкции („Службен лист на СФРЈ", бр. 
9/64 и 15/68), органот определен со републички про-
пис, а за лицата од точката 1 под .2 и 3 на оваа 
одлука — старешината надлежен за назначување 
односно за примање на работа." 

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

Р. п. бр. 198 
19 декември 1969 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, с. р. 

704. 
Врз основа ма членот 26 од Законот за средствата 

на работните организации (^Службен лист на СФРЈ", 
бр. 10/68, 24/68, 48/68 и 42/69), во согласност со Сојуз- ' 
ниот извршен совет, сојузниот секретар за финан-
сии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА 
ЗА СТОПИТЕ НА ИЗДВОЈУВАЊЕТО ЗА РЕЗЕР-
ВНИОТ ФОНД НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗА-

ЦИИ ОД ОПРЕДЕЛЕНИ ДЕЈНОСТИ 

1. Во Наредбата за стопите на издвојувањето за 
резервниот фонд на стопанските организации од оп-
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ределени дејности („Службен лист на С Ф Р Ј " ^ р . 
10/69) во точката 1 првата реченица се менува 
си: „Стопанските организации за производствена 
шеќер (шеќерани) се должни почнувајќи од 
година, а стопанските организации за производство 
на природно вино и ракија почнувајќи од 1969 го-
дина, да издвојуваат во резервниот фонд, во смисла 
на членот 25 од Законот за средствата на работните 
организации, 2V% од обртните средства со кои распо-
лагале во годината за која се врши распределбата на 
доходот.". 

Во точката 2 зборовите: „под 2" се заменуваат со 
зборовите: „под 3", а на крајот се додаваат зборо-
вите: „и стопанските организации за производство н а 

природно вино и ракија". 
3. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден 

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

Бр. 1-16541/1 
25 декември 1969 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Јанко Смоле, с. р. 

705. 
Врз основа на членот 165 точка 1 од Основниот 

закон за финансирање на општествено-политичките 
заедници („Службен лист на СФРЈ", бр. 31/64, 28/66, 
1/67, 54/67 и 30/68) и членот 32 став 2 од Законот 
за Службата на општественото книговодство („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 23/67, 54/67, 15/68 и 50/68), 
сојузниот секретар за финансии издава 

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

СТВЕНИТЕ ФОНДОВИ 

1. Во Наредбата за уплатување на приходите на 
општествено-политичките заедници и општествени-
те фондови („Службен лист на СФРЈ", бр. 55/68) во 
точката 5 под а) на крајот на одредбата под 39 збо-
ровите: „и 45/68);" се заменуваат со запирка и збо-
ровите: „45/68, 55/68 и 50/69);", а на крајот на ста-
вот 2 од одредбата под 44 зборовите: „и 48/68);" се 
заменуваат со запирка и зборовите: „48/68 и 11/69);". 

Во одредбата под 61 на крајот на ставот 4 збо-
ровите: „29/68)." се заменуваат со зборовите: „29/68, 
6/69, 15/69, 21/69 и 53/69).". 

2. Точката 9 се менува и гласи: 
„9. Приходите на органите на управата се упла-

туваат во корист на посебната партија: 
106) на сметката бр. 845 — Евидентна сметка па 

приходите на органите на управата. 
На сметката бр. 845 се уплатуваат приходите 

на органите на управата што им припаѓаат на буџе-
тите на соодветните општествено-политички заед-
ници, како и отстапените приходи на органите на 
управата што во целост или делумно им се отста-
пуваат на органите на управата во смисла на членот 
22 од Основниот закон за финансирање на опште-
ствено-политичките заедници." 

3. Во точката 21 одредбата под 133 се брише. 
4. Во точката 34 одредбите под а) и б) се мену-

ваат и гласат: 
а) на секој 6, 16, 25 и 28 ден во месецот: 
1) органите на управата и царинарниците од инди-

видуалните партии на сметката бр. 845; 

2) Службата на општественото книговодство од 
проодните сметки во рамките на основните сметки 
бр. 840 и 842; 

б) на секој 8, 18, 27 и последен ден во месецот: 
Службата на општественото книговодство од 

збирната сметка во рамките на основната сметка бр. 
840; 

в) на секој 9, 19 и 28 ден во месецот: 
Службата на општественото книговодство од 

збирната сметка во рамките на основната сметка бр. 
842;". 

Во оваа точка одредбата под в) станува одредба 
под г), а одредбата под г) станува одредба под д). 

Во одредбата под д), која станува одредба под ѓ), 
во петтиот ред бројот: „100" се заменува со бројот: 
„1000", во шестиот ред бројот: „300" се заменува со 
бројот: „3000", а во шестиот и седмиот ред зборовите: 
„понеделник и среда" се заменуват со зборовите; 
„ден на празнењето". 

5. Во точката "35 став 1 во вториот ред бројот: 
„1968" се заменува со бројот: „1969", во третиот ред 
бројот: „1969" се заменува со бројот: „1970, а на кра-
јот зборовите: „54/67, 7/68, 25/68 и 35/68" се замену-
ваат со бројот: „55/68". Во ставот 2 во петтиот ред 
бројот: „1968" се заменува со бројот: „1969", во петти-
от ред бројот: „1969" се заменува со бројот: „1970", а 
во шестиот ред бројот: „1968" се заменува со бројот: 
„1969". Во ставот 3 бројот: „1968" се заменува со бро-
јот: „1969". 

6. Оваа наредба влегува во сила на 1 јануари 
1970 година. 

Бр. 5-15855 
10 декември 1969 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Јанко Смоле, с. р. 

706. 
Врз основа на точката 2 од Одлуката за мерките 

и начинот за утврдување посебна давачка при 
увозот на одделни земјоделски и прехранбени про-
изводи („Службен лист на СФРЈ", бр. 16/68 и 40/68), 
во согласност со сојузниот секретар за стопанство и 
сојузниот секретар за надворешна трговија, директо-
рот на Сојузниот савод за цени издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ВИСОЧИНАТА 
НА ПОСЕБНАТА ДАВАЧКА ПРИ УВОЗОТ НА 
ОДДЕЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ 

ПРОИЗВОДИ 

1. Во Наредбата за височината на посебната да-
вачка при увозот на одделни земјоделски и прехран-
бени производи („Службен лист на СФРЈ", бр. 18/68, 
20/68, 21/68, 22/68, 24/68, 25/68, 29/68, 31/68, 33/68, 35/68, 
41/68, 45/68, 48/68, 49/68, 55/68, 1/69, 3/69, 10/69, 11/69, 
14/69, 18/69, 19/69, 22/69, 23/69, 24/69, 31/69, 47/69, 52/69 
и 55/69) во точката 1 одредбите под 93, 94 и 95 се 
менувааат и гласат: 
„93) 054-50-50 зелка и кељ, свежи 07.01/Зд 

во износ од 1,00 динар 
за 1 килограм; 

94) 054-50-91 карфиол, свеж 07.01/3 
во износ од 2,00 динари 
за 1 килограм; 

95) 054-50-99 друг зеленчук (салата) 
во износ од 3,00 динари 
за 1 килограм;", 

а одредбата под 42 се брише. 

07.01/3 
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2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 17-424/1 
24 декември 1969 година 

Белград 

Директор на Сојузниот 
завод за цени, 

Никола Филиповиќ, с. р. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Решението за допол-
нение на Прописите за квалитетот на говедата и 
овците за колење и гоење, објавен во „Службен лист 
на СФРЈ", бр. 55/69, се поткраднала долу наведената 
грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА РЕШЕНИЕТО ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРОПИ-
СИТЕ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ГОВЕДАТА И ОВЦИТЕ 

ЗА КОЛЕЊЕ И ГОЕЊЕ 

Во точка 1 наместо: „PK-R2" треба да стои: 
„РК-Е2". 

Од Југословенскиот завод за стандардизација, 
Белград, 26 декември 1969 година. 

У К А З И 
Претседателот на Републиката, врз основа на 

членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог 
од државниот секретар за надворешни работи, до-
несува 

У К А З 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВАНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

РЕПУБЛИКАТА КОСТАРИКА 

Се назначува 
Воислав Чоловиќ, извонреден и ополномоштен 

амбасадор на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија во Соединетите Држави на Мек-
сико и досегашен извонреден пратеник и ополно-
моштен министер во Републиката Костарика, за из-
вонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија во Репуб-
ликата Костарика, со седиште во Мексико. 

II 

Државниот секретар за надворешни работи ќе го 
изврши овој указ. 

III 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 245 
15 декември 1969 година 

Белград 

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

^ ОДЛИКУВАЊА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликуваат за примерна работа на развива- ' 
њето полет за остварување на поставените задачи, 
како и за покажување старешински и војнички 
особини што им служат за пример на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
десетар: Бојађић Шућра Јусуф; 
разводник: Шкорпут Драге Петар; 

за особено истакнување во познавањето и врше-
њето на војничките должности и за примерно вој-
ничко држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 
Болниците — стажисти: Остојић Милована Мар-

ко, Васовић Драгише Србољуб; 
десетари: Абрахам Имре Имре, Аћимов Иштвана 

Шимон, Аџић Вукосава Светозар, Анастасов Илије 
Киро, Анђел Светозара Ђорђе, Антески Војча Цве-
тан, Антонић Мирка Рајко, Антовић Јована Андрија, 
Арсић Спасоја Драган, Авшчић Франца Јанез, Аза-
рић Николе Рајко, Бабић Радована Драги, Бадрљица 
Боривоја Блажа, Бајрић Ибрахима Назиф, Бакал 
Луке Будимир. Бакић Стевана Петар, Баришић Ан-
тона Мија, Башић Смаила Омер, Бели Васа Воји-
слав, Бишкип Владе Златко, Бјелац Љубомира Ни-
кола, Бјелић Гојка Бошко, Богичевић Милорада 
Зоран, Богосављевић Вошка Драган. Бојаџију Га-
лупија Аљадин, Бонић Ива Мато, Божичевић Миле 
Златко, Булатовић Вукос.ава Милош, Бузаџић Му-
хиба Етхем, Црнадак Радована Ратко, Црногорец 
Душана Јово, Цветић Драгољуба Милош, Цветковић 
Миодрага Ратимир, Цветковик Војислава Славко, 
Цветковски Стојана Стојан, Чајев Петра Илија, 
Черчевић Антона Антон, Черне Милана Франц, 
Ћирковић Илије Александар, Ћурић Ибрахима Енис, 
Дедовић Касима Сулејман, Дмитровић Драгана 
Бранко, Драгичевић Љубивоја Добривој, Драгичевић 
Клемента Марко, Дрљан Станка Мирослав, Дурмић 
Хаџа Абдулах, Дворски Ђерђа Ђерђ, Ђокић Миљка 
Видоје, Ђоковић Сретена Борисав, Ђорђевић Вла-
стимира Драган, Ђорђевић Андреја Златомир, Ђор-
ђијевски Слава Перо, Ђоргоски Станета Исак, Ђу-
ларић Салиха Махмут, Ђуловић Расима Садик, 
Ђурић Живомира Божидар, Евтимов Косте Јован, 
Ефтимовски Ристов Крсто, Фаркаш Јаноша Имре, 
Фазлиовски Фазлије Расим, Фехер Фрања Иван, 
Филиповић Мате Јурко, Филиповић Ивана Нико, 
Франчина Драгутина Жељко, Франулић Антона 
Ленко, Фрањковић Марка Антун, Габрић Ацтуна 
Иван, Гајдобрански Маре Александар, Галоња Бран-
ка Стеван, Гавриловић Душана Дражимир, Георги-
јев Петров Киро, Гласенички Филипа Франц, Гли-
горијевић Мирка Милан, Голић Драгомира Владо, 
Голубовиќ Доминика Алојз, Гортнар Франца Мари-
јан, Грковић Ми лутина Мирослав, Грујић Светозара 
Јован, Грујић Драгутина Милован, Грујић Миленка 
Светолик, Хабунек Драгутина Стјепан, Хајдархоџић 
Суље Изудин, Харак Стевана Фрањо, Хаткић Сма-
ил а Ахмет, Хосу Јосипа Драго, Хубић Хајде Хусеин, 
Хусејиновић Хашима Сулејман, Ибрић Хазина Ра -
зим, Илић Велимира Слободан, Исајловић Живадина 
Живорад, Исени Јакупа Гафур, Иванчић Станка 
Борис, Иванов Доне Стојне, Ивановић Светислава 
Бранко, Јанков Стојана Ангел, Јанковић Радослава 
Слободан, Јеремић^Милорада Драган, Јојовић Милу-
тина Миливоје, Јовановић Бранка Драгиша, Јовано-
вић Филртпа Јован, Јовичић Јордана Раденко, Ј о -
вић Ђорђа Тодор; 

Јурић Маринка Стипе, Јусић Смаила Хајрудиа, 
Качавенда Душана Милан, Кадрић Михаила Мило-
рад, Кајганић Илије Милан, Каличанин Благоја 
Владета, Каралић Раде Георгије, Касап Душана 
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Ђуро, Кецман Милана Милутин, Кецман Пантелијее 
Неђо, Кекез Антуна Антун, Келечић Драгутина Јо-
сип, Келековић Славка Иван, Киш Фрање Алек-
сандар, Клапић Омера Мухамед, Кнез Марка Иван, 
Кнежевић Николе Драго, Кнежевић Петра МИРО-
слав, Којадиновић Милосава Златимир, Колаковић 
Љубите Миливоје, Коп Ивана Венчеслав, Кордић 
Боривоја Ђорђе, Костић Владе Златко, Кошарац 
Рајка Нико, Ковачевић Стјепана Стјепан, Ковилов-
ски Милана Видак, Козамерник Јожа Јоже, ' Краљ1 

Марије Франц, Краљ Јанеза Милан, Краљић Анке 
Славко, Кришановић Траила Драги, Кривичић Вје-
кослава Драго, Кривокућа Вошка Радослав, Кр-
њајић Јосипа Стипо, Кроло Ивана Никола, Кукец 
Мате Крешимир, Куковец Андрије Вилим, Кукркић 
Ранка Панта, Кулен Сејде Вејсил, Кузмановић Мла-
дена Војин, Лацковић Младена Остоја, Лацковић 
Јуре Златко, Лаловић Гаврила Драгољуб, Лаловић 
Петра Милан, Лапановић Марка Павле, Ласло Фрање 
Јене, Латиновић Вељка Милан, Лазар Алојза Алојз, 
Лазар Стјепана Иван, Лазаревиќ Илије Радосав, Ла-
зић Светозара Владимир, Лемич Антуна Јосип, Ле-
пеј Желимира Винко, Лулић Фрање Фрањо, Мајсец 
Ивана Стјепан, Мајсторчевски Страша Јованче, Ма-
ксимовић Митра Милован, Малићи Садика Јакуп, 
Малинчић Живана Милорад, Манић Ранка Петар, 
Марин Сретка Бошко, Маринковић Будимира Дра-
гоје, Маркановић Јозе Никола, Марковић Саве Иван, 
Марковић Радоша Станимир, Матевски Јована Сто-
јан, Матић Крсте Бојан, Медер Фрање Мијо, Мићић 
Марка Вукашин, Михајлов Николе Герги, Мијѕјло-
вић Лепомира Бранимир, Мијалковић Милисава 
Радисав, Миладиновић Богомира Саво, Миленковиќ 
Ђорђа Голуб, Милетић Ивана Љубиша, Милојевић 
Радована Десимир, Милорадовић Живојина Слобо-
дан, Милошевић Раде Милан, Миловић Ивана До-
бривоје, Миљковић Раде Драган, Минић Радоја 
Томислав, Млинарић Франца Франц, Морина Рама-
дана Исмет, Мрачић "Буре Мато, Мрзликар Франца 
Цирил, Мујазиновић Ћамила Осман, Николић Алек-
сандра Миодраг, Николов Николова Саво, Његовец 
Стјепана Јурај, Обрадовић Станимира Душан, Обрул 
Франца Мартин, Обућина Милана Миланко, Опару-
шић Сзетислава Ђорђе, Ороз Анте Иво, Панић Пе-
тра Слободан, Панков Славка Бранко, Пантелић 
Момчила Богдан, Павићевић Милорада Милисав, 
Павловић Бранка Александар, Печар Адолфа Бог-
дан, Пејак Милана Гојко, Пејчиновски Бориса Мар-
ко, Пејић Велисава Драгољуб, Пејовић Раде Драги-
ша, Перовић Драгомира Милан, Пешић Љубисава 
Милорад, Петковић Добросава Слободан, Петровић 
Миливоја Слободан, Пилепић Милутина Звонимир, 
Поповић Боре Перица, Поповски Јована Слободан, 
Пухало Јове Душан, Пург Виктора Антон, Пусти 
Ђорђа Јожеф, Радак Жарка Љубомир, Радивојевић 
Радосава Душан, Радојковић Милије Радомир, Ра-
досављевић Добривоја Радосав, Радошевић Ђуре 
Миљкан, Радовановић Марка Милан, Рајачић Ми-
лана Владимир, Рајлић Михајла Славко, Ракић Ма-
лана Живорад, Рашић Благоја Звонимир, Рецепи 
Халила Зећир, Ристић Владимира Мирослав, Рис-
товић Драѓослава Радомир. Ромић Б а р а л а Иван, 
Розман Павла Конрад, Сабо Мехе Шериф. Салопек 
Анке Јосип, Самарџић Душана Ђорѓе, Самарџић 
Владисава Радован, Самарџија Мате Никола, Савић 
Драгише Мирко, Сегедин Јанка Јанко; 

Сертић Мате Анте, Смиљковић By кој а Вукомир, 
Сокић Станише Рајко, Станковић Вошка Вељко, 
Станковски Каралија -Зоран, Становић Петра Петар, 
Стеванчевић Миодрага Милан, Стевановић Видосава 
Радисав, Стојан Ивана Иван, Стојановић Печа 
Станко, Стојановски Радев Миодраг, Шабановић 
Муле Абула, Шелебој Стјепана Стјепан, Шевић 
Слободана Сретен, Шкорић Пере Бошко, Шобић 
Душана Милан, Шулубурић Радојка Милан, Шупић 
Омера Ибрахим, Таље Исмаила Шабан, Танасић Ми-
ливоја Срето, Танасковић Драгослава Бранислав, 
Тијанић Немање^ Милорад, Тирнанић Радоја Мом-

чило, Томинац Мате Иван, Тупанчески Славев Јо-
ван, Бал Мирка Вита л, Валентинчић Карела Валтер, 
Васић Милана Слободан, Васић Миодрага Живослав, 
Васиљевић Драгољуба Живота, Вејсели Фаика 
Абедин, Величковић Светомира Драгиша, Вилај 
Стјепана Станко, Вираг Михајла Илија, Влајковић 
Десимира Предраг, Вранековић Петра Стјепан, 
By чај ник Јожефа Мартин, Вученовић Ратка Сло-
бодан, Вучићевић Радише Петар, Вучинић Живка 
Миодраг, Вујановић Душана Љубиша, Вукадиновић 
Петра Лакић, Вукашиновић Илије Миланко, Вук-
драговић Раде Милан, Вукичевић Јове Мито, Вук-
мировић Стеве Милан, Вукоја Стјепана Винко, 
Зечири Салима Чамил, Жагрић Радоја Драган, 
Зупанчић Ал о ј за Ернест, Живковић Вошка Стеван; 

разводници; Ађански Бој ина Лазар, Андреј ић 
Радомира Радивоје, Белошевић Драгана Бра,нко, . 
Бисако Зефа Августин, Божић Милана Стево, Вре-
ќа л о Марка Јозо, Брлек Мирка Винко, Брукета 
Мате Звонко, Бурић Доминика Фрањо, Цекић 
Радослава Боривој^, Цојић Вукашина Слободан, 
Чворовић Добривоја Станко, Денковски Трајчев 
Стојан, Дрмић Тадоје Милан, Џамбић Николе Ду-
шан, Ђотуновић Животе Јован, Ђунић Милована 
Милан, Флисар Виљема Милан, Хајдуковић Петра 
Ђорђе, Ходоба Ђура Ј елисеј, Игић Вучка Зоран, 
Јаћимовић Жарка Лука, Јањетовић Душана Микан, 
Јурца Ивана Јанез, Јурчић Николе Иван, Каповић 
Милана Светислав, Кардовић Мухамеда Шефкет, 
Кираљ Фрање Мишо, Киш Томе Томо, Корбер 
Андреја Андреј, Крањер Фрање Славко, Лаковић 
Милоја Радомир, Лугарец Јурја Јосип, Марић Сре-
тена Радивој е, Маркоски Ристе Љубе, Мартинковић 
Николе Никола, Меглен Игнаца Јоже, Милијић 
Обрада Бранибор Новак Јожефа Јанко, Оцепек 
Драгутина Миран, Пактић Љубодрага Милован, 
Павлачић Ивана Драго, Павлић Томе Фрањо, 
Петричевић Ђуре Драгутин, Пикњач Рахида Захид, 
Рајић Радослава Славољуб, Ремшак Франца Франц, 
Рибић Раденка Миомир, Ристић Момчила Љубиша, 
Санталов Ивана Матија, Савић Радивоја Слободан, 
Сокић Боже Блашко, Спасић Милисава Вујица, 
Стегњаја Сава Марко, Стојановић Милосава Ради-
ша, Тешовић Ранка Милисав, Турек Ленарда Јосип, 
Уремовић Хамдије Сафет, Вишекруна Тодора 
Марко, Бошњак Ивана Иван, Вратарић Виде Славко, 
Вучковић Боже Милан, Жулић Мартина Јоже; 

војници: Адемовић Халита Алија, Адор Карла 
Карло, А јановиќ Асифа Синан, Андрић Драгое лава 
Миломир, Антонијевић Милована Радован, Арва 
Јакима Ђуро, Асталаш Антена Стипан, Атанасовски 
Дане Златан, Авдија Аљима Њурикемал, Бановић 
Фрање Звонко, Баралић Властимира Радиша, Бар-
толовић Јосе Владимир, Барукчић Иве Илија, 
Бећири Ђеља Фемиј а, Бећировић Санда Јусо, Берен-
дика Гавра Вукашин. Безбрадица Шпире Шпиро, 
Блатник Франца Јоже, Бојчић Суљмана Шефкет, 
Бојић Марка Душѕн, Бољевић Васка Ратко, Бомбек 
Петра Конрад, Бошковић Миодрага Миладин, 
Бошњак Мехмеда Мустафа, Божић Живорада Мио-
драг, Бранковић Симке Данко, Бранковић Спасоја 
Драган, Братковић Александра Франц, Вречко 
Антуна Станислав, Вреќа л о Илије Винко, Бркић 
Драгослава Димитрије, Бркић Вошка Неделко, ' 
Брођанац Винка Фрањо, Бубић Миле Недо, Булим-
башић Ивана Марко, Бурсаћ Петра Славко, Цанзути 
Франца Јулиј, Центрих Јернеја Иван, Цветојевић 
Стевана Стојан. Цвијановић Нике Лука, ЦвијовиК 
Радоша Љубомир. Чалушић Јозе Драго, Чанади. 
Јожефа Шандор, Чало Људевита Иван, Черни Ште-
фана Антон, Чолић Стјепана Драго, Чучковић Симе 
Жарко, Ћорлука Василије Милорад, Дангубић 
Метије Матија, Демири Нејаза Нејази, ДерковиЌ, 
Веле Силард. Димов Павла Мито, Доловац Миленка 
Радивој, Дорић Николе Сима, Драгутиновић Живана ^ 
Д р а г и н а Драгутиновић Момира Милорад, Дреновак' 
Здравка Петар, Дрљевић Мустафе Мухамед, Дуј-ковић Александра Златан, Дука Шиме Изидор, 
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Дуковски Петар Климе, Дулка Ђерђа Ђерђ, Дура-
ковић Мехе Мехмед, Ђерић Чеде Сретен, Ђокић 
Стојадина Чедомир, Ђорђевић Стаменка Благоје, 
Ђорђевић Предислава Слободан, Ђорђевић Јована 
Владимир, Ђурај Беље Гани, Ђурђевић Живорада 
Иван, Ђуровић Данил а Радован, Егреџија Анте 
Марко, Елезовић Хасе Рехик, Емини Веапа Рефет, 
Ердељи Лајоша Лајош. Ферлан Антона Антон, 
Филипај Андрије Петар, Франов-Јурин Варе Шиме, 
Фулир Томе Иван, Гај ноќ Стјепана Стјепан, Галовиќ 
Фрање Стјепан, Гардовић Будимира Драгослав, 
Гарић Илије Јуро. 
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Среда, 31 декември 1969 

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

Сојузен буџет за 1970 година — 
Закон за извршување на сојузниот буџет 
за 1970 година — — — 
Закон за измени и дополненија на Основ-
ниот закон за финансирање на општестве-
но-политичките заедници 
Закон за дополнение на Законот за учес-
тво на федерацијата во кредитирањето на 
изградбата на основните шумски комуникации 

— — — — - — — — — 
Закон за измени и дополненија на За-
конот за книговодството на работните ор-
ганизации — — — — 
Закон за дополнение на Законот за камат-
ните стопи на фондовите во стопанството 
Закон за измени и дополненија на Основ-
ниот закон за данокот на промет — — 
Закон за измена и дополнение на Законот 

-г за сојузните придонеси од личниот доход 
на граѓаните — — — — — — — 

677. Закон за дополнение на Законот за со-
""""" јузните придонеси од личниот доход на 

граѓаните — — — — — — — — 
Закон за дополненија на Основниот закон 
за придонесите и даноците на граѓаните 
Закон за измена и дополнение на Основ-
ниот закон за пензиското осигурување — 
Закон за измени и дополненија на Ос-
новниот закон за инвалидското осигуру-
вање — — — — — — — — — 
Закон за измени и дополненија на За-
конот за воените инвалиди од војните — 
Закон за измени на Основниот закон за 
посебните услови за здобивање со пензија 
на работниците зашилени во рудниците 
на јаглен — — — — — — — — 
Закон за утврдување на стопата на при-
донесот за додаток на деца на воените ли-
ца во активна служба во ЈугосДовенската 
народна армија за 1970 година 
Закон за измена и дополнение на Зако-
нот за издвојување средства за станбена 
изградба - — — — — — — — 
Одлука за одобрување на пресметките 
на приходите и распоредот на приходите 
на посебните сметки на сојузните органи 
на управата, сојузните совети и сојузните 
организации за 1970 година 
Одлука за распоредот на девизите ут-
врдени за потребите на федерацијата за 
1970 година - - - - - - - - 1491 
Резолуција за основите на општествено-
-економската политика во 1970 година — 1494 
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Страна 
68ј?- Препорака з а политиката на буџетската 

потрошувачка на општествено-пОлитич-
- ^ките заедници во 1969 година, — — — 

68^ Уредба за критериумите за утврдување 
Д ,на тајните податоци на народната одбрана 
w и за мерките за заштитата на таквите 

податоци — — — — — — — — 
690. Уредба за спроведување реквизиција во 

воена состојба — — — — 
691. Уредба за спроведување на материјална-

та обврска на работните и други органи-
зации и граѓани — — — — — — — 

692. Уредба за утврдување на способноста за 
служење во цивилната заштита и за из-
вршување на обврската за служење во 
цивилната заштита — — — 

693. Одлука за подигање на Пратеништвото 
на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија 90 Тегусигалпа (Републи-
ка Хондурас) со седиште во Мексико на 
степен на амбасада — — — — — — 1509 

694. Одлука за измени и дополненија на Од-
луката за определување на стоките чиј 
извоз и увоз е регулиран — 

695. Одлука за условите за доделување посе-
бен износ на глобалната девизна квота за 
1970 година" — — — — — — — — 

696. Одлука за утврдување на посебниот из-
нос на глобалната девизна квота за опре-
делени производствени работни органи-
зации за 1970 година — — — - — 

697. Одлука за дополнение на Одлуката за 
утврдување и распределба на глобалната 
девизна квота за плаќање на увозот на 
суровини и други репродукциони матери-
јали за 1970 година — — — — — -

698. Одлука за дополнение на Одлуката за ра-
ботните организации што суровините и 
другите репродукцион-и материјали, чиј 
увоз е регулиран, ги увезуваат во опре-
делен однос спрема остварениот девизен 
прилив по извозот во 1970 година — — 

699. Одлука за дополнение на Одлуката за ви-
сочината на износите до кои овластените 
банки можат во 1969 година да користат 
кредити во странство и да бидат гаранти 
по кредитни работи со странство — — 

700. Одлука за максималните цени на свинска-
та маст, свежата сланина и салото — — 

701. Одлука за пропишување мерка на непо-
средна општествена контрола на цените 
за станарини — — — — — — — 

702. Одлука за дополнение на Одлуката за па-
ричните примања што претставуваат на-
доместок на фактички трошоци — 

703. Одлука за дополнение на Одлуката за оп-
ределување на работите што имаат ка-
рактер на должностите од членот 58 на 
Основниот закон за пензиското осигуру-
вање — — — — — — — — — 

704. Наредба за измени и дополненија на На-
редбата за стопите на издвојувањето за 
резервниот фонд на стопанските органи-
зации од определени дејности — 

705. Наредба за измени и дополненија на На-
редбата за уплатување на приходите на 
општествено-политичките заедници и оп-
штествените фондови — — — — — 

706. Наредба за измена на Наредбата за ви-
сочината на посебната давачка при уво-
зот на одделни земјоделски и прехрам-
бени производи — — — — — — — 

Исправка на Решението за дополнение на 
Прописите за квалитетот на говедата и ов-
ците за колење и гоење — — — — — 
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