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Врз основа на Уставниот амандман IX точка 1 
став 2 Сојузната скупштина, на седницата на Со-
борот на народите од 29 јануари 1971 година и на 
седницата на Стопанскиот собор од 29 јануари 1971 
година, донесе 

Р Е З О Л У Ц И Ј А 
ЗА ОСНОВИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ЕКОНОМ-

СКАТА ПОЛИТИКА ВО 1971 ГОДИНА СО 
СТАБИЛИЗАЦИОНА ПРОГРАМА 

I. РАЗВОЈ ВО 1970 ГОДИНА 

Стопанскиот развој во 1970 година се карактери-
зира со понатамошен растеж на производството, со 
зголемување на запосленоста и на извозот, како 
и со пораст на животниот стандард. Остварени се 
и други значајни резултати во поглед на пазарното 
обносување, на посовремениот и повисокиот степен 
на организираноста на стопанството, на позначај-
ната примена на науката и др., а развојот на опште-
ствените односи е збогатен со нови форми на 
самоуправното здружување. 

Во 1970 година е остварен реален пораст на 
општествениот производ на вкупното стопанство за 
околу 5,5%, а на индустриското производство за 
околу 9%. Овој пораст е малку понизок во 
однос на предвидениот пораст, за што придонесе и 
пониското земјоделско производство. Извозот на 
стоки и услуги се движи над предвидувањата, а 
посебно поволни резултати се постигнати во извозот 
на индустриски стоки, особено на конвертибилното 
подрачје. Запосленоста во стопанството растеше 
побрзо, а продуктивноста на трудот нешто малку 
побавно од предвидувањата. 

Развојот на стопанството во поголемиот дел на 
стопански недоволно развиените подрачја се ка-
ректеризира со малку побавни движења на 
индустриското производство (особено во СР Босна 
и Херцеговина и во СР Црна Гора) и на извозот 
(ЕО СР Црна Гора и во САП Косово), додека во 
инвестиционата потрошувачка и во запослувањето 
резултатите се движат околу или малку над 
просекот за Југославија, што покажува дека во 1970 
година не е остварена политиката на побрз растеж 
на стопанството на тие подрачја во однос на про-
сечниот стопански растеж во Југославија. 

Меѓутоа, стопанскиот развој во 1970 година е 
следен со јакнење на степенот на нестабил-
носта на внатрешниот пазар, со осетни растројства 
на рамнотежата, со неповолни тенденции во плат-
ниот биланс и со економски неоправдани разлики 
во условите на стопанисувањето и стекнувањето на 
доходот помеѓу стопанските гранки и дејности. Во 
условите на важечкиот стопански систем односите 
во распределбата не се менувале, па не се оствару-
ваат очекуваните резултати во поглед на репродук-
тивната и акумулативната способност на стопан-
ството. 

Високите оптоварувања на стопанството, него-
вата неповолна положба во распределбата и преку-
мерната кредитномонетарна експанзија, особено за 
покривање на обврските на федерацијата и за 

отстранување на последиците на елементарните не-
погоди и брзото зголемување на животните трошоци 
поради што доаѓа и до висок растеж на номинал-
ните лични доходи, претставуваат суштествени 
фактори на инфлационите движења во трошоците 
на работењето. 

Растежот на сите видови потрошувачка е зна-
чително побрз од растежот на материјалното про-
изводство, а се зајакнати и структурните неусогла-
сеност во материјалното производство. Побрзото 
зголемување на вкупната побарувачка и пона-
тамошните промени во нејзината структура, во од-
нос на расположивите стоковни фондови од домаш-
ното производство, доведоа до забрзан растеж на 
цените на домашниот пазар, до засилен увоз и до 
осетно зголемување на дефицитот на платниот би-
ланс. 

Инвестициите во основни средства номинално 
растат по стапка од околу 30%, а при понизок рас-
теж на материјалното производство во однос на 
предвидениот, општата потрошувачка расте по 
стапка од околу 21%, додека животниот стандард 
расте по стапка од околу 18%, што исто така прет-
ставува малку побрз растеж од растежот на 
општествениот производ. 

Најопшт внатрешен израз на нестабилноста 
претставува мошне високиот растеж на цените и 
на животните трошоци. Цените на производителите 
во 1970 година се зголемени за околу 10%?, а живот-
ните трошоци за 11%, што претставува скоро за 
два пати поголема стапка на инфлација одошто 
во поголем број стопански развиени земји. 

Во надворешнотрговската размена се присутни 
суштествени тенденции на влошување на односот 
помеѓу растежот на стоковниот увоз и извозот, како 
и влошување на односот помеѓу растежот на ин-
дустриското производство и растежот на увозот на 
репродукциони материјали. Суштествено е зголемен 
дефицитот на трговскиот и тековниот платен биланс. 
Влошувањето на односите во надворешнотрговската 
размена произлегува од прекумерниот пораст на 
внатрешната потрошувачка, од создавањето пого-
леми залихи на материјали за репродукција од 
увоз, од заострувањето на постојните структурни 
односи во стопанството, од растечката нестабилност 
на внатрешниот пазар, како и од недостатоците во 
целокупниот систем на економските односи со 
странство и во другите елементи на системот. 

Иако стапката на растежот на запосленоста е 
малку поголема од предвидената, продолжу-
ваат и тенденциите на забрзано одење на работ-
ници на работа во странство, при што проблемите 
на квалификационата структура во одделни гранки 
на домашното стопанство и во одделни региони се 
заоструваат поради високиот одлив на квалифику-
ваните кадри на работа надвор од земјата. 

Во 1970 година дојде до понатамошно нарушу-
вање на со реформата воспоставените услови на 
стопанисувањето и на стекнувањето на доход по-
меѓу стопанските области и гранки, поради што 
земјоделството и другите суровински гранки се 
наоѓаат и понатаму во неповолна економска по-
ложба. 

Неостварувањето на целите на економската по-
литика за 1970 година на полето на стабилноста и 
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па платниот биланс е последица на дејството на 
многу фактори нерешени прашања на стопанскиот 
систем; недоволно учество на работните организации 
во распределбата на општествениот производ; от-
суство на вградени стабилизатори на подрачјето на 
доходот и општата потрошувачка; пренесени непо-
волни трендови од поранешниот период; неадекват-
ни и ненавремени мерки на економската политика; 
засилени структурни неусогласеност во матери-
јалното производство; кумулирани проблеми во рас-
пределбата; отстранување на последици предизви-
кани со земјотрес и со други елементарни непогоди 
и др. Поради овие и други фактори мерките на 
економската политика што во 1970 година се пре-
земани заради стабилизација не можеа ^ с у ш т е -
ствено да ги изменат негативните трендови во 
стопанството 

II ОСНОВА И ЦЕЛИ НА ОПШТЕСТВЕНО-ЕКО-
НОМСКАТА ПОЛИТИКА ВО 1971 ГОДИНА 

1. Основи на политиката 
Стопанската рамнотежа е растроена на најваж-

ните точки на општествената репродукција. Сто-
панските мерки што сега дејствуваат во областа на 
распределбата, на фискалната политика, на кредитно-
-монетарната политика, во областа на девизниот и 
надворешнотрговскиот режим, во областа на паза-
рот и цените и др , не можат да ги запрат неповол-
ните трендови. Поради тоа е потребно да се отстра-
нат корените на растројствата и со тоа да се обез-
беди промена на тековите и на обносувањето на 
носителите на стопанската активност во производ-
ството и во распределбата, во проширената репро-
дукција и во потрошувачката. За да се постигне 
тоа, нужни се далекусежни измени во стопанскиот 
систем, во економската политика и во функциони-
рањето па стопанскиот механизам во смисла на 
доследно применување на принципите и целите на 
реформата. 

Основната смисла на овие промени е следната: 
— Јакнење на акумулативната и конкуретската 

способност на стопанството, со обезбедување на неј-
зина побрза модернизација и престуктуирање, на 
поцелосно користење на постојните капацитети, на 
расположивите суровини и работната сила, како и 
на подобрување на стручноста на заложените, на 
што треба да се потчини целокупната ориенација 
на општеството. Во таа смисла суштествено да се 
менува политиката со која, пред се. се обезбедувале 
различни државни и општи потреби на сите нивоа, 
без оглед на положбата и потребите на стопанство-
то Со сите расположиви мерки да се разбременува 
стопанството и така да се јакне положбата и маие-
парскиот простор на стопанството, неговата можност 
за приспособување кон новите услови и засилената 
меѓународна конкуренција, како и да се зајакнува 
економската положба и социјалната стабилност на 
работните луѓе 

— Сите видови потрошувачка на сите нивоа 
да се остваруваат во рамките на расположивите 
ср"дстт врз основа на променетите односи во рас-
пределбата со спроведување на адекватна политика 
на доходот Тоа бара решително елиминирање на 
можноста да се инвестира без покритие при значи-
телно забавување стапката па растежот на општата 
потрошувачка и ревизија на оние законски обврски 
што "не се во согласност со стабилизационата поли-
тика и со реалните можности, при изградување и 
еп поведува г^е на политиката на доходот ко")а лич-
ните доходи понепосредно ќе ги поврзе со фактич-
ните резултати на работата и на стопанисувањето. 

— Суштествено да се зајакнува влијанието на 
пазарот, на пазарните критериуми и да се обезбе-
дуваат соодветни обносувања Производната и 
инвестициона га политика на работните организации 
треба да биде резултат на нивните самоуправни 
одлуки, со тоа што работните организации, банките 
и другите доверители да го поднесуваат ризикот 
кој произлегува од нивните деловни одлуки и 
односи. 

— Да се обезбеди почитување на важечките про-
писи, при извршување на договорните и други 
деловни обврски, и заострување на општествените 
и економските санкции спрема овие субјекти кои 
со кршење на прописите и на туѓа сметка насто-
јуваат за себеси да прибават корист која не е 
резултат на нивната работа. 

— Суштествено да се изменат економските 
функции на федерацијата, со задржување на опие 
нејзини функции кои произлегуваат од единстве-
ниот економски пазар и од обезбедувањето единство 
на општествениот и економскиот систем; да се пре-
несат врз републиките голем дел од функциите на 
буџетот на федерацијата и од другите форми на 
финансирање на тие основи, при истовремено из-
градување на нови односи и соодветни механизми 
за ефикасно остварување на политиката во репуб-
ликите и во Југославија. 

— Да се зајакнуваат извозот на стоки и услуги 
и извозните потенцијали на стопанството, при по-
натамошно економско отворање спрема светот. 

— Постојните диспаритет^ структурните неусо-
гласеност^ разликите во условите на стопанисува-
њето и сл., да се решаваат со економски методи на 
реформски принципи, а не со административни за-
фати. Тоа да се прави пред се: со одржување на 
реален курс и со остварување на програмата на 
конвертибилноста на динарот, како основни објек-
тивни мерила за вреднување на резултатите на ра-
ботата и стопанисувањето; со измени во системот 
на заштитата за да не се штити нерационално про-
изводство; со постепено отстранување на различни-
те увозни режими, со стеснување на сегашните го-
леми разлики во нивото на заштитата и со ориен-
тација кон постепена либерализација на увозот и 
врз таа основа да се поттикнува економично и пер-
спективно производство и воспоставување на рацио-
нални односи помеѓу производството, извозот и уво-
зот; со отстранување на различните режими на до-
машните цени при трендирање кон слободно фор-
мирање на цените, и со изградување адекватен ме-
ханизам преку кој по економски пат би се одржу-
вала општата стабилност на цените на домашниот 
пазар. Во таквите услови пред се, пазарната селек-
ција треба да ја определи економската положба 
на работните организации и заедно со планот да 
влијае врз реструктуирање^ на стопанството и врз 
подигањето на квалитетот на стопанисувањето. За-
ради тоа треба понатаму да се развива системот на 
планското насочување на основните текови на ре-
продукцијата од работните организации до федера-
цијата 

— Постепено отстранување на структурните ди-
спропорции помеѓу производството и потрошувач-
ката, а особено помеѓу суровините и репродукцио« 
ните материјали од една, и финалните производи 
од друга страна. 

— Во целокупната политика во системот и во 
обесувањето на сите стопански и други општестве-
ни субјекти, суштествено е свртувањето кон себе, 
коп своите резултати, кон СВОЈОТ доход и акумула-
ција, не очекувајќи доходите да се зголемуваат со 
постојани промени на условите па стопанисувањето, 
со зголемување на цените и со прераспределба на 
акумулацијата Во ТОЈ поглед основна задача на оп-
штеството е да обезбеди што нерамноправни и пооб-
јективни услови на стопанисувањето, кен ќе овоз-
можат работните организации да остваруваат доход 
во согласност со резултатите на работата Во тие 
рамки треба да дејствува поостра пазарна селекци-
ја, која ќе ги насочува основните интереси на сите 
самоуправни субјекти кон постојано зголемување на 
ефикасноста на стопанисувањето и намалување на 
трошоците. 

— Подоследната примена и разработката на си-
стемот на доходот и усовршувањето на механизмот 
на распределбата треба да се засновуваат врз пона-
тамошното јакнење на самоуправните социјалистич-
ки односи во сите организации и асоцијации на 
здружен труд. 
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— Да се разгледаат и ревидираат сите прописи, 
обврски, одлуки за инвестиции и др., кои не се во 
согласност со интенциите на стабилизационата по-
литика. Во прописите треба попрецизно да се опре-
делат надлежностите на сите фактори во репродук-
циониот процес, од работната организација до феде-
рацијата, што единствено овозможува утврдување 
на нивната целосна одговорност за преземените 
мерки. 

— Понатамошниот развој на општествената и ма-
теријалната сигурност на работниците во здруже-
ниот труд и во општествено-политичките заедници 
и стабилноста на животните трошоци треба да се 
третираат како важи;! елементи на животниот стан-
дард и на општата стабилност. 

2. Цели 
Основните цели на општестввно-економската по-

литика во 1971 година се следните: 
— запирање на понатамошните инфлациони 

движења, при создавање услови порастот на до-
машните цени во 1972 година да не биде побрз од 
порастот на цените на светските пазари; 

— суштествено намалување на дефицитот на 
тековниот платен биланс; 

— зачувување на достигнатото ниво и обезбеду-
вање понатамошен растеж на животниот стандард 
во рамките на расположивите средства; 

— јакнење на материјалната основа на здруже-
ниот труд и на акумулативната способност на сто-
панството со зголемување на учеството на стопан-
ството во распределбата на општествениот производ, 
како и со поекономично и порационално стопанису-
вање; 

— постигнување на таква стапка на растеж на 
стопанството која би била во согласност со наведе-
ните цели, при запослување и работно ангажирање 
на тековниот прираст на активното население и це-
локупниот прилив на стручните кадри; 

— побрз развој на стопански недоволно развие-
ните републики, а посебно на САП Косово, од раз-
војот на Југославија во целост, за што треба да се 
создадат соодветни услови. 

3. Етапи на остварувањето на политиката 
За остварување на целите на развојот во 1971 

година стабилизационата програма ќе се спроведе 
во три етапи. 

Во првата етапа ќе се спроведуваат мерките со 
кои потрошувачката во Југославија треба да се 
усогласи со реалните финансиски и материјални 
можности, преку мерки за ограничување на буџет-
ската и општата потрошувачка и за сведување на 
инвестициите во реални рамки, мерките во областа 
на монетарно-кредитната политика, на личните до-
ходи, на платниот биланс, на цените и друго, како 
и првите мерки за разбременување на стопанството 
од некои законски и договорни обврски. 

Истовремено со сведувањето на потрошувачка-
та во реални рамки, ќе се преземат мерки за под-
држување на понатамошен оптимален растеж на 
производството, особего по пат на извоз. 

Во втората етапа ќе се з^тврдат ставовите и ќе 
се донесат одлуки за суштествените системски ре-
шенија, и тоа: 

— во почетокот на 1971 година — основните ста-
вови за идните економски функции на федерација-
та и на социјалистичките републики и автоном-
ните покраини. Во текот на првите три месеци на 
1971 година ќе се обезбедат механизми и мерки по-
требни за реализација на тие ставови, со кои треба 
да се обезбеди поефикасна и координирана економ-
ска политика на единствено стопанско подрачје на 
Југославија; 

— до крајот на февруари 1971 година — основ-
ните решенија за: системот на економските односи со 
странство, со програма на либерализацијата на еко-
номските односи со странство, со програма за вове-
дување девизен пазар и со програма за остварување 
конвертибилност на динарот; системот за поддржу-

вање на побрзиот развој на стопански недоволно 
развиените републики и на САП Косово; полити-
ката и системот на цените со системот на компен- " 
зација; промените во банкарско-кредитниот систем; 
системот на финансирањето и даночниот систем; на-
чинот на ликвидацијата и трансформацијата на др-
жавниот капитал; влијанието на деловно врзаните 
стопански организации односно работни организа-
ции - основачи во одлучувањето за средствата на 
акумулацијата што се концентрираат во банките и 
во надворешнотрговските, осигурителните и слични 
организации; политиката на насочувањето на до-
ходот. По усвојувањето на правците на развојот и 
на основните решенија за системот на економските 
односи со странство, мерките за нивна реализација 
ќе се внесуваат сукцесивно во стопанскиот инстру-
ментариум. 

За да се обезбеди неопходен континуитет на 
развојот до примената на новите системски реше-
нија од претходниот став, во првите месеци ќе би-
дат во сила привремени и преодни мерки. Овие мер-
ки не можат материјално да прејудицираат потрај-
ни решенија. 

Во третата етапа, до крајот на април 1971 годи-
на, ќе се предложи нацрт на новиот среднорочен 
план. 

Решенијата на економската политика и проме-
ните во стопанскиот систем во 1971 година, и додека 
не се донесе новиот сред порочен план, треба да би-
дат во согласност со насоките на Сојузната скуп-
штина за изработка на Општествениот план на раз-
војот на Југославија за периодот од 1971 до 1975 го-
дина за да се остварува во 1971 година, во соглас-
ност со стабилизационата програма, и соодветниот 
дел на таа политика. 

4. Заради реализација на целите на економската 
политика и на програмата на стабилизацијата во 
1971 година, потребни се координирани напори на 
работните луѓе, на самоуправните органи и на дру-
гите субјективни сили во целото општество и сто-
панство. 

Од особено значење е во сите општествеио-по-
литички и интересни заедници и работни организа-
ции да се изработат и остварат стабилизациони про-
грами, со ориентација кон интензификација на сто-
панисувањето и кон рационализација на општестве-
ната потрошувачка. 

III. ПОЛИТИКА И МЕРКИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ 
НА ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ 

1. Подобрување на економската положба на стопан-
ството на општествениот сектор 

Во 1971 година ќе се подобри економската по-
ложба на општественото стопанство во поглед на 
непосредното и посредното располагање со сред-
ствата. 

1.1. Ваквиот развој ќе се остварува со порастот 
на уделот н^ стопанството на општествениот сектор 
во распределбата по пат на намалување на законс-
ките и договорните обврски на стопанството, од-
носно по пат на непосредно разбременување на сто-
панството. Прераспределбата на средствата во ко-
рист на стопанството треба да се изврши: 

а) врз база на непосредно разбременување на 
стопанството од фискалните обврски спрема буџе-
тот на федерацијата и буџетите на другите општес-
вено-политички заедници, а врз основа на побавен 
растеж на буџетските расходи од растежот на на-
ционалниот доход. При тоа треба да се има предвид 
и користењето на имобилизиран,ите буџетски вишо-
ци од 1970 година, како и на евентуалните буџетски 
вишоци кои би се формирале во 1971 година, за 
санации во стопанството. Се смета дека стопанството 
на општествениот сектор на таа основа ќе биде 
разбременето од обврските за околу 1,6% општествен 
производ, од што 1,0% спрема буџетот на федера-
цијата, а 0,6% спрема буџетите на другите општес-
твено-политички заедници; 

б) врз основа на намалување на придонесот за 
обнова и изградба на Скопје на 0,7% и негово прет-
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Барање во придонес за обнова на Босанска Краина, 
со ефект од околу 0,2% од општествениот произ-
вод; 

в) врз основа на промена на кредитните односи 
што произлегуваат од шиеркаларшгге камати ило 
и припаѓаат на федерацијата, со ефект од околу 
ОД% од општествениот производ. Се очекува дека 
и другите општествено-политички заедници ќе пос-
тапат на сличен начин; 

г) врз осно?а на претворање на делот на крат-
корочните кредити во долгорочни кредити со ефект 
од околу 0.3% од општествениот производ; 

д) врз о агова на намалување на оптоварувањата 
со кол непосредно или посредно се оптоваруваат 
трошоците на работењето и доходот на стопанството 
(судски такси, разни придонеси и сл.), со ефект од 
околу 0,2% од општествениот производ. Во врска 
со тоа се очекува дека сите општествено-политички 
заедници суштествено ќе ги намалат сегашните 
судски такси во мандатна постапка. 

1.2. Со претстојните системски решенија ќе се 
создадат услови за намалување и на другите обврски 
на стопанството спрема федерацијата, бидејќи се 
смета дека ќе се намали обемот на интервенциите во 
стопанството, што дава ефект од околу 0,3% од 
општествениот производ. 

1.3 Обврската на стопанството врз основа на 
плаќањата на камата на деловниот фонд која изне-
суваше околу 2,5% од општествениот производ, ќе 
се укине, а во соодветна мерка ќе се претвори во 
задолжителен заем за кредитирање на Фондот на 
федерацијата за кредитирање на стопанскиот развод 
на стопански недоволно развиените републики и 
краишта. Со тоа се создаваат услови овие средства 
да им се враќаат на работните организации што тој 
заем го дале. 

1.4. Заради создавање поповолни услови за сто-
панството да ги извршува своите обврски спрема 
деловните банки, банките заедно со стопанството ќе 
ги преиспитаат и, по потреба, ќе ги ревидираат 
меѓусебните кредитни односи во заеднички интерес. 
На тој начин ќе постапат и општествено-политич-
ките заедници во поглед на одобрените кредити па 
стопанството. 

Ќе се за јакне општествената контрола пад извр-
шувањето на законските обврски во врска со сана-
цијата на досегашните загуби на работните организа-
ции од страна па соодветните опшгествено-нолитич-
ки заедници и самоуправните организации. По 
потреба, ќе се извршат и неопходните измени на 
важечките прописи Во 1971 година треба да се са-
нираат поголем дел од загубите од поранешниот 
период, и на тој начин да се придонесе за санирање 
на соодветните стопански организации. 

1.5. Подобрување на репродуктивната и кон-
курентската способност на стопанството треба да 
се постигне и со поекономично и порационално ра-
ботење, со поцелосно користење на внатрешните 
резерви, со зголемување продуктивноста на трудот, 
со поголема пазарна ориентација, со што се соз-
даваат услови и за зголемување на доходот и акуму-
лацијата. 

Во рамките на системските промети конечно 
треба да се реши модалитетот на ликвидацијата на 
државниот капитал, вклучувајќи ги средствата на 
банките што се остварени со работен,ото со држав-
ниот капитал, проблемот на отуѓеноста па одлучу-
вањето и а производителите за средствата на акуму-
лацијата што се концентрираат во банките, во 
реекспортките, надворешнотрговските, осигурител-
ните и слични организации. Решенијата треба да 
одат во тој правец банките и сличните организации 
да бидат организации на здружени производители 
со соодветно меѓусебно влијание, со заедничко пре-
земање на ризици и со адекватно учество во доходот. 

2, Политика на доходот и на личните доходи 

2.1 Животниот стандард ВО 1.971 година треба 
да се остварува во рамките ста расположивите средс-
тва. При тоа, личната похрошувачка би се згоче-

мувала малку побзо од порастот на живот-
ниот стандард во целост. 

Личните доходи од работен однос ќе се форми-
раат во согласност со критериумите на општествено 
договорената политика на доходот и остварените 
резултати во стопанисувањето. 

При распределбата на доходот и на личните 
доходи самостојните организации на здружен труд 
што остваруваат поголем деловен успех од просекот 
на дејноста односно регионот треба, но правило, да 
издвојуваат релативно повеќе средства за акумула-
ција. При распределбата треба да се земаат предвид 
и основите врз кои доходот е остварен. На истите 
принципи треба да се изградува општествената поли-
тика на доходот и во нестопанските дејности, во 
согласност со движењата на личните доходи во 
стопанството. 

2.2 Со оглед на значењето на политиката на до-
ходот за остварување на целите на економската по-
литика, треба да се забрза донесувањето на самоуп-
равните и општествените спогодби во смисла на 
Основниот закон за утврдувањето и распределбата 
на доходот во работните организации, во кој треба 
да се извршат соодветни измени и дополнение за-
ради правно регулирање на институтот на самоуп-
равното договарање и реализација па усвоените ста-
вови. До 30 април 1971 год ика социјалистичките 
републики и автономиите покраини ќе донесат свои 
закони за самоуправното и општественото договара-
ње и за општественото насоч,ување на распределбата 
на доходот и на линиите доходи. 

Со самоуправните и општествените договори 
треба да се предвидат критериумите и мерилата за 
распределбата, начинот и временските интервали во 
кои ќе се зголемат личните доходи поради порастот 
на животните трошоци, а во рамките на остварениот 
доход на работните организации и со водење сметка 
за акумулацијата. Исто така е потребно со самоуп-
равните и општествените договори, при учество на 
синдикатот, да се утврдуваат и долната границава 
личните доходи па работниците и височината на ми-
нималните лични доходи« 

Со економската политика и со мерките на ста-
билизацијата треба да се обезбеди посебна заштита 
па оној дел на населението кој е во понеповолна 
социјална положба и да се намалуваат неприфат-
ливите и неоправданите материјални ди ференц 
јации. 

2.3. Самостојните организации на здружен труд, 
до донесувањето на самоуправните и општествените 
спогодби, треба да водат сметка личните доходи и 
другите примања од работен однос да се остваруваат 
во согласност со резултатите на работата и со до-
ходот. 

Службата на општественото книговодство ќе го 
следи остварувањето на политиката на доходот во 
работните организации и поефикасно ќе постапува 
во согласност со прописите односно спогодбите. 

3. Усогласување на потрошувачката со реалните 
средства 

3.1. Буџетските приходи и расходи па сите оп-
гатеетвено-политички заедници во 1971 година мо-
жат да се формираат само до нивото на порастот 
на реалниот национален доход, со нивно зголемува-
ње за порастот на цените кој од 1970 година се 
пренесува во 1971 година. За остварување на так-
вата политика е потребно следното' 

— расходите на општествено-политичките и на 
другите заедници и фондови што се финансираат 
од придонесот од личниот доход од работен однос, 
од данокот на промет на стоки на мало и од данокот 
на надо.местоци за услуги, од царини и од судски 
такси, во 1971 година нема да растат повеќе од 
10 8% ЕО глобал во однос на остварувањето во 1070 
година, што е за околу 5 поени пониско од пред-
видениот нормален пораст на нацио-налниот доход. 
Во рамките на ОВОЈ глобален номинален растеж па 
вкупната буџетска PI општа потоошувачка, републи-
ките и покраините можат да спроведуваат селек-
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тивна политика на зголемувањето за одделни форми 
на таа потрошувачка на својата територии, имајќи 
ги посебно предвид потребите на образованието со 
оглед на неговата улога во проширената репродук-
ција; 

— привременото финансирање на сојузниот бу-
џет за првото тримесечје на 1971 година се спрове-
дува на ниво на остварените расходи во истиот 
период на 1970 година, наголемено до 10,8%. Во 1971 
година федерацијата ќе ги изврши своите обврски 
од поранешните години спрема Југословенската на-
родна армија и Народната банка на Југославија, и 
во договор со републиките, ќе го утврди начинот 
-на извршувањето на обврските за бенефицирани 
пензии. Истите принципи треба да ги спроведат и 
другите општествено-политички и други заедници 
и фондови; 

— роковите на имобилизацијата на остварените 
буџетски вишоци на сите општествено-политички 
и други заедници и фондови од 1970 година се 
продолжени и е востановена обврската за издвоју-
вање на евентуалните вишоци во буџетите за 1971 
година, со тоа што во 1971 година тие средства да 
можат да се користат за санации на стопанските 
организации, 

— придонесите на стопанството спрема СОЈУЗ-
НИОТ буџет ќе се намалат до изнесот КОЈ ГО обезбе-
дува утврденото зголемување на расходите на феде-
рацијата Во случај, и покрај ваквото намалување 
на обврските, да се остварат вишоци на приходите 
над предвидените расходи, тие вишоци ќе бидат 
употребени за отплата на долгот на федерацијата 
спрема Народната банка на Југославија. И сите 
други општествепо-политички и интересни заедници 
треба да ги намалат придонесите на стопанството 
спрема своите буџети односно фондови, при што 
политиката на утврдувањето на придонесот треба 
да се спроведува со општествени договори и самоуп-
равни спогодби помеѓу- стопанството и општествено-
политичките и интересните заедници, 

— обемот на издвојувањата во резервните фон-
дови на буџетот неопходно е да се зголеми и да се 
ограничи користењето на тие резерви за покривање 
на потребите на буџетот во случај на нерамномерно 
притекување на буџетските приходи. 

За да се усогласи потрошувачката на општес-
твено-политичките и интересните заедници со реал-
ните можности, во текот на 1971 година ќе се реви-
дираат одредбите на оние СОЈУЗНИ прописи што 
влијаат врз формирањето па таа потрошувачка За 
истата цел попрецизно треба да се усогласат одно-
си! е помеѓу стопанството и оние форми потрошу-
вачка и да се оствари понепосредно влијание на ра-
ботните луѓе и работните организации во поглед на 
издвојувањето и користењето на средствата за овие 
цели Истовремено од сојузното законодавство треба 
да се отстранат пречките што стојат на патот на 
поголемо влијание на републиките и покраините 
при уредувањето и усогласувањето на овие односи. 

3 2. Инвестиционата потрошувачка во 1971 го-
дина може исклучително да се остварува во рамките 
на фактичко расположивите средства и другите 
материјални можности. 

Ќе се преземат мерки за елиминирање на прак-
тиката на претворање и користење на краткорочните 
кредити за долгорочни вложувања, за сузбивање 
на појавата на изведување работи врз база на 
зголемување на задолжувањата каЈ изведувачите на 
работите, за стриктно спроведување на прописите 
за обезбедување средства за инвестиции пред по-
четокот на изведувањето на инвестиционата прог-
рама Надлежните органи ќе ја заострат контролата 
на применувањето на овие мерки, при засилување 
на санкциите спрема оние деловни банки и работни 
организации кои не ги почитуваат дажечките 
прописи 

На Службата на општественото книговодство ќе 
и се дадат дополнителни овластувања заради пое-
фикасна контрола и спречување на инвестирања 
без покритие, со прецизно дефинирање па поимот 
финансиско покритие на инвестиционите прогхзами. 

Сите доносители на одлуки за инвестиции ќе ги 
преиспитаат своите инвестициони програми што се 
во приготвување или на почеток на реализација, 
при што предност треба да имаат инвестиционите 
вложувања во модернизација и реконструкција, со 
откажување од инвестиции за кои не постои 
покритие. 

4. Динамика на развојот 
4 1. Во согласност со стабилизационата програ-

ма, во 1971 година треба да се обезбеди пораст на 
општествениот производ на вкупното стопанство за 
50/о до 5,5%/ Претпоставки за реализација на пред-
видената стапка на порастот се, од една страна, 
вградувањето на стабилизациопите елементи во 
сферата па општата, инвестиционата и личната по-
трошувачка, а од друга страна, процената на кон-
Јунктурата на странскиот и домашниот пазар, како 
и потенцијалите на нашето стопанство таа КОНЈЗЧ1К-
тура да Ја користи Ова ќе се оствари врз база на 
поефикасна и порационална употреба на располо-
живите ресурси по пат на интензивирање на проце-
сот па производството, со зголемување продуктив-
носта на трудот и со јакнење на техничкиот прогрес, 
како и со мерките на тековната економска политика 
со кои во постабилни услови би се симулирале 
соодветните стопански активности 

Со мерките на тековната економска политика 
особено ќе се поддржи развојот на производството 
па основните земјоделско-прехранбени производи, 
како заради потреба на домашниот пазар, така и 
заради можноста за извоз и создавање поголеми 
материјални резерви. 

Со оглед на појавите на забавување на порастот 
во претходната година, а особено поради намалу-
вањето на земјоделското производство, како и па 
дејството на низа стабилизациопи мерки, со соод-
встиата^ политика ќе се поддржи порастот на сто-
панството. а посебно извозната експанзија и разво-
јот на земјоделството, влегувањето во работи и 
зголемувањето на производството врз основа на оси-
гурен пласман, проширување и подобро користење 
на расположивите капацитети и модернизација 

4 2 Во условите па постоење на стабплизациопи 
елементи па основните сектори па потрошувачката, 
потребно е кредитно-мопетарната политика доволно 
еластично и активно да го приспособува волуменот 
па монетарната маса кон оптималиата стапка на 
растежот на производството, поддржувајќи ја ра-
ционалната распределба и потрошувачката. Елими-
нирањето на нестопанските намени од политиката 
на кредитната емисија ќе отвори поширок простор 
за кредитирање на стопанството. 

За динамиката на стопанството од посебно зна-
чење е обемот па инвестиционата активност да се 
одржи во рамките на расположивите средства и на 
материјалните можности на Југославија 

Во условите на постабилни односи навремено 
ќе се укинат односно ублажат постојните рестрик-
тивни мерки на секторот на потрошувачките кре-
дити 

Неопходно е да се стимулшза зголемувањето на 
извозната активност со такви услови на работење 
кои би создавале економска заинтересираност на 
стопанството за зголемување на извозот 

Со соодветна адаптација па инструментите во 
областа на заштитната политика, на политиката 
на стимулирање^ на извозот, како и на политиката 
на цените, ќе се отстрануваат нсусогласеностите 
КОИ на одделни сектори создаваат тешкотии за нор-
мален и рационално насочен развој на домашното 
производство, што првенствено се однесува на про-
изводството на основни суровини и репродукциони 
материјали. 
5. Политика и мерки за суштествено намалувале 
на дефицитот на тековниот плател биланс и по-

натамошен развој на економските односи со 
странство 

Во областа на економските односи со странство, 
во 1971 година треба да се оствари суштествено на-
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малување на дефицитот на тековниот платен би-
ланс. Ова ќе се постигне со понатамошно зголему-
вање на извозот, при осетно забавување на 
увозната динамика. Реалната стапка на растежот 
на извозот на стоки и услуги треба да биде осетно 
поголема од стапката на растежот на производство-
то. Стапката на растежот на вкупниот увоз на 
стоки и услуги треба да биде значително побавна 
од остварениот растеж во претходната година, но 
малку над стапката на растежот на произ-
водството ве 1971 година. При тоа се смета со 
остварување на поволни односи во размената со 
конвертибилното подрачје и со поурамнотежено 
движење на размената со земјите со кои имаме кли-
ршипки начин на плаќање, како и со побрз развој 
на размената со земјите во развој. 

5.1 Мерки за поддржување на порастот на извозот 
Заради обезбедување на порастот на извозот на 

стоки и услуги, ќе се преземаат и следните допол-
нителни мерки: 

— ќе се изгради посовремен механизам за 
поттикнување на извозот; до воспоставување на 
новите механизми на економските односи со стран-
ство, ќе се задржат постојните форми на поттикну-
вање на извозот и ќе се разгледа можноста за 
нивното јакнење — при тоа извозот на стопанските 
услуги ќе и.ма ист третман како извозот на стоките; 

— ќе се усовршат инструментите на селектив-
ната рс-ссконтпа кредитна политика, со кои ќе се 
поддржува i-зсозот и производството за извоз; 

— за да се обезбеди непречен и континуиран 
извоз на опрема и бродови и изведување на инвес-
тициони рабови во странство до утврдувањето на 
новите економски функции на федерацијата, до 
крајот на првото тримесечје на 1971 година ќе се 
врши привремено кредитирање на Фондот за кре-
дитирање и осигурување на извозните работи до 
износ од 220 милиони динари, со тоа Фондот 
овој кредит да го врати од средствата со кои ќе 
располага врз база на новите системски решенија; 

— ќе се дополнат и ќе се изменат прописите во 
поглед на вложувањето на странски капитал, осо-
бено Е о поглед на вложувањата што придонесуваат 
за зголемувањето на извозот на стоки и услуги, 
како и за зголемувањето на заложувањето во 
земјата; 

— ќе се донесат соодветни прописи, кои ќе 
овозможат пошироко поврзување на нашите прет-
пријатија со странски партнери, по пат на основање 
производствени претпријатија во странство и др ; 

— ќе се дополнат прописите што ја регулираат 
материјата на долгорочната производствена коопе-
рација со странство, и тоа така што да се опфатат 
и новите форми на кооперација врз база на договор-
ната поделба на програмите за производство па 
дсата партнера; 

— ќе се донесат прописи за условите за плаќање 
па рини при увозот КОЈ се врши врз основа на 
долгорочна производствена кооперација. 

5.2. Нормализација и регулирање на увозот 
До донесувањето на потрајни решенија во сис-

темот па економските односи со странство, а заради 
намалување порастот на увозот во првите месеци 
на 1971 година, донесени се или ќе се донесат како 
преодни соодветните мерки, временско одлагање на 
користењето на одделни права врз основа на регу-
лиран увоз на материјали за репродукција и на 
стоки за широка потрошувачка; оневозможување 
увозот врз база на користење на идните девизни 
права; зшлемување на фискалните оптоварувања 
за некои видови стоки за широка потрошувачка ка ј 
кои е дојдено до несразмерно високо зголемување 
на увозот; зајакнување на контролата на работе-
њето и на дејноста на работните организации и на 
деловните банки. 

Од почетокот на 1971 година ќе бидат во важ-
ност прописите за упростувањето на стоковниот ре-
жим на увозот и извозот, а особено доколку се 
однесуваат на укинување на категоријата условно 

слободен увоз, на намалување на задолжителното 
врзување увозот за извозот и на усовршување на 
категоријата увоз врз основа на задолжително до-
говарање на производителите и потрошувачите. 
Во врска со тоа, ќе се извршат и соодветни измени 
во режимот на увозот на одделни стоки. 

Во рамките на надворешнотрговскиот режим 
поадекватно треба да се регулираат условите за увоз 
на опрема во случаите кога тој увоз е врзан за 
кооперација, за заеднички вложувања и за други 
форми на долгорочна производствена соработка и 
за давање технолошко-технички решенија. 

Ќе се намалат повластиците што врз основа на 
царинските контингенти се предвидени за одделни 
стоки при увозот. 

Ќе се преиспитаат и, по потреба, ќе се ревиди-
раат условите во поглед на дсвизно-гаранцискпот 
потенцијал на деловните банки. 

Поадекватно ќе се регулираат условите на уво-
зот за оние работни организации што не ги извршу-
ваат обврските спрема домашните добавувачи. 

Ќе се спроведе стриктна примена и ќе се изврши 
дополнение на соодветните прописи за овластувало 
на деловните банки за вршење девизни работи, 
вклучувајќи ја и можноста за одземање овласту-
вањата па деловните банки во определени случаи, 
како и заради давање поголеми овластувања па 
Народната банка на Југославија во вршењето кон-
трола на девизното работење на деловните банки. 

5 3, Други мерки 

Донесени се или ќе се донесат дополнителни 
мерки со кои ќе се обезбеди стимуланс за зголему-
вање на приливот од дознаки и штедење на нашите 
работници зашилени во странство, како што се зго-
лемување на каматните стапки на девизното ште-
дење, давање поповолни кредити за станбена из-
градба, за изградба на услужни капацитети врз 
база на работа со лични средства за производство 
и сл., и тоа врз база на орочените девизни средства 
на девизните сметки, нивното непосредно продавање 
на банка и слично. Под определени услови ќе се 
даваат и царински олеснеше а за увоз на одделни 
стоки од страна на Југословенските граѓани запо-
слени во странство. 

И во 1971 година ќе продолжат напорите за 
мултилатерализација на плаќањата со земјите со 
кои Југославија има клириншки начин на плаќање, 
и тоа во правец на преминување на конвертибилен 
начин на плаќање односно на внесување што по-
веќе мултилатерални елементи во постојниот режим 
на трговијата и на плаќањата со тие земји. Заради 
тоа ќе се разработат и соодветни мерки, во соглас-
ност со модалитетите на преодните решенија. 

За обезбедување поголем обем на размена со 
земјите во развој ќе се работи за постигање спо-
годба за царински преференцијали помеѓу земјите 
во развој во рамките на GATT. По пат на инду-
стриска кооперација, деловна техничка соработка, 
заеднички капитални вложувања, кредитирање на 
извозот и др., ќе се дејствува во правец на зголему-
вање на размената со земјите во развој. 

Ќе се донесат соодветните мерки во правец на 
договорен и поорганизиран настап на работните ор-
ганизации на странските пазари и ќе се унапреди 
системот за спогодување на работните организации 
заради организиран настап на странскиот пазар. 

Ќе се донесат соодветни измени и дополненија 
на прописите со кои ќе се зајакне контролата на 
применувањето на надворешнотрговски'!^ и девиз-
ните прописи и ќе се регулираат дејностите на 
инспекциските и други контролни служби на овој 
сектор, вклучувајќи го и малограничниот промет, 
заради нивното поефикасно дејствување и заради 
поострување на санкциите. 

6. Буџет и вонбуџетски биланс на федерацијата 

Потребите и обврските на федерацијата што се 
финансираат преку сојузниот буџет и преку сред« 
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ствата на федерацијата за инвестиции во стопан-
ството, во првото тримесечје на 1971 година се из-
вршуваат врз база на привремено финансирање. 

Средствата за финансирање на функциите и 
обврските на федерацијата за 1971 година, како и 
начинот на извршувањето на обврските на федера-
цијата, ќе се утврдат врз основа на соодветните 
одлуки и закони. 

7. Кредитно-монетарна политика 

7.1. Основната цел на кредитно-монетарната по-
литика во 1971 година ќе биде поддржување на 
стопанската активност во услови на стабилни од-
носи во стопанството Во таа смисла кредитно-мо-
нетарната политика ќе влијае со квантитативните 
мерки врз усогласување на домашната побарувачка 
со реалните можности во согласност со оваа про-
грама, а со селективните мерки во прв ред врз 
порастот на извозот. 

. 7 2. За остварување на овие цели кредитно-мо-
нетарната политика ќе обезбеди во текот на првото 
тримесечје паричната маса да не се зголеми повеќе 
од 20о во однос на нејзиниот износ кон крајот на 
1970 година Порастот на паричната маса До крајот 
па 1971 година ќе се утврди кон крајот на првото 
тримесечје на таа година, кога. во согласност со 
планот за спроведување на стабилизационата про-
грама, ќе се донесат мерки што се од значење за 
определување на задачите на кредитно-монетарната 
политика. 

Ќе се обезбеди посилно влијание на републиките 
односно на централите на Народната банка на Ју-
гославија во републиките врз -селективната кредит-
на односно реесконтна политика. 

7.3. Заради остварување на наведените задачи, 
ќе се користат и следните мерки: 

— потрошувачките кредити стриктно ќе се кон-
тролираат со веќе преземените мерки, со ублажу-
вање доколку тоа го дозволуваат условите, а кре-
дитите ќе се насочат на купување - определени 
видови стоки; 

— ќе се утврди обемот на кредитирањето на 
сојузните дирекции за резерви од страна на На-
родната банка на Југославија, во рамките поставени 
во оваа резолуција. Потребите на федерацијата не-
ма да се финансираат од изворите на Народната 
банка на Југославија; 

— кредитите на Народната банка на Југославија 
нема да се користат за финансирање на вонредните 
потреби во случаи на елементарни непогоди; 

— ќе се зајакне контролата на применувањето 
на монетарните мерки како и на доследното при-
менување на предвидените санкции во случаи на 
нивно непочитување. 

7 4 Во 1971 година треба да се очекува продол-
жување на тенденцијата за слободно одлучување 
за формирањето и за употребата на акумулацијата. 
Ова се однесува како на стопанските организации, 
така и на штедењето на населението, каде што 
лекат значителни неискористени можности за зго-
лемување на внатрешната акумулација Заради тоа, 
неопходно е да се изгради финансиски механизам 
за стимулирање на штедењето и за собирање на 
финансиските средства, како и во поглед на еко-
номската алокација на собраните средства За да 
се создадат услови за поефикасно функционирање 
на финансискиот пазар, ќе се преземат следните 
мерки 

— административното ограничување на камат-
ната стапка треба да се замени со активна политика 
на каматните стапки и на есконтната стапка на 
Народната банка на Југославија која ќе се утвр-
дува со учество на основачите и депозиторите на 
деловните банки и во односите помеѓу деловните 
банки и Народната банка на Југославија; 

— ќе се донесат прописи со кои ќе се обезбеди 
сигурноста и ефикасноста на издавањето и цирку-
лацијата на вредносните хартии. 

8. Политика на цените 
8.1. Политиката на цените ќе биде насочена кон 

обезбедување на што поголема стабилност на па-
зарот и цените, кон отстранување на диспаритети-
те односи на домашните цени спрема странските, 
при влијание на поурамнотежените односи на до-
машниот пазар врз цените во Југославија. 

До донесувањето на новите системски решенија 
што треба да се засновуваат врз се поголема либе-
рализација и со кои ќе се создадат услови за спро-
ведување на подолгорочна политика на цените и по-
голема улога на пазарот, привремено остануваат во 
сила прописите за задржувањето на сите цени под 
режимот на општествената контрола, со оглед на сте-
пенот на отвореноста на домашниот пазар и на не-
опходноста од меѓусебно усогласување на домашни-
те цени и со цените во надворешнотрговската раз-
мена. Во наредниот период поместувањата на це-
ните ќе се вршат' 

— по системот на спогодба и договор, со тоа што 
ќе се вршат само најнужни корекции каде што е 
изразит диепаритетот помеѓу внатрешните цени и 
цените во надворешнотрговската размена; 

— врз основа на механизмите за формирање на 
цените на металот; 

— со одлуки на Сојузниот извршен совет и на 
другите органи на општествено-политичките заед-
ници со кои ќе се отстрануваат и ^согласностите 
што се јавија во врска со прописите за задржува-
њето на цените на затеченото ниво. 

Во условите за отстранување на основните при-
чини за нестабилност, политиката на цените ќе се 
засновува врз општото начело за стоките и услуги-
те чиј увоз е лпберализиран цените на домашниот 
пазар да се формираат слободно, а под општествена 
контрола да се задржат оние производи и услуги 
што се под режим на ограничувањето односно чии 
производители имаат монополска положба. 

Со економските мерки и со режимот1 на цените 
ќе се обезбеди нивото и односите на цените за сите 
стоки што се предмет на надворешнотрговската раз-
мена да се движат во границите на увозно-извоз-
ните цени. 

За производите и услугите што не се предмет 
на меѓународна размена, ќе се обезбеди таков па-
ритет на внатрешните цени кој обезбедува развој 
на "односните дејности, со тоа што основното внима-
ние и интересот на стопанството да мораат да бидат 
насочени кон сопствени резултати и ефикасност на 
стопанисувањето. 

8.2. Процесот на воспоставувањето на рамноте-
жата во нарушените односи на цените и постабил-
ните движења на цените во 1971 година ќе се обез-
бедуваат врз следните основи: 

— либерализацијата на цените ќе се врши за-
висно од либерализацијата на увозот, и тоа првен-
ствено по групации меѓусебно зависни — од суро-
вините до финалните производи За либерализаци-
јата на увозот и цените стопанството навремено ќе 
се известува за да може да се приспособи коп на-
стапувачките промени. Ќе се доградуваат меха-
низмите на цените што ќе овозможуваат позитивно 
влијание на светските'цени, елиминираЈќи го вли-
јанието на нивните големи осцилации врз внатреш-
ните цени Стабилноста на внатрешните цени ќе се 
обезбедува со долгорочни договори помеѓу произ-
водителите и потрошувачите Со мерките на еко-
но.мската политика ќе им се овозможи на здруже-
ните потрошувачи при поголеми отстапувања на 
внатрешните цени од цените во надворешнотргов-
ската размена да бараат нивно усогласување или 
да им се дозволи слободен увоз; 

— во областа на прометот, под општествена кон-
трола на цените ќе се задржат сите производи што 
се под контрола и во производството. Поширока ли-
берализација па цените во прометот ќе биде можна 
само врз основа на договор помеѓу производител-
ските организации, организациите што се занима-
ваат со промет на стоки и надлежните органи на 
управата; 
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— за земјоделските производи ќе се задржи и 
ќе се усоврши системот на заштитата (гарантирани 
и минимални откупни цени, стоковен режим и пре-
левмани) заради унапредување и зголемување на 
домашното производство, при утврдување на обвр-
ската на домашните производители во поглед на 
нивото на цените и снабденоста на домашниот па-
зар. Во тој правец ќе дејствуваат и материјалните 
резерви;" 

— цените на инфраструктурните и други услуги 
ќе се решаваат наспоредно со донесувањ,ето на си-
стемските решенија врз долгорочна основа и врз 
принципот на доходот, водејќи сметка за рептаби-
литетот и за репродуктивната способност; 

— во областа на градежништвото договарањето 
за цените на работите треба да биде ограничено со 
движењето на производителските цени во индустри-
јата; 

— социјалистичките републики треба да утвр-
дат потрајни критериуми и механизми за форми-
рање на цените на основните земјоделско-прехран-
бени производи чија контрола е сега во надлежност 
на општините. Со оглед на натрупаните бројни про-
блеми во земјоделството, се укажува потребата, до 
донесувањето на среднорочниот план, Сојузната 
скупштина да ги разгледа актуелните проблехми на 
остварувањето на аграрната политика во согласност 
со Резолуцијата на Првата конференција на Соју-
зот на комунистите на Југославија. 

Во рамките на утврдувањето на системот и на 
политиката на цените треба да се изградат крите-
риуми и механизми за спроведување на политиката 
на компензации во 1971 година. 

9. Зајакнување на пазарните критериуми 

Ќе се зајакнуваат пазарните критериуми во сто-
панисувањето, како и условите за недисциплини-
рано, поодговорно и поделовно обносување на сто-
панските субјекти Врз ова ќе се влијае со следните 
мерки' 

— со прописи ќе се обезбеди реално да се иска-
жува вредноста на основните средства и да се врши 
нивно постојано усогласување со движењата на па-
зарот, врз основа на претходно утврдените опште-
ствени критериуми. Заради тоа, работните органи-
зации треба да преземат мерки за скратување на 
рокот предвиден за амортизации на OCHOBHPITC сред-
ства, имајќи предвид, во согласност со техничко-
-технолошките иновации и со паучно-технолсшка-
та револуција, да се обезбедат средства потребни за 
модернизација и замена. 

Потребно е да се обезбеди зголемено издвојува-
ње на средства во резервните фондови во стопан-
ството, како и поголем степен на ликвидност на тие 
фондови; 

— со републичките закони за фондовите на 
заедничките резерви на стопанските организации 
да се обезбеди тие да бидат конструирани воз са-
моуправни основи и управувањето со тие фо дави 
и нивното работење да бидат значаен фактор во 
остварувањето на санационите програми на опреде-
лени стопански организации; 

— ќе се дополнат важечките прописи заради ос-
тварување на начелото стопанските организации за 
своите обврски да одговараат со сите свои средства. 
Заради тоа, со соодветни прописи треба да се обез-
беди поголема ефикасност (ажурност) на стопански-
те судови; 

— ќе се донесат прописи што треба да обезбе-
дат поцелосно остварување на обврските што про-
излегуваат од ризикот на работењето; 

— заради нормализација на должнлчко-довери-
телските односи потребно е да се создадат поширо-
ки можности за увид на доверителот во финанси-
ската состојба на должникот, со фор,мирање во сто-
панските судови на посебен регистар на тужби, кој 
ќе им биде достапен на сите заинтересирани 
странки; 

— да се зацврсти механизмот за обесштетување 
во ^случај на неизвршување на договорните обврски; 

— врз самоуправни основи да се изградуваат 
механизмите за формирање на пазарни стабилиза-
циони фондови за клучните земјоделски производи; 

— да се организира, во соработка со републи- \ 
ките и покраините, ефикасно следење на понудата , 
и побарувачката, на движењето на квалитетот итн., 
заради навремено преземање на мерки, за насочу-
вање на развојот на производството и за интервен-
ции на пазарот. 

Со зајакнување на материјалните резерви и со 
соодветни интервенции треба да се придонесува за 
создавање постабилни односи на пазарот. Посебно 
е од значење во текот на спроведувањето на мерки-
те на стабилизацијата, со интервенциите на пазар-
ните резерви да се дејствува во правец на подобра 
снабденост на пазарот и на одржување нивото на 
цените на производите што се од суштествено зна-
чење за снабдувањето на населението. Потребно е 
да се разгледаат функциите на сојузните материјал-
ни резерви и нивното поврзување со републичките 
резерви. 

Службата на општественото книговодство тре-
ба да се направи поефикасна и да се реорганизира 
во согласност со новите економски функции па фе-
дерацијата и републиките. 

10. Запосленост 

10.1. Спроведувањето на стабилизацијата под-
разбира и создавање услови за стабилен пораст на 
запосленоста. Запосленоста во општествениот сек-
тор во 1971 година треба да расте по стапка од око-
лу 2,5%. Со ова, заедно со дополнителните можно-
сти вон од општествениот сектор, би се обезбедило 
запослување односно работно ангажирање на те-
ковниот прираст на активното население и на це-
локупниот прилив на стручните кадри во размери-
те на целата Југославија. Регионалните разлики во 
пррграстот на активното населеше бараат на сто-
пански недоволно развиенрхте подрачја да се оства-
ри пораст на запосленоста поголем од југословен-
скиот просек. 

10 2. Заложувањето односно работното ангажи-
рање на тековниот прираст на активното население 
е цел која треба да се оствари како минимална. Тоа 
е можно да се постигне со обезбедување соодветен 
пораст на обемот на производството и на услугите, 
к.ако и со други мерки и акции што би можеле да 
придонесат порастот да биде поголем од предвиде-
ниот или да се создадат услови за поголем пораст 
во наредната година. 

Можности за поголемо работно ангажирање на 
тековниот прилив на активното население, на ре-
зервите и на дел на работниците што ќе се враќаат 
од странство, постојат во ппоширувањето и во по-
доброто користење на производните капацитети, во 
создавање подобри услови за релативно побрз по-
раст на запосленоста во терцијарните дејности, како 
и во поголемо активирање врз база на личен труд. 

10 3 Претстојното општо намалување на придо-
несот од личниот доход од работен однос во терци-
јарните и други работноинтензивни дејности ќе соз-
даде дополнителни услови за понатамошен развој 
и за соодветен пораст на запосленоста На работни-
те организации кои во 1971 година ќе ги прошират 
постојните односно ќе отворат нови капацитети за 
занаетчиски и комунални дејности, ќе им се отста-
пи СОЈУЗНИОТ придонес од личниот доход од рабо-
тен однос за новозапослепите работш!ци. Со ПОЛР!-
тиката на личните доходи и со диференцираната 
политика на придонесот од личниот доход треба да 
се стимулира воведувањето на повеќесменсха ра-
бота таму каде што за тоа постојат услови или тие 
можат да се создадат со незначително вложувале 
и со други мерки Општествено-политичките заед-
ници треба да ги разгледаат можностите и потре-
бата сите работни организации или работните орга-
низации на одделни дејности, делум или во целост, 
привремено да се ослободат од придонесот на лич-

ните доходи за новите работници што ќе ги запо-
слат во 1971 година, 
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10.4. Со лодоследно спроведување на прописите 
за приправниците и на прописите за сведување на 
разни видови дополнителна работа во економски 
оправдани рамки треба исто така да се влијае врз 
зголемување на запосленоста во општествениот сек-
iop. Во политиката на запомнувањето, работните ор-
ганизации треба да се раководат со потребата од 
подобрување на квалификационата структура, пр-
венствено со запослување на млади школувани кад-
ри, а во согласност со потребите и по основ на до-
квалификација и стручно оспособување на неква-
лификувани работници. Во работните организации 
к во пошироките заедници треба да продолжи утвр-
дувањето на обемот и структурата на евентуалните 
вишоци на работници и да се разработат конкретни 
програми за нивното попродуктивно работно анга-
жирање. 

10 Г) Општествено-политичките заедници треба 
да му обрнат посебно внимание на создавањето на 
подобри услови за поголемо работно организирање 
врз база на личен труд во земјоделството и во вон-
земјоделските дејности. За тоа може да придонесе 
посуштествепо менување на кредитната политика 
во корист на овие дејности, приспособувањето на 
даночната политика и другите неопходни мерки и 
акции. Со даночната политика и со други ефикасни 
мерки треба посебно да се настојува бројот на за-
ложените во приватните занаетчиски и други дуќа-
ни суштествено да се зголеми, со што во побли-
ската перспектива би се создале поголеми можности 
за запослување на нови работници. 

10 6 Со посебни мерки и акции треба да се вли-
јае врз ублажувањето на регионалните разлики во 
потребите и можностите за запослување и за ра-
ботно ангажирање на населението. Покрај мерките 
за побрз развој на стопански недоволно развиените 
подрачја и релативно поголемото насочување на 
средствата од кредитите добиени од Меѓународната 
банка за обнова и развој во стопански недоволно 
развиените републики и во САП Косово, можностите 
за поголемо работно ангажирање на населението од 
тие подрачја се наоѓаат и во поголемо запослување 
на работници од тие подрачја во другите подрачја 
на Југославија, како и во давање приоритет на ра-
ботниците од стопански недоволно развиените под-
рачја при запослување во странство. На можноста 
за запослување на работници ќе придонесе и пого-
лемото ангажирање на странски капитал за развој 
на работно интензивното производство. 

За таа цел е неопходно стопански развиените 
подрачја навремено да ги утврдат своите потреби од 
работна сила и, врз основа на општествениот дого-
вор и со полно ангажирање на заедниците и служ-
бите за заложување, да се пристапи кон разработка 
и спроведување на програмата на внатрешното дви-
жење на работната сила, поблиску да се утврди 
приоритетот на заложувањето на работниците; да 
се пристапи кон стручно оспособување на неквали-
фикувани работници според потребите па странски-
те партнери и со нивното учество во финансирање-
то на трошоците на оспособувањето на неквалифи-
куваните работници; да се разработат програмите, 
модалитетите и условите и да се преземат акции за 
организирање на производството во Југославија, за-
едно со заинтересираните деловни партнери 

10 7 Интересите на Југославија бараат вкупниот 
број на работниците, а особено на квалификуваните 
работници, запослени во странство посуштествено 
да не се зголемува. Мерките и акциите што ќе се 
преземаат треба да ја имаат предвид и потребата 
работно да се ангажира и дел од работниците што 
ќе се враќаат од работа од странство Посебно тре-
ба да се стимулира враќањето на стручните работ-
ници од опие профили и занимања што му се неоп-
ходни на нашето стопанство. Во тој правец ќе деј-
ствуваат и мерките за давање определени царински 
и други олеснеше а, за создавање адекватни услови 
за изградба на деловни простории, на станови, за 
набавка на стопански инвентар и за проширување 
на можноста девизните заштеди на работниците да 
се вложуваат во развојот на домашните работни 

организации заради создавање дополнителни усло-
ви за нивното заложување во Југославија. Заради 
тоа треба да се забрза разработката на комплетни-
те мерки што ќе го стимулираат и олеснат враќа-
њето на работниците од странство. Треба да се нај-
дат соодветните можности та врз основа на дозна-
ките на работниците да се подобруваат условите за 
заложување во подрачјата од кои тие заминуваат 
на привремена работа во странство. Ќе се донесат 
прописи со кои поадекватно ќе се регулира праша-
њето на подароците што работниците заложени во 
странство ги праќаат во Југославија за потребите 
на образованието и др. 

10 8. Остварувањето на овие цели бара републи-
ките, покраините и општините со своите програми 
поблиску да ги разработат мерките и акциите за 
остварување на порастот на запосленоста и па ра-
ботното ангажирање на населението, да ја поттик-
нат активноста на работните организации, комори-
те, синдикатите, банките, заедниците и на службата 
за заложување, како и на соодветните државни ор-
гани и служби. 

11. Наука, образование и култура 
11.1, Наука, 

Средствата за научноистражувачко-развојните 
активности во 1971 година треба да растат побргу од 
националниот доход, при што се очекува дека осет-
но ќе се зголехми учеството на стопанството во фи-
нансирањето на тие активности. Се очекува дека 
стопанството позначително ќе ги зајакнува сопстве-
ните истражувачко-развојни единици и понепосред-
но ќе се поврзува со научните институти и универ-
зитетите. Со изборот на конкретни научноистражу-
вачки проекти и други форми на научноистражу-
вачка активност треба да се обезбеди и да се интен-
зивира меѓународната соработка во областа на на-
учниот и технолошкиот развој. 

Со оглед на тоа дека законот според кој феде-
рацијата му обезбедуваше средства па Сојузниот 
фонд за финансирање на научните дејности во ви-
сочина од 0,2% општествен производ и тој фонд се 
укинати потребно е во 1971 година стопанството, 
републиките и покраините да обезбедат континуи-
ран развој па научните и развојните истражувања. 

Во врска со проширените функции на републи-
ките и покраините, а особено на работните органи-
зации, во одлучувањето за научноистражувачката 
и развојната дејност, потребно е да се организира 
меѓурепубличка координација и да се развива ме-
ѓу институционална соработка на носителите и ко-
рисниците на научните истражувања. Федерација-
та своите непосредни потреби во научната област во 
1971 година ќе ги финансира од сојузниот буџет. 

При изградувањето па инструментите на сто-
панскиот, надворешнотрговскиот, девизниот и да-
ночниот систем е неопходно во рамките на системот 
да се обезбедат стимулативни мерки што ќе го за-
врзат и зајакнат ангажирањето на стопанството, 
банките и другите интересенти во истражувачката 
дејност. 

11.2. Образование и култура 
Во 1971 година треба поблиску да се определат 

задачите за понатамошно остварување па Резолу-
ц и ј а за развојот па образованието и воспитува-
њето врз самоуправна основа. 

Измените на важечките и донесувањето па но-
вите закони и други препиел за образованието и на 
законите и другине пропиел за финансирање па об-
разованието и воспитувањето, во согласност со Ре-
зочуциЈлта за развојот па образованието и воспи-
тувањето врз самоуправна основа, ќе бидат во над-
лежност па републиките и покраините. Во сојузни-
те заколи и други пропиен ќе се бришат одредбиве 
со кол се оневозможуваат републиките и покраи-
ните со свои прописи да овозможат афирмирање на 
доходот на работните организации како извор на 
средства за насочено образование, а со тоа и зајак-
нување па влијание го па здружениот труд врз си-
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стемот на образованието и воспитувањето и обра-
зовната политика односно врз зајакнувањето на 
влијанието на граѓаните во општините врз полити-
ката и развојот на основното образование. 

Во понатамошната работа на развојот на систе-
мот на образованието и воспитувањето и на него-
вото реформирање е потребна координирана сора-
ботка на републиките и покраините. Ќе се обрне по-
себно внимание на ефикасноста и модернизацијата 
на образованието и воспитувањето и образовната 
технологија, како и на изработката на долгорочни 
планови за модернизација на образованието. 

За разво1 на образованието во недоволно раз-
виените републики и во САП Косово се смета и ко-
ристењето на средствата од Фондот за развој на 
стопански недоволно развиените републики и кра-
ишта, кога е во прашање обезбедување на стручни-
те кадри поедвидени во инвестиционите програми, 
како и остварување на други општествено догово-
рени мерки за побрз развој на образованието во тие 
републики и во Покраината 

Во 1971 година ќе се забрзаат процесите за уна-
предување на општествено-економските услови за 
развој на дејностите на културата. Во таа смисла, 
со соодветните измени на системот, порешително 
треба да се стимулира зајакнувањето на положбата 
на културните де,ногги како дел на здружениот 
труд, со што се создаваат поповолни услови за по-
динамичен разно") па културата. 

Заради поттикнување па ваквата развојна ори-
ентација на културата, во 1971 година ќе се донесе 
резолуции на Сојузната скупштина за развојот на 
културата врз самоуправна основа. 

12. Развој на стопански недоволно развиените ре-
публики и на Социјалистичка Автономна Покраина 

Косово во 1971 година 

Побрз pa^Boj на секоја стопански недоволно 
развиена република, а посебно на САП Косово, од 
развојот на земјата во целост е една од основните 
екс-номско-политички цели на развојот на Југосла-
вија. Во остварувањето на оваа политика, во усло-
вите на општите напори за консолидација и стаби-
лизација на стопанските текови, посебно внимание 
ќе му се обрне на решавањето на оние проблеми на 
развојот што ќе овозможат побрз стопански ра-
стеж на овие подрачја во 1971 година. 

Побрзиот развој на стопански недоволно разви-
ените републики и на САП Косово, ќе се оствари 
со сопствени сили на овие подрачја, со средствата 
на Фондот на федерацијата за кредитирање на 
стопанскиот развој на стопански недоволно развие-
ните републики и краишта, со дополнителни сред-
ства од сојузниот буџет, со активно учество на ра-
ботните организации од стопански развиените под-
рачја. како и со мерките на економската политика 
во согласност со новите економски функции на фе-
дерацијата. 

Во етапното спроведување на стабилизационата 
програма ќе се донесат соодветни закони ео кои ќе 
се регулираат прашањата од областа на политиката 
на побрзиот развој на стопански недоволно развие-
ните краишта во периодот од 1971 до 1975 година 
(закон за подрачјата чиј стопански развој ќе се 
кредитира од средствата на фондот на федерација-
та, закон за фондот на федерацијата за кредитира-
ње на стопанскиот развој на стопански недоволно 
развиените републики и на Покраината, закони со 
кои ќе се регулира начинот на алиментирањето на 
фондот, у с л о в и т е за запишување на заем, за плас-
ман на средства како и други мерки на економската 
политика). Некои закони треба да се донесат во пр-
вото тримесечје на 1971 година, а другите, што се 
врзани за петгодишниот план, треба да се донесат 
најдоцна до донесувањето на среднорочниот план. 

12.1. Мерки за реализација на политиката 

За реализација на политиката на побрзиот раз-
вој во 1971 година ќе се обезбедат соодветните ма-

теријални и други услови на ниво на федерацијата, 
и тоа: 

1) до донесувањето на новите системски реше-
нија со кои на потрајна основа ќе се реши праша-
њето за побрзиот развој на стопански недоволно 
развиените републики и на САП Косово, кредити-
рањето на ОВОЈ развој во првото тримесечје на 1971 
година ќе се врши привремено со посредство па 
Фондот па федерацијата за кредитирање на сто-
панскиот развој на стопански недоволно развиените 
републики и краишта од средствата на каматата 
на фондовите во стопанството. Овие средства ќе 
се засметаат во кредитите што на тот фонд ќе му 
се обезбедат за 1971 година и со нив ќе се поста-
пува на начин КОЈ ќе биде утврден со новите 
прописи за алиментирање на фондот за периодот од 
1971 до 1975 година; 

2) до влегувањето во сила на новите системски 
решенија, во кои ќе се предвидат соодветните по-
годности за добивање дополнителни финансиски 
средства од другите подрачја на Југославија и од 
странство, остануваат во сила важечките мерки на 
економската стимулација; 

3) во границите на договорите на републиките 
и покраините за користење на кредитите добиени од 
Меѓународната банка за обнова и развој, во 1971 
година прио-ритет ќе имаат стопански недоволно 
развиените републики и САП Косово Слично треба 
да се постапува и со финансиските средства добиени 
од меѓународни специјализирани институции; 

4) за да се олесни процесот на производството 
во новоизградените стопански капацитети на под-
рачјата на стопански недоволно развиените репуб-
лики и на САП Косово, за период од пет години по 
нивното пуштање во погон, тие капацитети ќе се 
ослободат од обврската за плаќање сојузен придонес 
на личните доходи од работен однос. Ако ОВОЈ при-
донес се замени со друг придонес, со другиот при-
донес ќе се постапи како и со заменетиот; 

5) федерацијата во 1971 година ќе обезбеди из-
вршување на порано преземените а неизвршени 
законски обврски за инвестиции на териториите на 
СР Црна Гора, СР Македонија и САП Косово; 

6) федерацијата и во 1971 година ќе обезбеди 
и дополнителни средства за финансирање на опш-
тествените служби во стопански недоволно развие-
ните подрачја. 

12.2. Посебни мерки за САП Косово 

Во 1971 година ќе бидат во сила и посебни мерки 
за обезбедување на побрзиот развој на САП Косово, 
и тоа: 

1) зголемено учество на Покраината во средства-
та на Фондот на федерацијата за кредитирање на 
стопанскиот развој на стопански недоволно развие-
ни републики и краишта, што треба да се има пред-
вид при утврдувањето на вкупниот обем и при 
распределбата на средствата на тој фонд во перио-
дот од 1971 до 1975 година; 

2) отстапување на ануитетите од кредитите одо-
брени од средствата на фондот од точката 1 во 
периодот од 1966 до 1970 година и од кредитите 
одобрени од средствата на федерацијата по 1960 
година (од средствата на бившиот ОИФ и од другите 
средства со кои федерацијата учествувала во фи-
нансирање на инвестиции); 

3) условите за користење на кредитите од сред-
ствата на фондот од точката 1 ќе бидат поповолни 
за 25% од оние што им се даваат на другите помал-
ку развиени подрачја; 

4) федерацијата ќе обезбеди определен износ 
девизи за користење на инженеринг на странски 
фирми (изработка на техничко-технолошка доку-
ментација и пренесување искуства за постојните и 
за нови претпријатија); 

5) приходите на федерацијата од земјоделското 
население и од придонесот на личните доходи на 
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работните организации и се отстапуваат на САП 
Косово, заради создавање поширока материјална 
основа за унапредување на соодветните стопански 
дејности; 

6) ако федерацијата и понатаму ја задржува 
функцијата во врска со додатните камати на де-
ловните банки и на другите работни организации од 
стопански развиените краишта што своите средства 
ги вложуваат во основните средства на стопанството 
на стопански недоволно развиено подрачје, додат-
ната камата ќе биде поповолна за 50% ако тие 
банки и работни организации своите средства ги 
вложуваат во стопанството на подрачјето на САП 
Косово; 

7) во изборот на проектите што ќе и се презен-
тираат на Меѓународната банка за обнова и развој, 
федерацијата ќе им даде определен приоритет на 
проектите на САП Косово , 

Ќе се утврдат мерките со кои на САП Косово 
ќе и се олесни реализацијата на изградбата на не-
кои објекти од крупна инфраструктура, посебно на 
ХС Ибар—Лепенец, со кредитни аранжмани од Ме-
ѓународната банка за обнова и развој; 

8) можноста за преземање посебни мерки на 
федерацијата за побрз развој на САП Косово од 
одделни домени на стопанскиот систем ќе се утвр-
дува подоцна, при подготвувањето и разработката 
на соодветните закони и системски решенија, што 
ќе се донесат со новиот среднорочен план на раз-
војот на Југославија; 

9) Сојузната скупштина ќе им препорача на со-
цијалистичките републики тие, во склопот на опш-
тите напори за побрз развој на САП Косово, со 
ангажирање на стопанските комори, на работните 
организации и на банките да поведат иницијатива 
за изградба на стопански и нестопански објекти на 
територијата на САП Косово; 

10) во механизмот на дополнителните средства 
за финансирање на општествените дејности во 1971 
година, федерацијата, покрај нивниот редовен по-
раст, ќе обезбеди дополнителни средства со кои 
може да се овозможи поефикасно задоволување на 
општите општествени потреби во САП Косово, со 
оглед на определени специфичности на тоа под-
рачје; 

11) заради зајакнување на материјалната основа 
на општествените дејности во САП Косово, федера-
цијата во 1971 година ќе обезбеди 100 милиони ди-
нари наменски средства за инвестиции во областа 
на образованието и здравството; 

12) како основа на буџетската потрошувачка во 
периодот на привременото финансирање во 1971 
година, за САП ЌОРОВО ќе се земе просекот на 
буџетската потрошувачка во 1970 година, вклучу-
вајќи ги и 20 милиони динари отстапени од сојуз-
ниот придонес од личниот доход од работен однос. 
Во таа смисла треба да се изменат соодветните 
СОЈУЗНИ закони; 

13) ако со прописите за економските функции на 
федерацијата или со стопанскиот систем ќе бидат 
неутрализирани ефектите на нзкои од меоки^е 
предвидени во одделот 12 2 на оваа резолуција, ќе 
се разгледа донесувањето на доуги мерки што ќе 
обезбедат надоместок за неутрализираните ефекти. 

13. Здравство и здравствено осигурување 

13.1. Политиката во областа на здравството и 
здравственото осигурување ќе се приспособи кон 
потребите на стабилизационата програма, со тоа 
што мерките на стабилизацијата диференцирано 
ќе се применуваат, заради обезбедување на достиг-
натото ниво на здравствената заштита, понатамошен 
постепен развој на активната здравствена заштита, 
како и обезбедување на други права на осигурени-
ците. За остварување на оваа политика потребна 
е и засилена активност на работните луѓе ангажи-

рани во областа на здравството и здравственото 
осигурување. 

Неопходно е интересните заедници на здравс-
твеното осигурување, во непосредна соработка со 
здравствените работни организации и со општест-
вено-политичките заедници, да изработат свои про-
грами на мерките на стабилизацијата кои' ќе овоз-
можат во утврдените граници на потрошувачката 
на осигурените лица да биде обезбедено остварува-
њето на нивните права. Ова може да се постигне 
со порационална организација на здравственото 
осигурување и на здравствената заштита, со забрза-
ни интеграциони процеси во здравството, со воспос-
тавување поширока општествена основа за самоуп-
равно регулирање на односите во тие области, со 
поефикасно спроведување на меѓудржавните кон-
венции за социјалното осигурување, со порационал-
на употреба на расположивите средства и сл. 

13.2. Со спроведувањето на Општиот закон за 
здравството и на Општиот закон за здравственото 
осигурување и задолжителните видови здравс-
твена заштита ќе се придонесе за јакнењето на 
превентивата и за унапредувањето на односите по-
меѓу здравството, здравственото осигурување и ко-
рисниците на здравствената заштита. 

Федерацијата во првото тримесечје на 1971 го-
дина ќе ги утврди своите обврски во поглед учес-
твото во обезбедувањето на средствата за задолжи-
телните видови здравствена заштита во стопански 
недоволно развиените републики и во САП Косово. 

Воведувањето на задолжителните видови здрав-
ствена заштита треба постапно да се остварува врз 
основа на долгорочни програми и во согласност со 
реалните можности. 

14. Социјална и детска заштита 

14 1. Се очекува дека сите одговорни и заинте-
ресирани општествени фактори ќе преземаат мерки 
заради унапредување на социјалната сигурност на 
работните луѓе и на граѓаните во согласност со 
политиката утврдена со Резолуцијата за социјал-
ната заштита. Заради поефикасно решавање на 
социјалните проблеми и задоволување на социјал-
ните потреби на работните луѓе и на граѓаните, 
потребно е да се поттикнува соодветна активност 
во сите области на општествениот труд и да се 
изградува неадекватна нормативна дејност на оп-
штините, покраините, републиките како и на работ-
ните организации. Од посебен општествен интерес 
е изградувањето на општествена основа за обезбеду-
вање на финансиски и други средства за потребите 
на социјалната заштита, заснована врз начелата на 
заемност, солидарност и самоуправно договарање. 

14 2. Детската заштита треба да се развива по-
брзо и за таа цел да се поттикнува изнаоѓањето на 
нови извори на средства, обединувањето на средст-
вата, зголемувањето на капацитетите на установите 
за заштита на децата и оспособувањето на потребни 
кадри Од особено значење е програмското спроведу-
вање на здравствената заштита на децата, а посебно 
создавањето услови за поефикасна здравствена 
заштита на децата во стопански недоволно развие-
ните републики и во САП Косово Неопходно е да 
се изградуваат и унапредуваат соодветни форми на 
организацијата на општественото управување со 
средствата остварени за непосредна детска заштита, 
при полно учество на непосредните производители. 

Формите на непосредната детска заштита треба, 
според потребата, да се развиваат и на селските 
подрачја, при соодветно 'учество на земјоделските 
производители во финансирањето на таа заштита. 

15. Заштита на борците и на воените инвалиди од 
војните 

Во областа на заштитата на борците и на вое-
ните инвалиди од војните и на семејствата на 
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паднатите борци, федерацијата и другите опште-
ствено-политички заедници ќе преземат мерки за-
ради понатамошно доградување и унапредување на 
системот на заштитата на единствена основа. 

Федерацијата во 1971 година ќе обезбеди пона-
тамошно подобрување на материјалната положба 
на борците, на воените инвалиди од војните, на 
семејствата на паднатите борци и на воените оси-
гуреници — со усогласување на пензиските и ин-
валидските примања со економските движења. 

Социјалистичките републики, автономните покра-
ини и општините треба да работат за понатамошно 
подобрување на материјалното обезбедување и 
унапредување на здравствената заштита, за реша-
вање на станбените проблеми и на другите форми 
на заштита на борците, на воените инвалиди од 
војните и на семејствата на паднатите и умрените 
борци. 

16. Пензиско и инвалидско осигурување 

161. Предвидливите движења во 1971 година 
укажуваат на потребата и на можноста обврските 
на фондовите на пензиското и инвалидското осигу-
рување да се покриваат со тековните приходи и со 
користење на резервите, без зголемување на стап-
ките на придонесот. 

Интересните заедници треба со наплата на по-
барувањата на фондовите, со порационално троше-
ње, како и со други мерки, да обезбедуваат средства 
за редовно извршување на законските обврски 
спрема пензионираните лица и инвалиди на трудот, 
вклучувајќи го и задолжителното усогласување на 
пензиите со порастот на животните трошоци, а во 
мерката потребна за понатамошно усогласување на 
пензиите. 

Интересните заедници треба посебно внимание 
да му обрнат на спроведувањето на инвалидското 
осигурување, особено во поглед на критериумите што 
се применуваат при оцена на инвалидноста и при 
користењето на средствата за рехабилитација и за-
б о л у в а њ е на инвалидите на трудот. 

За отстранувањето на причините на инвалид-
носта треба да придонесе засилената активност на 
работните организации во подобрувањето на усло-
вите на работата и во преземањето на превентив-
ните мерки на заштитата при работата, со цел за 
зачувување на здравјето и работната способност на 
работните луѓе. 

16.2. Во 1971 година ќе се изврши доградба на 
системот на пензиското и инвалидското осигуру-
вање. Новите решенија треба да бидат во согласност 
со целите на политиката на стабилизацијата и со 
понатамошниот развој на општествено-економските 
односи. 

IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Сојузниот извршен совет во границите на сво-
јата надлежност ќе презема соодветни мерки за 
остварување на политиката утврдена со оваа резо-
луција и ќе ја известува Сојузната скупштина, 
заинтересираните општествено-политички фактори 
и јавноста како утврдената политика и мерките се 
остваруваат. 

Сојузна скупштина 

АС бр 344 
30 јануари 1971 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. 

55. 

Врз основа на членот 186 став 2 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Просветно-културниот собор на Сојузната скуп-
штина, на седницата од 24 декември 1970 година, до-
несе 

Д Е Л О В Н И К 
НА ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ СОБОР НА СО-

ЈУЗНАТА СКУПШТИНА 

I. УВОДНИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Правилата за работа и организацијата на Прос-
ветно-културниот собор на Сојузната скупштина (во 
натамошниот текст: Соборот) се утврдуваат со овој 
деловник и со Деловникот на Сојузната скупштина. 

Член 2 
Деловникот на Соборот содржи одредби: за де-

локругот на Соборот: за правата и должностите на 
членовите на Соборот во работата на Соборот; за 
организацијата на Соборот; за програмирањето на 
работата; за донесувањето на општите акти и за 
претресот на други прашања во Соборот; за соработ-
ката на Соборот со другите органи и организации и 
за деловниот ред на седницата на Соборот. 

Со одредбите за организацијата на Соборат се 
утврдуваат начинот на верификацијата на манда-
тите на членовите на Соборот, правата и должнос-
тите на претседателот и потпретседателот на Собо-
рот, делокругот, задачите и начинот на работата на 
одборите и на другите работни тела на Соборот, 
како и задачите и работите на секретарот и на слу-
жбата на Соборот. 

Со одредбите за деловниот ред на седницата на 
Соборот се уредуваат свикувањето на седница, 
предлагањето и утврдувањето на дневниот ред на 
седницата, претседавањето и учеството во работата 
на седницата на Соборот, текот на седницата, од-
лучувањето и одржувањето на редот. 

Со деловникот на Соборот се утврдуваат и дру-
ги прашања во врска со организацијата и работата 
на Соборот. 

Член 3 
За прашањата што се регулирани со овој делов-

ник, Соборот и неговите работни тела, како и чле-
новите на Соборот, постапуваат на начинот утврден 
со Деловникот на С о б н а т а скупштина. 

Начинот на работата во прашањата од претход-
ниот став ги уредуваат Соборот и неговите тела со 
заклучок што го донесуваат при разгледувањето на 
тие прашања. 

II. ДЕЛОКРУГ НА СОБОРОТ 
Член 4 

Соборот рам,ноправно со Соборот на народите 
на Сојузната скупштина ги врши работите од над-
лежноста на Сојузната скупштина утврдени со Ус-
тавот и со Деловникот на Сојузната скупштина. 

Член 5 
Покрај работите што според Деловникот на Со-

јузната скупштина ги врши во самостоен делокруг, 
Соборот самостојно' врши верификација на манда-
тите на членовите на Соборот, го утврдува престано-
кот на мандатот на членовите на Соборот и зазема 
ставови во прашањата на имунитетот на членовите 
на Соборот; избира претседател и потпретседател 
на Соборот; формира одбори и други работни тела 
на Соборот и ги избира претседателите и членовите 
на тие тела и донесува програма за својата работа. 

Член 6 
Соборот самостојно претресува и зазема ставо-

ви за прашањата што се однесуваат на состојбата 
и развојот на самоуправувањето и на самоуправни-
те односи во областа на образованието, науката и 
културата, за прашањата во врска со извршувањето 
на сојузните закони и другите општи акти на Со-
јузната скупштина и за други прашања од заеднич-
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ки интерес за работните и други самоуправни ор-
ганизации и работни заедници од овие области на 
работата, заради усогласување на нивните односи 
и развивање на меѓусебната соработка, остварување 
на самоуправното спогодување и општественото дого-
варање и пронаоѓање на најцелесообразни решени-
ја од заеднички интерес. 

За овие прашања Соборот може да донесува за-
клучоци и да им дава препораки на самоуправните 
организации, на работните заедници и на државни-
те органи што дејствуваат во областа на образова-
нието, науката и културата. 

Член 7 
Соборот самостојно ги разгледува и дава ми-

слења за статутите на работните и други самоуправ-
ни организации во областа на образованието, нау-
ката и културата, за кои со важечките прописи е 
определено да ги разгледува Сојузната скупштина, 
од гледиштето на нивната усогласеност со општес« 
твено-економскиот и политичкиот систем. 
III. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА 

СОБОРОТ ВО РАБОТАТА НА СОБОРОТ 
Член 8 

Член на Соборот има право и должност да при-
суствува на седниците на Соборот и да учествува 
во неговата работа и во донесувањето на одлуки, ка-
ко и да учествува во работата на работните тела на 
Соборот ЧИЈ член е тој. 

Член на Соборот има право да присуствува на 
седниците на работните тела на Соборот, иако не е 
член на тие тела, како и право да учествува во нив-
ната работа, но без право на одлучување. 

Член 9 
Член на Соборот има право да учествува РО ра-

ботата на општинските собранија од подрачјето на 
изборната единица во која е избран, и е должен на 
нивно барање да ги известува за својата работа и 
за работата на Соборот. 

Член на Соборот е должен, на барање од оп-
штинското собрание односно од соборите на работ-
ните заедници на собранието од подрачјето па из-
борната единица во која е избран, да ги излага пред 
Соборот нивните предлози и мислења за прашањата 
од областа на работата во делокругот на Соборот. 
При тоа, членот на Соборот може да го изнесува и 
своето мислење и според тоа да се определува. 

Член 10 
Член на Соборот, врз основа на заклучоците на 

Соборот, е должен да ги запознае општинските со-
бранија односно соборите на работните заедници на 
тие собранија од подрачјето на изборната единица 
во која е избран со ставовите на Соборот за пра-
шањата што се разгледувани на седницата на Со-
борот. 

Член 11 
Член на Соборот има право од соборите на 

работните заедници на општинските собрани! а и од 
работните организации од подрачјето на изборната 
единица во која е избран, како и од асоцијациите 
на тие организации, да бара податоци и да приба-
вува мислења и предлози за прашањата од дело-
кругот на Соборот што се од интерес за вршењето 
на функцијата на пратеник. 

Член 12 
Член на Соборот е самостоен во изнесувањето на 

своите мислења и предлози, во заземањето на ставо-
ви и во определувањето за прашањата што се раз-
гледуваат и за кои се одлучува во Соборот. 

Член на Соборот во работата, во заземањето на 
ставови и во донесувањето на одлуки во Соборот 
се раководи со заедничките потреби и интереси на 
работните луѓе и на организациите на здружениот 
труд од образованието, науката и културата, како 
и со интересите и потребите на целата општествена 
заедница. 

Член 13 
Член на Соборот има право да предлага претре-

сување на одделни прашања од делокругот на Со-
борот, како и на други прашања од заеднички ин-

терес за работните луѓе и за организациите на здру-
жениот труд во областа на образованието, науката 
и културата. 

Член на Соборот има право на седницата на 
одбор или на друго работно тело на Соборот да под-
несува предлози за разгледување на одделни пра-
шања од делокругот на одборот односно на задача 
на друго работно тело на Соборот. 

Член 14 
Член на Соборот го следи спроведувањето на 

политиката на Сојузната скупштина и извршување-
то на законите и на другите општи акти од дело-
кругот на Соборот и има право да предлага да се 
поведе претрес за тоа на седница на Соборот, како 
и во текот на претресот да предлага мерки за спро-
ведување на политиката и за извршување на оддел-
ни закони и други општи акти на Скупштината. 

IV. ОРГАНИЗАЦИЈА НА СОБОРОТ 
1. Верификација на мандатите на членовите на 

Соборот 
Член 15 

Верификација на мандатите на новоизабраните 
членови на Соборот врши Соборот, на предлог од 
Верификационата комисија што Ја избира на првата 
седница од новото свикување. 

Член 16 
Верификационата комисија се состои од прет-

седател и седум членови на Соборот. 
Член 17 

Верификационата комисија врз основа на из-
вештајот на Сојузната изборна комисија и другите 
изборни списи, како и врз евентуално примените 
жалби против изборот на одделни член,ови на Со-
борот, ја испитува правилноста на изборите и за 
утврдената состојба му поднесува свој извештај на 
Соборот. 

Извештајот на Комисијата му се доставува на 
Соборот до почетокот на седницата на која ќе се 
врши верификацијата на мандатите на неговите чле-
нови. 

Член 18 
Соборот го претресува извештајот на Верифи-

кационата комисија во целост. 
Гласањето се врши за извештајот во целост. 

Ако Комисијата оспори некој мандат, прво се гла-
са за сите незспорени мандати во целост, а потоа 
одвоено за секој оспорен мандат. 

Член 19 
Соборот на седницата може да ја оспори вер-и-

фикацијата на одделен мандат и да заклучи да се из-
врши потребната проверка на исправноста на ман-
датот. 

За верификацијата на оспорениот мандат мора 
конечно да се одлучи во рок од два месеца. 

Членот на Соборот ЧИЈ мандат е оспорен има 
право да присуствува на седниците на Соборот и 
да учествува во неговата работа, без право на од-
лучување. 

Член 20 
По одлуката на Соборот за верификацијата на 

мандатите, претседавачот на седницата на Соборот 
ги повикува членовите на кои им е верифициран 
мандатот да дадат свечена изјава. 

Текстот на свечената изјава го чита секретарот 
на Соборот. 

По читањето, членовите на Соборот го потпишу-
ваат текстот на свечаната изјава и му го предаваат 
на секретарот на Соборот. 

Член 21 
Член на Соборот на КОЈ мандатот му е вери-

фициран а кој не бил присутен при давањето на 
свечената изјава, ќе го потпише нејзиниот текст 
пред претседателот, КОЈ за тоа го известува Соборот 
на првата наредна седница. 

Член 22 
Верификација на мандатите на членовите на 

Соборот избрани на повторни или дополнителни 
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избори врши Соборот, на предлог од Мандатно-иму-
нитетната комисија, согласно одредбите на овој де-
ловник за верификација на мандатите. 

Член 23 
По верификацијата на мандатите членовите 

на Соборот, покрај правата и должностите на со-
јузни пратеници утврдени со Уставот и со Делов-
никот на Сојузната скупштина, имаат и права и 
должности утврдени со овој деловник. 

2. Претседател и потпретседател на Соборот 

Член 24 
Соборот има претседател и потпретседател. 
Претседателот на Соборот: 
— ги подготвува и ги свикува седниците на Со-

борот и претседава на нив; 
— ја усогласува работата на Соборот со работа-

та на другите собори на Сојузната "Скупштина и се 
договара со претседателите на тие собори за начи-
нот и роковите на разгледувањето на одделни пра-
шања, а посебно за претресувањето на оние праша-
ња за кои Соборот одлучува во рамноправен дело-
круг со Соборот на народите; 

— ја усогласува работата на одборите и други-
те работни тела на Соборот; 

— се грижи за остварување на соработката на 
Соборот со работните организации и со нивните асо-
цијации во областа на образованието, науката и 
културата, со собранијата на општествено-политич-
ките заедници и со соодветните собори на тие со-
бранија и со општествено-политичките организа-
ции и здруженија; 

— се грижи за остварување на програмата за 
работа на Соборот; 

— го покренува разгледувањето на прашањата 
на седниците на Соборот и на неговите работни 
тела; 

— се грижи за применувањето на одредбите од 
овој деловник и од Деловникот на Сојузната скуп-
штина во работата на Соборот; 

— се грижи за спроведување на начелото на јав-
ност во работата на Соборот и на неговите работни 
тела; 

— се грижи за извршување на заклучоците 
на Соборот; 

— се грижи за обезбедување услови за работа 
на членовите на Соборот ЕО Сојузната скупштина; 

— му дава упатства на секретарот на Соборот 
во поглед извршувањето на задачите и на работите 
за потребите на Соборот; 

— врши и други работи утврдени со овој делов-
ник и со Деловникот на Сојузната скупштина, како 
и работи што ќе му ги довери Соборот. 

Претседателот го претставува Соборот. 
Член 25 

Претседателот ги упатува прашањата ол дело-
кругот на Соборот на разгледување до соодветните 
одбори и други работни тела на Соборот 

Во подготовката на седниците на Соборот прет-
седателот може да бара соодветен одбор цли друго 
рчботно тото на Соборот да разгледа одделно пра-
шање од делокругот на Соборот и да му поднесе на 
Соборот СВОЈ извештај со предлозите и мислењата за 
тоа прашање. 

Член 26 
Претселателот на Соборот ги потпишува, заедно 

с » претседателот на Сојузната скупштина и со прет-
седателот на Соборат на (народите, сите општи ак-
ти што ги донесува Соборот рамноправно со Соборат 
на народите о.т.см законите 

Претседателот но Соборот ги потпишува заедно 
со претседателот на Сојузната скупштина сите оп-
шти акти што ги донесува Соборот самостојно. 

Претседателот на Соборот ги потпишува актите 
што ги донесува Соборот самостојно. 

Член 27 
Потпретседателот на Соборот му помага во ра-

ботата на претседателот на Соборот и го заменува 
во случај на негова спреченост. 

Член 28 
Претседателот и потпретседателот на Соборот се 

избираат од редот на членовите на Соборот на чети-
ри години односно на времето на траењето на ман-
датот. 

Член 29 
Предлог-кандидатура за избор на претседател 

и потпретседател на Соборот поднесува Комисијата 
на Сојузната скупштина за избор и именувања. 

Предлог може да поднесе и група од најмал-
ку десет члена на Соборот. 

Предлогот-кандидатура му се поднесува на нај-
стариот член на Соборот кој ќе претседава на седни-
цата на Koia се избираат претседател и потпредсе-
дател на Соборот, најдоцна дваесет и четири часа 
пред почетокот на седницата. 

Известителот на Комисијата за избор и имену-
вања односно еден од предлагачите на кандидату-
рата што е предложена од група членови на Собо-
рот, има право на седницата на Соборот да го образ-
ложи предлогот на кандидатурата. 

3. Работни тела на Соборот 

а) О д б о р и н а С о б о р о т 

Член 30 
За разгледување на општите прашања на поли-

тиката, на предлозите за донесување закони, на на-
цртите и на предлозите на закони и на други оп-
шти акти на Сојузната скупштина, за проучување 
и разгледување на други прашања од својот дело-
круг, Соборот формира одбори. 

Одборите на Соборот ги вршат работите опреде-
лени со Деловникот на Сојузната скупштина, со 
овој деловник и со други акти на Соборот. 

Член 31 
Одборите се формираат со деловникот на Собо-

рот, а можат да се формираат односно да се укинат 
и со посебна одлука на Соборот. 

Со одлуката за формирање на одборите се ут-
врдуваат нивниот состав, делокругот и овластува-
њата. 

Член 32 
Секој одбор има претседател и определен број 

членови. 
Ако бројот на членовите на одборот не е опре-

делен со овој деловник или со одлука за формира-
ње на одборот, тој број се определува при изборот 
на членовите на одборот. 

Член 33 
Претседателот и членовите на одборот се изби-

раат од редот на членовите на Соборот. 
Претседателот и членовите на одборот се из-

бираат на четири години односно па времето на 
траењето на мандатот Претседателот и членовите 
на одборот можат да бидат разрешени од должно-
ст и пред истекот на Бремето на кое се избрани. 

Член 34 
Предлог-капдидатура за избор на претседател 

и на членовите на одборот на С-, борот поднесува 
Комисијата на Сојузната скупштина за избор и 
и.менувања 

Предлог може да поднесе и група од најмалку 
десет члена на Соборот 

Член 35 
Претседателот на одборот на Соборот ia органи-

зира оаб )тата на одборот, ги подготвува и ги свику-
ва седниците на одборот и претседава на нив, се 
грижи за спроведувањето на заклучоците на одбо-
рот, ia усогласува работата на одборот со работата 
на другите тела на Соборот, со работните тела на 
Сојузната скупштина и па нејзините собори и врши 
други работи што ќе му ги стави одборот во задача. 

Претседателот во случај на отсутност или спре-
ченост го заменува заменикот-претседател. Заме-
никот-претседател во одбор го избирааат членовите 
на одборот од својата средина. 

Член 36 
Одборот на Соборот работи во седница. 
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Седниците на одборот ги свикува претседателот 
на одборот по сопствена иницијатива или врз осно-
ва на заклучок на одборот, а е должен да свика 
седница ако тоа го бара претседателот на Соборот 
или тоа ќе го предложи една третина од членовите 
на одборот, со наведување на прашањата што се 
предлагаат за дневниот ред на седницата на одбо-
рот. 

Ако претседателот на одборот не свика седница 
на одборот кога е должен да го стори тоа, седницата 
ќе ја свика претседателот на Соборот. 

Член 37 
Седницата на одборот може да се одржи ако на 

седницата присуствуваат повеќе од половина на 
неговите членови. 

Член 38 
На седницата на одборот можат да присуству-

ваат и да го изнесуваат своето мислење и членови 
на Соборот што не се членови »а ТОЈ одбор. 

Членовите на другите собори на Сојузната скуп-
штина имаат право да присуствуваат на седницата 
на одборот а со одобрение од одборот можат да го 
изнесуваат и своето мислење. 

Член 39 
Дневниот ред на седницата на одборот го пред-

лага претседателот на одборот. 
Претседателот е должен да ги внесе во предло-

гот на дневниот ред сите прашања што ги бара Со-
борот, претседателот на Соборот, Сојузниот извршен 
совет, член на одборот, друг одбор или работно те-
ло на Соборот. 

Другите работни тела на Сојузната скупштина и 
на најзадните собори, сојузните органи на управата 
и телата на републичките и покраинските собранија, 
работните организации и нивните асоцијации во 
областа на образованието, науката и културата, оп-
штествено-политичките организации и здруженија-
та можат да поведат иницијатива определено пра-
шање да се разгледа на седница на одборот. 

Предлогот на дневниот ред, заедно со соодвет-
ните материјали, претседателот на одборот им го до-
ставува на членовите на одбо-рот, по правило, осум 
дена пред денот на одржувањето на седницата на 
одборот. 

Во итни случаи претседателот на Соборот и 
претседателот и СЗКОЈ чтшч на одборот можат и на 
седница на одборот да предложат определено пра-
шање да се стави на дневен ред на седницата. 

Дневниот ред се утврдува на седницата на од-
борот. 

Член 40 
Одборот на Соборот ги разгледува' прашањата 

од својот делокруг земајќи ги предвид и мислењата 
на другите работни тела иа Сојузната скупштина 
и на нејзините собори, како и мислењата на заин-
тересираните органи и организации, и по разгледу-
вањето на тие прашања му поднесува на Соборот 
срој извештај. 

Извештајот ги содржи мислењата и предлозите 
за прашањето што е разглетувано и можностите 
што доаѓаат предвид за неговото решение. 

Член 41 
За изнесените мислења одборот може да зазе-

ме став. Образложениот став на одборот се внесува 
во извештајот на одборот 

Одборот не мора да заземе став за секое пра-
шање. 

За заземање на став на одборот е потребно мно-
зинство на гласови од присутните членови на од-
борот. 

Во извештајот на одборот се внесуваат и издво-
ените мислења на одделни членови на одборот при 
заземањето на став по определено прашање, кога 
овие членови бараат да се внесе тоа во и з в е ш т а ј . 

Одборот во својот извештај може да му предло-
жи на Соборот донесување на соодветни заклучоци. 

Член 42 
Кога му поднесува извештај на Соборот, одбо-

рот Определува свој известител. 

Известителот на одборот, врз основа на заклу-
чокот на одборот или на барање на Соборот, ги об-
разлага мислењата односно ставовите и предлозите 
на одборот. 

Известителот на одборот не може да се изјасну-
ва за прашањата за кои одборот не дал свое мисле-
ње или не зазел став. Ако се појави такво прашање, 
во претресот на Соборот, известителот може да ба-
ра Соборот да го одложи претресот на тоа прашање 
додека не го разгледа одборот. Претресот на таквото 
прашање ќе се одложи и ако Соборот бара одборот 
по него да даде свое мислење односно да заземе 
став. 

Член 43 
Заради проучување на одделно прашање, врше-

ње консултации и подготовки на предлози одборот 
може да формира работна група. 

Работната група, откако ќе ја изврши довере-
ната задача, му поднесува извештај на одборот со 
свои предлози. 

Покрај членовите на одборот, членови на работ-
ната група можат да бидат претставници на опште-
ствено-политичките и самоуправните организации, 
како и научни и стручни работници. 

Одборот може и на одделни членови на одборот 
да им стави во задача по определено прашање што 
го разгледува одборот да извршат потребни консул-
тации и да соберат мислења од заинтересираните 
органи и организации. 

Член 44 
Одборот на Соборот може да одржува заеднички 

седници со други одбори на Соборот и со други 
работни тела на Сојузната скупштина и на нејзи-
ните собори и со нив да формира заеднички коми-
сии за проучување на определени прашања. 

Член 45 
Одборот, врз основа на заклучок на Соборот, 

може да им довери изработка на предлог на закон 
и на друг општ акт или изработка на анализи и на 
други материјали зз потребите на Соборот - на со-
јузните совети, организации и органи на управата, 
а во рамките на средствата предвидени за оствару-
вање на работите и задачите на Соборот — и на 
научни и стручни институции и работници. 

Член 46 
Претседателот на Соборот доставува одделно 

прашање До спој од одборите на Соборот во чиј де-
локруг спаѓа тоа прашање во целост или претежно 
(матичен одбор). Претседателот на Соборот може 
одделно прашање да им го достави на разгледува-
ње, покрај матичниот одбор, и на други одбори на 
Соборот. 

Одборот ќе ги разгледува сите прашања за кои 
тоа ќе го заклучи Соборот, како и прашањата што 
во подготовката на седницата ќе му ги достави прет-
седателот на Соборот 

Одборите на кои определено прашање им е до-
ставено на разгледување се должни да го разгледаат 
и за него да дадат мислење. 

Одборот, по сопствена иницијатива, може да 
разгледува и други прашања од својот делокруг. 

Претседателот на одборот го известува претсе-
дателот на Соборот за прашањата што одборот по 
сопствена иницијатива ги зел во разгледување. 

Член 47 
Одборите вршат анкети за прашањата што ги 

разгледува Соборот, кога тој со посебен заклучок 
ќе го определи тоа или кога таа постапка е предви-
дена во програмата за работа на Соборот, ако за 
вршењето на анкетата се обезбедени потребните ма-
теријални средства. 

Анкетата ја врши одборот во чиј делокруг спа-
ѓа прашањето за кое се врши анкетата, ако со за-
клучокот односно со програмата за работата нз Со-
борот не е определено анкетата да ја изврши посеб-
но работно тело. 

По извршената анкета одборот поднесува из-
вештај до Соборот. 
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Член 48 
Соборот ги има овие одбори: 
1) Одбор за образование и воспитување; 
2) Одбор за наука; 
3) Одбор за култура; 
4) Одбор за општествено-економски односи. 

Член 49 
Одборот за образование и воспитување ги раз-

гледува прашањата на општата политика од областа 
на образованието и воспитувањето, а посебно пра-
шањата за развојот на воспитно-образовниот систем 
и на неговата материјална основа; на задолжител-
ното основно осмугодишно школување и претшкол-
ското воспитување на децата; на унапредувањето 
на средното образование и на високото школство; 
општите прашања на образованието на возрасните; 
па соработката со другите земји и со меѓународните 
организации во областа на образованието и воспи-
тувањето, на развојот на самоуправувањето и на 
самоуправните односи во таа област, како и други 
прашања од значење за политиката на развојот на 
образованието и воспитувањето, мерките и инстру-
ментите за нејзиното спроведување. 

Член 50 
Одборот за наука ги разгледува прашањата на 

општата политика од областа на науката, а посеб-
но прашањата на: системот на организацијата на 
научноистражувачката работа од гледиштето на ос-
новното единство на ошптествено-економскиот сис-
тем; програмирањето и финансирањето па научната 
дејност; соработката со другите земји и со меѓуна-
родните организации во областа на науката; разво-
јот на самоуправувањето и самоуправните односи 
во таа област, како и други поашања од значење за 
политиката на развојот на науката и мерките и 
инструментите за нејзиното спроведување. 

Член 51 
Одборот за култура ги разгледува прашањата 

на општата политика од областа па уметноста и дру-
гите области на културата, а посебно прашањата 
на. развојот на о-вие дејности во тие области и на 
ежената материјална острова; развојот на самоупра-
вувањето и самоуправните односи во тие области; 
средствата за информирање (радиото, ТВ, и сл.); 
филмот и театарот; издавачката дејност, авторско-
то право; архивите и архивската граѓа; заштитата 
на културните добра; соработката со другите зем-
ји и со меѓународните организации во областа на 
културата, како и други прашања од значење за 
политиката на развојот на уметноста и другите об-
ласти на културата и мерките и инструментите за 
нејзиното спроведување. 

Член 52 
Одборот за општествено-економски односи ги 

разгледува прашањата на опшгествено-еконо.чските 
односи од посебен интерес за работните луѓе и за 
работните организации што ги претставува Собо-
рот, а за кои тој не одлучува (Амандман IX точка 
5), како и прашањата на општествено-економската 
положба и на односите на работните луѓе во облас-
тите на трудот од делокругот на Соборот. 

Член 53 
Во случаите кого два или повеќе одбори сме-

таат дека определен предлог на акт или друго пра-
шање спаѓа во нивниот делокруг, или кога ниеден 
од одборите на Соборот не сака да земе во разгле-
дување предлог па акт или друго прашање зашто 
смета дека не е ЕО неговиот делокруг. Соборот ќе 
го сподели матичниот одбор ВО ЧИЈ делокруг спаѓа 
разгледувањето на тој акт односно на тоа прашање. 

Кога е тоа во подготовка на седницата потреб-
но претседателот на Соборот, во договор со претсе-
давачите на заинтересираните одбори, може. да го 

определи матичниот одбор. 
Член 54 

За работата на седницата на одборот се води за-
писник. 

Одредбите од овој деловник што се однесуваат 
на записникот оч седницата на Соборот согласно 

се применуваат и на записникот од седницата на 
одборот. 

б) К о м и с и и н а С о б о р о т 
Член 55 

Соборот има: 
1. Мандатно-имунитетна комисија, и 
2. Комисија за деловник. 

Член 56 
Маидатно-имунитетната комисија: 
— ги разгледува прашањата во врска со иму-

нитетното право на членовите на Соборот; 
— го известува Соборот за случаите што повле-

куваат престанок на мандатот на членови на Со-
борот; 

— ги разгледува извештаите на Сојузната и з -
борна комисија за повторните и дополнителните из-
бори и други изборни списи, како и евентуално при-
мените жалби и ја испитува правилноста па избо-
рите. 

За прашањата што во смисла па ставот 1 од 
овој член ги разгледува, Комисијата му поднесува 
извештај на Соборот. Врз основа па извешта-јот на 
Комисијата Соборот одлучува за имунитетниге пра-
ва па членовите па Соборот, го утврдува престано-
кот на мандатот на член на Соборот односно врши 
верификација на мандатите на членовите на Собо-
рот избрани на повторни или дополнителни избори. 

Член 57 
Ако Соборот не е собран, Мандатно-имунитет-

ната комисија може да даде одобрение за притвор 
на член на Соборот односно за поведување кривична 
постапка против него, како и да одлучи дали пос-
тапката против член на Соборот ќе продолжи, 
или ќе се запре, односно дали одлуката на држав-
ниот орган за притвор на член на Соборот ја по-
тврдува или ја става вон сила, или ќе го воспоста-
ви неговото имунитетно право. 

За одржувањето на седницата на Комисијата, 
се известува пратеникот за чие имунитетно право 
се расправа. 

Одлуката на Мандатно-имунитетната комисија 
е извршна. 

Мандатно-имунитетната комисија е должна за 
својата одлука да го извести Соборот на првата на-
редна седница. 

По повод извештајот на Мандатно-имунитетната 
комисија. Соборот одлучува дали одлуката на таа 
Комисија се потврдува или се укинува. 

Член 58 
Комисијата за деловник ја следи примената на 

одредбите од Деловникот на Сојузната скупштина 
и од ОВОЈ деловник во работата и му предлага на 
Соборот измени и дополненија на деловникот или 
преземање на други мерки. 

Член 59 
Во поглед на составот, начинот на работата и 

овластувањата на комисиите на Соборот согласно се 
применуваат соодветните одредби од овој деловник 
што се однесзгваат на одборите на Соборот. 

в) П о в р е м е н и р а б о т н и т е л а н а С о б о р о т 
Член 60 

Заради проучување на определено прашање што 
не спаѓа во делокругот па некој од одборите или на 
комисија на Соборот, како и во други случаи кога 
за тоа ќе се укаже потреба, Соборот може да фор-
мира повремени работни тела (комисии, пратенич-
ки анкетни и други групи и сл ). 

Соборот може да формира повремени работни 
тела и заедно со другите собори ца Сојузната скуп-
штина. 

Член 61 
Повремените работни тела Соборот ги формира 

со одлука. 
Со одлуката за формирање на работното тело се 

утврдуваат неговиот состав, задачите и овластува-
њата 

Членови на повремените работни тела можат 
Да бидат, покрај членовите па Соборот, и претстав-
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ниците на општествено-политичките и самоуправни-
те организации и научни и стручни работници, 

Член 62 
Во подготовката на седницата повремено работ-

но тело може да формира и претседателот на Со-
борот. 

За фор.мирањето на таквото тело претседателот 
го известува Соборот на првата наредна седница. 

Член 63 
Во поглед на составот, начинот на работата и 

овластувањата на повремените работни тела на Со-
борот согласно се применуваат соодветните одредби 
од ОВОЈ деловник што се однесуваат на одборите на 
Соборот, ако со одлуката за нивното формирање не 
е поинаку дпределено. 

Член 64 
Повременото работно тело на Соборот преста-

нува Да работи кога ќе Ја изврши задачата заради 
која е формирано или кога Соборот ќе одлучи, 

4- Секретар и служба на Соборот 
Член 65 

Соборот има секретар. 
Секретарот му помага на претседателот на Со-

борот во подготвувањето на седниците и во работа-
та во текот на седницата на Соборот; го организира 
вршењето на стручните и административните рабо-
ти за потребите на Соборот, на неговите одбори и 
на другите работни тела и врши други работи што 
ќе му ги довери Соборот или неговиот Лретседател. 

Член бб 
Секретарот го именува и го разрешува Соборот. 
Соборот го именува секретарот на предлог од 

Комисијата на Сојузната скупштина за избор и име-
нувања 

За својата работа и за работата на службата 
на Соборот, секретарот одговара пред Соборот, 

Член 67 
Соборот има служба за вршење на стручните и 

административно-техничките работи за потребите 
на Соборот, на неговите одбори и на другите ра-
ботни тела. 

Службата на Соборот ги врши работите што се 
однесуваат на подготвувањето и организирањето на 
седниците на Соборот и на неговите работни тела, 
на прибавувањето и давањето на стручни мислења 
во врска со работата и задачите на Соборот и на 
неговите работни тела, на подготвувањето на про-
грамите и плановите на работата и следењето на 
нивното извршување; на прибавувањето и подготву-
вањето на документациони материјали и податоци 
потребни за работата, на следењето на извршување-
то на заклучоците на Соборот, обезбедувањето на 
предлози на акти и стручни материјали, како и дру-
ги стручни и административно-технички pa6oin за 
потребите на Саборот, на неговите работни тела и 
на членовите на Соборот. 

Со службата раководи секретарот на Соборот. 

V. ПРОГРАМИРАЊЕ НА РАБОТАТА 
Член 68 

Заради извршување на задачите од својот дело-
круг, Соборот донесува програми и планови за ра-
бота. 

Член 69 
Програмата за работа на Соборот се утврдува 

за период од една год ги гл. 
Периодот од една година за кој се донесува про-

грамата за работа на Соборот тече од 10 септември 
тековната година а се завршува на 10 јули наред-
ната година. 

Соборот може да одлучи да донесе програма на 
својата работа и за период подолг од една година. 

Член 70 
Програмата за работа на Соборот содржи зада-

чи и работи што треба Да се извршат во периодот 
за кои се донесува програмата и предвидува: 

— тела односно органи одговорни за организи-
рање и извршување на одделни задачи и работи 

утврдени со програмата, кои му поднесуваат пред-
лози на Соборот (носители на работата); 

— тела на општествено-политичките заедници 
и други заинтересирани органи и организации со 
кои треба да се оствари соработка при изработката 
на материјалот; 

— тела, органи, организации и служби што ќе 
ги извршат стручните работи за подготовка и изра-
ботка на материјалите во врска со задачите и рабо-
тите утврдени со програмата за работа или ќе со-
работуваат во извршувањето на тие работи; 

— одбори и други работни тела на Соборот што 
ќе ги разгледуваат материјалите пред нивното из-
несување на седницата на Соборот; 

— рокови во кои одделни работи треба да се 
извршат. 

Член 71 
Основата за изработка на програмата за рабо-

та на Соборот Ја сочинуваат задачите и работите кои, 
во рамките на делокругот на Соборот, произлегуваат 
од политиката што ја утврдила Сојузната скупшти-
на, од општествените планови и од другите општи 
акти на Скупштината 

Член 72 
Предлози за внесување на одделни задачи и 

работи во програмата за работа на Соборот можат да 
поднесуваат член на Соборот, одбор и друго работно 
тело на Соборот, други собори на Скупштина^, 
претседателството на Скупшината, Сојузниот извр-
шен совет и републичките и покраинските собранија. 

Иницијатива за внесување на одделни прашања 
во програмата за работа на Соборот можат да да-
дат други тела на Сојузната скупштина, сојузните 
совети, сојузните организации и сојузните органи 
на управата, Социјалистичкиот сојуз на работниот 
»народ на Југославија, Сојузот на комунистите на Ју-
гославија, Сојузот на младината на Југославија, Со-
јузот на синдикатите на Југославија и други опште-
ствено-политички организации и стручни здруже-
нија и асоцијации на работните и други самоуправ-
ни организации од областа на образованието, наука-
та и културата. 

Член 73 
Врз основа на предлозите и иницијативите од 

членот 72 претседателот на Соборот заедно со пот-
претседателот на Соборот и со претседателите на 
одборите па Соборот го подготвува нацртот па про-
грамата за работа на Соборот и му го поднесува на 
Соборот на разгледување. 

Во подготвувањето на нацртот-програма за ра-
бота учествуваат и секретарот и стручната служба 
на Соборот. 

Нацртот-програма за работа на Соборот претсе-
дателот ца Соборот го доставува до членовите на 
Соборот, како и до Претседателството на Сојузната 
скупштина, до претседателите па другите собори на 
Скупштината, до Сојузниот извршен совет, до ре-
публичките и покраинските собранија и до органи-
те и организациите што дале предлози или иници-
јативи определени прашања да се внесат во про-
грамата заради давање на мислења. 

Пред претресот на нацртот-програ,ма за работа 
на седницата на Соборот, нацртот го разгледуваат 
одбо-рите и другите работни тела на Соборот. 

Член 74 
Нацртот-програма заедно со примените мисле-

ња и предлози го претресува Саборот. 
Пред почетокот на претресот па нацртот-цоогра-

ма претседателот го запознава Соборат со извршу-
вањето на програмата за работа во претходниот пе-
риод и со работата за подготовка на програмата за 
наредниот период. 

Собо-рот го усвојува нацртот-програма и може 
да утврди насоки за изработка ста предлогот. 

Член 75 
Врз основа на усвоениот нацрт и насоките на 

Соборот, претседателот со потпретседателот и со 
претседателите на одборите на Соборот подгот^ 
нува предлогот-програма за работа. 
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Предлогот-протрама за работа им се упатува 
на сите членови на Соборот, како и на телата, ор-
ганите и организациите на кои им се упатува нацр-
тот. Заедно со предлогот-програма се упатуваат и 
мислењето и предлозите што не се внесени во 
предлогот-програма за работа 

Предлогот-програма за работа му се упатува 
и на претседателството на Сојузната скупштина зара-
ди усогласување на програмата за работа на Соборот 
со програмите за работа на другите собори на Скуп-
штина га и со програмата за работа на Сојузниот из-
вршен совет. 

Член 76 
Пред претресот на предлогот-програма за рабо-

та на седницата на Соборот, предлогот го разгледу-
ваат одборите и другите работни тела на Соборот. 

Одборите и другите работни тела на Соборот ги 
разгледуваат и мислењата и предлозите, што не се 
внесени во предлогот-програма за работа, што ги 
доставиле телата, органите и организациите од чле-
нот 75 па овој деловник. 

Член 77 
Соборот го претресува предлогот-програма за 

работа и мислењата и предлозите што не се внесени 
во предлогот-програма за работа, што ги дале одбо-
рите и другите работни тела на Соборот, како и ор-
ганите и организациите од членот 75 на овој делов-
ник 

Соборот ја усвојува програмата за работа на 
СВОЈ ата прва седница по летниот одмор, ако не од-
лучи поинаку. 

Член 78 
Програмата за работа на Соборот се објавува 

во билтенот за работата на Сојузната скупштина, а 
може да се објави и како посебна публикација. 

Член 79 
Врз основа на програмата за работа, Соборот 

ги утврдува периодичните планови на својата ра-
бота. 

Со периодичните планови се утврдуваат зада-
чите и работите што ќе ги изврши Соборот во се-
кое тримесечје на периодот за кој е донесена про-
грамата за работа, како и датумите на седниците на 
Соборот на кои ќе се вршат тие работи. 

Периодичните планови се утврдуваат, по пра-
вило, пред почетокот на тримесечјата за кое се до-
несуваат. 

Член 80 
Врз основа на програмата и планот за работа на 

Соборот, одборите PI другите работни тела на Собо-
рот ги утврдуваат своите програми и планови за 
работа во кои ги внесуваат задачите и работите што 
за нив, согласно со нивниот делокруг, произлегуваат 
од програмата односно планот за работа на Соборот. 

Одборите и другите работни тела на Соборот во 
својата програма односно план за работа можат да 
внесуваат и други работи и задачи што тие, по соп-
ствена иницијатива, ќе ги вршат во текот на перио-
дот за кој се донесува програмата односно планот 
за работа. 

Член 81 
За усвоената програма односно усвоениот план 

за работа одборите и другите паботни тела го из-
вестуваат претседателот на Соборот. 

VI ДОНЕСУВАЊЕ НА ОПШТИ АКТИ И ПРЕТРЕС 
НА ДРУГИ ПРАШАЊА ВО СОБОРОТ 

1. Донесување ка општи акти 
Член 82 

Во постапката за донесување на закони и други 
општи акти во Саборот се применуваат соодветните 

одредби од Деловникот на Сојузната скупштина 
(чл 271 до 423) 

Член 83 
Ако во текот па претресот на предлог на општ 

акт на седницата на Соборот се покаже дека за на-
че тип и други поважни прашања постојат различни 
ставови или мислења на републичките или покраин-
ските собранија или на заинтересираните асоцијации 
на работните и други самоуправни организации, Со-

борот може да заклучи донесувањето на одлуката 
да се одложи на определено време за да се овозмо-
жи за спорното прашање да се постигне договор по-
меѓу републичките и покраинските собранија или 
заинтересираните асоцијации на работните и други 
самоуправни организации. 

2. Претрес на други прашања 
Член 84 

Во вршењето на задачите и работите од својот де-
локруг, Соборот ги претресува прашањата што се 
однесуваат на развојот на самоуправувањето и са-
моуправните односи и другите прашања од заед-
нички интерес за работните луѓе и трагани, за ра-
ботните и други самоуправни организации и општс-
ствено-политички организации, го поттикнува раз-
вивањето на меѓусебната соработка и самоуправното 
спогодување и општественото договарање на работ-
ните и други самоуправни организации и општес-
твено-политички заедници за прашањата од заед-
нички и општ интерес и ги изнесува своите ставови 
и мислења заради утврдување на односите и насо-
чување на де!поетите на тие организации и опште-
ствено-полптпчки заедници за прашањата од заед-
нички и општ интерес. 

Член 85 
Соборот, во рамките на својот делокруг, ги пре-

тресува прашањата за спроведувањето на полити-
ката на Сојузната скупштина и за извршувањето на 
законите и другите општи акти на Скупштппата. 

По претресот на прашањата од ставот 1 на овој 
чен, Соборот може да заклучи дека треба, да се 
донесе нов односно да се изврши измена или допол-
нение на важечки закон к ли на друг општ акт на 
Скупштината; да им се дадат насоки за натамошната 
работа на Сојузниот извршен совет и на сојузните 
органи на управата; да се донесе препорака со ко-
ја на државните органи и самоуправните организа-
ции ќе им се укаже на мерките што би требало да 
ги преземат тие. 

Член 86 
Во вршењето на политичка контрола над работа-

та на политичко-извршните и управните органи на 
федерацијата Соборот, во рамките на СВОЈОТ дело-
круг, ги претресува прашањата што се однесуваат 
до работата на Сојузниот извршен совет и на функ-
ционерите што ги раководат сојузните совети, со-
јузните организации и сојузните органи на управата 
и до спроведувањето на политиката и извршувањето 
на општите акти на Сојузната скупштина од стра-
на на тие органи и функционери, како и до оства-
рувањето на одговорноста на колегијалните органи 
и сојузните функционери што ги избира или имену-
ва Сојузната скупштина, и на надлежните собори 
им предлага мерки во поглед на остварувањето на 
таа контрола и одговорност. 

Член 87 
Во вршењето на општествен надзор Соборот, во 

рамките на својот делокруг, ги претресува праша-
њата што се однесуваат до работата и начинот на 
извршувањето на правата и должностите на држав-
ните органи, на органите на општественото самоу-
правување и на работните и други самоуправни ор-
ганизации и организации што вршат работи ед ја-
вен интерес во областите од делокругот на Соборот, 
како и до спроведувањето на политиката и извршу-
вањето на законите и другите општи акти на Со-
јузната скупштина од страна на тие органи и орга-
низации. 

По претресот на прашањата од ставот 1 на овој 
член, Соборот може да даде оценка за работата на 
државните органи, на органите на општественото 
самоуправување, на работните и други самоуправни 
организации и организации што вршат работи од 
јавен интерес во поглед на спроведувањето на 
политиката и извршувањето на законите и другите 
општи акти на Сојузната скупштина или во поглед 
на начинот на извршувањето на правата и должно-
стите на тие органи и организации, како и да ука-
ж е на мерките што тие би требало да ги преземат. 
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Актите во вршењето на работите на ОПШТЕСТВЕ-
ниот надзор Соборот ги донесува рамноправно со 
Соборот на народите на Сојузната скупштина 

VII. СОРАБОТКА НА СОБОРОТ СО ДРУГИТЕ ОР-
ГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 88 
Соборот во извршувањето на своите задачи со-

работува со собранијата па општествено-политич-
ките заедници и со соодветните собори на тие собра-
нија во согласност со одредбите на Деловникот на 
Сојузната скупштина и OBOI деловник. 

На истиот начин Соборот соработува со работни-
те организации и со нивното асоцијации во областа 
на образованието, науката и културата, со општес-
лвено-политичките организации и со здружени Јата 
на граѓаните како и со стручните здруженија и на-
учните институции. 

Со оваа соработка се остварува учеството ма ор-
ганите и организациите од ст 1 и 2 на ово1 член 
во утврдувањето на политиката на федерацијата во 
рамките на делокругот на Соборот, како и нивното 
влиание и нивните права и должности во работата 
га Соборот и на неговите работни тела. 

Член 89 
Соработката со органите и организации од чле-

нот 88 на ОВОЈ деловник јa остваруваат Соборот и 
неговите работни тела особено: 

— со размена на информациони и документа-
циони материјали од работата на Соборот и на не-
говите работни, тела; 

— со собирање и размена на мислевБа и ставо-
ви по прашањата од делокругот на Соборот; 

— со одржување на заеднички состаноци на 
претставниците на соодветните тела; 

— со формирање на заеднички работни и дру-
ги групи за проучување на определени прашања; 

— како и преку други форми на меѓусебна со-
работка. 

Член 90 
Покрај материјалите што според одредбите на 

Деловникот на Сојузната скупштина им се доставу-
ваат на републичките и покраинските собранија, 
претседателот на Соборот ги известува просветно-
културните -собори на собранијата на републиките 
и покраините за денот на одружувањето на седни-
цата на Соборот и им ги доставува предлозите на 
дневниот ред на седниците со соодветните матери-
јали 

Одборите и другите работни тела на Соборот ги 
извествуваат соодветните тела на републичките и 
покраинските собранија за денот на одржувањето 
на своите седници и им ги доставува предлозите на 
дневниот ред. 

Член 91 
Соборот може да баоа мислење на собранијата 

на општествено-политичките заедници и на соодвет-
ните собори на тие собранија за одделни прашања 
што ги претресува ТОЈ. 

Мислењето што собранието на општествено-по-
литичката заедница и го доставува на Сојузната 
скупштина, по сопствена иницијатива или на ба-
рање на Скупштината или на нејзини собори, се 
претребува на седницата на Соборот Соборот зазе-
ма став по мислењето што го дало републичкото од-
носно покраипекото собрание 

Пред претресот, на седницата на Соборот ова 
мислење го разгледува одборот ВО Ч И Ј ДЕЛОКРУГ спа-
ѓа прашањето на кое се однесува мислењето. 

Одборот во СВОЈОТ извештај што по тоа праша-
ње му го поднесува на Соборот, посебно го изнесува 
и своето мислење односно став за мислењето гп со-
бранието на општествено-но питичката заеднина 

Член 92 
Соборот и неговите работни тела можат да по-

викуваат на своите седници претставници на орга-
ните и организациите од членот 88 на овој деловник, 
заради изнесување на мислења и предлози по пра-
шањата што се разгледуваат. 

Член 93 
Претседателот на Соборот и претседателите на 

просве!по-културните собери на републичките и по-
краинските собранија можат спогодбено да одржу-
ваат заеднички состаноци заради остварување на 
соработка на тие собори и договор за работата на 
прашањата од заеднички интерес. 
VIII. ДЕЛОВЕН РЕД ЗА СЕДНИЦА НА СОБОРОТ 

1. Свикување на седницата 
Член 94 

Седницата на Соборот ја свикува претседателот 
по сопствена иницијатива, или врз основа на за-
клучок па Соборот 

Претседателот ќе свика седница на Соборот 
кога тоа го бара претседателот на Сојузната скуп-
штина, работното тело на Соборот, најмалку десет 
члена на Соборот или СОЈУЗНИОТ извршен совет. 

Ако претседателот не свика седница на Со-
борот кога е тоа должен да го стори, седницата ќе 
Ја свика претседателот на Скупштината или десет 
члена на Соборот. 

Член 95 
Поканата за-седницата мора да им биде упатена 

на членовите на Соборот најдоцна осум дена пред 
денот определен за одржување на седницата. 

Со поканата за седницата претседателот им го 
доставува на членовите на Соборот предлог-днев-
ниот ред, соодветниот материјал за прашањата што 
се предложени за дневниот ред на седницата и за-
писникот од претходната седница, ако порано не им 
биле доставени. 

Член 96 
Првата седница на Соборот по изборот ја свику-

ва претседателот на Соборот од поранешното свику-
вање. 

2. Дневен ред на седницата 
Член 97 

Дневниот ред за седницата на Соборот го под-
готвува и го предлага претседателот на Соборот. 

Во подготовката на дневниот ред претседателот 
се договара со претседателите на работните тела на 
Соборот за прашањата што треба да се внесат во 
предлогот на дневниот ред. 

Член 98 
Претседателот ги внесува во предлогот на днев-

ниот ред сите прашања што до денот на свикување-
то на седницата му се доставени од работното тело 
или од член на Соборот, од претседателот на Сојуз-
ната скупштина, од друг собор на Скупштииата, од 
Сојузниот извршен совет и од републичките и по-
краинските собранија односно од просветио-култур-
ните собори на тие собранија. 

При составувањето на предлогот на дневниот 
ред претседателот ги зема предвид и иницијативите 
што потекнуваат од општествено-политичките и са-
моуправните организации и од здруженијата на гра-
ѓаните Претседателот може да побара мислење од 
соодветните одбори на Соборот за овие ИНИЦИЈАТИВИ. 

Ако претседателот во предлогот на десниот ред 
не внесе некое прашање што до денот на свикува-
њето на седницата на Соборот му е доставено од 
предлагачите од ставот 1 на ОВОЈ член, ТОЈ е долгаец 
да ги изнесе на седницата причините п о р а д и што не 
го сторил тоа. 

Ако предлагачот и по образложението на прет-
седателот ќе остане ири своето барале, за тоа бара-
ње одлучува Собирот без претрес. 

Член 99 
Во итни случаи претседателот, работното т^ло 

и секо1 член па Соборот и Сојузниот извршен севет 
можат да предложат на седницата на Соборот опре-

делено прашање се старви на дневен рел на сед-
ницата, но се должни да ја образложат итноста па 

ТОЈ предлог За ОВОЈ предлог Соборот одлучува, без 
претрес. 

Член 100 
Дневниот ред на седницата го утврдува Соборот 

на почетокот на седницата. 
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3. Претседавање и учество 
Член 101 

На седницата ста Соборот претседава претседа-
телот на Соборот 

Во случај на спреченост на претседателот, на 
седницата претседава потпретседателот па Соборот 

Ако и потпретседателот е отсутен, на седницата 
се избира еден од членовите на Соборот кој ќе прет-
седава на седницата Во тој случај седницата ја от-
вора членот на Соборот најстар по години и прет-
седава до изборот на членот на Соборот КОЈ натаму 
ќе претседава на таа седница. 

Најстариот член на Соборот претседава на сед-
ницата на Соборот и кога претседателот и потпрет-
седателот се разрешени од должност — до изборот 
на нов претседател. 

Член 102 
Право и должност да учествуваат во работата 

на седницата на Соборот имаат сите членови на Со-
борот, 

Членовите на другите собори па Сојузната скуп-
штина можат да присуствуваат на седн,ицата па Со-
борот, а со одобрение од Соборот можат да учеству-
ваат во работата без право на одлучуваи е 

Во работата па седницата на Соборот можат да 
учествуваат, без право па одлучување, и-

- претставниците па Сојузниот извршен совет 
што не се членови на Соборот и поверениците на 
Сојузниот извршен совет, кога се претресува пред-
лог или прашање што го подигнал Советот, 

— функционерите што раководат со с о б н и т е 
совети, со сојузните организации и со сојузните орга-
ни па управата, кога се претресува предлог за до-
несување на закон, нацот или предлог па закон или 
на друг општ а^т или друго прашање што се однесу-
ва па областа од делокругот на органот со КОЈ рако-
водат тие, 

- претставниците па републичките и покраин-
ските собранија, кога со претресува предлог што 
републичкото односно покраинско^ собрание го 
поднело, мислење што тоа го дало, или прашање 
што тоа го подигнало, 

— претставниците на органите на општествено-
политичките заедници, на општествено-политичките 
и самоуправните организации и на здруженијата на 
граѓан,ите, научните и стручните работници, што на 
седницата се повика,ни за изнесување на мислење 
за определено прашање кога на седницата се пре-
тресува тоа прашање. 

Член 103 
Никој на седницата не може да зборува пред да 

побара л да добие збор од претседателот па Соборот. 
Пријавите за збор се поднесуваат штом претре-

сот ќе почне и можат да се поднесуваат се до за-
вршетокот па претоесот. 

Говорникот зборува од говорницата, а може да 
зборува и од место, ако тоа се одлучи на седницата. 

Говорникот може да биде предупреден на редот 
или да биде прекинат во говорот само од претседа-
телот 

Претседателот се грижи говорникот да не биде 
попречуван во говорот. 

Член 104 
Претседателот им дава збор на членовите на Со-

борот според редот на пријавувањето 
На член на Соборот кој сака да зборува за по-

вреда па деловникот или за повреда-па утврдениот 
дневен ред (забелешка по деловниот род), пие: седа-
лст му дава зисо штом ќе го побара. Говорот 
на ТОЈ член на Соборот не може да трае подолго од 
пет минуш Претседателот е должен по тај говор 
да даде објаснение во поглед на повредата на де-
ловникот односно на утврдениот дневен ^ет Ако 
членот па Соборот не биде задоволен со објаснение-
то, за прашањето се решава на седницата без пре-
трес. 

Ако член на Соборот побара збор за да го ис-
прави наводот што според неговото мислење е не-
точен и кој предизвикал недоразбирање или преди-
звикал потреба од лично објаснување (исправка па 

навод), претседателот ќе му даде збор штом ќе го 
заврши говорот опој што ја предизвикал потребата 
од давање исправка. Членот на Соборот во СВОЈОТ 
говор мора да се ограничи на исправката односно на 
лично објаснение, и неговиот говор не може ДЈ трае 
подолго од пет минути. 

Член 105 
Говорникот може да говори само за прашањето 

што е на дневниот ред 
Ако говорникот се оддалечи од дневниот ред, 

претседателот ќе го повика ДСЈ се држи кон днев-
ниот ред 

Ако говорникот и по второто повикување не се 
држи коп дневен ред, претседателот може да му го 
одземе зборот 

Член 106 
Траегвето на излагањето на членовите на Собо-

рот и на другите учесници на седницата не е огра-
ничено освен ако со ОВОЈ деловник не е определено 
поинаку 

Соборот, на предлог од претседателот или по 
барање на член на Соборот чие барање ќе го поддр-
жат девет члена на Соборот, може да одлучи говор-
никот за исто прашање да може да зборува само 
еднаш, и може да го определи траењето па говорот. 

4. Тек на седницата 

Член 107 
На почетокот на седницата на Соборот претсе-

дателот проверува дали постои кворум за одржу-
вање на седницата. 

Претседателот води смет-ка за кворумот и во те-
кот на седницата. 

Член на Соборот во текот на седницата може да 
бара да се утврди постоењето на кворум 

Ако претседателот утврди дека не постои кво-
рум, седницата се прекинува односно се одлаха. 

Член 108 
Откако ќе ја отвори седницата, претседателот 

на Соборот ги дава потребните објасненија во врска 
to работата на седницата и со другите претходни 
прашања. 

Претседателот го известува Соборот и за тоа 
кој е повикан па седницата и коп членови па Со-
борот го известиле дека се спречени да присуству-
ваат на седницата. 

Член 109 
Пред преминувањето на дневниот ред, претседа-

телот на Соборот ги прашува членовите на Соборот 
дали имаат забелешки на записникот од претходна-
та седница. 

За основаноста на забелешките Соборот одлучу-
ва без претрес, 

Член 110 
По правило, пред преминувањето на дневниот 

ред, членовите на Соборот можат да поставуваат 
пратенички прашања и да бараат објасненија и из-
вестувања во с?лисла на одредбите на Деловникот на 
Сојузната скупштина. 

Соборот може да определи и посебно време на 
седницата за поставување на пратенички прашања 
и за барање на известувања. 

Член 111 
Прашањето што се поставува може Да трае нај-

долго две минути, а одговорот на поставеното пра-
шање — најдолго пет минути. 

Член 112 
По примениот одговор па поставеното прашање 

и евентуално на дополнително прашање пратеникот 
може Да предложи за тоа да се поведе претрес на 
таа или па една од наредните седници па Соборот. 

Пред донесувањето на одлука за предлогот од 
ставот 1 па озој член, Соборот може да побара над-
лежниот одбор на Соборот да даде свое мислење 
за ОЗОЈ предлог. 

Член 113 
Претресот на одделни прашања се врши според 

редоследот утврдел во дневниот ред, 
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Во текот на седницата Соборот може да изврши 
измени во редоследот на претресот на одделни пра-
шања што се утврдени во дневниот ред. 

На седницата се претресува секое прашање на 
дневниот ред пред да се одлучува или да се зазема 
став за него. освен ако со овој деловник е опреде-
лено за некое прашање Соборот да одлучува без 
претрес. 

Член 114 
На почетокот на претресот на секое прашање 

оно! што го подигнал може да даде за него поблиско 
односно дополнително образложение. 

По поднесеното образложение од страна на по-
кренувачот на прашањето, претставникот на заин-
тересираниот собор на Сојузната скупштина може 
да го образложи мислењето и ставот па тој собор. 

По образложението па претставникот на заин-
тересираниот собор на Скупштината, известителот 
на работното тело на Соборот може да го образло-
жи мислењето односно ставот на тоа тело. 

Потоа добиваат збор членовите на Соборот и 
другите учесници на седницата на Соборот што се 
пријавиле за збор. Претседателот на Соборот и.м да-
ва збор на членовите на Соборот и на другите учес-
ници на седницата според редот па пријавувањето. 

Секое прашање на дневниот ред на седницата 
на Соборот се претресува додека има пријавени го-
ворници. 

Кога ќе утврди дека нема повеќе говорници, 
претседателот го заклучува претресот. 

Член 115 
Претседателот може да ја прекине работата па 

седницата на Соборот и да го определи денот и часот 
кога ќе продолжи работата. 

Претседателот ја прекинува седницата кога тоа е 
предвидено со овој деловник, поради недостиг на 
кворум, поради потреба во меѓувреме од прекинува-
њето до продолжувањето на седницата да се извр-
шат потребните консултации и да се соберат потреб-
ните мислења, како и во други случаи кога тоа Со-
борот ќе го заклучи. 

Ако седницата е прекината поради недостиг па 
кворум, а кворум не постои ниту во продолжение 
на седницата, претседателот ја заклучува седницата. 

Член 116 
За прашањата што се претресуваат на седница-

та на Соборот можат да се донесуваат акти на Со-
јузната скупштина од делокругот на Соборот и ак-
ти и заклучоци на Соборот. 

Ако прашањето што се претресува не бара до-
несување на акт односно на заклучок или ако Со-
борот за тоа прашање не сака да одлучува, претре-
сот се заклучува со преминување на следната точка 
од дневниот ред. 

Ако Соборот за прашањето што е претресуваио 
не сака да одлучува на истата седница, претресот 
на тоа прашање се одлага за една од наредните сед-
ници, според заклучокот на Соборот. 

Член 117 
Откако се исцрпени сите точки на дневниот ред, 

претседателот па Соборот ја заклучува седницата. 

5. Одлучување 

Член 118 
За донесуван е на одлуки на седницата е пот-

ребно присуство на повеќе од половината на и поно-
вите на Соборот. 

Во случај на потреба претседателот на Соборот 
ќе определи прозивање заради утврдување на кво-
ру.мот 

Прозивање ќе се изврши и кога тоа ќе го по-
бара член на Соборот чие Gap ан,е ќе го по;^ржат 
Hajмалку девет члена па Соборот. 

Одлуките на Соборот што се донесени со мно-
зинско на гла-совите на седницата на која присус-
твува мнозинството на членовите па Соборот се пол-
новажни, освен ако со Уставот и Деловникот и. Со-
јузната скупиштина е определено за донесувањеC на 
одделни одлуки да се бара особено мнозинско. 

Член 119 
Гласањето, по правило, е јавно. 
Гласањето е тајно ако тоа го бара член на Со-

борот чие барање ќе го поддржат девет члена на 
Соборот. 

Член 120 
Членовите на Соборот гласаат така што се из-

јаснуваат за предлогот или против предлогот, или 
се воздржуваат од гласање. 

Гласањето се врши едновремено — со дигање 
рака или на друг начин, или поименично — со из-
јаснување. 

Член 121 
Гласањето со дигање рака или на друг начин се 

врши така што претседателот на Соборот прво ги 
повикува членовите на Соборот да се изјаснат кој 
е за предлогот, потоа кој е против предлогот и нај-
после дали некој се воздржува од гласање. 

Член 122 
Поименично гласање се врши ако тоа го опреде-

дели претседателот на Соборот од причина што сме-
та дека е тоа потребно за да се утврди точно резул-
татот на гласањето, или ако тоа го побара едеп член 
на Соборот чие барање ќе го поддржат најмалку 
девет члена на Соборот. 

Поименично гласање се врши така што секој 
прозван член на Соборот се изјаснува „за" или „про-
тив" или се воздржува од гласање. 

Кога прозивањето ќе биде завршено, повторно 
се прозиваат членовите на Соборот за кои во спи-
сокот не е назначено дека гласале. 

Секретарот на Соборот врши прозивка и пре-
бројување на гласовите на членовите па Саборот. 

Претседателот на Соборот го утврдува резулта-
тот на гласањето. 

Член 123 
По завршеното гласање, претседателот на Собо-

рот го објавува резултатот на гласањето. 
Член 124 

Тајното гласање се врши со гласачки ливчиња. 
Сите гласачки ливчиња се од иста големина, 

форма и боја. 
На секоје гласачко ливче е втиснат печатот на 

Сојузната скупштина. 
Член 125 

Ако со тајно гласање се одлучува за предлог на 
општ акт, или за заклучок, на секое гласачко ливче 
мора да биде напишано под 1) „за", под 2) „против", 
под 3) „воздржан". 

Пратеникот гласа на тој начин што го заокру-
жува редниот број според своето определувањ,е. 

Член 126 
Ако со тајно гласање се одлучува за изборот на 

одделен функционер што го избира Соборот, на гла-
сачкото ливче мораат да бидат напишани имињата на 
сите предложени кандидати, по оној ред како што 
се предложени, а пред името за секој кандидат 
мора да има реден 6poj. 

Член на Соборот гласа за еден од кандидатите 
на то1 начин што го заокружува редниот број пред 
неговото име. 

Член 127 
Ако со тајно гласање се одлучува за избор на 

колегијално тело на гласачкото ливче мораат да 
бидат напишани сите предложени кандидатски ли-
сти за избор на колегијалното тело во целост, по о-
ној ред по КОЈ се предложени. Пред името на канди-
датот за претседател на колонијалното тело што се 
изби за мора да има ред^н боот 

Член на Соборот гласа за кандидатската листа 
во целост, на ТОЈ начин што го заокружува бројот 
прет името на кандидатот за претседател па колеги-
јалното тело. 

Ч л е н 128 
Со спроведувањето на изборите раководи прет-

седателот на Соборот на кој во работата му пома-
гаат секретаорт на Соборот и четири члена на Со-
борот и з б р а н на седницата. 

Член 129 
Секој член па Соборот добива едно гласачко 

ливче. 
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По распределбата на гласачките ливчиња и от-
како ќе утврди дека секоЈ член на Соборот добил 
гласачко ливче, претседателот на Соборот Дава об-
јаснение за начинот на гласањето и го определува 
времето за пополнување на гласачкото ливче. 

Секој член на Соборот лично го спушта превит-
каното гласачко ливче во една од поставените гла-
сачки кутии, ЧИЈ броЈ го определува претседателот 
на Соборот. 

Ка ј секоја гласачка кутија при гласањето при-
суствува еден од членовите на Соборот кои на сед-
ницата се избрани да му помагаат на претседателот 
во спроведувањето на изборите. 

Член 130 
Гласачкото ливче од кое не може да се утврди 

за што односно за КОЈ член на Соборот гласа, се 
смета неважечко. 

Член 131 
Откако сите присутни членови на Соборот ќе 

гласаат и претседателот на Соборот ќе објави дека 
гласањето е завршено, се пристапува кон утврдува-
ње на резултатот на гласањето. 

Резулатот на гласањето се утврдува врз основа 
на предадените гласачки ливчиња, во салата во ко-
ја се одржува седницата. 

По завршеното гласање претседателот на Собо-
рот го објавува резултатот на гласањето. 

Член 132 
Предлогот на општ акт односно заклучокот е 

усвоен ако за него гласало мнозинството од присут-
ните членови на Соборот, односно мнозинството на 
сите членови на Соборот кога тоа со Деловникот на 
Сојузната скупштина е предвидено. 

Член 133 
За одделен функционер чиј избор се врши е из-

бран! кандидатот кој добил мнозинство гласови на 
присутните членови на Соборот, а за колегијално 
тело се избрани кандидатите на листата што добила 
мнозинство гласови на присутните членови на Со-
борот. 

Член 134 ' 
Ако ниту еден од предложените кандидати од-

носно ниту една од предложените листи при гласа-
њето не го добие потребното мнозинство, се врши 
повторно гласање. 

При повторното гласање се гласа за сите пора-
но предложени кандидати односно кандидатски ли-
сти, ако предлогот за нивниот избор не е повлечен, 
како и за новите кандидати односно кандидатски 
листи — ако бидат дополнително предложени. 

6. Одржување на редот 
Член 135 

За редот на седницата на Соборот се грижи 
претседателот па Соборот. 

За повреда на редот на седницата на Соборот 
можат да се изречат мерките предупредување, одзе-
мање на зборот и отстранување од седницата. 

Член 136 
Мерката предупредување се изрекува на член 

на Соборот кој со своето обесување, со земање 
збор иако претседателот не му го дал, со упаѓање 
во зборот на говорникот или на друг начин го нару-
шува редот на седницата и одредбите на деловни-
кот. 

Мерката одземање на зборот се изрекува на 
член на Соборот кој со СВОЈОТ говоо на седницата го 
нарушува редот и одредбите на деловникот, а веќе 
двапати на таа седница е поедупреден да се при-
држува кои редот и одредбите на деловникот. 

Мерките предупредување и одземање на зборот 
ги изрекува претседателот. 

Член 137 
Мерката отстранување ои седницата се изреку-

ва на член на Соборот KOI нејќе да постапи по нало-
гот на претседателот што му ја изрекол мерката од-
земање на зборот, или кој со своето обесување или 
на друг начин ја попречува или спречува работата 
на седницата или на седницата тешко ја навредува 

Скупштината или членовите на Соборот и другите 
пратеници, или во говорот употребува изрази што 
не се во согласност со достоинството на Скупшти-
ната. 

Член на Соборот може да биде отстранет само 
од седницата на која го повредил редот. 

Мерката отстранување од седницата ја изреку-
ва Соборот на седницата, на предлог од претседателот 
или од член чие барање ќе го поддржат девет чле-
на на Соборот, без претрес. 

Членот на Соборот спрема кој се предлага из-
рекување на мерката отстранување од седницата 
има право на збор заради давање свота одбрана. Не-
говиот говор не може да трае подолго од 5 минути. 

Член на Соборот на кој му е изречена мерка от-
странување од седницата е должен да се отстрани 
веднаш од салата во која се одржува седницата и 
повеќе не може да присуствува на седницата од која 
е отстранет. 

Член 138 
Ако претседателот на Соборот со редовни мер-

ки не може да го одржи редот на седницата на Со-
борот, ќе определи да се прекине седницата. 

Член 139 
Претседателот на Соборот може да нареди секој 

граѓанин што го нарушува редот на седницата на 
Соборот да се отстрани од салата во која се одржу-
ва седницата и од зградата на Сојузната скупштина. 

Ако редот е значително нарушен, претседателот 
може да нареди да се отстранат сите граѓани. 

7. Записници 
Член 140 

За работата на седницата на Соборот се води 
записник 

Записникот ги содржи основните податоци за 
работата на седницата, а посебно за предлозите из-
несени на седницата и за заклучоците донесени на 
седницата. 

Во записникот се внесуваат и резултатите од 
гласањето по повод одделни прашања. 

Член на Соборот кој на седницата го издвоил 
мислењето може да бара битните делови од негова-
та изјава да се внесат во записникот. 

За составувањето на записникот се грижи се-
кретарот на Соборот. 

Член 141 
Записникот се составува, по правило, истиот ден 

кога е завршена седницата. 
Записникот им се упатува на сите членови на 

Соборот веднаш по составувањето, а најдоцна осум 
дена пред денот определен за одржување на идната 
седница. 

Член 142 
Секој член на Соборот има право на почетокот 

на идната седница да стави забелешки на записни-
кот. 

За основаноста на забелешките на записникот 
се одлучува на седницата без претрес. Ако забелеш-
ките се усвојат, во записникот ќе се извршат со-
одветни измени. 

Записникот на кој не се ставени забелешки од-
носно записникот во кој според усвоените забелешки 
се извршени исправки, се смета усвоен. 

Усвоениот записник го потпишуваат претседа-
телот на Соборот и секретарот на Соборот. 

Член 143 
За чувањето на изворникот на записникот од 

седницата на Соборот се грижи секретарот на Со-
борот. 

Член 144 
На седницата на Соборот се водат стенографски 

белешки. 
Член 145 

Стенографските белешки им се ставаат на увид 
на членовите на Соборот веднаш по одржаната сед-
ница па Соборот. 

Секој член на Соборот во рок од три дена од 
денот на одржувањето на седницата може да бара 
во стенографските белешки да се извршат измени 
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на неговото излагање од редакциски карактер. Со 
овие измени не може да се менува смислата и суш-
тината на неговото излагање. 

Член 146 
Стенографските белешки се прилагаат кен ус-

воениот записник. 

IX. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 147 

Со влегувањето во сила на овој деловник прес-
танува да важи Деловникот на Просветно-култур-
ниот собор на Сојузната скупштина („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 24/67). 

Член 148 
Овој деловник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

06 бр. 5312 
25 декември 1970 година 

Белград 

Просветно"културен собор 

Претседател 
на Просветно-културниот 

собор, 
д-р Авгуштин Лах, с. р. 

56. 

Врз основа на членот 1 точка 1 од Законот за 
овластување на Сојузниот извршен совет за пре-
земање определени мерки за спроведување на ста-
билизација во стопанството („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 60/70), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА 
ЗА СОЈУЗНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА СТОКИ 

НА МАЛО ЗА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ 

Член 1 
Во Уредбата за сојузниот данок на промет на 

стоки на мало за одделни производи („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 6/71) пс членот 3 се додава нов член 
За, КОЈ гласи. 

„На прометот на масло за горење се плаќа за 
1 kg нето тежина, и тоа: 

1) на масло за гонење лесно (А) и на масло за 
горење специјално (марина) — — ОДО динари; 

2) на масло за горење средно (В) 0,05 динари; 
3) на масло за горење тешко (С) 0 04 динари. 
По исклучок на маслата за горење од ставот 1 

од ОВОЈ член што се користат за погонски цели на 
поморското и речното бродарство, се плаќа 14% на 
вредноста на тие производи. 

Одредбите на забелешката кон тар број 10 од 
Тарифата на сојузниот данок на промет се приме-
нуваат и на прометот на производите од ст. 1 и 2 
на ОВОЈ член. 

На маслото за горење во домаќинството (екстра 
лесно) кога се продава на граѓаните за горење печ-
ки во домаќинствата како и кога се продава за го-
рење печки во училиштата, во домовите на ученици 
и студенти и во социјалните, детските и здравстве-
ните установи, не се плаќа сојузниот данок 'на 
промет на стоки на мало до 31 март 1971 година. 
Ова масло пред да се пушти во промет мора да се 
бојоса со Јасна црвена боја " 

Член 2 
Во членот 4 ставот 2 се менува и гласи: 
„На прометот на конфекција на облеки и ру-

белина за деца до број 16 заклучно не се плаќа со-
јузен данок на промет на стоки на мало." 

Во ставот 4 зборовите: „од ст. 1 до 3" се заме-
нуваат со зборовите: „од ст. 1 и 3". 

Член 3 
Во членот 5 ставот 1 се менува и гласи: 
„На прометот на детски обувки до број 34 за-

клучно, освен на прометот на обувките од точката 
1 на тар. број 16в од Тарифата на сојузниот данок 
на промет, ќе се плаќа сојузен данок на промет на 
стоки на мало " 

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„На прометот на други обувки, вклучувајќи ги 

и обувките изработени од гума и пластични и други 
материјали, освен обувките од ставот 1 на ОВОЈ член 
и од точката 1 на тар. број 16з од Тарифата на со-
јузниот данок на промет, се плаќа 8% на вредноста 
на тие производи." 

Досегашниот став 2 станува став 3. 
Во досегашниот став 3, кој станува став 4, збо-

ровите: „од ст 1 и 2" се заменуваат со зборовите: 
„од ст. 2 и 3". 

Член 4 
По членот 6 се додава нов член 6а, кој гласи: 
„На јубиларните значки, плакети и сл. за Олим-

писките игри 1972 година, што ги пуштаат во про-
мет СОЈУЗОТ на организациите за физичка култура 
на Југославија и Југословенскиот олимписки коми-
тет, не се плаќа сојузен данок на промет на стоки 
на мало." 

Член 5 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Р. п. бр. 40 
10 февруари 1971 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, с. р. 

57. 

Врз основа на членот 20 став 1, во врска со 
членот 13 став 1 од Законот за формирањето и 
општествената контрола на цените („Службен лист 
на СФРЈ", бр 12/67, 23/67, 40/68, 11/69 и 15/70) и 
членот 1 точка 4 од Законот за овластување на 
С О Ј У З Н И О Т извршен совет за преземање определени 
мерки за спроведување на стабилизација во сто-
панството („Службен лист на СФРЈ", бр 60/70), Со-
јузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
З А Ц Е Н И Т Е Н А Е Л Е К Т Р И Ч Н А Т А Е Н Е Р Г И Ј А 

Член 1 
Електростопанските претпријатија во чија деј-

ност спаѓа преносот на електричната енергија 
можат, за електричната eiiepinja што ја испорачу-
ваат на преносната мрежа напон 110 kV и 35 kV, 
да ги зголемат тарифните ставови од Одлуката за 
највисоките тарифни ставови за продажба на елек-
трична енергија на преносната мрежа ( Слу;::б?н 
лист на СФРЈ", бр 33/55 и 5/70) - најмногу до Ѕ00о. 

Член 2 
Електростопанските претпријатија што се зани-

маваат со дистрибуција на електричната енергија 
(дистрибутивните претпријатија) можат на потро-
шувачите на дистрибутивната мрежа напон 110 35, 
10 и 0,4 kV да им ги зголемат важечките тарифи 
односно цени за продажбата на електричната енер-
гија, со тоа што вкупниот износ на зголемувањето 
да не може да биде поголем од износот на зголеме-
ните трошоци 'на дистрибутивното претпријатие 
поради набавка на електричната енергија на пре-
носната мрежа по цените од членот 1 на оваа уредба. 
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Член 3 
Тарифните ставови односно цените на електрич-

ната енергија формирани во смисла на чл. 1 и 2 од 
оваа уредба, можат да се применуваат кога со нив 
ќе се согласи републичкиот извршен совет или ор-
ганот што ТОЈ ќе го определи. 

Тарифните ставови односно цените од ставот 
1 на овој член не можат да се применуваат пред 
1 март 1971 година. 

Во поглед известувањето на потрошувачите од-
носно на купувачите за измената на тарифните 
ставови односно цените за продажбата на електрич-
ната енергија според одредбите на оваа уредба, 
електростопанското претпријатие не е должно да се 
придржува кон роковите од членот 20 на Уредбата 
за тарифниот систем за продажба на електрична 
енергија („Службен лист на СФРЈ", бр. 24/65 и 
33/65). 

Член 4 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

Р. п. бр. 34 
10 февруари 1971 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, с. р. 

58. 

Врз основа на членот 10 од Законот за извр-
шување на сојузниот буџет за 1970 година („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 56/69, 15/70 и 22/70), во врска 
со точката 4 од Одлуката за привремено финансира-
ње во првото тримесечје на 1971 година на потре-
бите на федерацијата за кои средствата се обезбеду-
ваат со сојузниот буџет („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 53/70), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА ВОЛНА ВО 

ПРВОТО ТРИМЕСЕЧЈЕ НА 1971 ГОДИНА 

1. На работните организации и на самостојните 
организации на здружен труд — правни лица во 
состав на работните организации, кои сами или во 
кооперација произведуваат волна или вршат откуп 
на волна, им се исплатува премија за сите количини 
домашна волна продадени и испорачани од 1 јануари 
до 31 март 1971 година во износите, под условите, на 
начинот и по постапката определени во Одлуката 
за определување премија за волна во 1970 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 11/70, 36/70 и 58/70) 
и во прописите донесени врз основа на таа одлука. 

2. Премијата од точката 1 на оваа одлука се ис-
платува од средствата распоредени со Одлуката за 
планот на приходите и за распоредот на приходите 
за период Јануари—март на 1971 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр 2/71) иа Сојузниот секретаријат 
за стопанство — за интервенции во стопанството. 

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

Р. п. бр. 13 
3 февруари 1971 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, с. р. 

59. 
Врз основа на членот 10 од Законот за извршу-

вање на СОЈУЗНИОТ буџет за 1970 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 56/69, 15/70 и 22/70), во врска со 
точката 4 од Одлуката за привремено финансирање 
во првото тримесечје на 1971 година на потребите 
на федерацијата за кои средствата се обезбедуваат 
со сојузниот буџет („Службен лист на СФРЈ", бр. 
53/70), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА СУРОВ ПА-
МУК ВО ПРВОТО ТРИМЕСЕЧЈЕ НА 1971 ГОДИНА 

1. На работните организации и на самостојните 
организации на здружен труд — правни лица во 
состав на работните организации, што се занима-
ваат со производство на суров памук или вршат от-
куп на суров памук од индивидуални производите-
ли, им се исплатува премија за количините на су-
ров памук продадени и испорачани од 1 јануари до 
31 март 1971 година во износите, под условите, на 
начинот и по постапката определени во Одлуката 
за определување премија за суров памук во 1970 
година („Службен лист на СФРЈ", бр. 11/70) и во 
прописите донесени врз основа на таа одлука 

2. Премијата од точката 1 на оваа одлука се ис-
платува од средствата распоредени со Одлуката за 
планот на приходите и за распоредот на приходите 
за периодот јануари—март на 1971 година („Службен 
лист на СФРЈ" бр. 2/71) на Сојузниот секретаријат 
за стопанство — за интервенции во стопанството. 

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

Р. п. бр. 28 ' 
3 февруари 1971 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мит ја Рибичич, с. р. 

60. 

Врз основа на членот 10 од Законот за извршу-
вање на сојузниот буџет за 1970 година („Службен 
лист на СФРЈ'', бр. 56/69, 15/70 и 22/70), во врска со 
точката 4 од Одлуката за привремено финансира-
ње во првото тримесечје на 1971 година на потреби-
те на федерацијата за кои средствата се обезбедуваат 
со сојузниот; буџет („Службен лист на СФРЈ", бр. 
53/70), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИИ ЗА КРАВЈО И 
ОВЧО МЛЕКО ВО ПРВОТО ТРИМЕСЕЧЈЕ НА 

1971 ГОДИНА 

1. На работните организации и на самостојните 
организации на здружен труд — правни лица во 
состав на работните организации, кои произведу-
ваат кравјо или овчо млеко сами или во кооперација 
со индивидуални производители, им се исплатува 
премија за млекото продадено и испорачано или 
преработено од 1 јануари до 31 март 1971 година во 
износите, под условите, на начинот и по постапката 
определени во Одлуката за определување премии 
за кравјо и овчо млеко во 1970 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 11/70) и во прописите донесени 
врз основа на таа одлука. 

2. Премиите од точката 1 на оваа одлука се ис-
платуваат од средствата распоредени со Одлуката 
за планот на приходите и за распоредот на прихо-
дите за периодот Јануари—март на 1971 година („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 2/71) на Сојузниот секре-
таријат за стопанство — за интервенции во стопан-
ството. 
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3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот н:а објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Р. п. бр 22 
3 февруари 1971 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, с. р. 

61. 

Врз основа на членот 10 од Законот за извршу-
вање на СОЈУЗНИОТ буџет за 1970 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 56/69, 15/70 и 22/70), во врска со 
точката 4 од Одлуката за привремено финансирање 
во првото тримесеч;е на 1971 година на потребите 
на федерацијата за кои средствата се обезбедуваат 
Со СОЈУЗНИОТ буџет („Службен лист на СФРЈ", бр. 
53/70), СОЈУЗНИОТ извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ РЕГРЕС ПРИ ПРОДАЖБА НА ВЕШ-
ТАЧКИ ЃУБРИЊА ВО ПРВОТО ТРИМЕСЕЧЈЕ НА 
1971 ГОДИНА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЗЕМЈОДЕЛ-

СТВОТО И ШУМАРСТВОТО 
1. На работните организации и на самостојните 

организации на здружен труд — правни лица во со-
став на работните организации, кои произведуваат 
или увезуваат вештачки ѓубриња, им се исплатува 
регрес за вештачките ѓубриња продадени и испора-
чани оџ 1 Јануари до 31 март 1971 година во износи-
те, под условите, на начинот и по постапката опре-
делени во Одлуката за давање регрес при продаж-
бата на вештачки ѓубриња во 1970 година за потре-
бите на земјоделството и шумарството („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 11/70) и во прописите донесени 
врз основа на таа одлука. 

2. Регресот од точката 1 на оваа одлука се ис-
платува од средствата распоредени со Одлуката за 
планот на приходите и з,а распоредот на приходите 
за периодот Јануари—март на 1971 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр 2/71) на Сојузниот секретаријат 
за стопанство — за интервенции во стопанството. 

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

Р. п бр. 29 
3 февруари 1971 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, с. р. 

62. 

Врз основа на членот 9 став 3 од Законот за из-
вршување на СОЈУЗНИОТ буџет за 1970 година („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 56/69, 15/70 и 22/70), во врс-
ка со точката 4 од Одлуката за привремено финан-
сирање во првото тримесечје на 1971 година на по-
требите на федерацијата за кои средствата се обез-
бедуваат со сојузниот буџет („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 53/70), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ И ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕ-
ЊЕТО ВО ПРВОТО ТРИМЕСЕЧЈЕ НА 1971 ГОДИ-
НА НА ПРИХОДИТЕ ШТО Ј У Г О С Л О В Е Н С К И О Т 
ЗАВОД ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА ГИ ОСТВАРУВА 
СО РАБОТА НА ДОНЕСУВАЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКИ 

СТАНДАРДИ 
1 Приходите што Југословенскиот завод за 

стандардизација во првото тримесечје на 1971 годи-
на ќе ги оствари со работа на донесување југосло-
венски стандарди за потребите на работните и дру-
ги организации, во ТОЈ период може да ГИ користи 

како средства за посебни намени, преку посебна 
сметка. 

2. Приходите на посебната сметка, остварени со 
работата на донесување југословенски стандарди од 
точката 1 на оваа одлука, служат: за изработка, до-
несување и дистрибуција на југословенски стандар-
ди, за објавување за јавна дискусија на нацрти на 
југословенски стандарди во службен билтен, за об-
јавување на Каталогот на југословенски стандарди, 
за членарини на меѓународни организации за стан-
дардизација, за трошоци на закупнина и услуги и 
за набавка на опрема. 

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

Р. п. бр. 32 
3 февруари 1971 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мит ја Рибичич, с. р. 

63. 

^Врз основа на членот 9 став 3 од Законот за из-
вршување на СОЈУЗНИОТ буџет за 1970 година („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр 56/69, 15/70 и 22/70), во врска 
со точката 4 од Одлуката за привремено финансира-
ње во првото тримесечје на 1971 година на потреби-
те на федерацијата за кои средствата се обезбеду-
ваат со СОЈУЗНИОТ буџет („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 53/70), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ И ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ-
ТО ВО ПРВОТО ТРИМЕСЕЧЈЕ НА 1971 ГОДИНА НА 
ПРИХОДИТЕ ШТО СОЈУЗНИОТ ХИДРОМЕТЕО-
РОЛОШКИ ЗАВОД ГИ ОСТВАРУВА СО ВРШЕЊЕ 

УСЛУГИ 

1. Приходите што Сојузниот хидрометеоролошки 
завод во првото тримесечје на 1971 година ќе ги ос-
твари со вршење на работите од членот 12 од Основ-
ниот закон за хидрометеоролошката служба („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 15/65 и 27/69) во тој пери-
од може да ги користи како средства за посебни 
намени преку посебна сметка. 

2. Остварените приходи на посебната сметка 
служат за надоместоци за работата и за намирува-
ње на материјалните трошоци врзани за вршењето 
на работите од точката 1 на оваа одлука, како и за 
одржување на старата и за набавка на нова опрема 
и инструменти. 

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

Р п. бр 33 
3 февруари 1971 година 

Белград ? 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Митја Рибичич, с. р. 

64. 

Врз основа на членот 22 од Законот за книго-
водството на работните ооганпзации („Службен 
лист на СФРЈ" бр. 48;68 и 56/69), Сојузниот извр-
шен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПОСЕБНИОТ ОСНОВЕН КОНТЕН ПЛАН И ЗА 
ПОСЕБНИТЕ ОБРАСЦИ НА БИЛАНСОТ ЗА ЗАЕД-
НИЦИТЕ НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
ОДНОСНО ЗАЕДНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ 

1 Минимумот на единствени сметки што заво-
дите за социјално осигурување односно службите 
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за спроведување на здравственото осигурување и ре-
осигурување се должни од 1 јануари 1971 година да 
ги водат во книговодството на заедниците на соци-
јалното осигурување односно на заедниците на 
здравственото осигурување или на нивните фондо-
ви се утврдува со посебниот Основен контен план 
за заедниците на социјалното односно здравствено-
то осигурување, кој е отпечатен кон оваа одлука и 
е нејзин составен дел. 

2. Состојбата на средствата и на нивните изво-
ри, како и резултатите на работењето за една де-
ловна година, заедниците на социјалното осигуру-
вање односно заедниците на здравственото осигу-
рување ја утврдуваат со завршната сметка за секој 
фонд освен за резервниот фонд КОЈ се опфаќа со 
завршната сметка на заедницата на здравственото 
осигурување, на обрасците на билансот што се от-
печатени кон обаа одлука и се нејзин составен дел. 

3. Заводите за социјално осигурување односно 
службите за спроведување на здравственото осигу-
рување и реосигурување се должни од завршните 
сметки-па заедниците на социјалното осигурување 
односно заедниците на здравственото осигурвање 
да и ги достават на Службата на општественото 
книговодство податоците од точката 2 на оваа од-
лука согласно одредбите на членот 15 од Законот 
за книговодството на работните организации. 

4. Се овластува сојузниот секретар за финан-
сии да ја пропише, по потреба, содржината на од-
делни сметки во Основниот контен план за заедни-
ците на социјалното односно здравственото осигу-
рување. 

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за посебниот 
Основен контен план и посебните обрасци на би-
лансот за заедниците на социјалното осигурување 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 5/69). 

По исклучок од одредбата на ставот 1 од оваа 
точка, комуналните заедници на социјалното оси-
гурување во републиките односно во покраините 
кои не донесле свои закони во смисла на Општиот 
закон за здравственото осигурување и задолжител-
ните видови здравствена заштита на населението, 
или со свои закони ја одложиле примената на но-
виот систем на здравственото осигурување, ќе ја 
применуваат одлуката од ставот 1 на оваа точка до 
почетокот на применувањето на новите прописи за 
здравственото осигурување и за задолжителните 
видови здравствена заштита на населението 

6. Оваа одлука влегува ЕО сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ'1. 

Р. п. бр. 31 
27 јануари 1971 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, с. р. 

ОСНОВЕН КОНТЕН ПЛАН ЗА ЗАЕДНИЦИТЕ НА 
СОЦИЈАЛНОТО ОДНОСНО ЗДРАВСТВЕНОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ 
Класа 0: Средства на резервите, средства на фондот 
з?, станбени потреба на пензионерите и инвалидите, 
средела за погаѓање на закрепнувањето на пензи-

онерите и други издвоени средства 
03 — Средства на резервите 

032 — Парични средства на резервниот фонд 
033 - Парични средства на счгурносната ре-

зерва 
034 — Парични средства на валоризационата 

резерва 
04 — Средства на фондот за станбени потреби на 

пензионерите и инвалидите 
010 — Парични средства на фондот 
041 — Инвестиции во тек 
049 - Други средства на фондот 

06 — Наменски средства за помагање на закрепну-
вањето на пензионерите и дргги издвоени 
средства 
060 — Парични средства за помагање на за-

крепнувањето на пензионерите 
065 — Издвоени парични средства за развој 

на здравствената служба 
069 — Други издвоени парични средства на 

заедницата 

Класа 1: Финансиски и пресметковни средства 
10 — Парични средства 

100 — Жиро-сметка 
101 — Благајна 
102 — Парични средства за обезбедување на 

задолжителните видови на здравствена 
заштита 

103 — Парични средства за обезбедување на 
правата за случај на несреќа при ра-
ботата и на заболување од професио-
нални болести 

104 — Парични средства за обезбедување на 
правата што заедниците на здравстве-
ното осигурување самостојно ги утвр-
дуваат 

108 — Други парични средства на заедницата 
109 — Преодно конто 

12 — Обврзници за пресметка и уплата на придо-
несот за социјално осигурување 
120 — Обврзници за уплата на придонесот од 

општествениот сектор 
121 — Обврзници на пресметаниот придонес 

од општествениот сектор 
122 — Обврзници за уплата на придонесот од 

општествениот сектор — по извршни 
платни налози 

123 — Обврзници на пресметаниот придонес 
од општествениот сектор — по изврш-
ни платни налози 

124 — Обврзници за уплата на придонесот од 
приватниот сектор 

125 — Обврзници на пресмета.ниот придонес 
од приватниот сектор 

128 — Други обврзници за уплата на придо- -
несот 

129 — Други обврзници на пресметаниот при-
донес 

13 — Разни побарувања 
130 — Депозити ка ј овластените организации 

и органи 
131 — Побарувања од заеднички вложувања 
132 — Побарувања од општински буџети 
133 — Побарувања од републичкиот и покра-

инскиот буџет 
134 — Побарувања од сојузниот буџет 
135 — Побарувања за надоместок на штета и 

за неправилни исплати 
136 — Пресметани побарувања за надоместок 

на штета и за неправилни исплати 
137 — Други побарувања 
138 — Сомнителни и спорни побарувања 
139 — Исправка на вредноста на сомнителни-

те и спорните побарувања 
14 — Побарувања од странски носители на социјал-

ното осигурување 
140 — Австрија 
141 — Белгија 
142 — Франција 
143 — Холандија 
144 — Сојузна Република Германија 
145 — Италија 
148 — Други земји 
149 — Пресметани побарувања по конвен-

циите 
16 — Односи со заедниците и службите за спрове-

дување на социјалното односно здравственото 
осигурување 
160 — Заедници на здравственото осигуру-

вање 
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161 — Покраински заедници на социјалното 
осигурување 

ба на примањата на пензионерите и ин-
валидите 

232 — Придонес за друга заедница односно 
здружение на заедници на социјалното 
осигурување 

234 — Придонес за здравствена заштита на 
пензионерите и инвалидите па трудот 

235 - Придонес за додаток на деца , 
236 — Придонес за непосредна детска за-

штита 
239 — Други законски обврски 

24 — Договорни обврски 
240 — Камата на кредити 
241 — Обврски од заеднички вложувања 
248 - Обврски по основ на реосигурување 
249 — Други договорни обврски 

27 - Други обврски 
270 — Други разни обврски 

29 — Пасивни временски разграничувања 
290 - Пасивни временски разграничувања 

Класа 5: Приходи на заедниците на социјалното 
осигурување односно на заедниците на здравстве-

ното осигурување и на нивните фондови 
50 — Основни и додатни придонеси за социјално 

осигурување 
500 — Придонес за задолжителните видови 

здравствена заштита 
502 — Придонес за осигурување за случај на 

несреќа при работата и на заболување 
од професионални болести 

504 — Придонес за обезбедување на правата 
од здравственото осигурување 

506 — Основен придонес за инвалидско и 
пензиско осигурување 

507 — Додатен придонес (член 112 точка 1 од 
Основниот закон за организацијата и 
финансирањето на социјалното осигуру-
вање — во понатамошниот текст' Ос-
новниот закон) 

508 — Додатен придонес (член 112 точка 2 од 
Основниот закон) 

509 - Додатен придонес (член 112 точка 3 од 
Основниот заксн) 

— Други придонеси 
510 — Придонес за користење здравствена за-

штита во странство 
515 — Придонес за здравствена заштита на 

пензионерите и инвалидите на трудот 
516 — Придонес од други заедници на соци-

јалното осигурување односно заедници 
на здравственото осигурување и нивни-
те здруженија 

517 — Придонес за фондот за ста,нбени потре-
би на пензионерите и инвалидите 

519 — Други придонеси 
— Учество на други органи и организации во 

финансирањето на социјалното осигурување 
530 — Приходи од учеството на општиниге во 

финансирањето на задолжителните ви-
дови здравствена заштита 

531 — Приходи од учеството на републиката 
и покраината во финансирањето на за-
должителните видови здравствена за-
штита 

532 — Приходи од учеството на федерација-
та во финансирањето на задолжител-
ните видови здравствена заштита 

533 — Приходи од општествено-политичките 
заедници за финансирање на здрав-
ственото осигурување за неосигурени 
лица 

537 — Приходи од учеството на федерацијата 
во финансирањето на инвалидското и 
пензиското осигурување 

538 — Приходи од учеството на републиката 
односно покраината во финанисрањето 
на инвалидското и пензиското осигуру-
вање 

539 — Дотации 
— Надоместоци за трошоците на здравствената 

заштита по конвенциите 
540 - Австрија 
541 — Белгија 
542 — Франција 
543 — Холандија 
544 — Сојузна Република Германија 
546 — Италија 
549 — Други земји 
Други приходи 
570 — Приходи по основ на надоместок на 

штета 
572 — Надоместоци од реосигурување 
575 — Премии на реосигурувањето 
577 — Пренесени средства на валоризациона-

та резерва 
578 — Пренесени средства на вишокот на 

приходите од претходната година 
579 — Други приходи (камати и сл.) 

58 - Задолжителни издвојувања од приходите 
580 — Издвојување за резервниот фонд 
581 — Издвојување за сигурносната резерва 
582 — Издвојување за валоризационата ре-

зерва 
' 585 — Издвојување за развој на здравствената 

служба 
587 — Издвојување за закрепнување на пен-

зионерите 
589 — Други издвојувања 

Класа 6: Расходи на заедниците на социјалното 
осигурување односно на заедниците на здравстве-

ното осигурување и на нивните фондови 
60 — Трошоци на задолжителните видови здрав-

ствена заштита 
600 — Амбулантни и диспанзерски услуги 
602 — Лекови по рецепти 
603 Лекување во стационарни здравствени 

работни организации 
605 — Трошоци за забарски услуги 
607 — Други трошоци на здравствената за-

штита 

162 — Републички заедници на социјалното 51 
осигурување 

164 — Југословенска заедница на социјалното 
осигурување 

166 — Служба за спроведување на здравстве-
ното осигурување односно реосигуру-
вање 

167 — Покраински заводи за социјално оси-
. турување 

168 — Републички заводи за социјално оси-
гурување 

169 — Сојузен заеод за- социјално осигуру-
вање 53 

17 — Вложени средства 
170 — Орочени средства 
171 — Други пласмани на средства 
174 — Кредити за разво! на здравствената 

служба 
175 — Кредити за станбени потреби на пен-

зионерите и инвалидите 
179 — Други кредитни односи 

18 — Непокриена загуба 
185 — Непскриена загуба 
189 — ,Непокриена загуба од поранешните го-

дини 
19 - Активни временски разграничувања 

190 — Активни временски разграничувања 

Класа 2: Тековни обврски 
22 — Добавувачи 

220 — Здравствени работни организации 
224 — Добавувачи во странство 
225 — Добавувачи на фондот за станбени по-

треби на пензионерите и инвалидите 
229 — Други добавувачи 

23 — Законски обврски 
230 — Средства издвоени за станбена изград- 54 
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609 — Трошоци на здравствената заштита за 
неосигурени лица 

61 — Трошоци на здравствената заштита за случај 
на несреќа при работата и на заболување од 
професионална болести 
618 — Амбулантни и диспанзерски услуги 
612 — Лекови по рецепти 
613 - Лекување во стационар«и здравствени 

работни организации 
615 - Забарски услуги 
619 — Други трошоци на здравствената за-

штита 
62 — Трошоци на здравствената заштита што само-

стојно ја утврдува заедницата 
620 - Амбулантни и диспанзерот услуги 
622 - Лекови по рецепти 
623 — Лекување во стационарна! здравствени 

работни организации 
625 - Забарски услуги 
629 - Други трошоци на здравствената за-

штита 
04 — Трошоци на здравствената заштита што по 

конвенциите ја надоместуваат носителите па 
странското социјално осигурување 
640 — Австрија 
641 — Белгија 
642 — Франција 
643 — Холандија 
644 — Сојузна Република Германија 
645 — Италија 
649 - Други земји 

65 — Парични надоместоци и помошти што на оси-
гурените лица им припаѓаат според законот 
односно што заедницата ќе ги установи 
650 - Надоместок на личниот доход за време 

на привремена спреченост за работа 
предизвикана со несреќа при работата 
и со заболување од професионална бо-
лест 

651 — Надоместок на личниот доход за време 
на привремена спреченост за работа 
поради болест и изолација, нега итн 

653 — Надоместок на личниот доход за време 
на отсуство поради бременост и поро-
дување и работа со скратено работно 
време на мајки доилки 

655 — Помош за опрема на новородено дете 
657 — Надоместок на засолните трошоци и 

посмртна помош 
659 — Други надоместоци и помошти 

66 — Трошоци во врска со рехабилитација и запа-
з у в а њ е на инвалид и на трудот 
680 — Материјално обезбедуван.? 
661 — Привремен надоместок до стапување ега 

соодветна работа 
662 — Надоместок поради заполтување со 

скратено работно време 
663 — Надоместок поради помал личен доход 

на друга работа 
664 — Трошоци на професионалп \ рехабили-

тација во посебни установи 
665 — Трошоци на професиона ш., рехабили-

тација па деца 
666 — Надоместок па патни и превозни тро-

шоци 
669) —- Инвестиции за рсхабплитацнј i и зотс-

елување па инвалиди па i W T O T 
67 — Премии, инвалиднини и додатоци па пензио-

нер чте и инвалидите т-та трудот 
670 — Инвалидски пензии (со д(,дре.сот па 

инвалидност) 
671 — Привремени инвалидски пензии 

672 — Старосни пензии 
673 — Семејни пензии 
674 — Инвалиднини 
675 — Додаток за помош и нега па инвалиди 

на трудот 
676 — Додаток за помош и нега па слепи ра-

ботници 

677 — Заштитен додаток на инвалидски пен-
зионери 

678 — Заштитен додаток на старосни пензио-
нери 

679 - Заштитен додаток на семејни пензио-
нери 

68 — Придонеси на исплатените пензии, додатоци 
и надоместоци на инвалидите на трудот, пре-
мии и надоместоци на реосигурувањето, трошо- , 
ни на студиски и научноистражувачки работи , 
и надоместоци во врска со спроведувањето на 
социјалното односно здравственото осигуру-
вање 
680 — Средства издвоени за станбена изградба 
681 — Придонес за здравствена заштита на 

пенизонерите и инвалидите на трудот 
682 - Придонес за додаток иа деца 
6R3 — Придонес за непосредна детска заштита 
684 — Придонес за друга заедница односно -

здружение на заедници на социјалното 
односно здравственото осигурување 

685 — Премии на реосигурувањето 
686 - Надоместоци на реосигурувањето 
687 — Трошоци на студиски и научноистра-

жувачки работи 
688 — Надоместок за работата на стручната 

служба за работите што таа ги врши за 
сметка на заедниците 

689 — Други придонеси и надоместоци 
69 — Други трошоци 

690 — Трошоци на самоуправните органи 
691 — Трошоци па паричниот и платниот 

промет 
692 - Поштенски трошоци во врска со доз- , 

наки 
698 — Камати и провизии по кредити 
699 — Други трошоци 

Класа 8: Финансиски резултат, пресметки и при-
донес за покривање на загуба 

80 — Приходи и расходи на заедниците и нивните 
фондови 
800 — Пресметан приход и расход на фондот 

за станбени потреби на пензионерите и 
инвалидите ела трудот 

801 — Пресметковно конто 
802 — Приходи и расходи по завршната 

сметка 
804 — Остварен вишок па приходите по завр-

ш н а ^ сметка 
806 — Утврдена загуба по завршната сметка 
809 — Покривање на загубата 

89 — Придонес за покривање па загуба 
890 — Придонес за покривање на загуба 

Класа 9: Извори ич средствата 

90 — Кредити 
900 — Кредит за п о б и в а њ е на загуба на 

заедницата односно фондот 
904 - Кредит за обртни средства од банката 
907 — Други извори на кредитот за обртни 

средства 
93 — Резерви 

932 — Резервен фонд 
933 —- Сигурносна резерва 
931 — Валоризациона резерва 
937 — Дел на резервата што се користи за 

обртни средства 
94 — Извори на средствата на фондот за станбени 

погреби на пензионерите и инвалидите 
940 — Фонд за станбени потреби на пензионе-

рите и инвалидите 
941 — Долгорочни кредити 
942 — Краткорочни кредити 
949 — Други извори на средствата на фондо-

вите 



Четврток,. 11 февруари 1971 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 8 - Страна 165 

96 - Други извори на средствата на заедниците од-
носно фондовите 
960 — Извори на средствата наменети за по-

магање на закрепнувањето на пензио-
нерите 

965 — Извори на средствата за развој на 
здравствената служба 

969 — Други извори на средствата на заедни-
ците односно фондовите 

99 — Вонбилансна евиденција 
990 — Активни конта на вонбилансната еви-

денција 
995 — Пасивни конта на вонбилансната еви-

денција 

ЗАКЛУЧЕН ЛИСТ 

НА - 197- . ГОДИНА 

Реден број 

1 

О
зн

ак
а 

на
 к

он
то

то
 

'Н
аз

ив
 

јн
а 

ко
нт

от
о Почетна состојба на 1 

јануари 197 година 

Промет од 1 јануари 
197 година до 
197 година без по-

четната состојба 

Вкупен промет од 1 
јануари 197 година 
до 197 

година 
Салдо 

Реден број 

1 

О
зн

ак
а 

на
 к

он
то

то
 

'Н
аз

ив
 

јн
а 

ко
нт

от
о 

должи побарува должи побарува должи побарува должи побарува 

11 

Реден број 

1 2 
3 

4 5 6 7 8 9 10 

побарува 

11 

На 197 година 

Раководител на книговодството, Претседател на собранието^ Директор, 

ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ 

Реден 
број Позиција 

Износ 

претходната 
година 

на 

тековната 
i одина 

1 2 3 4 

I. Зад.олжителни видови на здрав-
ствена заштита (член 14 од Оп-
штиот закон за здравственото оси-
гурување и задолжителните видо-
ви здравствена заштита на на-
селението) 
Откривање, спречување, сузбива-
ње и лекување на туберкулоза, ве-
нерични и други заразни болести 
кои подлежат па задолжително 
пријавување 
Нега и лекување на оние душев-
ни болни кои. поради природата и 
состојбата р:а болеста, можат Да го 
загрозат СВОЈОТ живот и животот 
на други луѓе или да ги оштетат 
материјалните добра на околината 
Здравствена заштита на жените 
во врска со бременост, мајчинство 
и контрацепцита 
Целосна здравствена заштита на 
новородените, доенчињата и прет-
школските деца 
Здравствена заштита на школските 
деца, школската младина и редов-
ните студенти до определена воз-
раст. и тоа но пат на' систематски 
прегледи; заштита и лекување на 
заби; спречување, сузбивање и ле-
кување на ревматични трески; про-
тетични и рехабилитациони мер-
ки при оштетување и аномалии 

на видот и слухот и при ортопед-
ски аномалии и деформитет 

6 Активности за рано откривање на 
малигни заболувања и на шеќерна 
болест и нивно лекување 

7 Активности за здравствено воспи-
тување на населението 

8 Проширени задолжителни видови 
на здравствена заштита 

9 Други задолжителни видови на 
здравствена заштита 

II. Податоци за спроведувањето на 
социјалното осигурување во врска 

со странство 

а) Трошоци на здравствената за-
штита по основ на реципроцитет 

10 Велика Британија 
11 Чехословачка 
12 Полска 
13 Унгарија 
14 Бугарија 
15 Други земји 

б) Други податоци 

16 Трошоци на здравствената заштита 
на југословенските осигуреници за 
време на престој во странство 

17 Трошоци на здравствената заш-
тита на југословенските осигуре-
ници за време на запосленост во 
странство 

1 2 3 4 
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1 2 3 4 

18 Исплатени пензии на југословен-
ските уживатели на пензии кои 
постојано живеат во странство 

19 Придонес за здравствено осигу-
рување уплатен во странска ва-
лута 

20 Придонес за инвалидско и пензис-
ко осигурување уплатен во стран-
ска валута 

III. Финансиски резултати и ре-
зерви 

а) Финансиски резултати " нивен 
распоред 

21 Позитивен финансиски резултат 
22 Распореден вишок на приходите во 

резервниот фонд односно во ре-
зервата 

23 Распореден вишок на приходите 
во приходите на наредната година 

24 Распореден дел на вишокот на при-
ходите во сигурпосната резерва 

25 Распореден дел на вишокот на при-
ходите во валоризационата резерва 

26 Загуба 
27 Загуба покриена со расположиви-

те средства на резервниот фонд 
односно резервата 

28 Непокриена загуба 
29 Непокриена загуба од поранеш-

ните години 

б) Резерви 

30 Состојба на резервниот фонд од-
носно резервата 

31 Вложени средства на резервниот 
фонд односно резервата 

32 Состојба на сигурносната резерва 
33 Вложен дел на сигурносната ре-

зерва 
34 Состојба на валоризационата ре-

зерва 
35 Вложен дел на валоризационата 

резерва 
36 Дел на резервниот фонд односно 

резервата што се користи за обрт-
ни средства 

37 Вложени средства на резервниот 
фонд односно резервата и дел на 
вкупниот приход за развој па 
здравствената служба п за уна-
предување на превентивната и дру-
га заштита на осигурениците 

Раководител на Претседател на Директор, 
книговодството, собранието, 

65. 

Врз основа на членот 20 став 1. во врска со 
чтенот 13 став 1 и членот 16 од Законот за форми-
рањето и општествената контрола на цените (,,Служ-
бен лист на СФРЈ ' , бр. 12/67, 23/67, 40/68, 11/69 и 
15 70), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНИТЕ ЦЕНИ 
ОДНОСНО ТАРИФИ ЗА ОДДЕЛНИ УСЛУГИ ВО 

ВНАТРЕШНИОТ ТЕЛЕФОНСКИ СООБРАКАЈ 

1. Претпријатијата на поштенскиот, телеграф-
скиот и телефонскиот сообраќај можат да ги зго-
лемат цените до следното највисоко ниво: 

а) цени на телефонските разговори, и тоа: 
1) месни телефонски разговори, за еден разго-

вор - до 0,30 динари; 
2) телефонски разговори помеѓу централи од 

исто јазолно подрачје, за едеп импулс - до 0,30 
динари; 

3) телефонски разговори помеѓу централи на 
разни јазолни подрачја од иста мрежна група, за 
еден импулс - до 0,30 динари; 

4) телефонски разговори во меѓумесниот соо-
бракај, за еден импулс — до 0,30 динари. 

Доллшната на траењето на интервали^ на те-
лефонските импулси се уЈедначува, така што за: 

1) телефонски разговори помеѓу централи од 
исто јазол по подрачје — да изнесува 20 секунди, 

со тоа што птт претпријатијата во Бања Лука 
и во Приштина да можат да ја задржат досегашната 
должина на траењето на импулсите, 

2) телефонски разговори помеѓу централи на 
разни јазол ни подрачја од иста мрежна група —» 
да изнесува 12 секунди; 

3) меѓумесен телефонски разговори, според воз-
душната оддалеченост на главните централи па 
мрежпите групи на кои им припаѓаат централите 
помеѓу кои се врши разговор, да изнесува 
- I зона до 100 km оддалеченост — 10 секунди; 
- II зона над 100 до 200 km — 8 секунди 
- III зона над 200 до 400 km — 6 секунди; 
«— IV зона над 400 km — 5 секунди; 

б) -телефонски претплати, и тоа: 
1) телефонска претплата за претплатнички те-

лефони инсталирани во станови на граѓани во месни 
мрежи со рачни телефонски централи — до 30 ди-
нари месечно. 

Во износот на оваа телесјхшска претплата се 
засметаат сите месни телефонски разговори; 

2) телефонска претплата за претплатнички те-
лефони инсталирани во стапови на граѓани во мес-
ни мрежи со автоматски централи — до 30 динари 
месечно. 

Во износот на оваа месечна претплата се засме-
тапи 50 месни телефонски разговори односно 50 
телефонски импулси месечно. 

2. Цената за воспоставување на нов главен 
претплатнички телефон се формира според фактич-
ните трошоци на воспоставувањето на таков теле-
фон, врз основа на калкулација на птт претпри-
јатието. 

3 Оваа одлука влегува во сила со денот па об-
јавувањето во „Службен лист на СФРЈ54. 

Р п. бр 35 
10 февруари 1971 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, с р. 

бб. 

Врз основа на членот 20 став 1 и членот 38, во 
врска со членот 13 став 1 и членот 16 од Законот 
за формирањето и општествената контрола па це-
ните (,,Службен лист па СФРЈ , бр 12/67, 23/67, 
40/68, 11/89 и 15 70), Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНИТЕ Ц Е Н И 
ЗА СУРОВА НАФТА И ЗА ОДДЕЛНИ ДЕРИВАТИ 

НА НАФТА 

1 Производителските работни организации свои-
те ПОСТОЈНИ продавни цени за сурова нафта од до-
машно производство и за одделни деривати на 
нафта можат да ги зголемат до следното ниво; 
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1) нафта сурова, од домашно производ-
ство до 80% 

Дин/t 
2) масло за горење: 

а) тешко 330 
б) средно 410 
в) лесно 570 

3) плинско масло - дизел гориво: Дин/l 
а) D-1 0.672 
б) D-2 0 636 
в) D-3 0.631 

4) гласно за горење, за домаќинство 0,667 
5) моторен бензин: 

а) од 86 октани 0.660 
б) од 98 октани 0,006 

2 За авио-бензини, за специјални бензини, за 
петролеј за мотори и за осветление, за течен гас 
(бутан, пропан, бутан-пропан), за моторни масла и 
називи масла и масти, за битумен и други деривати 
па нафта, производителските работни организации 
можат да ги зголемат своите постојни продавни 
цени до 35%. 

3. Цената од точката 1 под 1 на оваа одлука се 
подразбира како продавна цена на производите-
лот, франко натоварено во вагон, во брод или во 
шлеп на најблиската натоварна станица на произ-
водителот 

Цените од точката 1 под 2 на оваа одлука се 
подразбираат како предав ни цени на производите-
лот, франко рафинерија. 

Во прометот на производите од ставот 2 на оваа 
точка, на име трошоци на трговијата може да се 
засметува вкупна маржа најмногу до 8%. 

Цените од точката 1 под 3, 4 и 5 на оваа одлука 
се подразбираат како продаЕни цени на производи-
телот, франко пумпна станица, со тоа што на тие 
цени да се додадат сојузниот данок на промет на 
стоки на мало и износот за патишта според ва-
жечките прописи. 

Во цените од ставот 4 на оваа точка е вклучен 
рабатот на име вкупни трошоци на трговијата, 
и тоа: 

1) за плинско масло — дизел гориво и за 
масло за горење во домаќинство 120о 

2) за моторен бензин 20% 
од цените утврдени во смисла на точката 1 под 3, 
4 и 5 на оваа одлука. 

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престануваат да важат одредбите од На-
редбата за ф о р м и р а н а н а продажните цени за су-
рова нафта и нзфтини деривати („Службен лист на 
СФРЈ", бр 33/65 и 12/67) и од Наредбата за маржите 
во прометот на стоки на големо и мапо (,Службен 
лист на СФРЈ", бр. 33/65. 46/65, 51/65 и 9'66), до 
колку се во спротивност со одредбите на оваа 
одлука. 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Р п. бр 36 
10 февруари 1971 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, с. р. 

67. 

Врз основа на членот 20 став 2 од Законот за 
формирањето и општествената контрола на 'цените 
(„Службен лист на СФРЈ",' бр. 12 67. 23 67, 40/68, 
11/09 и 15/70), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА МИНИМАЛНАТА ОТКУПНА ДЕНА ЗА ШЕ-

ЌЕРНА РЕПА 

1. Стопанските организации што се занимаваат 
со производство на шеќер (фабриките за шеќер) ќе 
ја купуваат шеќерната репа од работните органи-
зации што произведуваат или вршат откуп на ше-
ќерна репа од индивидуални производители, по це-
па која не може да биде пониска од 0 22 динари за 
еден килограм. Работните организации можат при 
договарањето на откупот на шеќерната репа од ин-
дивидуални земјоделски производители за трошо-
ците на договарањето на откупот да засметуваат 
најмногу 0,01 динар за еден килограм шеќерна репа. 

Фабриката за шеќер ќе го договара со работ-
ните организации купувањето на шеќерната репа, 
по правило, по дигестија. Во ТОЈ случај цената од 
ставот 1 на оваа точка важи за шеќерната репа со 
дигестија од 15,5% За секој цел процент на пого-
лема или помала дигестија од 15,5% цената се зго-
лемува односно се намалува за 0,0142 динари за 
еден килограм, со тоа што дропките се земаат пред-
вид. 

2. Цената од точката 1 на оваа одлука важи за 
чиста шеќерна репа по одбивање на тежината на 
туѓите примеси, земјата и неисправно одрежаните 
глави, лисјето, жиличките и опавчињата, франко 
ватоварна станица во местото на работната ор1ани-
зација, а по избор на купувачот, при железничка, 
бродска односно камионска рампа, кеј или дигалка, 
приготвено за натовар во превозно средство. 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за минималната 
откупна цепа за шеќерна репка (,.Службен лист на 
СФРЈ", бр. 33/65) 

4 Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Р п. бр. 37 
10 февруари 1971 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, с. р. 

G8. 

Врз основа на членот 20 став 2 од Законот за 
формирањето и општественага контрола на цените 
(,Службен лист на СФРЈ", бр 12/67, 23/67, 40,68, 
11/69 и 15/70), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА МИНИМАЛНАТА ОТКУПНА ЦЕПА ЗА СОН-

ЧОГЛЕД 

1. Стопанските организации што се занимаваат 
со преработка на сончоглед (фабриките на масло) 
ќе купуваат сончоглед од работните организации 
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што произведуваат или откупуваат сончоглед од ин-
дивидуални земјоделски производители, по цена 
која не може да биде пониска од 1,80 динари. 

Цената од ставот 1 на оваа точка се подразбира 
за еден килограм сончоглед, франко магацин, вагон, 
шлеп или друго превозно средство во местото на 
продавачот, а по избор на купувачот. 

2. Цената од точката 1 став 1 на оваа одлука 
важи за сончоглед кој содржи 3896 масло, 11% влага 
и 3% нечистотија 

За секој цел процент содржина на масло над 
или под 38% минималната цена се зголемува од-
носно се намалува за 0,04 динари за еден килограм 
сончоглед, со тоа што дропките се земаат предвид. 

За секој цел процент на влага над или под 11% 
и за секоЈ цел процент нечистотија над или под 3%, 
цената се зголемува односно се намалува за 0,01 
динар за едеп килограм сончоглед, со тоа што дроп-
ките се земаат предвид. 

Работните организации што откупуваат сончо« 
глед од индивидуални земјоделски производители, 
можат на име на трошоците на договарањето на от-
купот да засметаат најмногу ОДО динари за еден 
килограм сончоглед. 

3. Оваа одлука ќе се применува на сончогледот 
почнувајќи од родот. на 1971 година. 

4 Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престануваат да важат одредбите на Одлуката 
за минималните откупни цени на определени мас-
слодајки („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/68) докол-
ку се однесуваат на сончогледот. 

5. Озаа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен лист на СФРЈ'4. 

Р п бр 39 
10 февруари 1971 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мит ја Рибичич, с. р. 

69. 

Врз основа на членот 20 став 1, во врска со 
членот 13 став 1 и членот 16 од Законот за форми-
рањето и општествената контрола на цените (,.Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 12/67, 23/67, 40/68, 11/69 и 
15/70) и со членот 8 од Законот за организацијата 
на Југословенските железници („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 5/66, 50/68, 55/68 и 10/70), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНИТЕ ЦЕНИ 
ОДНОСНО ТАРИФИ ЗА ПРЕВОЗ НА СТОКИ НА 
ПРУГИТЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ 

1. Железничките транспортни претпријатија 
можат важечките цени односно тарифи за превоз 

на стоки на пругите на Југословенските железници 
да ги зголемат линеарно за 179о. 

2. Цените односно тарифите за превоз на стоки 
утврдени во смисла на точката 1 од оваа одлука, 
ќе се применуваат од 1 март 1971 година. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

Р. п бр. 38 
10 февруари 1971 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател1, 
Мит ја Рибичич, с. р. 

70. 

Врз основа на членот 20 од Законот за Царин-
ската тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 34/65, 
49/66, 5 67, 54/67, 9/68. 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 
22/70 и 25/70), С О Ј У З Н И О Т извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕ-

ЛУВАЊЕ ЦАРИНСКИ КОНТИНГЕНТИ -

1. Во Решението за определување царински кон-
тингенти („Службен лист на СФРЈ", бр 34/65, 27/66, 
48/67, 54/67, 8/68, 13/69, 31/69, 30/70, 36/70, 40/70 и 56/70) 
во точката 1 по тар. 6poj 15 07 се додаваат пет нови 
тарифни броеви, кои гласат: 

„15 07/16 Соино рафинирано масло 
15 07'46 Маслиново рафинирано масло 
15 07/5а Сончогледово сурово масло 
15 07/56 Сончогледово рафинирано масло 
27 10/46 Масло за горење" 
2. Одредбата на точката 1 од ова решение се 

применува на увозот почнувајќи од 1 јануари 1970 
година. 

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

Р п бр 30 
3 февруари 1971 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, с, р. 

71. 

Врз основа на членот 5 од Законот за укинува-
ње на С О Ј У З Н И О Т фонд за финансирање на научни-
те дејности (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 60/70), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А Ф О Р М И Р А Њ Е К О М И С И Ј А З А У Т В Р Д У В А Њ Е 

Н А З А В Р Ш Н А Т А С М Е Т К А Н А С О Ј У З Н И О Т Ф О Н Д 

З А Ф И Н А Н С И Р А Њ Е Н А Н А У Ч Н И Т Е Д Е Ј Н О С Т И 

1. Се формира Комисија за утврдување на за-
вршната сметка на С О Ј У З Н И О Т фонд за финансирање 
на научните дејности (во понатамошниот текст: Ко-
мисијата). 

2. Задачите на Комисијата се: 
1) да ги утврди обврските и побарувањата на 

Фондот; 
2) непотрошените средства на Фондот за 1970 

година да ги распореди на социјалистичките репуб-
лики и на социјалистичките автономни покраини 
сразмерно на износот на примените обврски; 

3) да ги пренесе обврските и побарувањата на 
Фондот според склучените договори на социјалис-
тичките републики и на социјалистичките автоном-
ни покраини; 

4) да изврши пренос односно примопредавање 
на документацијата на Фондот; 

5) предметите што се инвентар на Фондот да и 
ги предаде на Управата на зградите на сојузните 
органи. 

Комисијата ќе ги изврши и сите други работи во 
врска со укинувањето па Фондот. 
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3. Комисијата почноважпо решава во седници 
на кои присуствуваат намалку две третини од неј-
зините членови. 

Комисијата ги донесува своите заклучоци со 
мнозинство гласови. 

4. Стручните работи на Комисијата ги врши 
стручната служба на укинатиот Фонд. 

5. Средствата за работата на Комисијата ќе се 
обезбедат од средствата на Сојузниот фонд за фи-
нансирање на научните дејности. 

6 За претседател и членови на Комисијата се 
именуваат, и тоа; 

за претседател: 
д-р Воислав Кравиќ, самостоен советник во 

СОЈУЗНИОТ секретаријат за финансии; 
за членови' 
1) Данило Алексиќ, помошник секретар во Ре-

публичкиот секретаријат за финансии на СР Црно 
Гора; 

2) Божидар Булаиќ. советник во Републичката 
заедница за финансирање на научните дејности на 
СР Србија; 

3) Радмила Драговиќ, советник во Секретарија-
тот за законодавство и организација во Сојузниот 
извршен совет; 

4) Божидар Гуштин, директор на Републичкиот 
фонд за финансирање на научните дејности на СР 
Хрватска; 

5) Ѓуро Храстински. советник во Републичкиот 
фонд за финансирање на научните дејности на СР 
Хрватска; 

6) Олга Илиќ, стручен соработник во Секрета-
ријатот за сојузен буџет и општи работи во Сојуз-
ниот извршен совет, 

7) Сергие Костиќ, советник во Републичкиот со-
вет за координација на научните дејности на СР 
Босна и Херцеговина; 

8) Спасе Куљан, директор на Републичкиот 
фонд за финансирање на научните дејности на СР 
Македо-нија; 

9) инж. Александар Лабан, директор на Инсти-
тутот за истражување во стопанството на Социјалис-
тичка Автономна Покраина Косово; 

10) Сава Лозанов, секретар па Заедницата за 
научноистражувачка работа на Социјалистичка Ав-
тономна Покраина Војводина; 

11) инж. Драгиша Максимовиќ, советник на 
претседателот на Сојузниот совет за координација 
на научните дејности; 

12) Ѓорѓе Радивоевиќ, стручен соработник во 
Сојузниот совет за ттзуд. 

7 Ова решение влегува во сина наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ"4. 

В 1 
26 јануари 1971 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мит ја Рибичич, с. р. 

рочпа производствена кооперација со странски 
фирми, во 1971 година наместо царинските стопи 
предвидени во Царинската тарифа односно во Ре-
шението за определување пониски царински стопи 
за стоките за кои с предвиден царински контингент 
(-Службен лист па СФРЈ", бр. 13/70 и 22.70), ќе се 
применуваат следните царински стопи: 

Царинска Тарифен Наименување стопа број 

84 03 Мотори со внатрешно согорување 
за г.втобуси и камиони 12 

87 04/26 в Шасии со мотори за автобуси и за 
камиони со кабина 12 

87 04/26 в Шасии со мотори за автобуси и за 
камиони без кабина 12 

2. Ова решение ќе се применува под услов уво-
зот на производите наведени во точката 1 на ова 
решение да се врши врз основа па до1овор за дол-
горочна производствена кооперација со странски 
п а р т е р и да постои реципроцитет помеѓу Југосла-
вија и земјата на странскиот партнер во поглед на 
царинските олесненија. 

Условите од ставот 1 на оваа точка надлежната 
царинарница ќе ги утврди од договорот за долго-
рочна производствена кооперација со странскиот 
партнер. 

3. Ова решение влегува во сипа наредниот ден 
од денот на објавувањето во .-Службен лист на 
СФРЈ1 , 

Бр. 11582 
1 февруари 1971 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Јанко Смел е, с. р. 

72. 

Врз основа на точката 3 од Решението за оппе-
делузање на царинските контингенти („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8'63, 
13/69, 31/69, 30/70, 36/70, 40/70 и 56/70), во спогодба со 
сојузниот секретар за надворешна трговија, СОЈУЗ-
НИОТ секретар за финансии донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ 
СТОПИ ЗА УВОЗ НА ОПРЕДЕЛЕШЕ П Р О З О Р ЛИ, 
КОЈ СЕ ВРШИ ПО ОСНОВ НА ДОГОВОР ЗА ДОЛ-
ГОРОЧНА ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЈА 

1. На производите наведени во ова оегпечие кои 
се увезуваат по основ на склучен ДОГОЈОО за долго-

т о 

Врз основа на точката 2 од Одлуката за мер-
ките и начинот за утврдување посебна давачка при 
л возот на одделни земјоделски и прехранбени про-
изводи (,Службен лист на СФРЈ", бр. 16/(58. 27,68 и 
30 СО), во согласност со сојузниот секретар за сто-
панство и сојузниот секретар за надворешна трго-
вија, директорот на Сојузниот завод за цени издава 

Н А Р Е Д Б А 
З А И З М Е Н А Н А Н А Р Е Д Б А Т А З А В И С О Ч И Н А Т А 
Н А П О С Е Б Н А Т А Д А В А Ч К А П Р И У В О З О Т Н А 
О Д Д Е Л Н И З Е М Ј О Д Е Л С К И И П Р Е Х Р А Н Б Е Н И 

П Р О И З В О Д И 

1 Во Наредбата за височината на посебната давач-
ка при увозот на одделни земјоделски и прехран-
бени производи („Службен лист на СФРЈ'', бр. 18'68, 
20/08, 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, 24/63, 31/69, 47/69, 52/69, 
55/69, 56/09, 11/70, 12/70, 15/70, 20/70, 27/70, 35/70, 43,70, 
46/70. 49/70, 53/70, 56/70, 1/71 2/71 и 3/71). во точката 
1 одредбите под 24 25 и 83 се менуваат и гласат: 

„24) 022-20-11 Млеко полномасно во прав 
и во блокови 01 02/2 
Е о из1 loc од 3,00 динари за 
1 килограм; 

23) 022-20-12 Млеко понлумасно во прав и 
во блокови со поголема со-
држина на маснотија од 
1,25% 04 02/2 

в) износ од 2,00 динари за 
1 килограм; 
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83) 022-20-12 Млеко полумасно во прав и 
во блокови со содржина на 
маснотии до 1,25% 04.02/2 
во износ од 2,00 динари за 1 
килограм". 

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

Бр. 17-101/1 
4 февруари 1971 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод 
за цени, 

Никола Филиповиќ. с. р. 

74. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. Ј6/60 и 30/62), директорот на 
Југословенскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГО-
СЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА 

ГРАДЕЖНИШТВОТО 

1. Во Решението за југословенските стандарди 
од областа на градежништвото („Службен! лист на 
СФРЈ", бр. 22/63, 6/64, 5/65, 57/65, 24/67, 47/67, 1/69 и 
16/70) во точката 3 на крајот точката се заменува 
со запирка и се додаваат зборовите: „освен стандар-
дот JUS В.С8.022 кој влегува во сила на 1 јануари 
1972 година". 

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

Бр. 18-277/1 
2 февруари 1971 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с. р. 

75. 

Врз основа на членот 118 од Законот за извр-
шување на кривичните санкции („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 3/70), Сојузниот совет за правосудство 
пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА СМРТНАТА КАЗНА 

1. Смртната казна се извршува на начинот и под 
условите утврдени во одредбите на членот 27 став 
1 и членот 52 од Кривичниот законик, чл. 113 до 
117 од Законот за извршување на кривичните санк-
ции и според одредбите на ова упатство. 

2. За извршување на смртната казна е надле-
жен окружниот суд на чие подрачје е затворот од-
носно воениот затвор во кој се наоѓа осуденото ли-
це (во понатамошниот текст: окружниот суд). 

3. Пред извршувањето на смртната казна прет-
седателот на окружниот суд е должен да утврди 
дека не постојат пречки за извршувањето на смрт-
ната казна предвидени во членот 52 од Кривични-
от законик и членот 113 од Законот за извршување 
на кривичните санкции. За таа цел тој со преглед 
на списите ќе утврди дали казната е укинат^ или 
заменета со акт за амнестија или помилување, од-
носно дали е во тек постапката за помилување или 
постапката по повод вонреден правен лек. 

Ако за извршување на смртната казна не е над-
лежен судот што судел во прв степен, претседате-
лот на тој суд е должен да утврди дека нема преч-

ки за извршување на смртната казна и за тоа, со 
достава на списите, да го извести окружниот суд 
надлежен за извршувањето. Претседателот на пр-
востепениот суд ќе го извести окружниот суд над-
лежен за извршување и за дополнителните окол-
ности кои можат да бидат пречка за извршувањето 
на смртната казна 

4. Ако претседателот на окружниот суд утврди 
дека казната е укината или заменета, ќе нареди да 
се постапи во смисла на актот за укинување одно-
сно за замена на казната. 

5. Ако претседателот на окружниот суд утврди 
дека е во тек постапката за помилување или пос-
тапката по повод вонреден правен лек ќе нареди со 
извршувањето на смртната казна да се чека до о-
кончувањето на таа постапка. 

Ако вонредниот правен лек конечно е одбиен, 
па во корист на осудениот гвовторно се поднесе ист 
вонреден правен лек, ќе се застане со извршување-
то на смртната казна до одлуката на судот во сми-
сла на членот 376 став 4 од Законикот за кривич-
ната постапка а ако повторно е поднесено барање 
за вонредно ублажување на казната, со извршува-
њето ќе се застане ако тоа го одлучи претседателот 
на окружниот суд Со извршувањето ќе се заста-
не и додека јавниот обвинител, по повод повторен 
предлог за подигање барање за заштита на закони-
тоста, не одлучи дали ќе поднесе барање за одлага-
ње на извршувањето на казната во смисла на чле-
нот 16 од Законот за јавното обвинителство. 

Во случаите од ст. 1 и 2 на оваа точка ќе се 
чека со извршувањето на казната и над другите ли-
ца осудени на смртна казна во истиот предмет. 

6. Кога претседателот на окружниот суд ќе ут-
врди дека смртната казна не е укината или замене-
та односно дека не е во тек постапката за поми-
лување или постапката по вонреден правен лек, ќе 
го определи лекарот кој ќе изврши преглед на осу-
дениот заради утврдување на неговата здравствена 
состојба, а ако е осудена жена — и заради утврду-
вање дали е бремена. 

Ако со лекарскиот преглед е утврдено дека осу-
деното лице е тешко телесно или душевно болно, 
или е осудената жена бремена, претседателот на 
окружниот суд ќе донесе писмено решение за одла-
гање на извршувањето на смртната казна. 

За донесеното решение од ставот 2 на оваа точ-
ка и за состојбата што е утврдена со лекарскиот 
преглед, претседателот на окружниот суд ќе ги из-
вести органите што се овластени по службена дол-
жност да поведуваат постапка за измена па казна-
та односно за употреба на вонредеи правел лек, бра-
нителот и осуденото лице. Осуденото лице претсе-
дателот на окружниот суд посебно ќе го поучи за 
неговото право на употреба на вонреден правен лек. 
Со извршувањето на смртната казна ќе се застане 
додека траат причините поради кои одлагањето на 
казната е извршено односно до одлука на надле-
жните органи за измена на казната или до окон-
чување на постапката по вонредниот правен лек. 

7. Кога претседателот на окружниот суд ќе ут-
врди дека не постојат законски пречки за извршу-
вање на смртната казна, донесува решение за фор-
мирање комисија за извршување на смртната казна 
и определува како ќе се постапи со лешот на осу-
деното лиле. 

Комисијата за извршување на смртната казна 
(во понатамошниот текст: Комисијата) ја сочину-
ваат: судија на окружниот суд, како претседател на 
Комисијата, окружен јавен обвинител или негов 
заменик, управник на затворот во кој се наоѓа осу-
деното лице или негов заменик и лекар на затво-
рот, како членови на Комисијата. Комисијата има 
записн-ичар. 

Со решението за формирањето на Комисијата 
се определува: денот, часот и местото на извршува-
њето на смртната казна. При определувањето на де-
нот на извршувањето на смртната казна треба да 
се води сметка за времето што на Комисијата и е 
потребно да ги изврши подготвителните дејствија, 
кое не може да биде подолго од три дена од денот 
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кога претседателот на окружниот суд утврдил дека 
се исполнети законските услови за извршувањето 
на смртната казна 

8 Лешот на лицето над кое е извршена смртна-
та казна се закопува, по правило, на гробницата во 
местото на извршувањето или се кремира, ако за 
тоа постојат услови. Кремација на лешот не може 
Да се изврши ако осудениот на несомнителен начин 
изразил желба неговите посмртни остатоци да не се 
согоруваат. Претседателот на окружпиот суд ќе му 
соопшти на потесното се?Јејство на осудениот каде 
се наоѓа гробот односно каде урната со пепелот е ос-
тавена на чување. 

Ако интересите на јавниот ред и мир бараат, 
претседателот на окружниот суд може да определи 
во поглед на закопот, кремирањето и известувањето 
на потесното семејство да се постапи иа друг начин. 

9 Дванаесет часови пред Бремето определено 
за извршување на смртната казна претседателот на 
окружниот суд ќе му соопшти на осудениот дека 
смртната казна не е укината или заменета. При тоа 
ќе му го соопшти времето на извршувањето на каз-
ната и ќе го запознае дека може да бара одлагање 
на извршувањето за 24 часа. 

Претседателот на окружниот суд може да го од-
ложи извршувањето на смртната казна за 24 часа 
и кога во рокот од ставот 1 на оваа точка осудениот 
не можел да се состане со лицата со кои му е одо-
брен состанок, а во наредните 24 часа постои мож-
ност да се одржи состанокот. 

За одлагањето на извршувањето на смртната 
казна претседателот на окружниот суд донесува по-
себно решение. 

По извршеното соопштување од ставот 1 на оваа 
точка, претседателот на окружниот суд ќе му одо-
бри на осудениот да се состане со членовите на се-
мејството и со бранителот Претседателот на окруж-
ниот суд може да му одобри на осудениот да се со-
стане и со други лица, како и да се задоволат него-
вите -други оправдани желби. 

10. Претседателот на окружниот суд е должен 
на членовите на Комисијата навремено да им до-
стави решение за формирање на Комисијата (точка 
7) Претседателот на окружниот суд му ги предава 
на претседателот на Комисијата списите потребни за 
работата и го известува дека не постојат пречки за 
извршувањето на смртната казна и за извршените 
подготовки. 

Претседателот на окружниот суд го известува 
органот на управата надлежен за внатрешните рабо-
ти за времето и местото на извршувањето на смрт-
ната казна заради определување на потребниот број 
припадници на милицијата кои ќе -ja извршат каз-
ната и ќе обезбеди место на кое ќе се изврши каз-
ната 

За времето и местото на извршувањето на смрт-
ната казна ќе се извести бранителот на осуденото 
лице, КОЈ може да присуствува на извршувањето на 
смртната казна. 

11 Комисијата се состанува во затворот ЕО кој 
се наоѓа осуденото лице најдоцна два часа пред вре-
мето определено за извршување на смртната казна. 

Комиситата е должеа Fа затворот да го утврди 
идентитетот на осуденото лице. Ако Комисијата се 
посомнева во идентитетот ич осуденото лице ќе го 
одложи из в р парањето на смртната казна и ќе по-
веде постапка заради утврдување на неговиот иден-
титет За тоа Комисијата ќе го извести претседате-
лот окружниот суд. 

12 Во присуство на Комисијата осудениот им 
се постава на припадниците на милицијата опреде-
лени за извршување на смртната казна Предавање-
то се врши во затворот 

Спроведувањето на осудениот од затворот до 
местото на извршувањето на смртната казна го вр-
шат припадниците на милицијата, кои ги вршат и 
сите технички дејствија врзани за извршувањето 
на смртната казна. 

13 Смртната казна се извршува без присуство 
на јавноста, рано наутро, по правило, надвор од на-
селба. 

Припадниците на милицијата кои го обезбеду-
ваат местото определено за извршување на смртна-
та казна ќе забранат пристап кон тоа место на не-
повикани лица. 

Претседателот на окружниот суд може да одо-
бри на извршувањето на смртната казна да прису-
ствуваат и научни работници кои имаат научен ин-
терес да присуствуваат на извршување на вскза 
казна. 

14 Претседателот на Комисијата ќе му издаде 
налог на старешината на припадниците на милиција-
та да ја изврши смртната казна. Старешината на 
припадниците на милицијата ќе нареди осуденото 
лице да се врзе за предмет и околу главата преку 
очите да му се врзе шамија. 

Смртната казна ја извршува група од најмалку 
осум припадници на милицијата од кои едната по-
ловина е снабдена со пушки со боева муниција Ра-
спределбата на пушките се врши на таков начин 
што да не се знае кој од припадниците на милици-
јата добил пушка со боева муниција. 

Старешината на групата на припадниците на 
милицијата ги поставува припадниците на милици-
јата на примерено отстојание од осудениот и изда-
ва команда за пукање. Стрелањето се врши исто-
времено со пукање од сите пушки. 

Кога лекарот ќе констатира дека смртта наста-
пила. се смега дека смртната казна е извршам. 

15. Ако со истата пресуда повеќе лица се осу-
дени на смртна казна, казните се извршуваат пое-
динечно, по редот по кој осудените се наведени во 
судската пресуда, без присуство на другите на смрт 
осудени. 

16. За извршувањето на смртната казна Комиси-
јата составува записник КОЈ ГО потпишуваат сите 
членови на Комисијата и записничарот. Записникот 
треба да содржи: место, ден и час на составувањето 
на записникот; податоци за решението со кое Ко-
мисијата е определена и имињата на членовите на 
Комисијата и на записничарот;, име и адреса на бра-
нителот ако присуствувал на извршувањето на каз-
ната; лични податоци за осуденото лице; податоци 
за пресудата и за другите списи врз основа на кои 
е утврдено дека постојат законски услови за извр-
шување на смртната казна; место, ден и час кога е 
извршена смртната казна; час кога настапила смртта 
и констатација дека лекарот со преглед утврдил 
дека смртта настапила. 

Ако на извршувањето на смртната казна при-
суствувале лицата од точката 13 став 3 на ова упат-
ство, во записникот ќе се наведат нивните имиња, 
занимања и адреса. 

17 По извршувањето на смртната казна^ ле-
шот се полага во мртовечки сапдук. По тоа ќе се 
изврши закопување односно кремацит на трупот. 
На законот односно на кремацијата на лешот при-
суствуваат претседателот на Комисијата и запис-
ничарот За закопот односно за кремацијата се сос-
тавува записник. 

Претседателот на окружниот суд ќе му одобри 
на бранителот да присуствува на закопот односно 
на кремацијата на лешот ако е определено законот 
на лешот да се врши на гробиштата на местото на 
извршувањето (точка 3 став 1). 

18 Претседателот на Комисијата ќе му го пре-
даде записникот за извршувањето на смртната каз-
на и записникот за законот односно за кремацијата 
на претседателот но окружниот суд истиот ден кога 
е извршена смртната казна односно законот или 

кремацијата. 
Претседателот на окружниот суд ќе ги извести 

најблиските роднини на осудениот за извршената 
смртна казна и ќе им ги предаде неговите предмети. 

Претседателот на окружниот суд ќе го извести 
надлежниот матичар за извршената смртна казна 
заради упис во матичните книги. 

19 Трошоците околу извршувањето на смртна-
та казна и закопот или кремацијата ги исплатува 
окружниот суд надлежен за извршувањето на смрт-
ната казна. 
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20. Сите списи во врска со извршувањето на 
смртната казна се сметаат како доверливи доку-
менти. Овие списи ќе се стават во посебна обвивка 
и ќе се чуваат во кривичниот предмет на лицето о-
осудено на смрт. Овие списи може да ги разгледува 
судот што решава за вонредниот правен лек одно-
сно судот или друг орган, кога тоа е потребно зара-
ди водење на второстепена постапка. Судот или 
друг орган што ги разгледал списите, е должен спи-
сот повторно да го стави во посебната обвивка и 
на обвивката да назначи дека ги разгледал списите. 

21. Податоците за кои службените и други лица, 
кои присуствувале на извршувањето на смртната 
казма, узнале при или по повод извршувањето на 
смртната казна, се сметаат како службена тајна. 
Претседателот на Комисијата ќе ги предупреди ли-
цата што присуствувале на извршувањето на смрт-
ната казна на оваа нивна обврска и тоа предупре-
дување ќе се внесе во записникот за извршувањето 
на смртната казна. 

Научните работници од точката 13 став 3 на ова 
упатство можат податоците од ставот 1 на оваа точ-
ка да ги користат за научни цели и можат да ги 
објават не наведувајќи го името на осудениот, ме-
стото и времето на извршувањето на смртната каз-
на, имињата на службените лица што присуствувале 
на извршувањето на смртната казна, како и другите 
податоци од кои може да се заклучи над кого е 
извршена смртната казна. Податоците можат да се 
објавуваат само во научни и стручни публикации, 
на начин што од објавениот текст да не може да се 
заклучи кој случај се опишува. 

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

Бр. 70/1-1971-01 
22 јануари 1971 година 

Белград 
Претседател 

на СОЈУЗНИОТ совет за 
правосудство, 

д-р Јосип Брнчиќ, с. р. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Упатството за начинот 
на утврдувањето на просечниот износ на личните 
доходи односно на просечниот износ на средствата 
на заедничката потрошувачка наменети за испла-
тување на работниците, објавен во „Службен лист 
на СФРЈ", бр. 5/71, се поткраднале долу наведените 
грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВА-
ЊЕТО НА ПРОСЕЧНИОТ ИЗНОС НА ЛИЧНИТЕ 
ДОХОДИ ОДНОСНО НА ПРОСЕЧНИОТ ИЗНОС 
НА СРЕДСТВАТА НА ЗАЕДНИЧКАТА ПОТРО-
ШУВАЧКА НАМЕНЕТИ ЗА ИСПЛАТУВАЊЕ НА 

РАБОТНИЦИТЕ 

1. Во точката 6, во табелата во колоната 2 наме-
сто бројот: „1141" треба да стои бројот: „1149". 

2. Во образецот „ЛП-1" во називот на одделот 
II наместо зборовите: „работната о-рганизација" 
треба да стои зборот: „организацијата". 

Во редниот број 11, на почетокот на формулата 
во заграда, по зборовите: „ред. 6poj 6" треба да се 
додадат зборовите' „кол. 4". 

Во ред број 12, на почетокот на формулата во 
заграда, по зборовите: „ред. број 7" треба да се до-
дадат зборовите: „кол. 4". 

Во забелешката во точката 3 во именителот на 
формулата наместо зборовите: „ред. 6poj 6 кол 3" 
треба да стои' „ред. број 1". 

Од Сојузниот совет за труд, Белград, 3 февруа-
ри 1971 година. 
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