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1107. 
Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ОБЕМ НА РАСХОДИТЕ 
НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1979 ГО-

ДИНА 
Се прогласува Законот за утврдување на вкуп-

ниот обем на расходите на Буџетот на федераци-
јата за 1979 година, што го усвои Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и 
покраините од 26 декември 1978 година. 

ПР бр. 756 
26 декември 1978 година 

Белград Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
Претседател 

на Собранието на СФРЈ, 
Драгослав Марковиќ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ОБЕМ НА 
РАСХОДИТЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

ЗА 1979 ГОДИНА 

Член 1 
Вкупниот обем на расходите на Буџетот на фе -

дерацијата за 1979 година се утврдува во износ од 
99.409,900.000 динари. 

Член 2 
Средствата за делумно покритие на вкупниот 

обем на расходите на Буџетот на федерацијата за 
1979 година ќе се обезбедат од изворните приходи 
на федерацијата во износ од 62.522,200.000 динари. 

Член 3 
Разликата помеѓу износот на вкупниот обем на 

расходите од член 1 на овој закон и вкупниот из-
нос на изворните приходи на федерацијата од член 
2 на овој закон во износ од 36.883,700.000 динари ќе 
се обезбеди од придонесите од републиките и од 
автономните покраини во износ од 28.436,300.000 ди-
нари и од средствата што на федерацијата и ги 
обезбедува Народната банка на Југославија во из-
нос од 8.451,400.000 динари. 

Член 4 
Средствата од член 3 на овој закон што ги 

обезбедува Народната банка на Југославија ќе се 
вратат од средствата на буџетот на федерацијата 
во 20 еднакви годишни ануитети, со камата по 
стапка од 1% годишно, со тоа што првиот ануитет 
да втасува за плаќање на 1 јануари 1985 година. 

Договор за користење на средствата од став 1 
на овој член ќе склучи со Народната банка на 
Југославија, од името на федерацијата, сојузниот 
секретар за финансии. 

Член 5 
Обврските на федерацијата по обврзниците из-

дадени по основ на Законот за утврдување на 
вкупниот обем на расходите на Буџетот на феде-
рацијата за 1977 година, што втасуваат за наплата 
на 31 март 1979 година, се одлагаат и ќе се намират 
на 30 ноември 1*980 година во износите предвидени 
на грбот на обврзниците. 

Член 6 
Преостанатиот износ на обврските по основ на 

обврзниците што федерацијата ги издала врз осно-
ва на Законот за утврдување на вкупниот обем на 
расходите на Буџетот на федерацијата за 1976 го-
дина ќе се исплати до 30 ноември 1979 година, во 
износи што требало да се исплатат на 31 март 1978 
година. 

Член 7 
Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1979 

година. 

1108. 
Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југо-

славија, издавам 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1979 ГОДИНА 

Се прогласува Буџетот на федерацијата за 1979 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на 
седницата на Сојузниот собор од 26 декември 1978 година. 

ПР бр. 749 
26 декември 1978 година _ 

Белград Претседател на Републиката, 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, е. р. 

Јосип Броз Тито, е. р. 
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БУЏЕТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1979 ГОДИНА 

I. ОПШТ ДЕЛ 

Член 1 
Буџетот на федерацијата за 1979 година содржи: 
1) изворни приходи на федерацијата — во вкупен износ од 62.522,200.000 динари; 
2) вкупни расходи со средства на тековната буџетска резерва и со износ што се издвојува во 

постојаната буџетска резерва на федерацијата — во износ од 99.409,900.000 динари; 
3) разлика помеѓу вкупниот износ на расходите и вкупниот износ на изворните приходи на ф е -

дерацијата — во износ од 36.887,700.000 динари; 
4) придонеси од републиките и од автономните покраини — во вкупен износ од 28.436,300.000 ди-

нари; 
5) приходи од посебните извори утврдени со сојузен закон — во вкупен износ од 8.451,400.000 ди-

нари. 

Член 2 
Во постојаната буџетска резерва на федерацијата се издвојуваат 200,000.000 динари од изворните 

приходи на федерацијата за 1979 година. 
Средствата на постојаната буџетска резерва иа федерацијата , формирани до 31 декември 1978 

година, изнесуваат 1.101,700.000 динари, од кои доделените бескаматни кредити изнесуваат 273.400.000 
динари. 

Член 3 
Приходите по видовите, формите и потформите и расходите по основните намени се утврдуваат 

во Билансот на приходите и расходите на Буџетот на федерацијата за 1979 година во следните из-
носи: 

Б И Л А Н С 
НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА БУЏЕТОТ Н Д ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1979 ГОДИНА 

Класификационен 
број И з н о с 

на форма-
та на при-
ходите 

на пот-
формата 
на при-
ходите 

I. Приходи на потформата на формата 
на приходите на прихо-

дите 

03-1 

03-1-1 

Вид ОЗ. Данок на промет па производи и на надо-
мести за вршење услуги 

Данок на промет на производи 38.203,900.000 

Дел од основниот данок на промет на производи 38.203,900.000 
Вкупно вид ОЗ. Данок на промет на производи и на 
надомести за вршење услуги 38.203.900.000 

Вид 05. Такси 

05-1 Административни такси 

05-1-1 Конзуларни такси 
05-1-2 Царински такси 
05-1-3 Други СОЈУЗНИ административни такси 

05-3 Судски такси 

Вкупно вид 05. Такси 

66.000.000 
57,000.000 

6,000.000 

129.000.000 

1,000.000 

130,000.000 

Вид 06. Царини и посебни давачки 

06-1 Царини 

06-2 Посебни увозни такси и давачки 

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

06-2-3 Давачка за царинско евидентирање 
06-2-4 Посебна такса на увезени стоки 
06-2-5 Л е ж а р и н и за стоки сместени во царински магацини 

Вкупно вид 06. Царини и посебни давачки 

9.367.860.000 

12.513,540.000 

4.435,740.000 
813,220.000 

6.801,460.000 
21Д20.000 

21.881,400.00# 
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Вид 07. Приходи според посебни с о ј у з н и прописи, 
приходи на органите на управата и други приходи 

07-2 Приходи на органите на управата 

07-2-1 Приходи на сојузните органи и организации 
07-4 Други приходи 

Вкупно вид 07. Приходи според посебни сојузни 
прописи, приходи на органите на управата и други 
приходи 

1.539,000.000 

1.539,000.000 

767,900.000 

2.306,900.000 

Вид 08. Приходи од други општествено-политички 
заедници 

08-1 Придонеси од републиките и од автономните покра-
ини 28.436,300.000 

08-1-1 Придонес од Социјалистичка Република Босна и 
Херцеговина 3.615.200.000 

08-1-2 Придонес од Социјалистичка Република Македонија 1.584,900,000 
08-1-3 Придонес од Социјалистичка Република Словенија 4.636,200.000 
08-1-4 Придонес од Социјалистичка Република Србија, без 

автономните покраини 7.013,600.000 
08-1-5 Придонес од Социјалистичка Република Хрватска 7.667,200.000 
08-1-6 Придонес од Социјалистичка Република Црна Гора 558,200.000 
08-1-7 Придонес од Социјалистичка Автономна покраина 

Војводина 3.242,100.000 
08-1-8 Придонес од Социјалистичка Автономна покраина 

Косово 118,900.000 
Вкупно вид 08. Приходи од други општествено-по-литички заедници 28.436,300.000 

09-5 

09-5-1 

Вид 09. Заеми, кредити и ослободени средства 

Примени кредити 

Средства на Народната банка на Југославија 
Вкупно вид 09. Заеми, кредити и ослободени сред-
ства 

8.451,400.000 

Вкупно приходи за распоред 

8.451,400.000 

8.451,400.000 

99.409,900.000 

0 1 - 1 

0 1 - 2 
0 1 - 1 - 1 

0 1 - 2 - 1 
0 1 - 2 - 2 
01-2-3 
01-2-4 

Основна намена 01. Дејност на сојузните органи и 
организации 

Средства за работната заедница 
Средства за лични доходи на работниците 
Средства за функционалните расходи на сојузните 
органи и организации 
Средства за материјални расходи 
Средства за посебни намени 
Средства за општи општествени потреби 
Тековно финансирање на сојузните дирекции за 
стоковни резерви 

Вкупно основна намена 01. Дејност на сојузните 
органи и организации 

2.399,296.230 

224,680.850 
2.146,271.540 
2.224,451.380 

1.056,400.000 5.651.803.770 

8.051,100.000 
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Основна намена 02. Народна одбрана и општествена 
самозаштита 

02-1 Средства за Југословенската народна армија 
02-1-1 Средства за Југословенската народна армија во те-

ковната година 49.244,000.000 
02-1-2 Средства за покривање на расходите врзани за вр-

шење услуги на корисници надвор од ЈНА 920,000.000 
02-2-2 Средства за Југословенската народна армија според 

пресметката за минатата година 2.307,000.000 52.471,000.000 

Вкупно основна намена 02. Народна одбрана и опш-
тествена самозаштита 52.471,000.000 

Осповна намена ОЗ. Нестопански инвестиции 
03-1 Средства за нестопански инвестиции 2.177,000.000 

Вкупно основна намена ОЗ. Нестопански инвестиции 2.177,000.000 

Основна намена 05. Придонеси и дополнителни 
средства за буџетите на други општествено-поли-
тички заедници 

05-2 Дополнителни средства за буџетите на општествено-
- политичките заедници 

05-2-1 Дополнителни средства за буџетите на републиките 
и на автономните покраини 7.823.200.000 

05-2-2 Посебни дополнителни средства за буџетите на ре-
публиките и на автономните покраини 1.008,000.000 8.831.200.000 
Вкупно основна намена 05. 
Придонеси и дополнителни средства за буџетите ћа 
други огпнтествеио-политички заедници 8.831.200.000 

Основна намена 06. Средства пренесени врз опш-
тествените дејности 

06-9 Наменски средства за самоуправните интересни за-
едници на пензиско-иивалидското осигурување 15.124,000.000 

Вкупно основна намена 06. Средства пренесени врз 
општествените дејности 15.124.000.000 

Основна намена 07. Други наменски средства 

07-3 За општествено-политичките организации 502,300.000 

07-4 Други неспоменати наменски средства 
07-4-1 Боречко-инвалидска заштита 4.303,400.000 
07-4-2 Дотација за Фондот на солидарноста со неврзаните 

земји и со земјите во развој 130,000.000 4.433,400.000 

Вкупно основна намена 07. Други наменски средства 4.935.700.000 

Основна намена 08. Бунетска резерва 
08-1 Постојана буџетска резерва 200.000.000 
08-2 Тековна буџетска резерва 206.400.000 

Вкупно основна намена 08. Буџетска резерва 406,400.000 

Основна намена 09. Орочени и издвоени средства и 
обврски од поранешните години 

09-4 Обврска по кредитите и други обврски од поранеш-
ните години 

09-4-2 Обврски по други кредити и други обврски од по-
ранешните години 7.273,500.005 

Вкупно основна намена4 09, Орочени и издвоени 
средства и обврски од поранешните години 7.273,500.000 
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Основна намена 10. Други разни расходи 

10-1 Надомест за Службата на општественото книговод-
ство 140,000.000 

Вкупно основна намена 10. Други разни расходи 140,000.000 

Вкупно распоредени и ^распоредени приходи 99.409,900.000 

II. ПОСЕБЕН ДЕЛ 

Член 4 
Расходите во износ од 99.409,900.000 динари, што се искажани по основни намени во Билансот 

на приходите и расходите на Буџетот на федерацијата за 1979 година, се распоредуваат по носителите, 
корисниците и по поблиските намени во посебен дел на Буџетот на федерацијата за 1979 година, кој 
гласи: 

Број на 
позици-
јата 

Распоредна 
група или 
подгрупа 

И з н о с 

Основна и поблиска намена на позици-
јата 

на основна-
та намена 

РАЗДЕЛ 1. ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-
ВИЈА 

Основна намена 01 — Дејност на сојузните органи и 
организации 

1 01-1-1 Лични доходи на работниците 13.799.550 
2 01-2-1 Материјални расходи 200.000 
3 01-2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 

Фз'нкционерите 15,933.480 
4 01-2-2 Надомести на личните доходи на другите работници 1,959.660 
5 01-2-2 Надомести за одвоен живот од семејството 380.000 
6 01-2-2 Патии трошоци 1,000.000 
7 01-2-2 Канцелариски материјал 250.000 
8 01-2-2 Иоштенско-телеграфски и телефонски трошоци 430.000 
9 01-2-2 Трошоци за репрезентација 700.000 

10 01-2-2 Патувања и посети 13,600.000 
11 01-2-2 Надомести за надворешни соработници 88.000 
12 01-2-2 Претплата на службени весници, списанија и печат 360.000 
13 01-2-2 Трошоци за изработка на ордени и одликувања 7,700.000 
14 01-2-2 Трошоци за услуги 40.000 
15 01-2-2 Паушал на возачите за неиормирано работно време 470.260 
16 01-2-2 Набавка на слулсбена и работна облека 40.000 
17 01-2-2 Дополнение на опрема и инвентар 330.000 
18 01-2-2 Трошоци на СОЈУЗНИОТ совет за заштита на устав-

ниот поредак 66.000 
19 01-2-2 Трошоци на Советот за народна одбрана 50.000 

Вкупно основна намена 01 57,496.950 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 1 (позиции 1 до 19) 57,496.950 

20 
21 
22 

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

РАЗДЕЛ 2. СОБРАНИЕ НА СФРЈ 

Глава 1. Собрание на СФРЈ 

Основна намена 01 — Дејност на сојузните органи и 
организации 

Лични доходи на работниците 
Материјални расходи 
Надомести на личните доходи и други примања на 
функционерите 

87,265.000 
240.000 

65,573.710 
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23 01-2-2 Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци 3,770.000 
24 01-2-2 Надомести за работа подолга од полното работно 

време 4,600.000 
25 01-2-2 Надомести за надворешни соработници 3,000.000 
26 01-2-2 Трошоци за работа на делегатите и собраниските 

тела 27,000.000 
27 01-2-2 Набавка на домашни и странски книги 330,000 
28 01-2-2 Претплата на службени весници, билтени и списа-

нија 1,026.000 
29 01-2-2 Издавање на стенографски белешки 11,000.000 
30 01-2-2 Изработка на публикации на Собранието на СФРЈ, 

информации, билтени и други собраниски матери-
јали 7,455.600 

31 01-2-2 Трошоци на парламентарни делегации 10,175.000 
32 01-2-2 Трошоци за репрезентација 726.000 
33 01-2-2 Набавка на облека и обувки 720.000 
34 01-2-2 Членски влогови за Интерпарламентарната унија 385.000 
35 01-2-2 Услуги извршени од други 400.000 
36 01-2-2 Трошоци за одржување на возниот парк 4,500.000 
37 01-2-2 Трошоци на печатницата 3,300.000 
38 01-2-2 Набавка на опрема 10,000.000 
39 01-2-2 Партиципација за зачувување на основната музеј-

ска поставка на Музејот на I и И 'заседание на 
АВНОЈ 1,500.000 

40 01-2-2 Изработка на теми, анализи и елаборати 3,000.000 
41 01-2-2 Канцелариски материјал, ситен инвентар хартија и 

друг потрошен материјал 7,700.000 
42 01-2-2 Трошоци на Комисијата на Сојузниот собор на Соб-

ранието на СФРЈ за подготовка на Законот за ос-
новните права од пензиското и инвалидското оси-
гурување 5,150.000 

43 01-2-2 Трошоци на Комисијата за следење на спроведу-
вањето на Законот за здружениот труд 2,400.000 
Вкупно основна намена 01 261,216.310 

Вкупно Глава 1 261,216.310 

Глава 2. Биро за претставки и поплаки 

Основна намена 01 — Дејност на сојузните органи и 
организации 

44 01-1-1 Лични доходи на работниците 0,569.800 
45 01-2-1 Материјални расходи 230.000 
46 01-2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 

функционерите 649.450 
47 01-2-2 Помош на странки 44.000 
48 01-2-2 Дополнение на опрема и инвентар 55.000 

Вкупно основна намена 01 7,548.250 

Вкупно Глава 2 7,548.250 

Глава 3. Секретаријат за законодавство на 
Собранието на СФРЈ 

Основна намена 01 — Дејност на сојузните органи и 
организации 

49 01-1-1 Лични доходи на работниците 3,861.790 
50 01-2-1 Материјални расходи 147.400 
51 01-2-2 Надомест на личните доходи и други примања на 

функционерите 644.280 
Вкупно основната намена 01 4,653.470 

Вкупно Глава 3 4,653.470 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 2 (позиции 20 до 51) 273,418.030 
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РАЗДЕЛ 3. СОВЕТ НА Ф Е Д Е Р А Ц И Ј А Т А 

Основна намена 01 
организации 

Дејност на сојузните органи и 

52 01-1-1 Лични доходи на работниците 
53 01-2-1 Материјални расходи 
54 01-2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 

функционерите и на лица со посебен статус 
55 01-2-2 Паушал на возачи на ненормирано работно време 
56 01-2-2 Патни и селидбени трошоци во земјата 
57 01-2-2 Патни трошоци во странство 
58 01-2-2 Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци 
59 01-2-2 Претплата на информативни материјали и друго 
60 01-2-2 Трошоци за репрезентација 
61 01-2-2 Надомест на трошоците на членовите на Советот 

на федерацијата за користење на дел од стан за вр -
шење на службени работи 

62 01-2-2 Набавка на облека и обувки 
63 01-2-2 Набавка на опрема 

Вкупно основна намен 01 

8,640.150 
160.000 

32,945.540 
565.000 
500.000 

90.000 
320.000 
600.000 

98.000 

585.000 
70.000 

60.000 
44,633.690 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 3 (позиции 52 до 63) 44,633.690 

64 
65 
66 

67 
68 

70 
71 
72 
73 

74 

РАЗДЕЛ 4. К А Б И Н Е Т НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА 
Р Е П У Б Л И К А Т А 

Основна намена 01 
организации 

Дејност на сојузните органи и 

01-1-1 Лични доходи на работниците 17.546.690 
01-2-1 Материјални расходи 12,800.000 
01-2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 

функционери , 3,318.300 
01-2-2 Кумување и помошти 100.000 
01-2-2 Трошоци за набавка на подароци во врска со пату-

вањата и посетите 8,000.000 
01-2-2 Патни трошоци во земјата и во странство 1,200.000 
01-2-2 Дополнение на инвентар 2,000.000 
01-2-2 Трошоци за одржување на објектите и инвентарот 6,650.000 
01-2-2 Лични доходи на сезонски работници 300.000 
01-2-2 Надомест за работа подолга од полното работно 

време 1,400.000 
01-2-2 Надомест за работа на надворешни соработници 1,600.000 

Вкупно основна намена 01 54,914.990 

Основна намена ОЗ — Нестопански инвестиции 

75 03-1 Поправка и адаптација на Стариот двор 

Вкупно основна намена ОЗ 

В К У П Н О РАЗДЕЛ 4 (позиции 64 до 75) 

50,000.000 

50,000.000 

104,914.990 

РАЗДЕЛ 5. СОЈУЗЕН И З В Р Ш Е Н СОВЕТ 

Глава 1. Сојузен извршен совет 

Основна намена 01 — Дејност на сојузните органи и 
организации 

Тв 01-1-1 Лични доходи на работниците 
** 01-2-1 Материјални расходи 

38,706.100 
1,150.000 
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78 01-2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 
функционери 24,941.730 

79 01-2-2 Надомести за одвоен живот од семејството 821.760 
80 01-2-2 Надомести за надворешни соработници 330.000 
81 01-2-2 Канцелариски материјал 228.000 
82 01-2-2 Претплати на печат, списанија и публикации 500 ООО 
83 01-2-2 Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци 1,000.000 
84 01-2-2 Патни и селидбени трошоци во земјата 2,300.000 
85 01-2-2 Трошоци за закуп на купиња на Југословенската 

железница 1 700.000 
86 01-2-2 Патни трошоци во странство 16,500.000 
87 01-2-2 Потрошен материјал и инвентар 80.000 
88 01-2-2 Печатење и умножување на материјали за седници 1,880.000 
89 01-2-2 Набавка на опрема 10.000.000 
90 01-2-2 Средства за потреби на работата на Комисијата на 

СЕЕ 2.000.000 
91 01-2-2 Трошоци за репрезентација 3.000.000 
92 01-2-2 Трошоци за меѓународна соработка 14.000.000 
93 01-2-2 Трошоци за работа на Сојузниот правен совет 370.000 
94 01-2-2 Трошоци за работа на Сојузниот економски совет 370.000 
95 01-2-2 Трошоци за техничките служби на СОЈУЗНИОТ извр-

шен совет 250.000 
96 01-2-2 Трошоци за работа на Советот за прашања на опш- -

тественото уредување 2,850.000 
97 01-2-2 Трошоци за работа на Сојузниот совет за меѓуна-

родни односи 2,650.000 
98 01-2-2 Трошоци за работа на Советот за стопански развој 

и економска политика 2,700.000 
99 01-2-2 Трошоци за работа на Советот за човекова средина 

и просторно уредување 4,620.000 
.00 01-2-2 Трошоци за работа на Комисијата на СИС за од-

носи со верските заедници 444.430 
101 01-2-2 Трошоци за работа на Комисијата за нуклеарна 

енергија 750.000 
102 01-2-2 Трошоци за работа на Југословенската комисија за 

соработка со UNESCO 5.500.000 
103 01-2-2 Членарини за меѓународни организации 10.103.010 
104 01-2-2 Стипендии 276.000 
105 01-2-2 Уредување и опремување на станови на функцио-

нери 1,000.000 
106 01-2-2 Трошоци за неуселени станови 370.000 
107 01-2-2 Трошоци за преселување 30.000 

Вкупно основна намена 01 151,621.030 

Основна намена ОЗ — Нестопански инвестиции 

108 03-1 Ануитети за воздухоплови 80.000.000 
109 03-1 Изградба на И фаза на Меѓународниот центар за 

управување со претпријатијата во општествена 
сопственост во земјите во развој 55,591.000 

ИО 03-1 Изградба на II фаза на Конгресниот центар во Нов 
Белград , 100,000.000 
Вкупно основна намена ОЗ ' 235,591.000 

Основна намена 07 — Други наменски средства 

07-4 Други неспоменати наменски средства 
111 07-4-2 Дотација за Фондот на солидарноста со неврзаните 

земји и со земјите во развој 130.000.000 

Вкупно основна намена 07 130.000.000 

Вкупно Глава 1 517,212.03« 
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Глава 2. Протокол на Сојузниот извршеп 
совет 
Основна намена 01 — Дејност »на сојузните органи и 
организации 

112 01-1-1 Лични доходи на работниците 575.720 
113 01-2-1 Материјални расходи 88.000 
114 01-2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 

функционери 616.080 
115 01-2-2 Надомест за работа подолга од полното работно 

време 91.200 
116 01-2-2 Трошоци за репрезентација 6.000 
117 01-2-2 Набавка на службена облека 12.000 

Вкупно основна намена 01 1,389.000 
Вкупно Глава 2 1,389.000 

Глава 3. Служба на Сојузниот извршен со-
вет за одбранбени подготовки 

Основна намена 01 — Дејност на сојузните органи и 
организации 

118 01-1-1 Лични доходи на работниците 3,931.820 
119 01-2-1 Материјални расходи 275.880 
120 01-2-2 Надомест на личните доходи и други примања на 

функционерите 374.000 
121 01-2-3 Работи во врска со народната одбрана 12,700.000 

Вкупно основна намена 01 17,281.700 

Основна памена ОЗ —• Нестопански инвестиции 

122 03-1 Финансирање на програмата на I фаза за изградба 
56,465.000 и адаптација на засолништа 56,465.000 

Вкупно основна намена ОЗ 56,465.000 

Вкупно Глава 3 73,746.700 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 5 (позиции 76 до 122) 592,347.730 

РАЗДЕЛ 6. УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Основна намена 01 — Дејност на сојузните органи и 
организации 

123 01-1-1 Лични доходи на работниците 7,746.590 
124 01-2-1 Материјални расходи 684.000 
125 01-2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 

6,511.110 функционерите 6,511.110 
126 01-2-2 Надомести за одвоен живот од семејството 154.080 
127 01-2-2 Трошоци за постапка 150.000 
128 01-2-2 Издавање Збирка на одлуки и мислења на Устав-

700.000 ниот суд на Југославија 700.000 
129 01-2-2 Патни трошоци во странство 70.300 
130 01-2-2 Дневници на возачи 60.000 
131 01-2-2 Паушал на возачи за ненормирано работно време 177.660 
132 01-2-2 Набавка на облека и обувки 11.750 
133 01-2-2 Набавка и дополнение на опрема 100.000 
134 01-2-2 Трошоци за престој на делегации 200.000 
135 01-2-2 Трошоци за средување на материјали од И, III и IV 

меѓународна европска конференција во 1974, 1976 и 
100.000 1978 година 100.000 

16,665.49С Вкупно основна намена 01 16,665.49С 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 6 (позиции 123 до 135) 16,665.499 



Страна 2698 — Број 70 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 29 декември 1978 

РАЗДЕЛ 7. СОЈУЗЕН СУД 

Основна намена 01 — Дејност па сојузните органи и 
организации 

136 01- 1-1 Лични доходи на работниците 11,222.880 
137 01- 2-1 Материјални расходи 1,235.000 
138 01--2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 

функционерите 5,769.230 
139 01--2-2 Надомести за одвоен живот од семејството 154.080 
140 01--2-2 Издавање Збирка на судски одлуки 300.000 
141 01--2-2 Патни трошоци во земјата 130.000 
142 01--2-2 Патни трошоци во странство 65.000 
143 01--2-2 Преведување на јазиците на народите и народнос-

тите 20.000 
144 01 -2-2 Трошоци за судска постапка 20.000 
145 01 -2-2 Набавка и дополнение на опрема 180.000 
146 01 -2-2 Тековно одржување на зградата и инвентарот 260.000 
147 01--2-2 Трошоци за престој на странски делегации 80.000 
148 01 -2-2 Трошоци за репрезентација 80.000 
149 01 -2-2 Награди и надомести на судии-поротници 20.000 
150 01 -2-3 Работи во врска со народната одбрана 40.000 

Вкупно основна намена 01 19,576.190 

151 

Основна намена ОЗ — Нестопапски инвестиции 

03-1 Изработка на проекти и пресметка на расходите за 
адаптација на таванот на зградата на Судот 

Вкупно основна намена ОЗ 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 7 (позиции 136 до 151) 

60.000 

60.000 

19.636.190 

РАЗДЕЛ 8. СОЈУЗНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО 

Основна намена 01 — Дејност на сојузните органи и 
организации 

152 01-1-1 Лични доходи на работниците 5,073.820 
153 01-2-1 Материјални расходи 390.000 
154 01-2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 

функционерите 2,546.630 
155 01-2-2 Надомести за одвоен живот од семејството 51.360 
156 01-2-2 Патни трошоци во странство 100.000 
157 01-2-2 Преведување на судски списи од странски и на 

странски Јазици 120.000 
158 . 01-2-2 Трошоци за советувања, следење и проучување на 

општествените односи и појави 120.000 
159 01-2-2 Патни трошоци во земјата 75.000 
160 01-2-2 Трошоци за престој на странски делегации 150.000 
161 01-2-2 Трошоци за репрезентација 40.000 
162 01-2-3 Работи во врска со народната одбрана 20.000 

Вкупно основна намена 01 8,686.810 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 8 (позиции 152 до 162) 8,686.810 

163 
164 
165 

0 1 - 1 - 1 
0 1 - 2 - 1 
0 1 - 2 - 2 

РАЗДЕЛ 9. СОЈУЗНО Ј А В Н О П Р А В О Б Р А Н И Т Е Л -
СТВО 

Основна намена 01 — Дејност на сојузните органи и 
организации 

Лични доходи на работниците 
Материјални расходи 
Надомести на личните доходи и други примања на 
функционерите 

2,356.320 
260.000 

1,030.340 
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166 01-2-2 Трошоци за процесна и извршна постапка и заста-
пување во земјата 15.000 

167 01-2-2 Трошоци за водење на процеси во странство и патни 
трошоци 152.000 

168 01-2-2 Трошоци за репрезентација 8.000 i ! , 
169 01-2-2 Трошоци за престој на странски делегации 20.000 
170 01-2-3 Работи во врска со народната одбрана 10.000 

Вкупно основна намена 01 3,851.660 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 9 (позиции 163 до 170) 3,851.660 

РАЗДЕЛ 10. СОЈУЗЕН ОПШТЕСТВЕН ПРАВО-
БРАНИТЕЛ НА САМОУПРАВУВАЊЕТО 

Основна намена 01 — Дејност на сојузните органи и 
организации 

171 01-1-1 Лични доходи на работниците 1,503.400 
172 01-2-1 Материјални расходи 370.000 
173 01-2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 

функционерите 1,336.170 
174 01-2-2 Патни трошоци во странство 86.000 
175 01-2-2 Набавка на опрема 150.000 
176 01-2-2 Трошоци за репрезентација 30.000 
177 01-2-2 Трошоци за советувања и семинари 60.000 
178 01-2-2 Трошоци за престој на странски делегации 30.000 
179 01-2-3 Трошоци во врска со народната одбрана 15.000 

Вкупно основна намена 01 3,580.570 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 10 (позиции 171 до 179) 3,580.570 

РАЗДЕЛ И. СОЈУЗЕН СОВЕТ ЗА ПРЕКРШОЦИ 

Основна намена 01 — Дејност на сојузните органи и 
организации 

180 01-1-1 Лични доходи на работниците 1,598.830 
181 01-2-1 Материјални расходи 310.000 
182 01-2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 

функционерите 1,909.470 
183 01-2-2 Патни трошоци во земјата 30.000 
184 01-2-2 Набавка на опрема 30.000 
185 01-2-2 Финансирање на програмата за усовршување на ра-

ботниците 15.000 
186 01-2-2 Трошоци за преведување од странски и на стран-

ски јазици 20.000 
187 01-2-2 Трошоци за работа на повремени членови на Сове-

тот 30.000 
Вкупно основна намена 01 3,943.300 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 11 (позиции 180 до 187) 3,943.300 

РАЗДЕЛ 12. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАД-
ВОРЕШНИ РАБОТИ 

Основна намена 01 — Дејност на сојузните органи и 
организации 

188 01-1-1 Лични доходи на работниците 204,582.860 
189 01-2-1 Материјални расходи 26,000.000 
190 01-2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 

функционерите 10,514.280 
191 01-2-2 Надомести за надворешните соработници 1,000.000 
192 01-2-2 Надомести за работа ноќе, во недела и во денови 

на државни празници 2,200.000 
193 01-2-2 Трошоци за репрезентација 1,000.000 
194 01-2-2 Трошоци за делегации 10,000.000 
195 01-2-2 Трошоци за разграничување со соседните земји и на Комисијата за кодификација на меѓународното 

право 2,860.000 
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196 01-2-2 Трошоци за консултации и состаноци на групата на 
неврзаните земји 8,285.000 

197 01-2-2 Трошоци за учество на домашната делегација на 
Конференцијата за европската безбедност и сора-
ботка 800.000 

198 01-2-2 Експлоатација на опремата на радиоврските 8,000.000 
199 01-2-2 Трошоци за привремено сместување 3,000.000 
200 01-2-2 Надомести за одвоен живот од семејството 1,300.000 
201 01-2-2 Преведување на меѓународни договори на јазиците 

на народите и народностите на Југославија и други 
трошоци 1,500.000 

202 01-2-2 Собирање и обработка на архивска граѓа 1,600.000 
203 01-2-2 Членарина за меѓународни организации 36.650.000 
204 01-2-2 За потребите на документацијата 6,450.000 
205 01-2-2 Дополнение и замена на опрема 2,000.000 
206 01-2-2 Научно-истражувачки работи, студии и анализи 16,000.000 
207 01-2-2 Стручна обука на кадри за службата за врски 500.000 
208 01-2-2 Закуп и одржување на деловниот простор на Про-

токолот 720.000 
209 01-2-3 Лични и материјални расходи на дипломатбките и 

конзуларните претставништва во странство 1.180,000.000 
210 01-2-3 Обврските по ануитетите за купените згради на кре-

дит за потребите на дипломатските и конзуларните 
претставништва во странство 48,693.000 

211 01-2-3 Замена на патни исправи на југословенски граѓани 
во странство 5,000.000 

212 01-2-3 Физичко и техничко обезбедување 900.000 
213 01-2-3 За информативна дејност меѓу југословенските гра-

ѓани на работа и престој во странство 4,500.000 
214 01-2-3 Трошоци за репатриација и депортација на југо-

словенски граѓани од странство 2,200.000 
215 01-2-3 Изработка на публикации и документи за надво-

решната политика 1,850.000 
216 01-2-3 Разни помошти во согласност со принципите на ме-

ѓународната солидарност 3,000.000 
217 01-2-3 Работи во врска со народната одбрана 8,000.000 

Вкупно основна намена 01 1.599,105.140 

Основна намена ОЗ — Нестопанска инвестиции 

218 03-1 Финансирање на програмата за инвестициони вло-
жувања на Сојузниот секретаријат за надворешни 
работи 223,000.000 

219 03-1 Финансирање на програмата за инвестициони вло-
жувања во изградбата на објекти за потребите на 
странски дипломатски и конзуларни претставништ-
ва во Белград 35,000.000 

220 03-1 Изградба на зграда на Канадската амбасада во 
Белград , 11,000.000 
Вкупно основна намена ОЗ 269,000.000 

Основна намена 08 — Нераспоредени средства 

221 08-2 ^ р а с п о р е д е н и средства 

Вкупно основна намена 08 

6.400.000 

6,400.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 12 (позиции 188 до 221) 1.874.505.104 

РАЗДЕЛ 13. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НА-
РОДНА ОДБРАНА 

Основна намена 02 — Народна одбрана 

222 02-1 Средства за финансирање, развој и модернизаци-
ја на Југословенската народна армија 49.244,000.000 
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223 02-1-2 Средства за покривање на расходите врзани за вр-
шење услуги на корисници надвор од Југословен-
ската народна армија 920,000.000 

224 02-2-2 Средства за покривање на обврски од претходните 
години 2.307,000.000 
Вкупно основна намена 02 52.471,000.006 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 13 (позиции 222 до 224) 52.471,000.000 

РАЗДЕЛ 14. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТ-
РЕШНИ РАБОТИ 

Основна намена 01 — Дејност на органите и орга-
низациите 

225 01-1-1 Лични доходи на работниците 388,994.820 
226 01-2-1 Материјални расходи 40,000.000 
227 01-2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 

функционерите 3,449.040 
228 01-2-2 За определени потреби 100,000.000 
229 01-2-2 Набавка на облека и обувки 8,000.000 
230 01-2-2 Школување на кадри 7,000.000 
231 01-2-2 Здравствена превентива, осигурување на работни-

ците и еднократна помош според член 37 од Зако-
нот за вршење на внатрешните работи од надлеж-
носта на сојузните органи на управата 1,500.000 

232 01-2-2 Трошоци за одржување на згради 4,500.000 
233 01-2-2 Селидбени трошоци и испратнина 3,200.000 
234 01-2-2 Надомест за одвоен живот од семејството 1,000.000 
235 01-2-2 Надомести за повремени, привремени и други ,ра-

боти 1,700.000 
236 01-2-2 Набавка на спортски реквизити 200.000 
237 01-2-2 Трошоци на центарот за образование на работни-

ците 2,800.000 
238 01-2-2 Надомести за работа подолга од полното работно 

време и за ноќна работа 1,000.000 
239 01-2-2 Обврски спрема органите за внатрешни работи во 

републиките и автономните покраини според член 
43 од Законот за вршење на внатрешните работи од 
надлежноста на сојузните органи на управата 17,000.000 

240 01-2-3 Надомест на личните доходи и други расходи на ра-
ботниците на обезбедување вработени во ДКП на 
СФРЈ во странство 31.000.000 

241 01-2-3 Трошоци на транзитно-прифатниот центар за бе-
галци 1,500.000 

242 01-2-3 Работи во врска со народната одбрана 5,000.000 
243 01-2-3 Средства за работа на Институтот 8,000.000 
244 01-2-3 Средства за трошоци на Институтот во врска со да-вање на услуги на странски служби и трети лица 

во земјата 89,000.000 
Вкупно основна намена 01 714,843.860 

Основна намена 03 — Нестопапски инвестиции 

245 03-2 Финансирање според програмата за модернизација 99,000,000 
246 03-2 Набавка на транспортни средства и хеликоптери 28,000.000 
247 03-1 Изградба на прифаќалишта за странци 8,900.000 
248 03-1 Изградба на специјален објект на Сервисот за сер-

висирање на опрема на службите за безбедност 56,000.000 
Вкупно основна намена ОЗ 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 14 (позиции 225 до 248) 

191,900.006 

906,743.866 
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РАЗДЕЛ 15. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА Ф И -
НАНСИИ 

Глава 1. Секретаријат 

Основна намена 01 — Дејност на сојузните органи 
и организации 

249 01-1-1 Лични доходи на работниците 34.603.670 
250 01-2-1 Материјални расходи 2,200.000 
251 01-2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 

функционерите 3,840.000 
252 01-2-2 Надомести за одвоен живот од семејството 210.000 
253 01-2-2 Прибавување докази за југословенскиот имот во 

странство 13.200 
254 01-2-2 Трошоци за работа на царинската комисија 75.000 
255 01-2-2 Преведување од странски и на странски јазици 50.000 
256 01-2-2 Патни трошоци во странство 1.150.000 
257 01-2-2 Надомести за надворешни соработници 70.000 
258 01-2-2 Надомести за работа подолга од полното работно 

време 280.000 
259 01-2-2 Соработка со меѓународни финансиски организации 290,000 
260 01-2-2 Финансирање на програмата за усовршување на ра-

ботниците 170.000 
261 01-2-2 Набавка и дополнување на опрема 450.000 
262 01-2-2 Печатење на буџетот и на завршната сметка 46.000 
263 01-2-2 Изработка на финансиски пз^бликации 65.000 
264 01-2-2 Трошоци на Комисијата за изработка на системски 

решенија 500.000 
265 01-2-2 За определени потреби 190.000 
266 01-2-2 Нови работни места во органите на федерацијата 94,000.000 
267 01-2-2 Средства за усогласување на личните доходи во ор-

ганите на федерацијата 300,000.000 
268 01-2-2 Средства за заедничка потрошувачка 106,000.000 
269 01-2-2 Средства за финансирање на научноистражувачки проекти и научни студии 40,000.000 270 01-2-2 Трошоци за одржување на Комисијата на СЕЕ во 

СФРЈ 700.000 
271 01-2-3 Надомест за национализнран имот во з е м ј а т а , 2,100.000 
272 01-2-3 Надомест и провизија на Службата на општестве-

ното книговодство 9,593.590 
273 01-2-3 Трошоци на закуп на Амбасадата на Етиопија 40.000 
274 01-2-3 Трошоци на Комисијата за ревалоризација на ос-новните средства 100.000 
275 01-2-3 Работи во врска со народната одбрана 30.000 
276 01-2-3 Средства за работа на Фондот на солидарноста со 

неврзаните земји и со земјите во развој за 1979 го-
дина 1,384.290 

277 01-2-3 Обврски спрема Африканскиот фонд за развој 21,698.000 
278 01-2-3 Членски влог за Интерамериканската банка 40,062.620 
279 01-2-3 Додатен влог на СФРЈ за селективно зголемувате 

па капиталот на Меѓународната банка за обнова и 
развој 35,937.000 

280 01-2-3 Придонес за Меѓународното здружение за развој 
IDA 49,664.880 
Вкупно основна намена 01 745v513.250 

Основна намена ОЗ — Нестопански инвестиции 

281 03-1 Учество на федерацијата во финансирањето на уре-
дувањето на Старо Село Кумровец 

282 03-1 Средства за валоризација предвидена со законите 
з а нестопански инвестиции 
Вкупно основна намена 69 

15,000.000 

68,000.000 
83,000.086 
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Основна намена 05 — Придонеси и дополнителни 
средства за буџетите на други општествено-поли-
тичките заедници 

283 05-2 Дополнителни средства за Социјалистичка Репуб-
лика Босна и Херцеговина 

284 05-2 Дополнителни средства за Социјалистичка Репуб-
лика Македонија 

285 05-2 Дополнителни средства за Социјалистичка Репуб-
лика Црна Гора 

286 05-2 Дополнителни средства за Социјалистичка Авто-
номна Покраина Косово 
Вкупно основна намена 05 

3.121,700.000 

1.422,600.000 

1.080,200.000 

3.206,700.000 
8.831,200.000 

287 

288 

289 
290 

08-9 

06-9 

06-9 
06-9 

Основна намена 06 — Средства пренесени врз опш-
тествените дејности 
Дополнителни наменски средства за Заедницата на 
пензиското и инвалидското осигурување на СР Цр-
на Гора за покритие на дефицитот во Фондот на 
пензиското и инвалидското осигурување 
Средства за бенефицирани пензии на воени лица во 
смисла на одредбите на Законот за обврските на 
федерацијата за пензиите на борците 
С р е д с в а за валоризација на воените пензии 
Дополнителни наменски средства за покритие на 
дефицитот во Фондот на пензиското осигурување 
на воените лица 
Вкупно основна намена 06 

330,000.000 

1.354,000.000 
783,000.000 

3.200,000.000 
5.667,000.000 • 

Основна намена 08 — Буџетска резерва 

291 08-1 Постојана бупетска резерва 
292 08-2 Тековна буџетска резерва 

Вкупно основна намена ОЗ 

200,000.000 
200,000.000 

400,000.000 

Основна намена 09 — Орочени и издвоени средства 
и други обврски од поранешните години 

293 09-4-2 Обврски по странски заеми и за национализиран 
странски имот 22,000.000 

294 09-4-2 Обврски по основ на кредитот на СР Црна Гора за 
отстранување на штети поради земјотрес 8,000.000 

295 09-4-2 За отплата на кредити за земјоделски вишоци ко-
ристени за финансирање на Сојузниот буџет за 1965 
и Сојузниот буџет за 1966 година 144,000.000 

296 09-4-2 Средства за амортизација на обврзниците и на курс-
ните разлики од поранешните години 3.807,800.000 

297 09-4-2 Отплата на кредити на Народната банка на Југо-
славија во врска со извршувањето на програмите 
за постојани СОЈУЗНИ стоковни резерви за 1975 го-
дина 236,000.000 

298 09-4-2 Отплата на кредити на Народната банка на Југо-
славија во врска со извршувањето на програмите 
за постојани сојузни стоковни резерви за 1976 го-
дина 470,000.000 

299 09-4-2 Отплата на кредити на Народната банка на Југо-
славија во врска со извршувањето на програмите 
за постојани сојузни стоковни резерви за 1977 го-
дина 155,000.000 

300 09-4-2 Средства за отплата на меѓународните кредити за 
сообраќајници на територијата на СР Црна Гора 60,000.000 

301 09-4-2 Средства за премостување на разликите помеѓу ро-
ковите за запишување на заем и пласман на средст-
вата на Фондот на федерацијата за кредитирање на 
стопанскиот развој на стопански недоволно развие-
ните републики и автономни покраини 590,000.000 

302 09-4-2 Ненамирени обврски по основ на Буџетот на феде -
рацијата за 1978 година 1.680,700.000 

303 09-4-2 Други обврски од поранешните години 100,000.000 
Вкупно основна намена 09 7.273,500.000 
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Основна намена 10 — Други разни расходи 

304 10-1 Надомест за покритие на трошоците на Службата 
\ 

на општественото книговодство за работи на кон-
трола и информативно-аналитички работи 140.000.000 

Вкупно основна намена 10 140,000.000 

Вкупно Глава 1 23.140,213.250 

Глава 2. Сојузен девизен инспекторат 

Основна намена 01 — Дејност на сојузните органи и 
организации 

305 01-1-1 Лични доходи на работниците 30,648.910 
306 01-2-1 Материјални расходи 1.375.000 
307 01-2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 

функционерите 323.920 
308 01-2-2 Надомести за работа на хонорарни соработници во 

девизните инспекторати во републиките 45.500 
309 01-2-2 Патни трошоци на девизните инспектори во земјата 2,210.000 
310 01-2-2 Закупи и одржување на деловни простории 385.000 
311 01-2-2 Патни трошоци во странство 500.000 
312 01-2-2 Набавка на опрема 300.000 
313 01-2-2 Трошоци за репрезентација 5.400 

Вкупно основна намена 01 35,793,730 

Основна намена ОЗ — Нестопански инвестиции 

314 03-1 Купување на деловни простории 12.500.000 
Вкупно основна намена ОЗ 12,500.000 

Вкупно Глава 2 48,293.730 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 15 (позиции 249 до 314) 23.188,506.980 

РАЗДЕЛ 16. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАД-
ВОРЕШНА ТРГОВИЈА 

Ооновна намена 01 — Дејност на сојузните органи 
и организации 

315 01-1-1 Лични доходи на работниците 30,788.180 
316 01-2-1 Материјални расходи 3,200.000 
317 01-2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 

функционерите 4,105.410 
318 01-2-2 Надомести за одвоен живот од семејството 205.440 
319 01-2-2 Надомести за работа подолга од полното работно 

време, на дактилографи по норма, на хонорарни со-
работници, стручни комисии и работни групи 460.000 

320 01-2-2 Изработка на билтени, други материјали и обрасци 
за спроведување на надворешнотрговскиот и девиз-
ниот режим 200.000 

321 01-2-2 Научна, информационо-документациона и советот 
давна работа 120.000 

322 01-2-2 Трошоци на странски и домашни делегации 2,555.000 
323 01-2-2 Надомести за преведување од странски јазици на 

разни стручни материјали и странски публикации 50.000 
324 01-2-2 Набавка на облека и обувки 30.000 
325 01-2-2 Тековно одржување на згради 450.000 
326 01-2-2 Членарина за меѓународни организации 6,822.000 
327 01-2-2 Набавка на опрема 600.000 
328 01-2-2 Трошоци на програмите за усовршување на работ-

ниците 42.000 
329 01-2-3 Работи во врска со народната одбрана 120.000 

Вкупно основна намена 01 49,743.038 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 16 (позиции 315 до 829) 49,743.038 

I 
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РАЗДЕЛ 17. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПАЗАР 
И ОПШТИ СТОПАНСКИ РАБОТИ 

Глава 1. Секретаријат 

Основна намена 01 — Дејност на сојузните органи и 
организации 

330 01-1-1 Лични доходи на работниците 14,085.810 
331 01-2-1 Материјални расходи 1,911.190 
332 01-2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 

функционерите 2,080.040 
333 01-2-2 Надомести за работа подолга од полното работно 

време 300.000 
334 01-2-2 Патни трошоци во странство 521.520 
335 01-2-2 Трошоци за меѓународна соработка 280.000 
336 01-2-2 Набавка на опрема 200.000 
337 01-2-2 Патни трошоци во земјата 800.000 
338 01-2-2 Трошоци за обработка на податоци 100.000 
339 01-2-2 Членарина за меѓународни организации 1,145.690 
340 01-2-2 Надомести за надворешни соработници 57.100 
341 01-2-2 Средства за финансирање на трошоците во врска со 

анализа и прогноза на стопанските движења 5,587.780 
342 01-2-2 Трошоци за усогласување на методологијата на сле-

дење на стопанските движења 1,000.000 
343 01-2-3 Работи во врска со народната одбрана 50.000 

Вкупно основна намена 01 28,119.130 
Вкупно Глава 1 28,119.130 

РАЗДЕЛ 17. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПАЗАР 
И ОПШТИ СТОПАНСКИ РАБОТИ 

Глава 2. Сојузен пазарен инспекторат 

Основна намена -01 — Дејност на сојузните оргапи и 
организации 

344 01-1-1 Лични доходи на работниците 16.209.850 
345 01-2-1 Материјални расходи 1,750.000 
346 01-2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 

функционерите 321.180 

347 01-2-2 Надомести за продолжена работа 200.000 

348 01-2-2 Надомести на овластени организации и стручни ли-
ца за вршење контрола на квалитетот на производи-
те што се увезуваат 2.000.000 

349 01-2-2 Патни трошоци во странство 200.000 

350 01-2-2 Трошоци за контрола на квалитетот 500.000 

351 01-2-2 Закупи 700.000 

352 01-2-2 Трошоци за меѓународна соработка 60.000 

353 01-2-2 Надомести за вештачење и експертизи 700.000 

354 01-2-2 Набавка на опрема 350.000 

355 01-2-2 Набавка на стручни публикации 80.000 

356 01-2-2 Патни трошоци на пазарните инспектори во земјата 3,000.000 

357 01-2-2 Трошоци за репрезентација 
Вкупно основна намена 01 

10.000 

Вкупно Глава 2 26,081.030 
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РАЗДЕЛ 17. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПАЗАР 
И ОПШТИ СТОПАНСКИ РАБОТИ 

Глава 3, Сојузна дирекција за резерви на ин-
дустриски производи 

Основна намена 01 — Дејност на сојузните органи и 
организми 

358 01-2-4 Средства за работа на работната заедница 19,200.000 

359 01-2-4 Средства за определени потреби 305,766.500 
Вкупно основна намена 01 324,966.500 

Вкупно Глава 3 324,966.500 

РАЗДЕЛ 17. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПАЗАР 
И ОПШТИ СТОПАНСКИ РАБОТИ 

Глава 4. Сојузна дирекција за резерви на 
прехранбени производи 

Основна намена 01 — Дејност на сојузните органи 
и организации 

360 01-2-4 Средства за работа на работната заедница 28,960.500 
361 01-2-4 Средства за определени потреби 702,465.000 

Вкупно основна намена 01 731,433.300 

Вкупно Глава 4 731,433.300 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 17 
(позиции 330 до 361) 1.110,600.160 

РАЗДЕЛ 18. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРА-
ВОСУДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА НА СОЈУЗНАТА 
УПРАВА 

Глава 1. Секретаријат 

Основна намена 01 — Дејност на сојузните органи 
и организации 

362 01-1-1 Лични доходи на работниците 7,928.230 
363 01-2-1 Материјални расходи 660.000 
364 01-2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 

функционерите 2,206.620 
365 01-2-2 Лични доходи на работниците што не се распоре-

дени 12,662.750 
366 01-2-2 Надомести за одвоен живот од семејството 205.200 
367 01-2-2 Трошоци за екстрадиција 700.000 
368 01-2-2 Патни трошоци во странство 100.000 
369 01-2-2 Преведување од странски јазици на замолници и 

документи 20.000 
370 01-2-2 Трошоци за вештачење и процесни трошоци 50.000 
371 01-2-2 Консултации за изработка на законски прописи, како и патни трошоци во врска со консултациите 200.000 
372 01-2-3 За извршување на програмата за работа на Инсти-

тутот за наспоредно право 2,500.000 
373 01-2-3 Средства за работа на Центарот за унапредување 

на сојузната управа 3,000.000 
374 01-2-3 Надомест на Домот за здравје на Сојузниот секре-

таријат за внатрешни работи, за амбулантни услуги 400.000 
375 01-2-3 Средства за наградата на АВНОЈ 2,215.000 
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376 01-2-3 Фонд за унапредување на ликовната уметност 

„Моша Пијаде" 1,260.000 
377 01-2-3 Средства за работа на Комисијата по предмети со 

ликот на Претседателот на Републиката i20.000 
378 01-2-3 Средства за извршување на програмата за работа 

на Музејот на Револуцијата на народите и народ-
ностите на Југославија 7,600.000 

379 01-2-3 Учество во финансирањето на меѓународни соста-
ноци и други потфати 1,800.000 

380 01-2-3 Средства за плаќање на деловен простор 16,403.000 
381 01-2-3^ Работи во врска со народната одбрана 3.000 

Вкупно основна намена 01 60,033.800 

Основна намена ОЗ — Нестопанеки инвестиции 

382 03-1 Станбена изградба за потребите на кадровските 
промени и подобрување на кадровската структура 28,000.000 

383 03-1 Станбена изградба во врска со ротацијата 54,500.000 
384 03-1 Завршување на изградбата на деловната зграда на 

сојузните органи во Булевар АВНОЈ бр. 104 на 
Нови Белград 250,000.000 

385 03-1 Изградба на станови за потребите на пензионира-
ните работници на Сојузниот секретаријат за вна-
трешни работи 14,100.000 

386 03-1 Инвестициони вложувања на изградба на зградата 
и постојаната поставка на Музејот на Револуција-
та на народите и народностите на Југославија 48,582.000 
Вкупно основна намена 03 395,182.000 

Вкупно Глава 1 455,215.800 

РАЗДЕЛ 18. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРА-
ВОСУДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА НА СОЈУЗНАТА 
УПРАВА 

Глава 2. Центар за информациона и докумен-
тациона дејност во Сојузниот извршен совет 

Основна намена 01 — Дејност на сојузните органи 
и организации 

387 01-1-1 Лични доходи на работниците 6,55.340 
388 01-2-1 Материјални расходи 750.000 
389 01-2-2 Надомести на личните доходи и други примањана 

301.180 функционерите 301.180 
390 01-2-2 Надомест за надворешни соработници 30.000 
391 01-2-2 Патни трошоци во странство ' 60.000 

392 01-2-2 Набавка на стручна литература 235.000 

393 01-2-2 Материјални трошоци во врска со издавање и чу-
вање на документациониот и информациониот ма-

280.000 теријал 280.000 
394 01-2-2 Трошоци за работа на електронскиот сметач 1,000.000 

395 01-2-2 Трошоци за изработка на проекти на информацио-
500.000 ниот систем 500.000 

396 01-2-2 Набавка на опрема 150.000 

Вкупно основна намена 01 9,861.520 

Вкупно Глава 2 9,861.520 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 18 
465,077.320 (позиции 362 до 396) 465,077.320 
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РАЗДЕЛ 19. СОЈУЗЕН 
ФОРМАЦИИ 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИН-

Основна намена 01 — Дејност на сојузните органи 
и организации 

397 01-1-1 Лични доходи на работниците 16,722.400 
398 01-2-1 Материјални расходи 674.800 
399 01-2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 

функционерите 1,829.620 
400 01-2-2 Претплати на печат, списанија и публикации 700.000 
401 01-2-2 Трошоци за престој на странски гости и публицисти 2,600 ООО 
402 01-2-2 Државни посети-странски новинари во придружба 1,400.000 
403 01-2-2 Издавање на билтени и трошоци за одржување на конференции за печат и издавачка дејност врзана 

за работата на Сојузниот извршен совет 3,500.000 
404 01-2-2 Извршување на програмите за меѓународни врски 

на Сојузот на новинарите на Југославија 845.000 
405 01-2-2 Трошоци за соработка на мултилатерален план во 

областа на информирањето помеѓу неврзаните зем-
ји во развој 234.000 

406 01-2-2 Дополнување и замена на опрема 309.000 
407 01-2-3 Издавачка дејност, актуелни пишани информации, 

откуп на изданија за Југославија на странски ја -
зици, информативно-документарни филмови, фото-
-информации, изложби, посебни акции, оперативен 
фонд при Секретаријатот и трошоци за транспорт 
на информативно-пропаганден материјал 20,000.000 

408 01-2-3 Откуп на периодични публикации наменети за 
странство 37,000.000 

409 01-2-3 Радио програма за странство, размена на радиоеми-
сии и ТВ-стории со странство, новинско-агенциски 
услуги и изработка на филмски новости 158,500.000 

410 01-2-3 Информативно-пропагандна и културно-забавна 
дејност наменета за нашите работници и иселеници 
во странство 14,000.000 

411 01-2-3 Меѓународен прес-центар во Белград 5,500.000 
412 01-2-3 Работи во врска со народната одбрана 12,000.000 
413 01-2-3 Редовни трошоци за одржување на Службата за 

одбранбени подготовки на Радио Југославија 4,000.000 
414 01-2-3 Редовни трошоци за одржување на Службата за 

одбранбени подготовки на Новинската агенција 
ТАНЈУГ 700.000 
Вкупно основна намена 01 280,514.820 

Основна намена ОЗ — Нестопански инвестиции 

415 ОЅ-1 Изградба и модернизација на техничката база на 
Радио-Југослави ј а 

Вкупно основна намена ОЗ 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 19 
(позиции 397 до 415) 

51,000.000 

51,000.000 

331,514.820 

РАЗДЕЛ 20. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИ-
КА И ИНДУСТРИЈА 

Основна намена 01 — Дејност на сојузните органи 
и организации 

416 01-1-1 Лични доходи на работниците 16,538.970 
417 01-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 1,400.000 
418 01-2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 

функционерите 2,617.960 
419 01-2-2 Трошоци за меѓународна соработка во земјата 520.000 
420 01-2-2 Патни трошоци во странство 1,200.000 
421 01-2-2 Надомести за работа на членовите на комисии и 

на надворешни соработници 200.008 
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422 01-2-2 Трошоци за одржување на седници на Комитетот 340.000 
423 01-2-2 Членарина за меѓународни организации 5,140.000 
424 01-2-2 Надомести за одвоен живот од семејството 70.000 
425 01-2-2 Партиципација во трошоците по Меѓународната 

студија INFCE во 1979 година 1,200.000 
426 01-2-2 Надомести за работа подолга од полното работно 

време 80ДО0 
427 01-2-2 Набавка на опрема 180.000 
428 01-2-3 Работи во врска со народната одбрана 400.000 

Вкупно основна намена 01 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 20 
(позиции 416 до 428) 

29,886.930 

29,886.930 

г РАЗДЕЛ 21. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛ-
СТВО 

Основна намена 01 — Дејност на сојузните органи 
и организации > 

429 01-1-1 Лични доходи на работниците 11,512.340 
430 01-1-1 Лични доходи на работниците во граничните ста-

ници 25,603.480 
431 01-2-1 Материјални расходи 1,800.000 
432 01-2-1 Материјални расходи на граничните станици 9,000.000 
433 01-2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 

функционерите 2,307.300 
434 01-2-2 Придонес на светската програма за храна WEP 3,700.000 
435 01-2-2 Трошоци за меѓународна соработка во водостопан-

ството 580.000 
436 01-2-2 Надомести за работи на членовите на посебни ко-

мисии 230.000 
437 01-2-2 Трошоци за контрола на средствата за заштита на 

растенијата 100.000 
438 01-2-2 Трошоци за контрола на средствата за заштита на 

добитокот 40.000 
439 01-2-2 Трошоци за Југословенскиот комитет за меѓународ-

на хидролошка програма 3,000.000 
440 01-2-2 Примена на мерките во граничниот појас во облас-

та на ветеринарството и заштитата на растенијата 3,500.000 
441 01-2-2 Трошоци за меѓународна соработка во земјодел-

ството и шумарството 2,000.000 
442 01-2-2 Трошоци за одржување на седници на Комитетот 300.000 
443 01-2-2 За одржување на семинари, курсеви и подготвува-

ње на прописи од областа на ветеринарството и 
заштитата на растенијата 1,300.000 

444 01-2-2 Надомест на надворешни соработници во областа 
на заштитата на растенијата на граничните пре-
мини 300.000 

445 01-2-2 За следење на движењето на карантинските болес-
ти и штетниците во областа на заштитата на рас-
тенијата 400.000 

446 01-2-2 Членарини на меѓународни организации (FAO) 9,662.500 
447 01-2-2 Надомест за работа подолга од полното работно 

време во областа на ветеринарството на граничните 
премини 350.000 

448 01-2-2 Надомест за работа подолга од полното работно 
време во областа на заштитата на растенијата на 
граничните премини 600.000 

449 01-2-2 Признавање на новосоздадени сорти и одобрување 
за воведување во производството на семиња на 
саден материјал 1,900.000 

450 01-2-2 Надомест на надворешни соработници за вршење 
на ветеринарска контрола на границата 300.000 

451 01-2-2 За проверка и примена на нови технологии и тех-
ники во земјоделството и шумарството во соглас-
ност со политиката за економски развој во 1978 
година 2,000.000 
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452 01-2-2 Обработуваше и печатење на упатства за спрове-
дување на прописите и мерките од надлежноста на 
федерацијата 1,100.000 

453 01-2-2 Одржување на саеми, изложби, советувања, сим-
позиуми и конгреси заради унапредување на 
земјоделството 1,400 ООО 

454 01-2-2 Следење, утврдување и спроведување на соработ-
ката со земјите со кои постојат меѓудржавни ко-
митети и комисии, а посебно со земјите во развој 900.000 

455 01-2-2 Набавка и дополнување на опрема 1,250.000 
456 01-2-2 Трошоци за утврдување на однесувањето на актив-

ните супстанции на пестицидите 350.000 
457 01-2-2 Трошоци за работа на комисијата на работните те-

ла на Комитетот 360.000 
458 01-2-2 Надомест на функционерите за одвоен живот од 

семејството 51.360 
459 01-2-2 Трошоци на Југословенската комисија за заштита 

од загадување на морето и водите на внатрешните 
пловни патишта 230.000 

460 01-2-2 Дијагностика на вирусните заболувања 300.000 
461 01^2-2 Придонес на Меѓународната резерва на храна за 

кризни ситуации 15,000.000 
462 01-2-2 Подготовка на Симпозиумот „Производство, техно-

логија и употреба на пченка" 250.000 
463 01-2-3 Работи во врска со народната одбрана 800.000 

Вкупно основна намена 01 102,476.980 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 21 
(позиции 429 до 463) 102,476.980 

РАЗДЕЛ 22. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА СООБРА-
КАЈ И ВРСКИ 

Глава 1. Комитет 

Основна намена 01 — Дејност на сојузните органи 
и организации 

464 01-1-1 Лични доходи на работниците 12,887.000 
465 01-2-1 Материјални расходи 1,500.000 
466 01-2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 

функционерите 2,383.000 
467 01-2-2 Изработка на технички прописи 800.000 
468 01-2-2 Трошоци за меѓународна соработка 2,160.000 
469 01-2-2 Патни трошоци во странство 2,500.000 
470 01-2-2 Надомест за работа на членовите на комисии 420.000 
471 01-2-2 Печатење на меѓународни дозволи во сообраќајот 150.000 
472 01-2-2 Набавка и дополнување на опрема 214.000 
473 01-2-2 Членарина за меѓународни организации 4,756.000 
474 01-2-2 Трошоци за учество на стручњаци од Југорегистар 

врз работите од интерес за федерацијата 1,000.000 
475 01-2-2 Надомест за одвоен живот од семејството 52.000 
476 01-2-2 Трошоци за седници на Комитетот 280.000 
477 01-2-2 Трошоци на претставништвата во странство 1,050.000 
478 01-2-2 Одржување на редовен воздушен сообраќај Бел -

град—Тирана и обратно 2;517.000 
479 01-2-3 За безбедност на пловидбата во поморскиот сообра-

ќ а ј 41,030.000 
480 01-2-3 За безбедност на пловидбата во речниот сообраќај 50,000.000 
481 01-2-3 Работи во врска со народната одбрана 270.000 
482 01-2-3 Средства за работа на Геомагнетскиот институт 

врз работите од интерес за федерацијата 7,000.000 
483 01-2-3 Средства за покритите на обврските за повластено 

возење во патничкиот сообраќај 80,000.000 
Вкупно основна намена 01 210,969.008 



Петок, 29 декември 1978 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број — Стрепе 271 f 

484 
485 

Основна намена ОЗ — Неетогошски инвестиции 

03-1 Преземање на Крајбрежната радиостаница Риека 12,952.000 
03-1 Финансирање на про тромата за модернизација на 

Установата за одржување на поморските пловни 
патишта и Установата За одржување на внатреш-
ните пловни патишта 11,250.000 
Вкупно основна намена ОЗ 

Вкупно Глава 1 

24,202.000 

235,171.000 

РАЗДЕЛ 22. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА СООБРА-
Ќ А Ј И ВРСКИ 

Глава! 2. Сојузна управа за контрола на ле-
тањето 

Основна намена 01 — Дејност на сојузните органи 
и организации 

486 01-1-1 Лични доходи на работниците 225,745.400 
487 01-2-1 Материјални расходи 2,200.000 
488 01-2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 

функционерите 343.400 
489 01-2-2 Трошоци на погоните . i 30,000.000 
490 01-2-2 Закупи ' ' 1,451.700 
491 01-2-2 Трошоци за користење на авиони 3.300.000 
492 01-2-2 Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци 20,000.000 
493 01-2-2 Надомести за работа ноќе и во денови на државни 

празници и за продолжена работа 5,000.000 
494 01-2-2 Надомести за надворешни с о р а б о т н и к i 500.000 
495 01-2-2 Трошоци за користење на возилата 3,000.000 
496 01-2-2 Трошоци за осигурување 1 1 1,660.000 
497 01-2-2 Патни трошоци во земјата ' ; 4,400.000 
498 01-2-2 Трошоци на печатницата ' !• 1 560.000 
499 01-2-2 Набавка на облека и обувки ' 4,350.000 
500 01-2-2 Трошоци за банкарска провизија - 1 I ! '1,200.000 
501 01-2-2 Патни трошоци во странство 345.000' 
502 01-2-2 Членарини за меѓународни и други организации 144.200 
503 01-2-2 Набавка на средства за заштита при работата 240.000 
504 01-2-2 Трошоци по издадени гаранции 65.000 
505 01-2-2 Дополнување на инвентарот 1 ! 580.000 
506 01-2-2 Чување и обезбедување на имотот 950.000 
507 01-2-2 Лекарски прегледи на контролорите, летачите и во-

зачите 850.000 
508 01-г2-2 Набавка на учила и учебници за обука ' 450.000 
509 01-2-2 Трошоци за репрезентација ! 1 ' 100.000 
510 01-2-3 Трошоци во врска со народната одбрана 220.000 

Вкупно основна намена 01 
307,654.000 

Основна намена ОЗ — Нестопански инвестиции 

511 03-1 Финансирање на програмата за интеграција на за -
едничките служби за водење на цивилните и вое-
ните воздухоплови 

512 03-1 Финансирање на програмата за модернизација на 
заедничките служби за водење на цивилните и вое-
ните воздухоплови 
Вкупно основна намена ОЗ 

Вкупно Глава 2 

157,400.000 

154,000.000 
311,400.000 

619,054.700 
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РАЗДЕЛ 22. СОЈУЗЕН К О М И Т Е Т З А СООБРА-
Ќ А Ј И В Р С К И 

Глава 3. Сојузна управа за радиоврски 

Основна намена 01 — Дејност на ^сојузните оргапи 
и организации 

513 01-1-1 Лични доходи на работниците 13,462.000 
514 01-2-1 Материјални расходи 800.000 
515 01-2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 

функционерите 607.300 
516 01-2-2 Надомести за работа подолга од полното работно 

време 165.000 
517 01-2-2 Одржување на контролно-мерните центри 1,000.000 
518 01-2-2 Набавка и дополнување на опрема 210.000 
519 01-2-2 Трошоци на возниот парк 260.000 
520 01-2-2 Патни трошоци во земјата 1 400.000 
521 01-2-2 Патни трошоци во странство 486.000 
522 01-2-2 Набавка на облека и обувки 25.000 
523 01-2-2 Изработка на стручно-технички прописи, упатства 

и елаборати 20.000 
524 01-2-2 Информационо-документациона обработка на по-

датоци 620.000 
525 01-2-2 Работи во врска со народната одбрана 330.000 

Вкупно основна намена 01 18,385.300 

Основна намена ОЗ — Нестопански инвестиции 
526 03-1 Финансирање на програмата за развој и модерни-

зација на работата врз планирање на фреквенции-
те и контрола на радиоврските 17,500.000 
Вкупно основна намена ОЗ 17,500.000 
Вкупно Глава 3 35,885.300 

РАЗДЕЛ 22. СОЈУЗЕН К О М И Т Е Т З А СООБРА-
К А Ј И В Р С К И 

Глава 4. Сојузен воздухопловен инспекторат 

Основна намена 01 — Дејност на сојузните органи 
и организации 

527 01-1-1 Лични доходи на работниците 1 I I М ! П ! I 7,318.600 
528 01-2-1 Материјални расходи - ^ 544.000 
529 01-2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 

функционерите 356.400 
530 01-2-2 Трошоци за користење на авиони и автомобили 200.000 
531 01-2-2 Набавка на облека и обувки 140.000 
532 01-2-2 Трошоци за меѓународна соработка I i , J r: ; ! 25.000 
533 01-2-2 Патни трошоци во странство ' 925.000 
534 01-2-2 Надомест за работа на надворешни соработници " 200.000 
535 01-2-2 Патни и селидбени трошоци > ^ 1 900.000 
536 01-2-2 Набавка и дополнување на опрема | ' ^ 1,000.000 
537 01-2-2 Трошоци за преведување 1 > Т 40.000 
538 01-2-2 Трошоци за организирање на советувања 1 ' ; Т7 ' • 30.000 
539 01-2-2 Трошоци за стручно образование ! 80.000 
540 01-2-2 Надомест за работа ноќе и во денови на д р ж а в н и 

празници 20.000 
541 01-2-2 Трошоци за репрезентација !1 3.600 
542 01-2-2 Надомест за превоз на работници на работа и од работа f 220.000 

. 543 01-2-2 Студии и анализи 100.009 
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544 01-2-2 Членарини и котизации 120.000 
545 01-2-3 Работи во врска со народната одбрана 20.000 

Вкупно основна намена 01 12,242.600 

Вкупно Глава 4 12,242.600 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 22. > 902,333.600 

РАЗДЕЛ 23. СОЈУЗЕН К О М И Т Е Т З А ТРУД, 
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА З А Ш Т И Т А 

Глава 1. Комитет 

Основна намена 01 — Дејност на сојузните органи 
и организации 

546 01-1-1 Лични доходи на работниците 22,164.140 
547 01-2-1 Материјални расходи 776.000 
548 01-2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 

функционерите 2,757.520 
549 01-2-2 Патни трошоци во странство 2,000.000 
550 01-2-2 Патни трошоци во земјата 600.000 
551 01-2-2 Патни трошоци на странски стручњаци и на до-

машни што ги придружуваат , трошоци во врска со 
состаноци и преговори со странски делегации, со 
дипломатски и други претставници 650.000 

552 01-2-2 Надомести за работа на членовите на постојаните 
стручни комисии 300.000 

553 01-2-2 Трошоци за одржување на седници на Комитетот 
и на неговите тела за подготовка на здравството за 
општонародна одбрана 600.000 

554 01-2-2 Трошоци за издавање на извештаи на инспекцијата 
на трудот 160.000 

555 01-2-2 Членарина на меѓународни организации - 6,397.550 
556 01-2-2 Определени работи од областа на фармацевтската 

служба и медицинското снабдување од интерес за 
федерацијата што ќе се договораат со соодветните 
стручни институции 700.000 

557 01-2-2 Набавка и дополнување на опрема 300.000 
558 01-2-2 Превод на материјали од странски јазици 70.000 
559 01-2-2 Набавка на стручна литература 65.000 
560 01-2-2 Надомест на работниците со неполно работно време 

и на надворешни соработници во врска со вршење-
то на санитарен надзор на граница . 760.000 

561 01-2-2 Надомести за работа подолга од полното работно 
време во врска со вршењето санитарен надзор на 
граница 250.000 

562 01-2-2 З а к у п и одржување на деловни простории за гра-
ничен санитарен надзор 350.000 

563 01-2-2 Набавка на службена облека за граничните сани-
тарни инспектори 120.000 

564 01-2-2 Трошоци за заштита на земјата од внесување и 
ширење на заразни болести 1,900.000 

565 01-2-2 Трошоци за анализа на лекови 300.000 
566 01-2-2 Трошоци во врска со вршењето санитарен надзор 

на граница 
567 01-2-2 Трошоци за лекување на странци во Југославија 1,000.000 
568 01-2-2 Заштита од јонизирачки зрачења 240.000 
569 01-2-2 Материјално обезбедување и сместување на бегалци 3,200.000 
570 01-2-2 Определени работи од областа на здравствената 

заштита од непосреден интерес за остварување на 
функциите на федерацијата што ќе се договорат 
со Сојузниот завод за здравствена заштита 6,289.990 

' 571 01-2-2 Трошоци за контрола на загаденоста на меѓународ-
ните и меѓурепубличките води 1,000.00® 

800.000 
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572 

574 

575 
576 

577 

0 1 - 2 - 2 

01-2-3 

01-2-3 
01-2-3 

03-1 

Трошоци за работа на меѓуресорската работна гру-
па за координација на работата на сојузните орга-
ни врз реализацијата на одлуките на светската 
Конференција на меѓународната година на жените 
на ООН 150.000 
Финансираше на активности спрема југословенски-
те работници на работа БО странство * 16,000.000 
Средства за првомајски награди 1,212.000 
Работи во врска со народната одбрана 120.000 
Вкупно основна намена 01 

Основна намена ОЗ — Нестопански инвестиции 

Учество на федерацијата во изградбата на зграда-
та за хендикепирани бегалци во Приштина 

Вкупно основна намена ОЗ 

Вкупно Глава 1 

РАЗДЕЛ 23. СОЈУЗЕН К О М И Т Е Т З А 
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА З А Ш Т И Т А 

ТРУД, 

Глава 2. Сојузно биро за работи на вработу-
вањето 

73,232.200 

9,300.000 

9,300 ООО 

82,532.200 

578 
579 
580 

581 

582 

583 

584 
585 

586 
587 
588 
589 

Основна намена 01 — Дејност на сојузните органи 
и организации 

01-1-1 Лични доходи на работниците 
01-2-1 Материјални расходи 
01-2-2 Надомести на личните доходи и други примања 

на функционерите 
01-2-2 Материјални трошоци на постојаните југословен-

ско-странски комисии 
01-2-2 Надомест за одвоен живот на социјалните работ-

ници во странство, како и трошоци за упатување-
то на тие работници во странство 

01-2-2 Трошоци за печатење и издавање на билтени и 
извештаи 

01-2-2 Службени патувања во земјата 
01-2-2 Надомест за работа подолга од полното работно вре-

ме и за ноќна работа 
01-2-2 Патни трошоци во странство 
01-2-2 Набавка на стручна литература I 1 
01-2-2 Набавка и дополнување на опрема • 1 | 
01-2-3 Работи во врска со народната одбрана 

Вкупно основна намена 01 

Вкупно Глава 2 

12,890.200 
2,046.120 

903.730 

554.400 

5,500.000 

240.000 
330.000 

15.000 
900.000 
40.000 

200.000 
60.000 

23,679.450 

23,679.450 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 23 
(позиции 546 до 589) 106,211.650 

590 
591 
592 

РАЗДЕЛ 24. СОЈУЗЕН К О М И Т Е Т ЗА П Р А Ш А Њ А 
НА БОРЦИТЕ И НА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ 

Основна намена 01 — Дејност на сојузните органи 
и организации 

01-1-1 Лични доходи на работниците 
01-2-1 Материјални расходи 
01-2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 

функционерите 

3,862.020 
366Д60 

935.840 
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593 01-2-2 Патни трошоци во странство 390.000 
594 01-2-2 Патни трошоци во земјата 200.000 
595 01-2-2 Преведување на инвалидски и на други исправи и 

материјали од странски јазици 42.500 
596 01-2-2 Трошоци за одржување на седници на Комитетот 210.000 
597 01-2-3 Уредување на гробови и на гробишта на југосло-

венски борци 3,000.000 
Вкупно оснозна намена 01 9,006.520 

Основна намена 06 — Средства пренесени на оп-
штествени дејности 

598 06-9 Средства за бенефицирани пензии (без воените 
пензии) во смисла на одредбите на Законот за об-
врските на федерацијата за пензиите на борците 9.457,000.000 
Вкупно основна намена 06 9.457,000.000 

Основна намена 07 — Други наменски средства 

599 07-4-1 Средства за инвалидски принадлежности на вое-
ните инвалиди 3.192,000.000 

600 07-4-1 Средства за здравствена заштита на воените инва-
лиди 766,600.000 

601 07-4-1 Средства за здравствена заштита на воените инва-
лиди во реализацијата на планот за соработка со 
НР Полска 400.000 

602 07-4-1 Средства за боречки додаток 86,700.000 
603 '07-4-1 Надомест на носителите на „Партизанска спомени-. 

ца 1941" и на други одликувања 225.700.000 
604 07-4-1 Инвалидски принадлежности на корисници во 

странство 32,000.000 
Вкупно основна намена 07 4.303,400.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 24 
(позиции 590 до 604) 13.769,406.520 

РАЗДЕЛ 25. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗАКОНО-
ДАВСТВО 

Основна намена 01 — Дејност на сојузните органи 
и организации 

605 01-1-1 Лични доходи на работниците 5,160 780 
606 01-2-2 Материјални расходи 300.000 
607 01-2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 

функционерите 2,066.120 
608 01-2-2 Надомести за одвоен живот од семејството 51.360 
609 01-2-2 Превод и препис на стручни материјали 33.600 
610 01-2-2 Патни трошоци во земјата на членовите на Коми-

тетот и на неговите тела 752.400 
611 01-2-2 Патни трошоци во странство 350 ООО 
612 01-2-2 Трошоци за репрезентација 25.000 
613 01-2-2 Набавка на опрема 60.000 

Вкупно основна намена 01 8,799.260 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 25 
(позиции 605 до613) 8,799.269 

РАЗДЕЛ 26. СОЈУЗНА УПРАВА ЗА ЦАРИНИ 

Основна намена 01 — Дејност на сојузните органи 
и организации 

) 

614 01-1-1 Лични доходи на работниците 605,611.010 
615 01-2-1 Материјални расходи на Сојузната управа за ца -

рини 8,000.000 
•16 01-2-1 Материјални расходи на ц а р и н а р н и ц и ^ 48,000.000 
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1 2 3 4 5 

617 01-2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 
2,273.000 функционерите 2,273.000 

618 01-2-2 Закупи 7,000.000 
619 01-2-2 Надомести на штети по чл. 252, 283 и 356 на Царин-619 

скиот закон 250.000 
620 01-2-2 Патни трошоци во странство 600.000 • 

621 01-2-2 Надомести за работа во недела, ноќе и во денови на 
14.000 ООО државни празници 14.000 ООО - .V 

622 01-2-2 Надомести за работа на царинење вон од седиште-
2 500.000 то на царинарницата 2 500.000 

623 01-2-2 Одржување на згради, рампи и на други објекти 4,000,000 
624 01-2-2 Трошоци на Советот на царинската служба 100 ООО 
625 01-2-2 Набавка на облека и обувки 16,000.000 
626 01-2-2 Членарини за меѓународни организации 662.000 
627 01-2-2 Набавка на патнички автомобили 1,500.000 
628 01-2-2 Трошоци за одржувани на Електронскиот сметко-

вен центар 8,000.000 
629 01-2-2 Трошоци за спречување на царински деликти, екс-

11 ООО ооо плоатација и одржување на техниката 11 ООО ооо 
630 01-2-2 Трошоци за интернат 900 ООО 
631 01-2-2 Трошоци за систематски прегледи на работниците 1.500 ООО 
632 01-2-2 Трошоци за осигурување на работниците 1,300.000 
633 01-2-2 Надомест за прекувремена работа во царинарниците 1,500.000 
634 01-2-2 Награди за откривање на царински прекршоци 1,500.000 
635 01-2-3 Работи во врска со народната одбрана 2,000.000 

Вкупно основна намена 01 738,196.010 

' 636 03-1 

Основна намена ОЗ — Нестопански инвестиции 

Финансирање на програмата за модернизација на 
царинската служба 

Вкупно основна намена ОЗ 

' : г 

ј 

208,000.000 

208,000.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 26 
(позиции 614 до 636) 946,198.010 

РАЗДЕЛ 27. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО 
ПЛАНИРАЊЕ 

Основна намена 01 
и организации 

Дејност на сојузните органи 

637 01-1-Г Лични доходи на работниците 22,948.960 
638 01-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 3,500.000 
639 01-2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 

функционерите 5,972.750 
640 01-2-2 Патни трошоци во странство 380 ООО 
641 01-2-2 Периодични и други публикации 600.000 
642 01-2-2 Надомести за надворешни соработници и трошоци 

на анкети 350.000 
643 01-2-2 Набавка и дополнение на опремата 2,100.000 
644 01-2-2 Надомест за работа подолга од полното работно 

време 450.000 
645 01-2-2 Изработка на експертизи и на други документи 900 ООО 
646 01-2-3 Работи во врска со народната одбрана 150.000 

Вкупно основна намена 01 
37,351 Л1§ 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 27 
(позиции 637 до 646) 37,351.Tftl 
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РАЗДЕЛ 28. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА ЦЕНИ 

Основна намена 01 — Дејност на сојузните органи 
и организации 

647 01-1-1 Лични доходи на работниците 6,244.000 
648 01-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 700.000 
649 01-2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 

функционерите 1,821.430 
650 01-2-2 Трошоци за печатење на публикациите 50.000 
651 01-2-2 Надомест за работа подолга од полното работно 

време 183.000 
652 01-2-2 Набавка на опрема 165.000 
653 01-2-2 Трошоци за одржување на седниците на Советот 

на Заводот 100.000 
654 в 1-2-2 Трошоци за стручна соработка со органите на за-

водите за цени на покраините 70.000 
655 01-2-2 Трошоци за изработка на материјали при разра-

ботка на претстојните подзаконски прописи 70.000 
656 01-2-2 Патни трошоци во странство 80.000 
657 01-2-2 Преведување на јазиците на народите и народнос-

тите 30.000 
658 01-2-3 Работи во врска со народната одбрана 15.000 

Вкупно основна намена 01 9,528.430 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 28 
(позиции 647 до 658) 9,528.430 

РАЗДЕЛ 29. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 

Основна намена 01 — Дејност на сојузните органи 
и организации 

659 01-1-1 Лични доходи на работниците 76,475.100 
660 01-2-1 Материјални расходи 7,500.000 
661 01-2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 

функционерите „ 1,258.100 
662 01-2-2 Противпожарна и хигиенско-техничка заштита 70.000 
663 01-2-2 Патни трошоци во странство 280.000 
664 01-2-2 Членарина за меѓународни организации 9.200 
665 01-2-2 Трошоци за статистички истражувања 4,800.000 
666 01-2-2 Амортизација на машини за автоматска обработка 

на податоци 10,000.000 
667 01-2-2 Трошоци на Центарот за автоматска обработка на 

податоци . 2,950.000 
668 01-2-2 Закуп на машини за автоматска обработка на по-

датоци 2,151.000 
669 01-2-2 Трошоци врзани за остварување на приходите од 

издавачка дејност 4,300.000 
670 01-2-2 Трошоци за обезбедување на зградата 300.000 
671 01-2-2 Одржување на зградите и на инвентарот 2,000.000 
672 01-2-2 Трошоци за постдипломска настава во областа на 

статистиката 840.000 
673 01-2-3 Работи во врска со народната одбрана 150.000 

Вкупно основна намена 01 113,083.400 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 29 
(позиции 659 до 673) 113,083.400 

РАЗДЕЛ 30. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА МЕЃУНАРОДНА, 
НАУЧНА, ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНА И ТЕХНИЧ-
К А СОРАБОТКА 

Основна намена 01 — Дејност на сојузните органи 
и организации 

674 01-1-1 Лични доходи на работниците 16.758.290 
875 01-2-1 Материјални расходи 1,100.000 
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676 01-2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 
функционерите 1,615.890 

677 01-2-2 Дополнување и замена на опрема 700.000 
678 01-2-2. Членарини за меѓународни организации 55,660.000 
679 01-2-2 Придонес за Претставништвото на ООН во Југосла-вија 4,220.000 
680 01-2-3 Трошоци за редовно школување, специјализација и 

студиски престој на странски граѓани во Југославија 60,000.000 
681 01-2-3 Трошоци на подготовки за заминување на струч-

њаци, за партиципации во платите на југословен-
ски стручњаци и помош во организирање на Цен-
тар за обука на кадри во земјите во развој 24,000.000 

682 01-2-3 Изработка на студии, експертизи, техничка доку-
ментација, публикации, меѓународни семинари, по-
себни курсеви за земјите во развој и за изработка 
на филмови 5.850.000 

683 01-2-3 Културно-просветна соработка со земјите во развој 8,775.000 
684 01-2-3 Меѓународен семинар „Универзитетот денес" — 

учество на претставници од земјите во развој 100.000 
685 . 01-2-3 Меѓународни преговори и заседанија на мешовити 

комисии, патни трошоци во земјата и во странство 5,000.000 
686 01-2-3 Партиципација во платите на наставниците што 

одржуваат настава за деца на југословенските ра-
ботници привремено вработени во земјите на За -
падна Европа 50,000.000 

687 01-2-3 Преведување и умножување на елаборати, извеш-
таи, анализи и други материјали • 700.000 

688 01-2-3 Надомести за здравствени услуги дадени на пер-
соналот на Претставништвото на ООН во Југосла-
вија 50.000 

689 01-2-3 Надомест за вршење определени работи од над-
лежноста на федерацијата од страна на Југосло-
венскиот библиографски 'институт 970.000 

690 01-2-3 Информативна дејност 1,280.000 
691 01-2-3 Центар за насочување и организација на меѓусеб-

на соработка на неврзаните земји на подрачјето на 
науката и технологијата 9,000.000 
Вкупно основна намена 01 245,779.180 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 30 
(позиции 674 до 691) 245,779.180 

РАЗДЕЛ 31. СОЈУЗЕН 
ЗАВОД 

Основна намена 01 — 
и организации 

ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ 

Дејност на сојузните органи 

692 01-1-1 Лични доходи на работниците 59,322.060 
693 01-2-1 Материјални расходи 5,500.000 
694 01-2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 

функционерите 594.000 
695 01-2-2 Надомести за работа во недела, ноќе и во денови 

на државни празници 2,061.000 
696 01-2-2 Надомест на Радио-Белград за емитирање на водо-

стој от на Дунав 1,200.000 
697 01-2-1 Трошоци на телекомуникациските врски 5 700.000 
698 01-2-2 Патни трошоци во странство 300.000 
699 01-2-2 Членарини за меѓународни организации 9,550.000 
700 01-2-2 Трошоци врзани за остварување на приходите од 

издавачка делатност 50.000 
701 01-2-2 Дополнување на опремата 300.000 
702 01-2-2 Печатење на Годишник на атласот на климата и 

на други стручни публикации 1,500.000 
703 01-2-2 Одржување на згради и инвентар , 3,200.000 
704 01-2-2 Патни трошоци во земјата ! 880.000 
705 01-2-2 Набавка на облека и обувки 500.000 
706 01-2-2 Одржување на моторни возила и гориво 360.000 
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707 01-2-2 Закупи за деловни простории 2,037.000 
708 01-2-3 Трошоци за школување на хидрометеоролошки 

кадри 470.000 
709 01-2-3 Работи во врска со народната одбрана 180.000 

Вкупно основна намена 01 93,704.060 

Основна намена ОЗ — Нестопански инвестиции 

710 03-1 Финансирање на програмата за развој и модерни-
зација на воздухопловната метеорологија во СФРЈ 18,000.000 
Вкупно основна намена ОЗ 18,000.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 31 
(позиции 692 до 710) 111,704.060 

РАЗДЕЛ 32. СОЈУЗЕН 
ЗАЦИЈА 

ЗАВОД ЗА СТАНДАРДИ-

Основна намена 01 — Дејност на сојузните органи 
и организации 

711 01-1-1 Лични доходи на работниците 17,938.300 
712 01-2-1 Материјални расходи 1,367.300 
713 01-2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 

функционерите 909.500 
714 01-2-2 Трошоци за изработка и дистрибуција на југосло-

венските стандарди и технички прописи 7,500.000 
715 01-2-2 Преведување на југословенските стандарди на ја-

зиците на народите на Југославија 3,040.000 
716 01-2-2 Членарина за меѓународни организации 1,662.000 
717 01-2-2 Набавка на опрема во врска со преведувње на ју-

гословенските стандарди 1.000.000 
718 01-2-2 Трошоци на Комисијата за хомологација на мотор-

н и в о з и л а 2,000.000 
719 01-2-3 Работи во врска со народната одбрана 70.000 

Вкупно основна намена 07 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 35 
(позиции 711 до 719) 

35,487.100 

35,487.100 

РАЗДЕЛ 33. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА ПАТЕНТИ 

Основна намена 01 — Дејност на сојузните органи 
и организации 

720 01-1-1 Лични доходи на работниците 
721 01-2-1 Материјални расходи 
722 01-2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 

функционерите 
723 01-2-2 Трошоци за печатење на патентни списи 
724 01-2-2 Патни трошоци во странство 
725̂  01-2-2 Набавка и дополнување на опрема 
726 01-2-2 Печатење на патентен гласник 
727 01-2-2 Изработка на обрасци и материјали за фотокопи-

рање 
728 01-2-2 Приеми и испраќање на патентна документација 
729 01-2-2 Трошоци за издавачка дејност 
730 01-2-2 Трошоци за печатење на меѓународна патентна до-

кументација 
731 01-2-2 Трошоци за стручни советувања 
732 01-2-2 Средување на архивски материјали 
733 01-2-2 Набавка на непатентна литература за Центарот за патентна документација и информации 
734 01-2-3 Работи во врска со народната одбрана 

Вкупно основна намена 01 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 33 
(позиции 720 до 734) * 

13.282.400 
800.000 

582.800 
450.000' 
400.000 

1,500.000 
310.000 

220.000 
220.000 

30.000 

200.000 
20.000 

200.000 

300.000 
40.000 

18,555.200 

18,555.200 
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735 
736 
737 

738 
739 

740 
741 
742 
743 
744 
745 
746 
747 
748 
749 
750 
751 
752 

753 

РАЗДЕЛ 34. СОЈУЗЕН ЗАВОД З А МЕРИ И С К А -
ПОЦЕНИ МЕТАЛИ 

Основна намена 01 — Дејност на сојузните органи 
и организации 

01-1-1 Лични доходи на работниците 
01-2-1 Материјални расходи 
01-2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 

функционерите 
01-2-2 Закупи 
01-2-2 Набавка на лабораториска опрема и на друг инвен-

тар 
01-2-2 Трошоци за унапредување на службата 
01-2-2 Членарини за меѓународни организации 
01-2-2 Патни трошоци во земјата 
01-2-2 Патни трошоци во странство 
01-2-2 Трошоци за меѓународна соработка 
01-2-2 Трошоци за издавање на публикации 
01-2-2 Трошоци за тековно одржување на згради 
01-2-2 Трошоци за одржување на товарни возила 
01-2-2 Трошоци за репрезентација 
01-2-2 Набавка на заштитна облека и обувки 
01-i;2-2 Набавка на стручни публикации и литература 
01-2-2 Механографска обработка на податоци 
01-2-2 Трошоци за преведување на јазиците на народите 

и народностите на Југославија , на странски и од 
странски -јазици 

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

37,539.500 
3,500.000 

601.100 
361.000 

5,000.000 
280.000 
523 900 
900.000 
180.000 

60.000 
600.000 

1,020 ООО 
550.000 

8.000 
300.000 
120.000 
250.000 

65.000 
120.000 

51.978 500 

Основна намена ОЗ — Нестопански инвестиции 

754 03-3 Изградба на лаборатории 
755 03-1 Набавка на товарни возила и опрема 

Вкупно основна намена ОЗ 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 34 
(позиции 735 до 755) 

6,800 ООО 
600.000 

7,400.000 

59,338.500 

756 
757 
758 

759 

760 

761 

762 

763 
764 
765 

766 

PA3ITF7T СОЈУЗЕН ГЕОЛОШКИ ЗАВОД 

Основна намена 01 — Дејност на сојузните органи 
и организации 

01-1-1 Лични доходи ha 'х^потниците 2,608.500 
01-2-1 Материјални расходи 168.000 
01-2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 

функционерите 307.500 
01-2-2 Трошоци на постојаната делегација за соработка со 

СЕВ за геологија 580.000 
01-2-2 Трошоци на Југословенскиот комитет за меѓуна-

родна програма на геолошка корелација 400.000 
01-2-2 Изработка и печатење на комплексна геолошка 

карта на Југославија 4,500.000 
01-2-2 Трошоци на Комисијата за комплексна геолошка 

карта на Југославија 65.000 
01-2-2 Трошоци за превоз 27.000 
01-2-2 Набавка на опрема , 90.000 
01-2-2 Трошоци за изработка на методологијата и статис-

тичко следење на видот и на обемот на истражни-
те работи и на потрошените средства во истражу-
вање на минерални суровини и подземни води 139.000 

01-2-2 Трошоци за составување на билансот на мичерал-
' ните суровини и на подземните води на С Ф Р Ј и 

изработка на анализа на суровинската база на 
С Ф Р Ј 460.000 
Вкупно основна намена 01 9,345.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 35 
(позиции 736 до 766) 9,345.000 
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РАЗДЕЛ 36. АРХИВ НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Основна намена 01 — Дејност вш сојузните органи 
и организации 

767 01-1-1 Лични доходи на работниците 10,577.300 
768 01-2-1 Материјални расходи 2,022.000 
769 01-2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 

функционерите 395.040 
770 01-2-2 Трошоци за репрезентација 40.000 
771 01-2-2 Трошоци за обезбедување на зградата 220.000 
772 01-2-2 Трошоци за заштита на архивската граѓа во случај 

на војна 350.000 
773 01-2-2 Членарина за меѓународниот фонд за развој на ар-

хивот 237.930 
774 01-2-2 Трошоци за одржување на зградата и на инвентарот 200.000 
775 01-2-2 Патни трошоци во странство 157.130 
776 01-2-2 Трошоци за изработка на проекти (публикување, 

истражување, снимање на архивска граѓа во зем-
јата и во странство, анализа и подготвување на 
архивската граѓа за автоматска обработка на пода-
тоци) 500.000 
Вкупно основна намена 01 14,699.400 

Основна намена ОЗ — Не сто па нс ки инвестиции 

777 03-1 Адаптации и опремување на зградата 4,100.000 

Вкупно основна намена ОЗ 4,100.00$ 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 36 
(позиции 767 до 777) 18,799.406 

РАЗДЕЛ 37. УПРАВА ЗА ПЕРСОНАЛНИ РАБОТИ 

Основна намена 01 — Дејност на сојузните органи 
и организации 

778 01-1-1 Лични доходи на работниците 1,113.760 
779 01-2-1 Материјални расходи 100.000 
780 01-2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 

функционерите 680.930 
781 01-2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 

функционерите на располагање и на лица со посе^ 
бен статус 3,612.920 
Вкупно основна намена 01 5,507.61(1 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 37 
(позиции 778 до 781) 5,507.61(1 

РАЗДЕЛ 38. СЕРВИС ЗА ДАВАЊЕ УСЛУГИ ЗА ПО-
ТРЕБИТЕ НА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈАТА НА СОЈУЗ-
НИТЕ ОРГАНИ 

Основна намена 01 — Дејност на сојузните органи и 
организации 

782 01-1-Г Лични доходи на работниците 47,335.730 
783 01-2-1 Материјални' расходи 1-050.000 
784 01-2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 

функционерите 600.000 
785 01-2-2 Трошоци за одржување на објектите и опремата 40.000.000 
786 01-2-2 Трошоци за одржување и унапредување на ЛШС 

„Јелен", Белград 25,000.000 
787 01*2-2" Трошоци за одржување и унапредување на ЛШС 

„Копривница", Бугојно 3,000.000 
788 01-2-2 Надомест за надворешни соработници 1,200.000 
789 01-2-2 Надомест за работа подолга од полното работно вре-

ме и ноќна работа 5,000.000 
790 01-2-3 Работи во ирска со народната одбрана 

Вкупно основна намена 01 
70.000 

124,155.730 
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Основна намена ОЗ — Нестопански инвестиции 

791 03-1 Набавка на опрема и возила 70,500.000 
792 03-1 Градежни работи 135,000.000 
793 03-1 Поставување на ж и ч н а ограда и набавка на опрема 

Л Ш Ц „Јелен" 12.000.000 
Вкупно основна намена ОЗ 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 38 
(позиции 782 до 793) 

217,500.000 

341,655.730 

РАЗДЕЛ 39. СЕРВИС З А АДМИНИСТРАТИВНИ И 
СМЕТКОВОДСТВЕНИ Р А Б О Т И НА СОЈУЗНИТЕ 
ОРГАНИ НА УПРАВАТА И НА СОЈУЗНИТЕ О Р -
ГАНИЗАЦИИ 

Основна намена 01 — Дејност на сојузните органи и 
организации 

794 01-1-1 Лични доходи на работниците 37,340.060 
795 01-2-1 Материјални расходи 3,500.000 
796 01-2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 

функционерите 358.390 
797 01-2-2 Трошоци за ф р а н к и р а њ е на поштата 1,850.000 
798 01-2-2 Резервни делови за печатарски машини и репродук-

циони материјали 1,074.240 
799 01-2-2 Надомест за работа подолга од полното работно вре-

ме и ноќна работа 2,710.000 
800 01-2-2 Надомест за надворешни соработници 260.000 
801 01-2-2 Набавка на опрема 6,000 ООО 

Вкупно основна намена 01 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 39 (позиции 794 до 801) 

53.092.6fk) 

53,092.690 

РАЗДЕЛ 40. УПРАВА НА ДЕЛОВНИТЕ ЗГРАДИ НА 
СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 

Основна намена 01 — Дејност на сојузните органи и 
организации 

802 01-1-1 Лични доходи на работниците 55,479.880 
803 01-2-1 Материјални расходи 1,600.000 
804 01-2-2 Надомест на личните доходи и други примања на 

функционерите 297.460 
805 01-2-2 Режиски трошоци во врска со одржување на згради-

те и на опремата 100,000.000 
806 01-2-2 Набавка на опрема и реконструкции 36,000.000 
807 01-2-2 Осигурување на зградите и на опремата 3,000.000 
808 91-2-2 . Телефонски трошоци на заедничките централи 10,000.000 
809 01-2-2 Надомест за работа подолга од полното работно вре-

ме и ноќна работа 3,500.000 
810 01-2-2 Работна облека, обувки и Х Т З опрема 1,500.000 
811 01-2-2 Придонес за користење на градското земјиште 3,285.500 
812 01-2-2 Транспортни услуги 900.000 
813 01-2-2 Трошоци за воспоставување на специјална телефон-

ска врска 9,350.000 
814 01-2-3 Работи во врска со народната одбрана 800.000 

Вкупно основна намена 01 
225,712.840 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 40 (позиции 802 до 814) 225,712.840 

РАЗДЕЛ 41. АВТО-СЕРВИС НА СОЈУЗНИТЕ О Р -
ГАНИ 

Основна намена 01 — Дејност на сојузните органи и 
организации 

5 01-1-1 Лични доходи на работниците 
816 01-2-1 Материјални расходи 

33,052.080 
580.000 
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817 01--2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 
функционерите 288.710 

818 01--2-2 Надомест за работа подолга од полното работно 
време - 5,055.000 

819 01--2-2 Набавка на резервни делови и трошоци за други н а -
мени ' 25,000.000 

820 01--2-2 Надомести за надворешни соработници 30.000 
821 01 -2-2 Набавка на опрема и на патнички возила 6,450.000 
822 01 -2-2 Набавка на алати и уреди 1,178.000 
823 01--2-3 Набавка на транспортни средства за потребите на 

народната одбрана 4,900.000 
Вкупно основна намена 01 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 41 (позиции 815 до 823) 

РАЗДЕЛ 42. С Л У Ж Б А З А Р А Б О Т И НА ПРЕВЕДУ-
В А Њ Е Т О 

Основна намена 01 — Дејност на сојузните органи и 
организации 

824 01-1-1 Лични доходи на работниците 12,456.550 
825 01-2-1 Материјални расходи 2,000.000 
826 01-2-2 Надомест на личните доходи и други примања на 

функционерите 334.000 
827 01-2-2 Надомест за работа подолга од полното работно вре-

ме и ноќна работа 1,370.000 
828 01-2-2 Надомест за надворешни соработници 1,200.000 
829 01-2-2 Надомест за одвоен живот од семејството 915.170 
830 01-2-2 Патни трошоци во странство 670.000 
831 01-2-2 Стручно усовршување, специјализација на преведу-

вачите на странски јазици 600.000 
832 01-2-2 Набавка и дополнување на опремата 1,350.000 
833 01-2-2 Работа врз устројување банка на термини 500.000 
834 01-2-3 Работи во врска со народната одбрана 90.000 

Вкупно основна намена 01 
21,485.820 

В К У П Н О РАДЕЛ 42 (позиции 824 до 834) 21,485.820 

РАЗДЕЛ 43. УПРАВА НА ОСТРОВОТ Б Р И О Н И 

Основна намена 01 — Дејност на сојузните органи и 
организации 

835 01-1-1 Лични доходи на работниците 
836 01-2-1 Материјални расходи 
837 01-2-2 Надомест на личните доходи и други примања на 

функционерите 
838 01-2-2 Надомест на личните доходи на сезонските работни-

ци на надворешните соработници 
839 01-2-2 Надомест за работа подолга од полното работно 

време 
840 01-2-2 Трошоци за одржување ' на објектите и опремата 
841 01-2-2 Набавка на опрема и инвентарот 

Вкупно основна намена 01 

24,549.290 
15,000.000 

325.340 

8.000.000 

1,462.000 
41.400.000 
8,000 ООО 

98,736.630 

Основна намена ОЗ — Нестонански инвестиции 

842 03-1 Изградба и адаптација на објекти 

Вкупно основна намена ОЗ 

14,900.000 

14,900.000 

В К У П Н О РАЗДЕЛ 43 (позиции 835 до 842) 113,636.630 
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843 

844 
845 
846 
847 

0 1 - 2 - 2 

0 1 - 2 - 2 
0 1 - 2 - 2 
0 1 - 2 - 2 ' 
0 1 - 2 - 2 

РАЗДЕЛ 44. ЈУГОСЛОВЕНСКА К О М И С И Ј А ЗА СО-
Р А Б О Т К А СО МЕЃУНАРОДНИОТ ФОНД НА О Р -
ГАНИЗАЦИЈАТА НА ОБЕДИНЕТИТЕ Н А Ц И И З А 
ПОМОШ НА ДЕЦАТА (UNICEF) 

Основна намена 01 — Дејност на сојузните органи и 
организации 

Патни трошоци во земјата и престој на странски 
функционери 
Патни трошоци во странство 
Печатење на билтени 
Придонес за UNICEF 
Обврски спрема програмата на UNICEF 
Вкупно основна намена 01 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 44 (позиции 843 до 847) 

85.700 
126.900 

24.000 
4,300.500 

300.000 
4.837.100 

4,837.100 

848 
849 
850 
851 

0 1 - 2 - 2 
0 1 - 2 - 2 
0 1 - 2 - 2 
0 1 - 2 - 2 

РАЗДЕЛ 45. ЈУГОСЛОВЕНСКА К О М И С И Ј А ЗА СО-
Р А Б О Т К А СО МЕЃУНАРОДНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Основна намена 01 — Дејност на сојузшгге органи и 
организации 

Патни трошоци во земјата 
Патни трошоци во странство 
Членарина за меѓународни организации 
Обврски на Југославија како членка на Светската 
здравствена организација 
Вкупно основна намена 01 

200.000 
250.000 

13,278.140 

200.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 45 (позиции 848 до 851) 

13,928.140 

13,928.140 

852 
853 
854 

855 
856 
857 

858 

859 

860 

861 
862 

863 

864 
865 

866 

РАЗДЕЛ 46. ДЕЈНОСТ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИ-
Т И Ч К И Т Е И ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Основна камена 07 — Други наменски средства 

07-3 За олштествено-политичкргге организации 

Дотација за Претседателството на Сојузот на кому-
нистите на Југославија 

07-3 Меѓународна дејност 16,000.000 
07-3 Работи во^врска со народната одбрана 1,500.000 
07-3 Финансирање на програмата за научна документа-

ција од меѓународното работничко д в и ж е њ е 3,500.000 
07-3 Весникот „Комунист" 50,000.000 
07-3 Билтенот „Југословенски политички месечник" 2,600.000 
07-3 Програма за финансирање на издавачките дејности 

за странство 12,855.000 
07-3 Финансирање на работата на Политичката школа 

Јосип Броз Тито", во Кумровец 15,000.000 
07-3 Издавање на собраните дела на Јосип Броз Тито 10,'200.000 

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

07-3 Финансирање на програмата за работа на Сојузната 
конференција 71.000000 

07-3 Дотација за весникот „Борба" 69.300.000 
07-3 З а списанието „Југословенски преглед" , — српско-

хрватско издание 2,400.000 
07-3 За списанието „Меѓународна политика" — српско-

хрватско издание 2,600.000 
07-3 За списанието „Жената денес" 1,230.000 
07-3 Финансирање на програмата за работа на Југосло-

венскиот совет за заштита на човековата средина 3,760.000 
07-3 Финансирање на програмата за работа на Сојузната конференција „Месната заедница и семејството" 1,500.000 
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Дотација за Претседателството на Конференцијата на 
Сојузот на социјалистичката младина на Југосла-
вија 

867 07-3 Финансирање на програмата за работа на К о н ф е -
ренција ата 23,141 .ООО 

868 07-3 Прослава на денот на младоста 12,700.000 
869 07-3 Меѓународниот семинар „Универзитетот денес" 744.000 
870 07-3 Весникот „Младост" 9,500.000 
871 07-3 Списанието „Идеи" 2,536.000 
872 07-3 Младинскиот фестивал на трудот 936.000 
873 07-3 Прослава на 60-годишнината на СКОЈ 2,450.000 

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

874 07-3 Финансирање на програмата за работа на Сојузот 19,000.000 

875 07-3 Весникот „4. ј ули" 6,335.000 

Дотација за Црвениот крст на Југославија 

876 07-3 Финансирање на програмата за работа на Претседа-телството 11,000.000 
877 07-3 Служба за барање 1,615.000 
878 07-3 Работи во врска со народната одбрана 1,500.000 
879 07-3 Меѓународен тематски симпозиум за актуелните пра -

ш а њ а на меѓународното хуманитарно право 1,250.000 
880 07-3 Медитеранска конференција на националните друш-

тва на Црвениот крст и на Црвениот полумесец 1,500.000 
881 07-3 Центар за обука на кадри на Црвениот крст и на Ц р -

вениот полумесец од земјите во развој и од неврза-
ните земји, како и во тие земји 3,750.000 

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

882 07-3 Финансирање на програмата за работа на Лигата 1,916.000 

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

883 07-3 Финансирање на програмата за работа на Сојузот 564.000 

Дотација за Сојузот на резервните воени старешини 
на Југославија 

884 07-3 Финансирање на програмата за работа со Сојузот 6,617.000 

Сојуз за физичка култура на Југославија 

— трошоци за меѓународни активности на подрачје-
то на физичката култура на Југославија 83,911.000 

— вонредни програми за спортските манифестации, 
што се извршуваат само во 1979 година: — Меди-
теранските игри, Зимските олимписки игри, Екс-
педицијата на Хималаи, Универзитетските игри, 
Спартакијадата , Гимназијадата, Јубиларните трки 
низ Југославија 15,000.000 

— организирање и одржување на VIII медитерански 
игри 22 ОСО.ООО 

885 07-3 Народна техника -т- Сојуз на организациите за тех-
ничка култура "на Југрславија за меѓународни а к -
тивности во областа на техничката култура на Ј у -
гославија 9,190 ООО 

886 07-3 Противпожарен сојуз на Југославија за противпо-
ж а р н а заштита 1,700.000 
Вкупно основна намена 07-3 502,300.000 

В К У П Н О РАЗДЕЛ 46 (позиции 852 до 886) 502,300.000 

III. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
Ч л е н 5 

Овој буџет влегува во сила на 1 јануари 1979 година. 
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1109. 

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, издавам 

У К А З 

З А ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА И З В Р Ш У -
В А Њ Е НА БУЏЕТОТ ИА ФЕ ДЕР А ЦМ ЈАТА З А 

1979 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за извршување на Б у -
џетот на федерацијата за 1D79 година, што го ус-
вои Собранието на СФРЈ, ка седницата на Сојуз-
ниот собор од 26 декември 1978 година. 

П Р бр. 750 
26 декември 1978 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
н а Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, е. p. 

З А К О Н 

З А И З В Р Ш У В А Њ Е НА БУЏЕТОТ ИА ФЕДЕРА-
ЦИЈАТА З А 1979 ГОДИНА 

Член 1 
Средствата за извршување на обврските утвр-

дени во Буџетот на федерацијата за 1979 година 
(во натамошниот текст: Буџетот) ќе се обезбедат 
сд царини и од други увозни давачки, сојузни такси, 
дсл од основниот данок на промет на производи, 
приходи што со СВОЈ ата дејност ги остваруваат ор-
ганите на федерацијата , придонес од републиките 
и од автономните покраини, како и од други при-
ходи што се остваруваат врз основа на сојузни за-
кони. 

Член 2 
Придонесот од републиките и од автономните 

покраини утврден во Буџетот, републиките и авто-
номните покраини го уплатуваат секој месец во ви-
сочина на една дванаесеттика од годишниот износ, 
во роковите утврдени за распоредување на прихо-
дите на Буџетот. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, републиките и автономните покраини изно-
сот од придонесот, што претставува разлика поме-
ѓу износот на една дванаесетмина од годишниот из -
нос и износот што ќе го уплатат во јануари 1979 
година, ќе го уплатат во јануари 1980 година. 

Ако одделна република односно автономна пок-
раина не го уплати во текот на месецот придоне-
сот во височината определена во став 1 на овој 
член, Службата на општественото книговодство, по 
налог од Сојузниот сепретармјат за финансии, во 
рок од пет дена од денот кога го примила налогот, 
разликата помеѓу една дванаесетина од годиш-, 
»пот износ на придонесот и уплатениот износ од 
придонесот во претходниот месец ќе го пренесе од 
остварените приходи на републиката, односно на 
автономната покраина во корист на соодветната 
лотформа на приходите од придонесот од републи-
ките и од автономните покраини кон Буџетот, а за 
износите што во смисла на одредбата на став 2 
од овој член не ќ е се уплатат до 31 јануари 1980 го-
дина — најдоцна во рок од пет дена од денот кога 
го примила залогот што е издаден по 31 ј ануари 
1080 година. 

Ч л е н 3 
Ако приходите што со својата дејност ги ос-

тваруваат органите на федерацијата , како и др^ги 
приходи што му припаѓаат на Буџетот, бидат пог-
решно наплатени или наплатени во износ по -
голем од пропишаниот, погрешно или повеќе нап-
латениот износ ќе се врати првенствено врз товар 
на фармата на приходите на која се уплатени, a 
ако такви прихода нема — врз товар на другите . 
форми на приходите. 

Решение за враќање на приходите од став 1 
на овој член донесува сојузниот секретар за ф и -
нансии, ако со сојузен закон не е определено по-
инаку. 

Член 4 
Ако средствата на Буџетот, распоредени на 

носителите и на корисниците на средствата, бидат 
погрешно исплатени или исплатени во износ 
поголем од пропишаниот, погрешно или повеќе ис-
платениот износ ќе се врати во Буџетот. 

Решение за враќање на средствата од став 1 на 
овој член донесува сојузниот секретар за ф и н а н -
сии, ако со сојузен закон не е определено поинаку. 

Член 5 
Народната банка на Југославија може во 1979 

година да и одобрува на федерацијата кредит до 
височина на остварените приходи од царини и од 
други увозни давачки и сојузни такси во 1978 го-
дина 

Кредитот од став 1 на овој член се користи за 
финансирање на функциите на федерацијата ис-
к а ж а н и во Буџетот и за финансирање на поттик-
нувањето и унапредувањето на надворешпотргов-
ската размена и на други економски односи со 
странство, сразмерно со распределбата на прихо-
дите од царини и од други увозни давачки за тие 
намени во 1979 година. 

Приходите од царини и од други увозни да-
вачки остварени во 1979 година и се уплатуваат 
до височината на користењето на кредитот од став 
1 на овој член на Народната банка на Југославија 
и се користат за враќање на искористениот кредит 
од став 1 на овој член. 

Член 6 . . 
Средствата на Буџетот, распоредени на орга-

ните на федерацијата за финансирање на редов-
ната дејност и за посебни намени, ќе се, користат: 

1) за редовна дејност — врз основа на ф и н а н -
сискиот план на органот на федерацијата ; 

2) за посебни намени — врз основа на прес-
метката што ја донесува функционерот р:ој раково-
ди со органот на федерацијата ако задачите за кои 
се одобрени средствата непосредно ги извршува ор-
ганот на федерацијата , односно врз основа на прог-
рамата за користење на тие средства што -ќе ја у т -
врди функционерот кој раководи со органот на 
федерацијата ако органот на федерацијата не ги 
извршува непосредно задачите за кои се одобрени 
средствата. 

Средствата од точка 2 на став 1 од овој член, 
утврдени со програмата за користење на средствата 
за посебни намени, се користат врз основа на ре-
шението односно на договорот што функционерот 
к о ј раководи со органот на федерацијата ќе го 
склучи со непосредниот корисник на средствата. 

Член 7 
Располагањето! и користењето на средствата 

што во Буџетот се обезбедуваат за финансирање н а 
потребите на народната одбрана, користењето на тие 
средства и контролата на материјалното и ф и н а н -
сиското работење во единиците и во установите на 
Југословенската народна армија , се врши според 
одредбите од Законот за средствата и ф и н а н с и р а -
њето на Југословенската народна армија . 
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Член 8 
Измена на намената и височината на средствата 

утврдени во Буџетот за редовна дејност на орга-
ните на федерацијата и за посебни намени, во рам-
ките на вкупните средства утврдени за тие намени, 
врши Сојузниот извршен совет, а измена на на-
мената и височината на средствата за редовна деј-
ност на Собранието на СФРЈ и за неговите посеб-
ни намени — Административната комисија на Соб-
ранието на СФРЈ. 

Средствата утврдени во Буџетот за работите и 
задачите во органите на федерацијата за кои е 
предвидено дека ќе се врши прием на работници, 
односно избор или именување на функционери, од-
носно назначување на раководни работници, ќе се 
користат од денот на приемот на работа, односно 
на изборот или именувањето, односно назначува-
њето, врз основа на решението на сојузниот секре-
тар за финансии. 

Средствата утврдени во Буџетот за усогласува-
ње на личните доходи на работниците, на раковод-
ните работници и функционерите можат да се ко-
ристат врз основа на акт од Административната 
комисија на Собранието на СФРЈ — за функционе-
ри што ги избира или именува Собранието на СФРЈ; 
врз основа на акт од Претседателството на Собрани-
ето на СФРЈ — за раководните работници што ги 
назначува тоа: врз основа на акт од Претседател-
ството на СФРЈ — за неговите членови и за чле-
новите на Советот на федерацијата; и врз основа 
на акт од Сојузниот извршен совет — за работни-
ците во органите на федерацијата и за раковод-
ните работници што ги назначува тој. 

Средствата предвидени во Буџетот за потре-
бите на заедничката потрошувачка се лренесуеаат 
во фондот за заедничка потрошувачка на орга-
ните на федерацијата во согласност со одредбите 
на Општествениот договор за усогласување на рас-
пределбата на доходот, на средствата за лични до-
ходи и на други примања на работниците во орга-
ните на федерацијата, врз основа на решение на 
сојузниот секретар за финансии. 

Член 9 
Измена на намената и височината на средства-

та утврдени во рамките на одделен раздел на Бу -
џетот врши наредбодавецот, во согласност со сојуз-
ниот секретар за финансии. 

Член 10 
Средствата утврдени во Буџетот за финанси-

рање на научноистражувачките проекти и научни-
те студии, освен за потребите на Собранието на 
СФРЈ, ќе се користат врз основа на програми што 
ги донесува Сојузниот извршен совет. 

Член 11 
Средствата утврдени во Буџетот на федераци-

јата за 1978 година за нестопанска! инвестиции, што 
се ангажирани, а не се потрошени до крајот на 1978 
година, можат за тие инвестиции да се користат и 
во 1979 година. 

Средствата предвидени со законите за финан-
сирање на долгорочните програми на нестопанска 
инвестиции за 1979 година ќе се предвидат во Бу -
џетот намалени за ЗДО/о, освен средствата на-
менети според програмата за модернизација на ца-
ринската служба за изградба на објекти врзани 
за реализацијата на Осимските спогодби. Помалку 
предвидените средства во 1979 година ќе се обезбе-
дат во буџетот на федерацијата за наредните го-
дини. 

Корисниците на средствата за нестопански ин-
вестиции што извештајот за извршување на рабо-
тите и за потрошокот на средствата за претходната 
година не ќе го поднесат во рокот утврден со со-

јузен закон, средствата предвидени за тековната 
година не можат да ги користат до поднесувањето 
на извештајот до Собранието на СФРЈ. 

Hi 
Член 12 

Средствата предвидени во Буџетот за трошо-
ците на Институтот за безбедност и општествена 
самозаштита во врска со давање услуги на стран-
ски служби и на трети лица во земјата, можат да 
се користат до износот на остварените приходи, а 
најмногу до износот од 89,000.000 динари. 

Член 13 
За намирување на обврските на федерацијата 

од поранешните години, до усвојување на прес?лет-
ките на обврските на федерацијата за претходната 
година и за поранешните години по завршните 
сметки на заедниците на пензиското и инвалидско-
то осигурување, ќе се издвојат 15°/'о од износот на 
средствата за бенефицирани пензии на борците 
(без воените пензии) во Буџетот, а преостанатиот 
износ од тие средства ќе го распореди Сојузниот 
извршен совет на заедниците на пензиското и ин-
валидското осигурување како аконтација за 1979 
година. 

Обврските на федерацијата од поранешните го-
дини ќе се исплатат по решението кое, по изврше-
ниот преглед на пресметките на обврските на феде-
рацијата од страна на Буџетската инспекција на 
Сојузниот секретаријат за финансии, го донесува 
сојузниот секретар за финансии. 

Наменските дополнителни средства за Заедни-
цата на^пензиското и инвалидското осигурување на 
Социјалистичка Република Црна Гора ќе се кори-
стат согласно со одредбите на ст. 1 и 2 од овој член. 

Член 14 
Средствата утврдени во Буџетот за покритие 

на обврските за повластено возење во патничкиот 
сообраќај ќе се употребат за исплати на надомести 
на организациите на здружен труд што се занима-
ваат со превоз на патници за извршени бесплатни и 
повластени превози на лица на кои тие права им 
се признати со сојузни прописи, на начинот што ќе 
го пропише Сојузниот извршен совет. 

Член 15 
Во текот на извршување на Буџетот нема да се 

пресметува камата на износите на ненамирените 
обврски на федерацијата. 

Член 16 
Со одобрение на завршната сметка на Буџетот 

не престанува дисциплинската, материјалната и 
кривичната одговорност на наредбодавците и на 
сметкополагачите за несовесно или незаконито ко-
ристење и располагање со средствата на Буџетот. 

Член 17 
Сојузниот секретаријат за финансии е должен 

до 25-ти во месецот за претходниот месец да дос-
тави до надлежните тела на Собранието на СФРЈ, 
до Сојузниот извршен совет, до извршните совети 
на собранијата на републиките и до извршните со-
вети на собранијата на автономиите покраини из-
вештај за извршување на Буџетот. 

Заради остварување на функциите на Собра-
нието на СФРЈ во -областа на извршувањето на 
буџетот на федерацијата, Сојузниот извршен совет 
ќе го известува тримесечно Собранието на СФРЈ за; 
извршување на Буџетот. 

Член 18 
Буџетот се извршува од 1 јануари 1979 година 

до 31 јануари 1980 година. 
Приходите на Буџетот од царини и од друга 

увозни давачки, а за стоките увезени до 31 декември 
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1979 година, приходите од придонесот од републи-
ките и од автономните покраини од 1979 година и 
дел од приходите од основниот данок на промет на 
производи, за прометот остварен до 31 декември 1979 
година, што ќ е се наплатат до 31 јануари 1980 годи-
на се уплатуваат во корист на Буџетот за 1979 го-
дина. Тие приходи можат да се распоредуваат на 
носителите и на корисниците на средствата н а ј -
многу до износите што се утврдени во Буџетот. 

Член 19 
Средствата на придонесот за станбена изград-

ба, пресметани и уплатени од личните доходи и од 
доходите на делегатите и на функционерите однос-
но од раководните работници избрани или именува-
ни, односно назначени, што се исплатуваат од Б у -
џетот, ќе се издвојат на посебна сметка. 

Средставата од став 1 на овој член можат вб 
текот на годината да се употребуваат за изградба, 
адаптација и реконструкција на становите за пот-
ребите на лицата од тој став. 

Сојузниот извршен совет ќ е ги пропише усло-
вите за користење на средставата од став 1 на овој 
;член. 

Член 20 
Сојузните органи на управата и сојузните орга-

низации се должни до 23 февруари 1979 година да 
утврдат програми за мерки и акции за штедење и 
рационално користење на средставата на Буџетот 
со кои располагаат. 

Сојузниот извршен совет дава согласност на 
програмите од став 1 на овој член. 

Сојузните органи на управата и сојузните орга-
низации што не ќ е ги поднесат програмите до 
Сојузниот извршен совет до рокот од став 1 на овој 
член, можат месечно да ги користат средставата на 
Буџетот најмногу до износот на една дванаесттина 
од средставата со кои располагале во 1978 година. 

Член 21 
Заради обезбедување законит^ користење на 

средствата на Буџетот, Сојузниот секретаријат за 
финансии врши непосредна контрола на наплату-
вање на приходите и на трошење на средствата за 
одделни намени, како и на финансиското и матери-
јалното работење на корисниците на средставата на 
Буџетот. 

Непосредна контрола од став 1 на овој член 
врши Буџетската инспекција на Сојузниот секрета-
ријат за финансии. 

Под непосредна контрола на наплатување на 
приходите и на трошење на средставата за одделни 
намени, во смисла на став 1 од овој член, се под-
разбира; 

1) контрола на уплатување на изворните прихо-
ди на Буџетот и пресметување и уплатување на 
придонесот од републиките и од автономните пок-
раини; 

2) контрола на пресметување, на исплатување 
и наменско користење на средствата на Буџетот 
за намените утврдени со Буџетот по основ на обврс-
ките на федерацијата за финансирање на органите 
на федерацијата, народната одбрана, боречката и 
инвалидската заштита, нестопанските инвестиции, 
инвестициите и интервенциите во стопанството, к а к о 
и на обрвските по основ на дополнителни средства 
на стопански недоволно развиените републики и 
Социјалистичка Автономна Покраина Косово. 

Ако во постапката на непосредна контрола од 
став 1 на овој член се утврди дека средставата на 
Буџетот не се користат во согласност со законот и 
со прописите за финансиското и материјалното р а -
ботење. ќе се донесе решение со кое ќе му се нареди 
на корисникот на средставата во оставениот рок да 
ги отстрани утврдените неправилности и користе-

њето на средставата да го в р ш и според тој пропие. 
Решение донесува Сојузниот секретар за финансии 
или лице овластено од него, и е- конечно во у п р а в -
ната постапка. 

Решението со кое е определена мерка на в р а -
ќ а њ е на средствата во буџетот на федерацијата го 
извршува Службата на општественото книговодство 
при која се води жиро-сметката односно друга смет-
к а на должникот. 

Решението од став 4 на овој член се извршува 
без заклучок за дозвола на извршувањето. 

Во случај од став 4 на овој член, буџетскиот 
инспектор е должен да поднесе до надлежниот ор-
ган при јава заради преземање мерки поради пов-
реда на прописите. 

Ч л е н 22 
Овој закон влегува во сила на 1 ј ануари 1979 

година. 

1110. 
Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија , издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ 
ОБЕМ НА РАСХОДИТЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕ-

РАЦИЈАТА ЗА 1978 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за измени на Законот за 
утврдување на вкупниот обем на расходите на Б у -
џетот на федерацијата за 1978 година, што го усвои 
Собранието на СФРЈ , на седницата на Соборот на 
републиките и покраините. 

П Р бр. 752 
26 декември 1978 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката , 
Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ , 

Драгослав Марковиќ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
ВКУПНИОТ ОБЕМ НА РАСХОДИТЕ НА БУЏЕ-

ТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1978 ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за утврдување на вкупниот обем на 

расходите на Буџетот на федераци јата за 1978 го-
дина („Службен лист на СФРЈ" , бр. 62/77) во член 
1 износот: „80.748,501.000" се заменува со износот: 
„82.345,201.000". 

Член 2 
Во член 2 износот: „51.548,600.000" се заменува 

СО износот: „52.031,300.000". 

Член 3 
Во член 3 износот: „29.199,901.000" се заменува 

со износот: „30.313,901.000", а износот: „19.712,901.000" 
— со износот: „20.826,901.000". 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од деши? 

на објавувањето во „Службен лист на С Ф Р Ј " . 
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1111. 

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Penyf"-T<:a Југослави-
ја, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ИЗМЕНИТЕ И ДОПОЛ-
НЕНИЈАТА НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

ЗА 1978 ГОДИНА 

Се прогласуваат Измените и дополненијата на 
Буџетот на федерацијата за 1978 година, што ги 
усвои Собранието на СФРЈ , на седницата на Со-
јузниот собор од 26 декември 1978 година. 

П Р бр. 748 
26 декември 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ , 
Драгослав Марковиќ, е. р. 

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 
НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1978 ГО-

ДИНА 

Член 1 
Во Буџетот на федерацијата за 1978 година 

(„Службен лист на СФРЈ" , бр. 62/77) во Оддел I. 
Општ дел, во член 1 точка 1 износот: „51.548,600.000" 
се заменува со износот: „52.031,300.000", во точка 2 
износот: „80.748,501.000" — со износот: „82.345,201.000", 
во точка 3 износот: „29.199,901.000" — со износот: 
„30.313.901.000", и во точка 4 износот: „19.712,901.000" 
— со износот: „20.826,901.000". 

Член 2 
Во член 3. во Билансот на приходите и расхо-

дите на Буџетот на федерацијата за 1978 година, 
во Оддел I. Приходи, се вршат следните измени: 

1) во Вид 1. Дел од приходите од царини и увоз-
ни давачки, во формата на приходите 11. износот: 
„22.969,500.000" се заменува со износот: „22.298,200.000", 
на обете места: 

2) во Вид 2. Даноци, во формата приходите 21. 
Дел од основниот данок на промет на производи, 
износот: „26.348.100.000" се заменува со износот: 
„27.462.100.000" на обете места; 

3) во Вид 6. Приходи на сојузните органи и 
други приходи, во формата на приходите 63. Други 
приходи, износот: „800,000.000", се заменува со из -
носот: „840,000,000". а во ставката Вкупно вид 6. 
Приходи на сојузните органи и други приходи, и з -
носот: „2.110.000.000", се заменува со износот: 
„2.150.000.000"; 

4) во Вид 7. Приходи од други општествено-по-
литички заедници, во формата на приходите 71. 
Придонеси од републиките и автономните покраини 
во потформата на приходите 711. Придонес од Соци-
јалистичка Република Босна и Херцеговина износот: 
„2.616,662.000" се заменува со износот: „2.618,313.000", 
во потформата на приходите 712. Придонес од 
Социјалистичка Република Македонија , износот: 
„1.170,724.000" се заменува со износот: „1.170,180.000", 
во потформата на приходите 713. Придонес од 
Социјалистичка Република Словенија, износот: 
„3.556,627.000" се заменува со износот: „3.548,023.000", 
во потформата на приходите 714. Придонес од Со-

цијалистичка Република Србија без автономните 
покраини, износот: „5.093,598.000" се заменува со 
износот: „5.095,920.000", во потформата на приходите 
715. Придонес од Социјалистичка Република Хрват -
ска, износот: „5.563,583.000" се заменува со износот: 
„5.566,352.000", во потформата на приходите 716. 
Придонес од Социјалистичка Република Црна Гора, 
износот: „381,067.000" се заменува со износот: 
„382,561.000", во потформата на приходите 717. При-
донес од Социјалистичка Автономна Покраина В о ј -
водина, износот: „2.360,499.000" се заменува со изно-
сот: „2.361,259.000", во потформата на приходите 718. 
Придонес од Социјалистичка Автономна Покраина 
Косово, износот: „84,141.000" се заменува со износот: 
„84,298.000", а во ставката Вкупно вид 7. При-
ходи од други општествено-политички заедници, 
износот: „19.712,901.000" се заменува со износот: 
„20.826,901.000"; 

5) во ставката Вкупно приходи за распоред (ви-
дови 1 до 7), износот: „80.748,501.000" се заменува 
со износот: „82.345,901.000". 

Во Оддел И. Расходи, се вршат следните изме-
ни: 

1) во ставката Основна намена 10 — Наменски 
дополнителни средства, во распоредната група 10-2 
Средства распоредени во определен износ, износот: 
„16.249,276.000" се заменува со износот: „16.529,276.000", 
на обете места: 

2) во ставката Основна намена 14 — Нестопан-
ски инвестиции, во распоред ната група 14-2 Сред-
ства распоредени во определен износ, износот: 
„1.945,097.000" се заменува со износот: „1.985,097.000", 
на обете места; 

3) во ставката Основна намена 17 — Обврски 
од поранешните години, во распоредната група 17-2 
Средства распоредени во определен износ, износот: 
„4.897,909.000" се заменува со износот: „6.174,609.000" 
на обете места; 

4) во ставката Вкупно расходи (основни намени 
7 до 23) износот: „80.748,501.000" се заменува со и з -
носот: „82.345,201.000". 

Член 3 
Во посебниот дел на Буџетот на федерацијата 

за 1978 година се вршат следните измени: 
1) во член 4 износот: „80.748.501.000" се замену-

ва со износот: „82.345,201.000"; 
2) во раздел 17. Сојузен секретаоијат за ф и -

нансии, во Основната намена 10 — Наменски до-
полнителни средства, во позиција 317 (10-2) Сред-
ства за валоризација на воените пензии, износот: 
„718,000.000" се заменува со износот: „998 000.000" а 
во ставката Вкупно основна намена 10. износот: 
„4.348,000.000" се заменува со износот- . 4 623.000.000". 

Во основната намена 17 — Обврски од поране-
шните години, по позицијата 331 се додаваат две 
нови позиции 331а и 3316, кои гласат: 

„331а (17-2) Обврски на федерацијата по основ 
на унапредувањето на надворешнотрговската р а з -
мена 1.162,400.000". 

„3316 (17-2) Други обврски по основ на унапре-
дување на надворешнотрговската р а з м е р 1 "> * 300.000". 

Во ставката Вкупно основна намена 17. износот: 
„4.897,909.000" се заменува со износот: ,6.174.609.000", 
во ставката Вкупно глава 1. износот: .,17.665.681.030" 
се заменува со износот: „19.222.381.030". во ставката 
Вкупно раздел 17 (позиции 282 до 344^ износот: 
„17.699,123.110" се заменува со износот: „19.255.823.110' 
и во ставката Рекапитулација на раздел 17. Сојузен 
секретаријат за финансии износот: ,.17.639,856.010' 
се заменува со износот: „19.196.556.010". а износот: 
„17.699.123.110" со износот: „19.255 823.110" 

3) Во раздел 32. Сојузна управа за царини, во 
Основната намена 14 — ^ с т о п а н с к и инвестиции, 
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во позиција 680 (14-2-21) Средства според програма-
та за модернизација износот: „109,000.000" се заме-
нува со износот: „149,000.000", во ставката Вкупно 
основна намена 14, износот: „109,000.000" — со изно-
сот: „149,000.000", во ставката^ Вкупно раздел 32 
(позиции 657 до 680) износот: „782,605.470" се заме-
нува со износот: „822.605.470", во ставката Р е к а п и -
тулација на раздел 32. Сојузна управа за царини 
износот: „170,948.200" се заменува со износот: 
„210,948.200", а износот: „782,605.470" — со износот: 
„822,605.470". 

Член 4 
Овие измени и дополненија влегуваат во сила 

наредниот ден од денот на објавувањето во „ С л у ж -
бен лист на СФРЈ" . 

1112. 

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВА-
ЊЕ И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ПРИ-

ХОД И НА ДОХОДОТ 

Се прогласува Законот за измени и дополнени-
ја на Законот за утврдување и распоредување на 
вкупниот приход и на доходот, што го усвои Со-
бргнието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот со-
бор од 26 декември 1978 година. 

П Р бр. 751 
26 декември 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ , 
Драгослав Марковиќ, е. р. 

З А К О Н 
З А ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ З А 
УТВРДУВАЊЕ И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ВКУП-

НИОТ ПРИХОД И НА ДОХОДОТ 

Член 1 
Во Законот за утврдување и распоредување на 

вкупниот приход и на доходот („Службен лист на 
СФРЈ" , бр. 62/77), во член 47 по став 1 се додава 
нов став 2, ко ј гласи: 

„Од доходот на основната организација соглас-
но со алинеја 11 став 1 од овој член, се намируваат 
и придонесот кон Титовиот фонд за стипендирање 
на мл9ди работници и работнички деца, како и из-
датоците на основната организација за стипендира-
ње на студенти и ученици, преземени со самоуп-
равна спогодба или со договор." 

Досегашниот став 2 станува став 3. 

Член 2 
Во член 83 по зборовите: „Основната организа-

ц и ј а " се додаваат запираа и зборовите: „односно 
работната заедница". 

Член 3 
По член 83 се додава нов член 83а, кој гласи: 
„Основната организација односно работната з а -

едница може во 1978 и 1979 година од чистиот до-
ход остварен во текот на годштата да исплатува 
регрес за годишен одмор, ако за таа намена нема 
издвоени средства во фондот за заедничка потро-
шувачка . " 

Член 4 
Во член 85 став 2 бројот: „1978" ре заменува со 

бројот: „1980". 

Член 5 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на С Ф Р Ј " . 

1113. 

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, издавам 

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

АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ 

Се прогласува Законот за измени и дополнени-
ја на Законот за сојузните административни такси, 
што го усвои Собранието на СФРЈ , на седницата на 
Соборот на републиките и покраините од 26 декем-
ври 1978 година. 

П Р бр. 753 
26 декември 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката , 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Собранието на С Ф Р Ј , 

! Драгослав Марковиќ, е. p. 

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

СОЈУЗНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ 

Член 1 
Во Законот за сојузните административни такси? 

(„Службен лист на СФРЈ" , бр. 5/72) член 13 се мену-
ва и гласи: 

Ослободени се од плаќање такси: 
1) општествено-политичките заедници и нивни-

те органи, месните заедници и самоуправните инте-
ресни заедници основани со закон, со самоуправна 
спогодба врз основа на закон, односно со одлука на 
собранието на општествено-политичката заедница, и 
органите на општествената заедница; 

2) организациите на здружен труд, д р у ^ т е са -
моуправни организации и заедници, општествените 
организации, здруженијата на граѓаните и другите 
организации, ако во границите на овластувањата 
што им се дадени со закон или со пропис донесен 
врз основа на закон решаваат во управните пред -
мети по барања од странките; 

3) Службата на општественото книговодство; 
4) организациите на здружен труд во областа на 

образованието и воспитувањето, науката, културата , 
здравството и социјалната заштита; 

5) организациите на Црвениот крст; 
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6) организациите на Воздухопловниот сојуз на 
Југославија за списите и де јствијата што се однесу-
ваат на одобрување н а летови заради спортски де ј -
ности и манифестации; 

7) странските дипломатски и конзуларни прет-
ставништва во дипломатски конзуларни работи, под 
услов на реципроцитет; 

8) работниците за актот за засновање на работен 
однос и за списите и дејствијата , во врска со оства-
рувањето и заштитата на правата од работниот од-
нос; 

9) работниците кои привремено се наоѓаат вон 
од работниот однос — во постапката за добивање на 
материјалното обезбедување и на другите права 
што им припаѓаат по тој основ; 

10) граѓани за кои, според прописите на опште-
с т в е н о в о литичката заедница на чи ја територија 
имаат живеалиште, се смета дека се во слаба имотна 
состојба." 

Член 2 
Во член 15 во точка 8 зборот: „поплаки" се заме-

нува со зборот: „предлози", а во точка 9 на кра јот 
се додаваат зборовите: „и на сојузниот општествен 
правобранител на самоуправувањето". 

Член 3 
Измената не в а ж и за македонскиот текст. 

Член 4 
Во член 22 став 1 зборовите: „до југословенските 

дипломатски и конзуларни претставништва" се з а -
менуваат со зборовите: „во дипломатските и конзу-
ларните претставништва на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија" . 

Член 5 
' Во член 26 став 1 точка 1 се менува и гласи: 

„1) дејствија што се извршени на барање од ор-
ганите на општествено-политичката заедница, мес-
ната заедница, самоуправната интересна заедница 
основана со закон, со самоуправна спогодба врз ос-
нова на закон, односно со одлука на собранието на 
општествено-политичката заедница или орган на 
странска држава , ако не е во п р а ш а њ е исклучиво 
или претежно интерес на странката;". 

Член б 
Член 35 се брише. 

Член 7 
Во член 1 и член 21 ст. 1 и 4 зборот: „посебен" 

Се заменува со зборот: „друг". 

Член 8 
Во чл. 2, 21 до 27 и чл. 29 до 31 зборот: „Југо-

славија" се заменува со зборовите: „Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија" . 

i Член 9 
Во чл. 17, 26 и 31 зборовите: „југословенски др -

ж а в ј а н и " се заменуваат со зборовите: „држав јани на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослав 
вија" . 

Член 10 
Се овластува Законодавно-правната комисија на 

Соборот на републиките и покраините на Собрание-
то на С Ф Р Ј да го утврди пречистениот текст на З а -
конот за сојузните административни такси. 

! Член 11 
г Овој закон влегува во сила осмиот ден од Денот 
fea објавувањето во „Службен лист на С Ф Р Ј " . 

1114. 

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија , издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА З АКОНОТ З А ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА З А К О Н О Т ЗА КОНТРОЛА 
НА КВАЛИТЕТОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ И П Р Е -
Х Р А Н Б Е Н И Т Е ПРОИЗВОДИ ВО НАДВОРЕШНО-

ТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ 

Се прогласува Законот за измени и дополне-
нија на Законот за контрола на квалитетот на 
земјоделските и прехранбените производи во н а -
дворешнотргозскиот промет, што го усвои Собра-
нието на СФРЈ , на седницата на Соборот на репуб-
ликите и покраините од 26 декември 1978 година. 

П Р бр. 754 
26 декември 1978 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ , 

Драгослав Марковиќ, е. р. 

З А К О Н 

З А И З М Е Н И И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ З А 
К О Н Т Р О Л А НА КВАЛИТЕТОТ НА ЗЕМЈОДЕЛ-
СКИТЕ И П Р Е Х Р А Н Б Е Н И Т Е ПРОИЗВОДИ ВО 

НАДВОРЕШИОТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ 

Член 1 
Во Законот за контрола на квалитетот на зем-

јоделските и прехранбените производи во надво-
решнотрговскиот промет („Службен лист на СФРЈ" , 
бр. 28/75), на кра јот од членот 2 се додава кова 
реченица, ко ја гласи: 
„Со тој пропис може да се опрдели контролата иза 
квалитетот за . одделни земјоделски и прехранбени 
производи и нивни преработки да се врши само пов-
ремено". 

Ч л е н 2 
Во член 3 ставот 2 се именува*и гласи: 
„Под извозен квалитет, во смисла на овој з а -

кон, се подразбира квалитетот договорен со стран-
ски купувач, ако за одделни производи наменети 
за извоз не е пропишан посебен извозен квалитет 
в р з основа на чл. 31 и 32 од Законот за стандар-
дизацијата ." 

Член 3 
Во член 4 се додава нов став 2 , .кој гласи: 
„Со контролата на квалитетот на производите 

што се увезуваат, за кои не е пропишан квалитет 
за пуштање во промет на внатрешниот пазар, се 
утврдува дали тие производи во поглед на органо-
лептичките својства и составот им одговараат на 
особините и карактеристиките својствени за тие 
производи." 

Член 4 
Во член 11 став 2, на крајот, се додава запирка 

и зборовите: „како и за производите што се уве-
зуваат по одобрение издадено врз основа на член 
38 од Законот за стандардизацијата" . 

Член 5 
Во член 15 по став 3, се додава нов став 4, ко ј 

гласи: 



'Страна 2690 — Број 7<$ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ1 Петок, 29 декември 197$ 

„ К а ј производите за кои, според овој закон, 
може да се изработи цертификат само врз основа 
на претходно извршена анализа или суперанализа, 
трошоците за таа анализа ги поднесува извозникот, 
односно увозникот, а трошоците за суперанализа 
само ако резултатите од суперанализата бидат непо-
волни за извозникот односно увозникот, Извозни-
ците, односно увозниците и ги плаќаат тие трошо-
ци на организацијата на здружен труд што ја и з -
вршила анализата односно суперанализата на про-
изводите." 

Досегашниот став 4 станува став 5. 
Член 6 

Во член 16, по став 2, се додаваат нови ст. 3 
и 4, кои гласат: 

„По исклучок од одредбата на став 2 од овој 
член, царинските органи ќе допуштат увоз и цари-
нење на производи без цертификат, а организаци-
ите на здружен труд што вршат превозничка де ј -
ност ќе примаат на превоз производи без цертифи-
кат врз основа на потврда од Сојузниот пазарен 
инспекторат за тоа дека е извршен органолептлчки 
преглед на тие производи и дека се земени мостри 
за лабораториско испитување, односно анализа за -
ради конечно утврдување на квалитетот на тие 
производи и издавање на цертификат, односно до-
несување на решение за одбивање на барањето за 
издавање на цертификат. 

Увозникот не смее производите од став 3 на 
овој член да ги пушта во промет додека за нив не 
ќе добие цетификат , а до тогаш тие производи мо-
раат да бидат во карантин." 

Член 7 
Во член 17 став 2 се менува и гласи: 
„Со прописот од став 1 на овој член се опре-

делуваат производите за кои може да се издаде 
цертификат само врз основа на претходното извр-
шено испитување, односно анализа или суперана-
лиза на тие производи, начинот на вршење на ис-
питувањето, односно анализата или суперанализата 
и организациите на здружен труд што можат да вр-
шат суперанализа на производи." 

Член 8 
Во член 18 став 1 точка 1 зборовите во загра-

да: „чл. 3 и 11" се заменуваат со зборовите: „чл. 
3, 4 и 11". 

Во точка 3 зборовите: „снабдени со цертифи-
кат (член 16 став 2)" се заменуваат со зборовите: 
„снабдени со цертификат, односно со потврда (член 
16 ст. 2 и 3)", а на кра јот точката се заменува со 
точка и запирка. 

По точка 3 се додава нова .точка 4, која гласи: 
„4) ако пушти во промет производи од член 16 

став 3 на овој закон без цертификат (член 16 став 
4)." 

Член 9 
Во член 19'зборовите: „снабдени со цертификат 

(член 16 став 2)" се заменуваат со зборовите: „снаб-
дени со цертификат односно со потврда (член 16 
ст. 2 и 3)". 

Член 10 
Во член 5 став 2, член 6 став 2, член 7 став 6 

и член 17 став 1 зборовите: „секретарот за назар 
и цени" се заменуваат со зборовите: „секретарот за 
пазар и општи стопански работи", а ЕО член 8 став 
5, член 10 став 4, член 12 став 2 и член 13 став 4, 
зборовите: .Сојузниот секретаријат за пазар и це-
ни" — со зборовите: „Сојузниот секретаријат за па -
зар и општи стопански работи". 

Член 11 
Овој закон влегува во сила осмиот дг^т ел денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈЧ 

1115. 

Врз основа на член 286 став 2 точ. 1 и 2 и член 
257 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Р е -
публика Југославија , а во врска со член 122 од З а -
конот за основите на системот на општественото 
планирање и за општествениот план на Југославија , 
Собранието на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија , на седницата на Соборот на ре -
публиките и покраините од 26 декември 1978 годи-
на, врз основа на согласноста од собранијата на ре-
публиките и од собранијата на автономните покра-
ини, донесува 

Р Е З О Л У Ц И Ј А 
ЗА ПОЛИТИКАТА НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ОП-
ШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА ЈУГОСЛАВИЈА З А 

ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ВО 1979 ГОДИНА 

1. Заради понатамошно развивање на соци-
јалистичките самоуправни односи, а тргнувајќи од 
целите и задачите на Општествениот план на Ј у -
гославија за периодот од 1976 до 1980 година (во 
понатамошниот текст: План), има јќи ги предвид 
пројавените тенденции и проблеми на развојот, ос-
новно определување на политиката на општестве-
но-економскиот развој во 1979 година е решително 
спроведување на политиката па економска стаби-
лизација . Во остварувањето на целите и задачите 
на Планот н а ј в а ж н и задачи на општествено-еко-
номскиот развој за 1979 година се: 

а) да се обезбеди поголема стабилност на опште-
ствено-економските движења со посуштествено н а -
малување на пренапрегнатоста на односите во рас-
пределбата на доходот и општествениот производ, 
поголема усогласеност на стоковно-паричните . д -
носи на домашниот пазар, зголемување на изво-
зот и порационален увоз и да се совладуваат и от-
странуваат причините за економската нестабилност; 

б) динамиката на стопанскиот растеж поцело-
сно да се усогласува со доследното спроведување 
на политиката на економска стабилизација и со 
потребата од совладување на причините што соз-
даваат и ја поттикнуваат економската нестабил-
ност, како и да се обезбеди динамиката на стопан-
скиот растеж ^ с у ш т е с т в е н о да придонесува кон 
отстранување на растројствата во распределбата ла 
доходот и стоковно-паричните односи и кон ј акнење 
на економската позиција на земјата спрема стран-
ство; 

в) поорганизирано и поконкретно да продолжи 
активноста врз понатамошното развивање на со-
цијалистичките самоуправни односи во сите сфери 
на општествената репродукција, а особено: 

— уште повеќе да се зацврсти самоуправната 
општествено-економска положба на работникот и 
да се засили неговата улога и положба во основни-
те и други организации на здружен труд; 

— подинамично да се остварува процесот на 
здружување на труд и средства, посебно со усогла-
сување на програмите за развој врз доходовни ос-
нови и во согласност со системот на општествено 
планирање; 

— со доследна примена на системските реше-
нија да се обезбеди самоуправна преобразба на Оан-
карството, на организациите на здружен труд во 
прометот и во осигурувањето; 

— во согласност со донесените системски реше-
нија да се заврши во основа самоуправното орга-
низирање на стопанството во областа на економ-
ските односи со странство; 

— да се обезбеди доследна примена на систем-' 
ските решенија, а посебно во утврдувањето и ос-
тварувањето на Единствената проекција на п л а т -
ниот биланс и девизниот биланс на Југославија за 
1979 година и на платнобилансните и девизноби-
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ленените позиции на републиките и автономните 
покраини, на заедничката девизна и заедничката 
монетарно-кредитна политика; 

г) заради поцелосно и подоследно остварување 
на политиката на економска стабилизација и за 
ј акнење на материјалната положба на здружениот 
труд-

— со усогласување на сите форми на потрошу-
вачка со остварениот доход да се обезбеди подоб-
рување на материјалната положба на здружениот 
труд; 

— да се забрза процесот на здружување на 
труд и средства и да се запре растежот на задол-
ж е н о с т на стопанството со сведување на инвести-
ционата потрошувачка во реални рамки и усогла-
сување на другите видови на потрошувачка со рас-
ло ложивиот доход; 

— инвестиционата потрошувачка да се усогла-
си со расположивите средства, да се подобри струк-
турата на вложувањата и ефикасноста на инвести-
циите; 

—да се обезбедат услови растежот на цените 
да биде понизок од растежот на цените во 1978 го-
дина; 

— со зголемување на извозот на стоки и услуги 
и на други девизни приходи и со забавање на ра-
стежот на увозот да се постигне дефицитот БО плат-
ниот биланс на земјата да биде понизок од д е ф и -
цитот во 1978 година и да се намали степенот на 
задолженоста на земјата спрема странство; 

— да се постигне стапката на растеж на про-
дуктивноста на трудот да биде над стапката оства-
рена во 1978 година и да се обезбеди зголемување 
на доходот со поголема ефикасност, на стопанису-
вањето, а особено со општо штедење во сите среди-
ни, рационализација на материјалните трошоци на 
производството, намалување на сите непродуктиз-
ни трошоци и со доследна примена на распределба 
според резултатите на трудот. 

Со остварувањето на овие задачи да се обезбеди 
динамичен растеж на општествениот производ врз 
стабилни основи, да се забрза подобрувањето на 
структурата на производството и јакнењето на кон-
курентната способност на стопанството. 

2. Понатамошното забрзување на развојот на 
самоуправните општествено-економски и политич-
ки односи врз основа на Уставот на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија , Законот за 
здружениот труд, Законот за основите на системот 
на општественото планирање и за Општествениот 
план на Југославија и други системски закони е 
една од на јважните задачи на општествено-еко-
номскиот развој во 1979 година. 

Сите општествено-политички заедници, органи-
зации на здружен труд и други самоуправни орга-
низации и заедници сестрано и темелно ќе ги ана-
лизираат остварените резултати во развојот на оп-
штествено-економските и самоуправните односи и 
врз основа на тоа ќе развиваат активност и ќе пре-
земаат мерки за понатамошно ј акнење на процесот 
на развојот на општествено-економскиот систем и 
социјалистичките самоуправни односи. Ќе се пот-
тикнува развојот на општествено-економската содр-
жина на доходот и понатаму ќе се унапредат одно-
сите во распоредувањето на доходот и чистиот до-
ход и на средствата за лични доходи. Имајќи пред-
вид дека роковите за примена на системските ре-
шенија изминаа, посебна обврска на општествено-
-подитичките заедници, .на организациите на здру-
ж е н труд и на други самоуправни организации и 
заедници- е да состават програми заради ^ д о с л е д -
на пуштена на законските и подзаконските акти. 

Организациите на здружен труд и другите само-
управни организации и заедници, општествено-по-
литпчките заедници и другите органи и организа-
ции доследно ќе ги извршуваат обврските преземе-
ни со договорите и самоуправните спогодби. Ќе се 
засили одговорноста на сите учесници во договара-

њето и самоуправното спогодување и на поединци 
за доследно остварување на склучените договори 
и самоуправни спогодби и на договорената полити-
ка на развој . 

Организациите на здружен труд и другите са-
моуправни организации и заедници и делегатските 
собранија, најдоцна до крајот на првото тримесечје 
од 1979 година ќе ги разгледуваат извештаите за 
остварувањето на договорите и самоуправните спо-
годби и врз осноза на тоа ќе преземат потребни 
мерки за нивно доследно остварување. 

Ќе се обезбеди понатамошно развивање и "по-
ефикасно функционирање на делегатскиот систем 
во сите области и форми на општествено одлучува-
ње. Со тоа ќе се осигури решавачка улога на работ-
ниците во здружениот труд и на работните луѓе 
во донесувањето на одлуките на општествено-по-
литичките заедници, самозшравните организации и 
заедници, интересните заедници и месните заед-
ници. 

2.1. Самоуправните организации и заедници и 
општеетвено-политичките заедници ќе обезбедат 
што поцелосна примена на системот на економски 
односи со странство и ќе придонесат кон развојот 
на самоуправните механизми со цел здружениот 
труд да ги определува условите за работење со 
странство и да преземе обврски, права и одговор-
ности за остварување на договорената проекција на 
платниот биланс и девизниот биланс на Југославија 
за 1979 година и проекцијата на платнобилансните 
и девизнобилансните позиции на републиките и 
автономните покраини за 1979 година. Притоа ре-
публиките и автономните покраини ќе преземаат 
мерки за што подоследно остварување на законите 
од областа на економските односи со странство, за 
зголемување на извозот на стоки и услуги и за 
намалување на негативното салдо во своите платно-
билансни и девизнобилансни позиции, а со тоа и 
намалување на учеството во дефицитот на теков-
ниот платен биланс и девизен биланс на Југосла-
вија . Побрзо да се оспособуваат самоуправните 
интересни заедници за економски односи со стран-
ство за вршење на нивните функции и да се р а з -
вива нивна поефикасна соработка со коморите, со 
асоцијациите на здружен труд и со банките. 

Организациите на здружен труд во рамките на 
самоуправните интересни заедници за економски 
односи со странство ќе ја засилат активноста врз 
меѓусебното поврзување и здружување на труд 
и средства заради унапредување на извозот и ќе 
го забрзат преземањето и остварувањето на права-
та, обврските и одговорностите за спроведување на 
системот и политиката во областа на економските 
односи со странство заради унапредување на раци-
оналниот извоз и други форми на стекнување де-
визни приходи, рационално користење на девизите 
и 'рационална супституција на увозот, усовршува-
ње на системот на поттикнување на извозот, усо-
гласување на елементите на плановите за прилив 
и одлив на девизи и на плановите за кредитни од-
носи со странство и" др. Ќ е се обезбеди ажурно сле-
дење на остварувањето на проекцијата на платно-
билансните и девизнобилансните позиции на ре-
публиките и на автономните покраини. Понатаму 
да се оспособуваат секциите на стопанските комо-
ри за развој на економските односи со одделни зем-
ји. Да се забрза основањето и побрзо да се оспосо-
буваат заедничките претставништва во странство 
и другите носители на остварувањето на договоре-
ната политика во областа на економските односи 
со странство. 

Заради подоследна примена на новиот систем 
на ^хоттомск-ите односи со странство, неопходно е во 
1979 година н а в о ђ е н о да се преземаат сите потреб-
ни мелќи и посебно внимание да му се посвети на 
развојот на самоуправното планирање во областа 
на економските односи со странство, со кој би се 
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Обезбедило економски пологично поврзување на 
тековите на приливот и одливот на девизи и вли ја -
ние на организациите на здружен труд кои во по-
значајна мера придонесуваат кон остварување на 
задачите во рамките на политиката на развојот на 
економските односи со странство, а посебно на по-
литиката на извозот. 

2.2. Ќе се забрза донесувањето на Законот за 
системот на проширената репродукција, Законот за 
основите на системот на цените и Законот за ос-
новите на системот на компензации и потреб-
ните нормативни акти и предвидените мерки за 
нивно спроведување. Во согласност со Законот за 
здружениот труд и со други системски закони, со 
мерките на економската политика, со доградба на, 
механизмите на стопанскиот систем и со активно-
сти на сите носители на планирањето побрзо да се 
подобруваат односите во проширената репродукци-
ја. Во финансирањето на репродукцијата да се пот-
тикнува здружувањето на труд и средства и раз-
војот на други самоуправни форми на насочување 
на акумулацијата. Кредитните односи побрзо да се 
заменуваат со самоуправни форми на здружување 
на труд и средства заради заедничко стекнување 
на доход. 

2.3. Федерацијата, републиките и автономните 
покраини преземаат обврска договорите што се 
предвидени со Планот, а уште не се донесени да 
ги донесат што побрзо, а најдоцна до крајот на фев -
руари 1979 година да склучат Договор за контину-
итетот на изградбата на капацитети на црната ме-
талургија во периодот од 1976 до 1980 година за 
развој на производството по 1980 година и Договор 
за посебните мерки на економската политика за 
поттикнување на договорениот развој на дејности-
те од посебно значење за остварување на полити-
ката за вкупниот развој на земјата утврдена во 
Општествениот план на Југославија за периодот 
од 1976 до 1980 година, до крајот на март 1979 го-
дина, Договор за распоред на правата на задолжу-
вања во странство на републиките и на автоном-
ните покраини за остварување на договорената по-
литика за развој во периодот од 1976 до 1980 го-
дина. а до крајот на првото полугодие на 1979 го-
дина Договор, за основите на општествениот план 
на Југославија за развој на производството и пре-
работката на нафта и гас во периодот од 1976 до 
1980 година PI на објектите за континуитет. 

2.4 Со активностите на самоуправните органи-
зации и заедници ќе се забрза самоуправното оп-
пггествено-економско трансформирање на банките, 
заедниците на осигурување и на другите финанси-
ски институции и ќе се обезбеди работниците по-
целосно да завладеат со паричните текови на оп-
штествената репродукција. Посебно внимание тре-
ба да му се посвети на развивањето и основањето 
на интернР1 банки или на посебни финансиски 
служби на организациите на здружен труд и да се 
заврши конституирањето на здружените банки. Да 
се обезбеди поефикасно функционирање на деле-
гатскиот систем во банките и другите финансиски 
институции и полно влијание и контрола на здру-
жениот труд во одлучувањето во банките. Сред-
ствата на здружениот труд во банките да се насо-
чуваат со самоуправни спогодби на основните ор-
ганизации на здружен труд врз основа на планови-
те и програмите на основните организации на здру-
жен труд и врз основите на општествените планови 
на општеетвено-политичките заедници. Треба да 
јакне улогата на банките во системот на планира-
њето со цел, врз основа на нивните планови, само-
управни спогодби и договори за основите на планот, 
банките кака финансиски асоцијации на здружени-
от труд да придонесат кон реалноста и ефикасно-
ста на планирањето. 

Ќе се преземаат мерки и ќе продолжат актив-
ностите врз уставната трансформација на внатреш-

ната и надворешната трговија и доходовно поврзу-
вање и здружување на трудот и средствата на про-
изводните и прометните организации. 

2.5. Во организациите на здружен труд и во 
другите самоуправни организации и заедници и оп-
штествено-политички заедници, при доследна при-
мена на Законот за основите на системот на опште-
ственото планирање и за Општествениот план на 
Југославија треба да се пристапи во 1979 година 
кон склучување на самоуправни спогодби и дого-
вори за основите на плановите и да се подготвуваат 
нацрти на општествените планови за развој од 1981 
до 1985 година и да се пристапи кон нивно усогла-
сување. Ќе се интензивира работата врз подготов-
ката на Општествениот план на Југославија за пе-
риодот од 1981 до 1985 година и на политиката за 
долгорочниот развој на земјата по 1985 година. 

Најдоцна во првото полугодие на 1979 година 
ќе се донесат законите за планирањето во репуб-
ликите и автономните покраини во кои тие не се 
донесени. 

Организациите на здружен труд и другите са-
моуправни организации и заедници и општествено-
,политичките заедници ќе ги оспособат стручните 
органи и служби за подготовка на среднорочните 
планови за периодот од 1981 до 1985 година заради 
поефикасно вршење на работите и доследна приме-
на на новиот систем на самоуправното општествено 
планирање. Ќе се донесат одлуки и програми на 
работата за подготовка на овие планови, ќе се за-
брзаат подготовките на научните и стручните ос-
нови за склучување на самоуправни спогодби и 
договори за основите на среднорочните планови и 
програми за развој, па за таа цел да се ангажи-
раат сите научни и стручни институции. Да се по-
добри квалитетот на научноистражувачката рабо-
та, и да се усогласи таа со барањата на доследна 
примена на самоуправниот систем на општественото 
планирање. 

3. Остварувањето на целите и задачите на Пла-
нот во сегашните услови на внатрешна и надво-
решна конјуктура бара решителни напори за-
ради обезбедување на поусогласени односи во оп-
штествената репродукција. Динамичниот стопански 
растеж да се заснова врз стабилни основи и да се 
подобрува структурата на производството, врз пого-
лемо насочување на стопанството кон извоз, попро-
дуктивна работа, јакнење на другите квалитети во 
стопанисувањето и развој и остварување на поу-
согласени стоковно-парични односи. Со активно-
сти на здружениот труд и со мерки на економска-
та политика во 1979 година да се оствари реален 
растеж на општествениот производ на вкупното 
стопанство околу 6°/о, во што на индустријата 
околу 7%, на земјоделството 5°/о, при динамичен 
растеж во другите области. Предвидениот растеж на 
општествениот производ на вкупното стопанство 

ќе се заснова врз соодветна побарувачка на домаш-
ниот пазар, зголемување на извозот и поголема 
супституција на увозот, при побрз растеж на про-
дуктивноста на трудот. Зголемувањето на извозот 
е услов за постигање на динамичен и стабилен ра -
стеж на стопанството. Со поусогласени стоковно-
-парични односи, со промени на односите во рас-
пределбата на општествениот производ и доходот и 
со јакнење на материјалната основа на здружениот 
труд да се влијае врз зацврстувањето на предвиде-
ниот растеж на стопанството и врз стабилизацијата 
на тековите во општествената репродукција. 

Инвестициите во основни средства, особено 
вложувањата во договорените капацитети во деј-
ностите од посебро значење за вкупниот развој на 
земјата и за зголемувањето на извозот, ќе биде 
поддршка на остварувањето на предвидениот сто-
пански растеж и на вкупниот развој на земјата. 
Со договорените мерки на економската политика и 
со активности на сите носители на планирањето ќе 
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се стимулира производството со кое економски ра-
ционално се заменува увозот и економски раци-
онално се зголемува извозот, како фактор за ди-
намичен стопански растеж и подобрување на по-
ложбата на земјата во меѓународната поделба на 
трудот. 

Федерацијата, републиките, автономните покра-
ини и општините со тековните мерки на економска-
та политика од својата надлежност понатаму ќе ја 
конкретизираат политиката на економската стаби-
лизација утврдена со оваа резолуција, и во врска 
со тоа до крајот на февруари 1979 година ќе доне-
сат програма на мерки и активности. Во истиот 
рок организациите на здружен труд и другите са-
моуправни организации и заедници ќе утврдат про-
грами на активности и мерки за остварување на 
политиката на економска стабилизација утврдена 
со оваа резолуција. Особено внимание ќе му се пос-
вети на подигањето на продуктивноста на трудот 
и на ефикасноста на стопанисувањето. 

3.1. Ќе се подобри користењето на средствата 
за работа и порационалната употреба на предмети-
те на трудот. Со програмите за штедење што орга-
низациите на здружен труд ќе ги донесат до кра-
јот на првото тримесечје на 1979 година ќе се 
утврди порационално користење на суровини, ре-
продукциони материјали и енергија, посебно на 
оние од увоз. За таа цел соодветните органи и 
организации ќе донесуваат стандарди, нормативи и 
други прописи што ќе придонесат за штедење на 
енергијата и суровини. Со подобра организација на 
работата ќе се осигури порационално користење на 
работното време. 

4. Организациите на здружен труд и другите 
самоуправни организации и заедници особено Не 
се ангажираат во 1979 година во спроведувањето 
на договорените мерки и доследното извршување на 
обврските преземени со договорите и самоуправните 
спогодби за развој на дејностите од посебно значе-
ње за вкупниот развој на земјата. Ќе ги усогласат 
обврските во своите планови и програми со догово-
рите и самоуправните спогодби за развој на овие 
дејности. Ќе ги засилат активностите и ќе преземат 
и дополнителни мерки во дејностите од посебно 
значење, чијшто развој заостанува во однос на до-
говорената политика. 

Ќе се забрза склучувањето на самоуправни 
спогодби помеѓу организациите на здружен труд 
предвидени со договорите за развој на дејностите 
од посебно значење и корисниците на нивните про-
изводи и услуги. 

Со самоуправни спогодби на организациите на 
здружен труд и на други самоуправни организации 
и заедници ќе се здружуваат и насочуваат располо-
живите средства од сите извори за развој на деј -
ностите од посебно значење. Во согласност со пре-
земените обврски и со одлуките за деловната поли-
тика, банките ќе насочат дел од средствата на сво-
јот кредитен потенцијал заради поттикнување на 
заеднички вложувања за развој на овие дејности, 
за која цел банките ќе склучат соодветни самоуп-
равни спогодби. 

Учесниците на договорите и самоуправните 
спогодби, републиките и автономните покраини ќе 
го анализираат остварувањето на договорената по-
литика за развој во сите дејности од посебно значе-
ње за вкупниот развој на земјата и ќе утврдат мер-
ки со кои се обезбедува реализација на договоре-
ниот развој на, оние дејности во кои се заостанува 
зад договорената политика. Федерацијата, републи-
ките и автономните покраини ќе ги. анализираат 
ефектите од остварувањето на »развојот на тие 
дејности од становиште на реализација на суштин-
ските цели на Планот и на политиката на економска 
стабилизација. 

Федерацијата, републиките и автономните пок-
раини, во рамките на своите надлежности, ќе пре-
земаат мерки со кои ќе се обезбеди постепено нама-

лување на увозот на суровини и други репродукци-
они материјали и на храна што се произведуваат 
во капацитетите опфатени со договорите за развој 
на дејностите од посебно значење за вкупниот раз -
вој на земјата. Со мерките ќе се влијае и врз заба-
вање на развојот во дејностите од посебно значење 
за вкупниот развој на земјата над рамките утврдени 
со Планот и со договорите за развој на овие дејно-
сти, водејќи сметка за годишните осцилации во зем-
јоделското производство. 

Можат и во 1979 година да се воведат царин-
ски контингенти за увоз на суровини и репродук-
циони материјали што не се произведуваат или не 
можат да се произведат во потребни количества 
во земјата и ако со тоа се придонесува ко« зголе-
мување на извозот и кон стабилизација на домаш-
ниот пазар. 

Републичките и покраинските самоуправни ин-
тересни заедници за економски односи со стран-
ство ќе му даваат приоритет на обезбедувањето на 
увоз на специфична опрема и резервни делови за 
опрема што не се произведува или не може да се 
произведе во земјата, неопходна за изградба на об-
јекти од посебно значење за вкупниот развој на 
земјата и за извозното стопанство. 

Во републиките ^автономиите покраини, во пр-
вото тримесечје на 1979 година ќе се утврдат прог-
рами и ќе се преземат мерки и активности за што 
побрзо завршување на објектите во дејностите од 
посебно значење за вкупниот развој на земјата, со 
побрзо здружување на труд и средства врз дохо-
довни односи и насочување на ч дополнителните 
странски средства. 

4.1. Организациите на здружен труд и самоуп-
равните интересни "заедници ќе ја засилат актив-
носта и ќе преземат мерки за поголемо користење 
на домашните извори на енергија. За таа цел орга-
низациите на здружен труд, самоуправните инте-
ресни заедници, федерацијата, републиките и авто-
номните покраини ќе преземаат активности и мер-
ки со кои ќе се обезбеди растежот на производство-
то и увозот на сурова нафта и потрошувачката на 
нафтени деривати да се остварува во согласност 
со политиката договорена во Планот и со платно-
билансните можности на земјата. Со овие мерки и 
самоуправни акти ќе се создадат услови со кои ќе 
се обезбеди рационализациј а на преработката на 
нафта и на потрошувачката на нафтени дерива-
ти и ќе се забрза изградбата на договорените капа-
цитети за секундарна преработка на нафта, на н а ф -
товоди и госоводи. Со договор на републиките и авто-
номните покраини кој ќе се склучи што побргу, а 
најдоцна во првото полугодие на 1979 година, ќе се 
утврдат условите за изградба на нови електрани, 
топлани и енергани на течни горива, освен објек-
тите опфатени со Договорот за основите на опште-
ствениот план на Југославија за развој на електро-
стопанството, јагленот и новите видови енергија 
во периодот од 1976 до 1980 година и со Договорот 
за континуитетот на изградбата на капацитети во 
периодот од 1976 до 1980 година за развој на про-
изводството на електрична енергија и јаглен во 
периодот по 1980 година, поаѓајќи од политиката 
утврдена со Планот. Со договор во Стопанската ко-
мора на Југославија во првото полугодие на 1979 
година ќе се донесат, во согласност со политиката 
утврдена во Планот, критериумите и програмата 
за мерки за што порационална потрошувачка и 
максимално штедење на нафтени деривати заради 
оптимална супституција со домашни извори на 
енергија, а особено к а ј големите потрошувачи на 
мазут и природен гас како енергетско гориво, во-
дејќи при тоа сметка за економските и техничко-
-технолошките можности, врз основа на што орга-
низациите на здружен труд ќе преземаат потребни 
мерки и активности. 

Ваквата ориентација во енергетската политика 
ќе :е поддржи и со економски мерки: со политика-
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та на цените, со даночната политика, со царинската 
политика и со други мерки. 

Организациите на здружен труд во доходовно 
поврзани целини ќе обезбедуваат поголемо намиру-
вање на потребите во енергија од домашно произ-
водство и рационална потрошувачка на гориво во 
целост. 

Со зголемување на производството и со неопхо-
ден увоз на сурова нафта и деривати и подобро ко-
ристење на капацитетите за преработка на нафта 
ќе се обезбеди континуирано снабдување заради за-
доволување на енергетските и неенергетските пот-
реби, нужните резерви и извоз, што ќе се утврди 
оо билансот што го донесува Сојузниот извршен 
совет во согласност со надлежните органи на ре-
публиките и на автономните покраини. 

Стопанските комори, во соработка со органите 
на федерацијата, републиките и автономните пок-
раини, со учество на самоуправните интересни заед-
ници за економски односи со странство, ќе утврдат 
програми за супституција на увозот на енергија, 
суровини, репродукциони материјали, делови за 
склопување и опрема и мерки за нивното спрове-
дување. 

Федерацијата, републиките и автономните пок-
раини ќе пристапат кон утврдување на долгорочна 
стратегија и програма на енергетската политика 
заснована врз поголемо користење на домашните 
извори на енергија. 

Организациите на здружен труд и други само-
управни организации и заедници ќе утврдат долго-
рочни програми за рационална потрошувачка на 
енергија засновани врз подобро користење на до-
машните извори. Во првото тримесечје на 1979 го-
дина ќе се утврди енергетската политика за 1979 
година. 

Федерацијата, републиките и автономните пок-
раини ќе ги утврдат односите на цените на оддел-
ни видови енергија, со кои ќе се обезбеди поголемо 
користење на домашните извори, во согласност со 
договорената политика на развојот на енергетика-
та. Ќе се преземат и други мерки со кои ќе се пот-
тикнува развојот на рудниците на јаглен. 

Републиките и автономните покраини ќе пре-
земаат потребни мерки, а заинтересираните орга-
низации на здружен труд и нивните заедници ќе 
ги зајакнат активностите за забрзување на истра-
жувањето и експлоатацијата на јаглен, нуклеарни 
суровини, нафта, гас, сончева и на други видови 
енергија, како и заради унапредување на техно-
логијата за добивање на гас и кокс од домашен 
јаглен. Со здружување на труд и средства треба 
повеќе да се користат домашните извори на енер-
гија. 

Републиките, автономните покраини и федера-
цијата во 1979 година ќе пристапат кон подготовка 
на договор за основите на политиката за развој на 
нуклеарната енергија до 2000 година и долгорочно 
истражување на нуклеарните суровини и ќе доне-
сат програма за безбедно користење на нуклеарната 
енергија. 

Заради поефикасна и навремена изградба на 
енергетски објекти, организациите на здружен труд 
и други самоуправни организации и заедници, ре-
публиките и автономните покраини, во согласност 
со преземените обврски од Договорот за основите 
на Општествениот план на Југославија за развој 
на електростопанството, јагленот и новите видови 
енергија во периодот од 1976 до 1980 година, на ј -
доцна до крајот на март 1979 година, ќе состават 
програми за завршување на објектите што се не-
опходни до крајот на 1980 година и ќе преземат 
мерки за нивно навремено завршување. 

4.2. Во согласност со договорената политика за 
развој на маптиноградбата, ќе се поттикнува про-
дажбата на опрема и бродови на домашниот пазар 
и во извоз. 

Со самоуправните спогодби на организациите на 
здружен труд и на нивните деловни заедници и здру-
женија , при поддршка на банките и развивање на 
здружувањето на труд и средства, ќе се усогласу-
ва развојот на капацитетите за производство на 
склопови и делови со финални фази во металниот 
комплекс. Врз таа основа треба побрзо да се заме-
нува увозот со домашно производство на опрема. 

4.3. Организациите на здружен труд и други са-
моуправни организации и заедници ќе ги за јакнат 
активностите врз обезбедувањето на договорениот 
развој, особено на примарните капацитети на цр-
ната и обоената металургија и завршувањето на 
изградбата на објекти во кои може брзо да започне 
производството. 

4.4. Учесниците на договорите и самоуправни-
те спогодби ќе ги преземаат договорените мерки и 
ќе ги зајакнат активностите врз забрзувањето на 
изградбата на објекти за производство на дефици-
тарни производи на базната хемија утврдени со До-
говорот за основите на Општествениот план на Ј у -
гославија за развој на базната хемија за периодот 
од 1976 до 1980 година. 

4.5. Доследно ќе се спроведува Договорот за 
основите на Општествениот план на Југославија 
за развој на агроиндустрискиот комплекс за пери-
одот од 1976 до 1980 година. Врз основаа на билан-
сот на основните земјоделски и прехранбени про-
изводи по републиките и автономните покраини 
и заедничкиот биланс ќе се преземаат соодветни 
мерки за спроведување, на утврдената политика на 
производството, извозот и увозот. Ќе се обезбеди 
подобра организираност на пазарот на земјоделско-
-прехранбени производи. Со самоуправно спогоду-
вање врз доходовни основи и договарање меѓу ор-
ганизациите на здружен труд, производството, 
преработката и прометот и организациите на пот-
рошувачите и другите општествени фактори заин-
тересирани и одговорни за снабдување со храна и 
договарање на производството и испораката пред 
почетокот на производниот процес ќе се обезбеди 
стабилен развој на производството и подобро орга-
низирање и стабилизација на пазарот на земјодел-
ско-прехранбените Цроизводи. 

Републиките, автономните покраини, општини-
те и заинтересираните организации на здружен труд 
и нивните заедници ќе преземат мерки и ќе ги за-
јакнат активностите заради подобра самоуправна 
организација на големите пазарни центри и ефи-
касно функционирање на деловните и самоуправни-
те интересни заедници за снабдување, кои ќе пре-
земаат одговорност за производството и испораката 
на храна. 

Ќе продолжи изградбата на сместувачки про-
стор за земјоделско-прехранбени производи и ре-
констукцијата и модернизацијата на капацитетите 
за преработка на земјоделско-прехранбени произ-
води за потребите на домашното производство и 
извозот. 

Поаѓајќи од договорената производна ориента-
ција во агроиндустрискиот комплекс и пласманот 
на земјоделско-прехранбени производи предност ќе 
му се дава на понатамошното зголемување на про-
изводството на пченица, пченка, индустриски ра-
стенија, месо и риба. Особено треба да се зголеми 
производството во организациите на здружен труд 
и во организираното производство на индивидуал-
ниот сектор. Заинтересираните организации на 
здружен труд и нивните заедници ќе ги за јакнат 
активностите за поголемо користење на системот за 
наводнување и одводнување и поширока примена 
на други мерки кои придонесуваат кон интензифи-
кација и преструктуирање на производството во 
согласност со Планот и Договорот за основите на 
Општествениот план на Југославија за развој на 
агроттчдустоискиот комплекс во периодот од 1976 
до 1980 година. 
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Ќе се преземат мерки заради нормализација на 
состојбата на пазарот на пченка со цел да се зачу-
ва добиточниот фонд и да се обезбеди стабилност 
во производството на добиток и месо. 

Во општините и големите потрошувачки цен-
три ќе се преземаат мерки и ќе се склучуваат са-
моуправни спогодби меѓу производиите и промет-
ните организации заради подобро снабдување ла 
граѓаните со земјоделско-прехранбеии производи. 
Заинтересираните организации на здружен труд и 
други самоуправни организации и заедници од ту-
ристичките центри долгорочно ќе се поврзуваат со 
производителите на земјоделско-прехранбени про-
изводи. Општините и градовите ќе преземат мер-
ки организирано да се вклучат индивидуалните 
производители во снабдувањето на пазарот со овие 
производи. 

Со деловната политика на банките и со само-
управните акти на заинтересираните организации 
за производство, преработка и промет на земјодел-
ско-прехранбени производи, ќе се насочи дел од 
кредитниот потенцијал на банките за кредитирање 
на организираното снабдување на градовите и дру-
гите потрошувачки центри, како и создава ње на 
стоковни резерви на земЈоделско-прехранбени про-
изводи. 

Ќе се забрза формирањето еа стоковни резерви 
во републиките, автономните покраини, општините 
и организациите на здружен труд и ќе се обезбеди 
единствено и синхронизирано дејствување на сто-
ковните резерви на земјоделско-прехргнбечи про-
изводи на сите нивоа и ќе се обезбедуваат тр?тни 
извори на средствата за нивно формирање. За тоа 
ќе придонесе побрзото доходовно поврзување на ор-
ганизациите на здружен труд, од примарното произ-
водство и преработката до прометот и потрошувач-
ката на земјоделско-прехранбзните производи. 

Во ридско-планинските подрачја ќе се поттик-
нува побрзиот развој на сточарството и производ-
ството на добиточна храна и ќе се развива сто-
ковното производство кое ќе се поврзува со 
преработувачката индустрија. Ќе се интензивира 
производството и во медитер&нското подрачје и 
развојот на морското рибарство. 

Ќе се зајакнат активностите и ќе се поттик-
нува здружувањето на земјоделците со развивање 
разни форми на меѓусебно здружување на нивниот 
труд, земја и други средства и со работниците во 
здружен труд, засновано воз принципот на заед-
нички вложувања и распределба на заедничкиот 
доход. Земјоделските задруги, основните организа-
ции на кооперанти и другите организации на здру-
жен труд во кои се здружуваат земјоделци ќе се 
развиваат како носители на доходот и на прошире-
ната репродукција. 

4.6. Побрзо ќе се остваруваат општествениот до-
говор за сообраќајната политика на Југославија и 
договорите за основите на Планот за развој на 
магистралниот сообраќај. Ќе се зајакнат напорите 
и ќе се преземат мерки за реализација на договоре-
ната политика за обезбедување на нормални услови 
на стопанисување на железницата врз доходовни 
односи и побрзо остварување на нејзината програ-
ма за модернизација. 

Во 1979 година ќе се склучи договор на федера-
цијата, републиките и автономните покраини за 
условите и мерките за вршење и унапредување на 
внатрешниот воздушен сообраќај. Ќе се забрза до-
несувањето на договор за општиот план на врски на 
Југославија и договор за основите и критериумите 
за донесување на планот за поделбата и користење-
то на фреквенциите во Југославија. 

Ќе се за јакнат напорите и ќе се преземат мерки 
за развивање на единството на технолошкиот сис-
тем во сообраќајот и во системот за врски и за 
негова унификација и стандардизација со најширо-
ко користење на домашна опрема. 

Организациите на здружен труд и другите само-
управни организации и заедници ќе водат полити-
ка и ќе преземаат мерки за рационализација на 
трошоците за транспорт и развој на интегралниот 
сообраќа"!. 

Со зголемени активности организациите на 
здружен труд ќе го забрзаат процесот на самоуп-
равно организирање и поврзување во сообраќајот. 

Со засилени активности на организациите на 
здружен труд и на други самоуправни организации 
и заедници и со прописите на републиките, на 
автономните покраини и на федерацијата ќе се по-
добрува безбедноста на сообраќајот. 

Ќе се забрза донесувањето на договор во Сто-
панската комора на Југославија меѓу превозниците, 
корисниците и другите заинтересирани субјекти и 
ќе се донесат соодветни прописи со кои врз долго-
рочна основа ќе се обезбеди организациите на здру-
жен труд превенствено да користат услуги за пре-
воз од домашната флота. 

4.7 Републиките и автономните покраини дос-
ледно ќе го спроведуваат Договорот за основите 
на Општествениот план за развој на странскиот 
туризам за периодот од 1976 до 1980 година и ќе го 
забрзаат донесувањето на мерки, пред се за по-
ттикнување на здружувањето на труд и средства 
на заинтересираните организации на здружен труд 
и на другите самоуправни организации и заедници 
за побрз развој на туризмот. 

Републиките и автономните покраини најдоцна 
до крајот на првото полугодие од 1979 година дого-
ворно ќе го утврдат начинот на евидентирање и 
распоредување на девизниот прилив што се оства-
рува од странскиот туристички промет, а не се 
евидентира во организациите на здружен труд на 
туристичкото стопанство. Во Интересната заедница 
па Југославија за економски односи со странство ќе 
се реши прашањето за стимулација на девизниот 
прилив по овој основ во согласност со девизниот 
систем. 

4.Ѕ. Ќе се забрза станбената изградба со подоб-
ро користење на средетавата, побрза подготовка на 
земјиштето, навремена изградба на урбанистичките 
планови, проекти и поголемо ангажирање на сред-
ства на граѓаните. Во републиките и автономните 
покраини, со прописи или со самоуправни спогодби 
на банките за кредитирање на комуналната инфра-
структура. за тие цели ќе се насочи и дел од ште-
дењето на граѓаните и ќе се овозможи долгорочно 
наменско штедење за стан и кредитирање на про-
дажбата на градежен материјал и на елементи за 
вградување. 

Со поефикасно функционирање на самоуправ-
ните интересни заедници на домување ќе се забрза 
станбената изградба. Со мерки на општествено-поли-
тичките заедници, со деловна политика на банките, 
со јакнење на улогата на станбените задруги и со 
други активности ќе се создаваат услови за пого-
лемо ангажирање на лични средства на работните 
луѓе и граѓаните за решавање на станбеното пра-
шање со индивидуална изградба, купување на стан 
и учество на лични средства на граѓаните за доби-
вање стан на користење во општествена сопстве-
ност. 

Во републиките, автономните покраини и феде-
рацијата ќе се обезбеди правен основ за поголемо 
ангажирање на лични средства на граѓаните при 
купување на станови. 

Со договор ќе се иницира републиките и авто-
номните покраини што тоа уште не го сториле, да 
овозможат даночни олеснетана во случаите кога 
стан во индивидуална сопственост се продава или 
се заменува заради решавање на личните станбени 
потреби на граѓаните и ослободување на граѓаните 
од данок на определен рок на станбените згради и 
становите што ги користат тие, а што ги изградиле 
или стекнале со ангажирање на лични средства, 
освен ако станот односно зградата се издава под закуп. 
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Во републиките и автономните покраини, на ј -
доцна во првото тримесечје на 1979 година, ќе се 
склучат општествени договори за основните еле-
менти, условите и мерилата, за утврдување на це-
ната на станот, како и договорите за рационали-
зација на станбената изградба што не се донесени, 
и ќе се за јакнат мерките и активностите за нивно 
спроведување. 

Ќе се создаваат услови и ќе се води политика 
за постепено преминување кон воведување на реални 
станарина При тоа ќе се разгледа височината на 
издвојувањето средства по основ на придонесот за 
станбена изградба. 

4.9. Развојот на производството ќе се усогласи 
со зачувувањето и унапредувањето на човековата 
средина. Заради унапредување на човековата сре-
дина и уредување на просторот, со мерки на орга-
низациите. на здружен труд и други самоуправни 
организации и заедници, и општествено-политички-
те заедници а особено со политиката на инвести-
рање и со урбанистичките планови, ќе се насочува 
изградба на населби и разместувањето на произ-
водните сили во простор и ќе се обезбедува зачуву-
вање на човековата средина и репродукција на 
природните извори. 

4.10. Републиките, автономните покраини и опш-
тините во согласност со договорената политика, ќе 
го забрзаат донесувањето на мерки и ќе создаваат 
поповолни услови за развој на малото стопанство, 
поттикнувајќи ги: трајната кооперација ца произ-
водните организации на здружен труд со организа-
циите на здружен труд на малото стопанство: раз-
војот на договорните организации на здружен труд; 
развојот на самостојниот личен труд со средства 
во сопственост на граѓаните. Развојот на малото 
стопанство ќе се поттикнува со даночната и кре-
дитната политика, како и со деловната политика 
и со самоуправни спогодби на банките. Ќе се 
забрза и склучувањето на Општествен договор за 
развој на малото стопанство во Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија. 

5. Во 1979 година ќе се оствари растежот на 
вработеноста околу 3'Vo, во кои рамки побавно ќе 
расте вработувањето во нестопанските дејности. Со 
унапредување на организацијата на трудот и со 
деловната политика ќе се создаваат услови за по-
брзо вработување на работниците во основната деј -
ност и на работниците што се занимаваат со унапре-
дување на производството и пазарот, со користење 
на технологијата, со иновации, со рационализација 
и воопшто со унапредување на развојот што ќе 
придонесе кон забавање на порастот на бројот на 
административниот персонал. 

Ќе се создаваат поповолни услови за побрзо 
отворање на работни места со ангажирање средства 
во сопственост на граѓаните, вклучувајќи го и здру-
жувањето на девизни средства на работниците 
привремено вработени во странство и со развивање 
разни форми на нивната соработка со здружениот 
труд. 

Со мерки на федерацијата, републиките, авто-
номните покраини и на општините ќе се поттикну-
ваат заедничките вложувања во земјата, вклучу-
ва јќи ги и вложувањата на странски партнери за-
ради создавање услови за зголемување на вработе-
носта, особено во подрачјата во кои е посилно 
изразен проблемот на вработувањето. На овие под-
рачја ќе им се даде предност и при вработувањето 
во странство. — 

6. Со јакнење на продуктивноста на трудот и на 
другите квалитативни фактори на стопанисување ќе 
се оствари стабилен и динамичен развој и зголему-
вање на конкурентската способност на стопанството. 
Во 1979 година, со активности на организациите на 
здружен труд ќе се обезбеди растеж на продуктив-
носта на трудот околу 3°/о. при подобро користење 
на работното време и производните фондови. Подига-

њето на индивидуалната и општествената продук-
тивност на трудот и рационалната распределба на 
доходот и чистиот доход се срцевина на полити-
ката на економска стабилизација и на побрзо л 
поефикасно вклучување во меѓународната поделба 
на трудот. Ќе се развива индивидуалната и општес-
твената поделба на трудот, кооперации ата и специ-
јализацијата, ќе се подобри економисувањето со 
трудот и средствата и рационализацијата врз основи 
на подобро користење на знаењата, трудот и сред-
ствата, и ќе се освојуваат нови производи и ќе се 
подобри квалитетот на производството и техноло-
гијата и организацијата на трудот. Ќе се обезбеди 
подобро користење на капацитетите, порационално 
користење на обртните средства и намалување на 
трошоците на работењето. 

Организациите на здружен труд и другите само-
управни организации и заедници ќе утврдат прог-
рами за подигање на продуктивноста на трудот. 

Користењето на знаењата и научниот потенци-
јал и стимул аци јата на творештвото во 1979 година 
треба да добијат посебно место. Ќе се поттикнува 
побрзиот развој на научноистражувачката работа, 
ќе се обезбеди поцелосно и поорганизирано корис-
тење на странски искуства, на стекнатото знаење 
и на индустриската сопственост, и со тоа ќе се при-
донесе кон порастот на индивидуалната и општестве-
ната продуктивност и ефикасноста на трудот и 
работењето. 

7. Организациите на здружен труд и другите 
самоуправни организации и заедници и општестве-
но-политичките заедници со своите активности, од-
несување и мерки во 1979 година ќе обезбедат 
порешителни промени на односите во распределбата 
на општествениот производ, на доходот и чистиот 
доход, со кои ќе се постигне побрз растеж на сред-
ствата за јакнење на материјалната основа на здру-
жениот труд. 

Со мерки на економската политика и со меха-
низми на стопанскиот систем ќе се уедначуваат 
условите на стопанисување и стекнување на до-
ходот. 

Да се обезбеди усогласување на зафаќањето 
на средствата со даноци и придонеси од доходот и 
од личните доходи со остварениот доход по перио-
дичните пресметки во текот на годината. 

7.1. Со општествени договори, со самоуправни 
спогодби и активности во организациите на здружен 
труд и во другите самоуправни организации и заед-
ници и со мерки на економската политика ла 
општествено-политичките заедници во распредел-
бата на општествениот производ, доходот и чистиот 
доход во 1979 година ќе се обезбеди: 

— растежот на вкупната финална потрошувачка 
да биде побавен од растежот на општествениот про-
извод и доходот; 

— личната потрошувачка и вкупните лични до-
ходи да растат побавно од доходот и чистите лични 
доходи да растат побавно од остварениот чист доход; 

— вкупните средства за намирување на општите 
и заедничките потреби да растат побавно од номи-
налниот растеж на доходот и општествениот произ-
вод. Средствата за заедничка потрошувачка во ор-
ганизациите на здружен труд да растат побавно 
од доходот; 

— со распределба на доходот и чистиот доход 
ќе се обезбедат поголеми издвој уваља за јакнење 
на материјалната основа на здружениот труд и 
динамичен растеж на вложувањата во основните 
фондови на организациите на здружен труд. 

Да се обезбеди усогласување на з а ф а ќ а н а т а на 
средства со даноци и придонеси од доходот и од 
личните доходи со остварениот доход по периодич-
ните пресметки во те^от на годината. 

7.2. Во републиките и автономните покраини, 
во организациите на здружен труд и во другите са-
моуправни организации и заедници, најдоцна во 
првото тримесечје од 1979 година, ќе се преиспитаат 
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општествените договори и самоуправните спогодби 
за стекнување и распоредување на доходот и за 
распределба на средствата за лични доходи и ќе се 
разработат поефикасни механизми, и ќе се обез-
беди поголемо општествено влијание за доследно 
Спроведување на договорената политика. 

Re се обезбеди доследно спроведување на оп-
штествените договори, самоуправните спогодби, пла-
новите и актите на организациите на здружен труд 
за распоредување на чистиот доход и за распредел-
ба на средствата за лични ^ доходи. Службата на 
општественото книговодство ке го следи спроведува-
њето на овие општествени договори, самоуправните 
спогодби и општите акти и за тоа навремено ќе ги 
известува надлежните органи на општествено-поли-
тичките заедници. 

Надлежните органи на општестЕено-политичките 
заедници во согласност со овластувањата од Зако-
нот за здружениот труд ќе преземаат мерки во 
случаите? ако самоуправните општи акти на 
организација на здружен труд не се во согласност 
со самоуправните спогодби со кои се утврдуваат 
основите и мерилата по кои се врши распоредување 
на чистиот доход на основната организација на 
здружен труд. 

Договорите и самоуправните спогодби за стек-
нување и распоредување на доходот и за распре-
делба на средствата за лични доходи ќе се усовр-
шуваат во правец на разработка на мерилата и 
критериумите кои ќе обезбедат остварување на 
договорената политика и Планот. Со усовршување 

на мерилата и на критериумите да се осигури 
поефикасно отстранување на уравниловка во рас-
пределбата на личните доходи и да се поттикнува 
подигањето на продуктивноста на трудот како на 
поединци така и на организациите на здружен труд 
во целост. 

7.3. Значајна задача на економската политика, 
посебно во спроведувањето на политиката за еко-
номска стабилизација, е преземањето мерки заради 
вистинска економска санација на организациите на 
здружен труд што работат со загуби. Неопходно е во 
организациите на здружен труд, во банките, општи-
ните, републиките и ве автономните покрини со 
усогласени активности и мерки да се наоѓаат ре-
шенија за санација на организациите на здружен 
труд чие производство има услови успешно да се 
одржи и да се оствари доход, како и да се наоѓаат 
решенија за производството што нема иднина. 

Надминувајќи ја практиката на фиктивни сана-
циони програми, доследно да се применува Законот 

за здружениот труд, реално да се утврдуваат зага-
рантираните лични доходи и да се спречува нео-
правданото зголемување на личните доходи на ор-
ганизациите на здружен труд што работат со за -
губи. 

Општествено-политичкилге заедници секоја во 
рамките на својата надлежност до крајот на април 
1979 година ќе ги анализираат причините за загу-
бите и ќе ги преиспитаат условите за стопанисување 
и положбата на дејностите во кои поголем број ор-
ганизации на здружен труд работат со загуби. 

Ќе за јакне одговорноста на работоводните и 
самоуправните органи и на работниот колектив за 
настанувањето на загуби. Ќе се забрза и донесува-
њето на законот за санација заради поблиско регу-
лирање на односите што произлегуваат од работе-
њето со загуби. 

7.4. Со договори во републиките и автономните 
покраини и со самоуправни спогодби ќе се обезбеди 
спроведување на договорениот растеж на средства-
та за намирување на општите и заедничките пот-
реби. Во републиките и автономните покраини ќе се 
утврди селективна политика на растежот на сред-
ствата за одделни намени и дејности за општа и 
заедничка потрошувачка. Средствата по основ на 
придонесите и даноците од доходот и од личните 
доходи од општественото стопанство за финансира-

ње на општите и заедничките потреби ќе се зголе-
муваат побавно од растежот на доходот и со тоа ќе 
се обезбеди з а ф а ќ а н о т о на средставата по тој осноз 
да биде во согласност со политиката за јакнење на 
репродуктргвната и акумулативната способност на 
стопанството, и во согласност со тоа ќе се утврдат 
стапките на даноците и придонесите кои во прин-
цип нема да се зголемуваат во 1979 година Опште-
стзено-политичките заедници и самоуправните ин-
тересни заедници од општествените дејности секое 
тримесечје ќе состават биланси на приходите и 
процени до крајот на годината и, доколку тие 
средства ги надминуваат договорените рамки, ќе ги 
намалат стапките на даноците и придонесите. 

Носителите на одлуките за распоредување и 
употреба на доходот и на чистиот доход секое три-
месечје ќе го усогласуваат издвојувањето на сред-
ствата за лични доходи и за намирување на општи-
те општествени и заедничките потреби со остваре-
ните резултати по периодичните пресметки. 

Републиките, автономните покраини, општините 
и самоуправните интересни заедници до крајот на 
првото тримесечје на 1979 година ќе ги преиспитаат 
механизмите за автоматско притекување на сред-
ствата за намирување на општите и заедничките 
потреби и ќе обезбедат механизми со кои ќе се 
оневозможи создавањето вишоци на средставата над 
договорените рамки и ќе ги усогласат со договоре-
ната политика. 

Во договарањето за 1979 година ќе се спроведат 
одредбите на Законот за здружениот труд работни-
ците во организациите на здружен труд претходно 
и навремено да се запознаат и изјаснат за утврду-
вањето на обврските за задоволување на заеднич-
ките и општите општествени потреби. 

Републиките и автономните покраини со закони 
ќе го регулираат начинот и ќе ги определат роко-
вите во кои мора да се обезбеди изјаснување на 
работниците во основните организации на здружен 
труд за обврските што се намируваат од нивниот 
доход. 

Службата на општественото Книговодство секое 
тримесечје, врз основа на резултатите од периодич-
ните пресметки, ќе ги известува надлежните органи 
на општествено-политичките заедници за оствару-
вањето на договорената политика за издвојување 
средства за намирување на општите и заедничките 
потреби. 

7.5. Во самоуправните интересни заедници и во 
организациите на здружен труд на општествените 
дејности ќе се унапредуваат општествено-економ-
ските односи со побрз развој на слободната размена 
на трудот. Ќе се забрза склучувањето на самоуправ-
ни спогодби помеѓу организациите на здружен труд 
во општествените дејности и корисниците на нив-
ните услуги и врз основа на програма за работа ќе 
се утврдуваат средствата за нивното работење. 

Во 1979 година, во принцип, правата на корис-
ниците на услуги на општествените дејности нема 
да се прошируваат. 

Ќе се усовршува системот на пензиското и ин-
валидското осигурување. Во согласност со матери-
јалните можности на земјоделците, на злnvжениот 
труд и општеството во целост, во републиките и 
автономните покраини ќе продолжи воведувањето 
на пензиско и инвалидско осигурување на земјодел-
ците кои здружуваат труд, земјиште и средства со 
задругите и со други организации на здружен ТРУД. 

7.6. Расходите на буџетот на федерацијата ќе 
растат побавно од номиналниот пораст на опште-
ствениот производ на вкупното стопанство. Финан-
сирање на функциите и обврските на федерацијата 
во 1979 година ќе се врши според Законот за финан-
сирање на федерапитата, со тоа што од буџетот на 
федерацијата за 1979 година ќе се исклучат расхо-
дите што немаат карактер на општа потрошувачка. 

До конечната пресметка според дефинитивните 
податоци на Сојузниот завод за статистика за ос-
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тварување на општествениот производ односно н а 
националниот доход, расходите на буџетот на феде -
рацијата што се утврдуваат врз тие основи ќе се 
планираат врз база на стапките на растежот пред-
видени со оваа резолуција . 

Во првото полугодие на 1979 година ќе се донесе 
програма за постепено решавање на проблемот на 
дефицитарно финансирање на федерацијата . За 
покритие на средствата што недостигаат во Б у џ е -
тот на федерацијата за 1979 година, средства ќе се 
обезбедат со посебен закон. 

Сите корисници на буџетот на федерацијата ќ е 
состават програми на штедење заради порационално 
користење на средствата на буџетот. 

7.7. Во 1979 година, во сите републиките и авто-
номни покраини, ќе се примени ново-пресметаниот 
катастарски приход како даночна основица за утвр-
дување на плаќањето на општествените обврски. 
Стапките на даноците ќе се приспособат кон новата 
даночна основица, водејќи сметка за височината на 
вкупното оптоварување на земјоделците. Со мерки 
на даночната политика ќе се стршулира зголемува-
њето на р а с т и т е л н о ^ и добиточното поризводство во 
ридско-планинските подрачја. 

8. Во 1979 година растежот на инвестициите ќе 
се усогласи со реално расположивите средства за 
инвестиции. За таа цел, со политиката за распоре-
дување на општествениот производ, на доходот и на 
чистиот доход да се ј акне материјалната основа на 
здружениот труд и во согласност со тоа да се обез-
беди пораст на вкупните стопански инвестиции во 
основни средства од околу 7%. Со активноста на 
инвеститорите и на другите носители на инвестиции 
ќ е се обезбеди побрзо завршување на започнатите 
објекти, отстранување на појавите на екстензивно 
и нерационално инвестирање и поголема е ф и к а с -
ност на инвестициите. На инвестирањето во обртни 
средства на стопанството ќе му се посвети посебно 
внимание за што организациите на здружен труд 
и другите самоуправни организации и заедници ќе 
водат сметка при распоредувањето на доходот и на 
чистиот доход, како и на започнувањето на изград-
бата на инвестициони објекти. 

Посебно внимание ќе му се посвети на сведува-
њето на инвестициите во ^ с т о п а н с к и т е дејности во 
рамките на договорената политика, и ќе се зголеми 
одговорноста на носителите на одлуките за рацио-
налност и ефикасност на овие вложувања . 

Федерацијата, републиките и автономните по-
краини ќе преземаат мерки за поттикнување на 
самоуправното здружување на дел од акумулацијата 
и за насочување на домашни и странски кредити кон 
објекти од посебно значење за остварување н»а 

договорениот развој, првенствено -во капацитети 
чи ја изградба е во завршна ф а з а и кои придонесу-
ваат кон зголемување на извозот или кон супсти-
туција на увозот. 

Доследно ќе се спроведуваат прописите за из -
градба на инвестиционите објекти и за обезбедување 
на плаќањето. Заради тоа инвеститорите пред за -
почнувањето на изградбата на објекти ќе обезбедат 
средства за нивната и^гпдттба и изворите на ф и н а н -
сирање за вложувања. Учесниците во финансира-
њето на инвестициите, вклучува јќи ги и банките, 
треба да обезбедат средства зџ настанатите прече-
корување иа претсметковните вредности на инвес-
тициите и да наоѓаат решенија за нивно покритие, 
особено за клучните објекти. 

Сојузниот извршен совет до кра јот на февруари 
1979 година ќе го преиспита спроведувањето на 
прописите за обезбедување на плаќањето, за гаран-
цискиот потенцијал на банките и други прописи и 
мерки со цел да се осигури инвестиционата потро-
шувачка да се заснова врз обезбедените средства 
за инвестиции. 

Републиките и автономните покраини ќе го за -
брзаат донесувањето односно ќе ги подобрат пропи-

сите за изградба на инвестициони објекти и за 
обезбедување на плаќањето за инвестициите. Притоа 
ќе тргнуваат од критериумите утврдени во став 3 
точка 2.1. од II дел на Општествениот план на Ј у г о -
славија . 

Со деловната политика на банките да се обез-
беди с р е д с т в а т а за долгорочни пласмани да се 
формираат од акумулацијата , од здружувањето на 
труд и средства и од други долгорочни извори, и со 
тоа да се намали преливањето на краткорочните 
средства во инвестиции. Банките ќе спроведуваат 
конверзија на кредитите што ќе добијат' карактер 
на долгорочни пласмани, доколку за тоа постојат 
можности во изворите на средствата. 

Народната банка на Југославија во јануари 1979 
година ќе преземе мерки да се намали користењето 
на краткорочните средства на банките за долгороч-
ни пласмани за инвестиции во основни средства. 

Ќ е продолжи политиката за намалување на ца -
рините и другите давачки при увозот на специфична 
опрема за договорениот развој на дејностите од по-
себно значење за вкупниот развој на земјата. 

Со здружување на труд и средства врз дохо-
довни односи ќе се зголеми подвижноста и пора-
ционалното користење на средствата на општестве-
ната акумулација и вложувањата во развојот на 
дејностите од посебно значење. 

9. Со порешително остварување на договорената 
политика на економски односи со странство и на 
политиката на економска стабилизација, со реши-
телното спроведување на девизниот систем, со усо-
вршување на самоуправните механизми и со забр-
зување и поедноставување на административните 
постапки и со самоуправно организирање, во 1979 
година да се обезбеди посилно, динамизирање на 
извозот и подобро да се користат извозните м о ж -
ности, да се обезбеди завртеност на увозот од оства-
рениот извоз и од платнобилансните можности на 
земјата, да се забави задолжувањето во странство 
и да се постигне дефицитот во платниот биланс во 
1979 година да биде во рамките на Планот. 

Основните и други организацрш на здружен 
труд и други самоуправни организации и заедници 
и општествено-политичките заедници ќе преземат 
обврски и одговорности за остварување на догово-
рената полР1тика и за јакнење на положбата на зем-
јата во меѓународните економски односи и за над-
минување на пројавените тешкотии и проблеми во 
оваа област. 

9.1. Тежиштето на актршноста на органртзашште 
на здружен труд и на другите самоуправни органи-
зации и заедници ќе се насочи кон зголемување на 
обемот на извозот при постигање на негова што 
поголема стабилност. О р г а н и з а ц и ј е на здружен 
труд, со поддршка на мерките на економската поли-
тика, во 1979 година ќе обезбедат пораст на обемот 
на извозот на стоки и услуги реално на јмалку 5°/о. 
Организациите на здружен труд и другите самоуп-
равни оргагшзации и заедници ќе ги насочат напо-
рите растежот на извозот во целост да биде во 
согласност со растежот на општественрхот производ. 
Ј а к н е њ е на извозната способност на стопанството 
да се обезбеди со повисока продуктивност на трудот, 
со подобар квалитет на производите и услугите и 
поефикасно стопанисување, со здружување на труд 
и средства, со поорганизирано настапување на 
странски пазар, со забавање на растежот на до-
машните цени, со унапредување на доходовните 
односи, со мерки на економската политика и со 
поттикнувачки мерки. 

9.2. Доследно да се остварува улогата и одго-
ворноста на републиките и автономните покраини 
и на здружениот труд за спроведување на договоре-
ната политика за развој на економските односи со 
странство и за остварување на проекцијата на плат -
ниот биланс и проекцијата на девизниот биланс на 
Југославија и на проекцијата на платнобилансните Н 
девизнобилансните позиции на републиките и авто* 
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номните покраини во Единствената проекција на 
платниот биланс и девизниот биланс на Југославија 
за 1979 година. 

9.3. Со самоуправната спогодба помеѓу репуб-
личките и покраинските самоуправни интересни 
заедници за економски односи со странство во 
Интересната заедница на Југославија за економски 
односи со странство, во согласност со Сојузниот 
извршен совет и во согласност со политиката на 
развојот, врз потрајна основа ќе се утврдат систе-
мот и политиката на враќања со кои се обезбедува 
негова поголема усогласеност со девизниот систем 
и со приспособување кон условите за размена и кои 
мерките што ги преземаат одделни земји и групации. 
Селективно ќе се поддржува извозот на стоки и 
услуги со кои се постига поголем нето девизен 
ефект, како и извозот на оние стоки што во себеси 
содржат повеќе домашни супстанции, повеќе дома-
шен труд и кои претставуваат повисок степен на 
преработката. Ќе се поттикнува долгорочна сора-
ботка и заедничко настапување на странски пазари. 

Во првиот квартал на 1979 година, републички-
те и покраинските самоуправни интересни заедници 
за економски односи со странство и надлежните 
органи на републиките и автономните покраини ќе 
утврдат и други враќања во согласност со крите-
риумите што ќе се договорат во Интересната заед-
ница на Југославија за економски односи со странство. 

Ќе се унапредува оазмената со сите земји и 
региони и ќе се остварува регионален распоред на 
извозот и увозот по одделни земји и валутни под-
рачја, утврден во платнобилансните и девизно би-
лансните позиции на републиките и автономните по-
краини во Единствениот платен биланс и девизен 
биланс на Југославија за 1979 година. 

Со мерки на федерацијата, републиките и авто-
номните покраини ќе се поттикнуваат заедничките 
вложувања со странски партнери заради,создавање 
услови за прибавување нова и современа техноло-
гија во производството, заснована врз долгорочни 
и стабилни односи со странските партнери, со зголе-
мување на извозот и намалување на степенот на 
задолженоета во странство. 

Економски поповолни услови за зголемување на 
девизниот прилив ќе се создаваат и со мерки на 
монетарно-кредитцата политика и со други мерки, 
а за тие цели ќе се склучат и самоуправни спогод-
би на банките. Ќе се утврдат критериумите и усло-
вите за кредитирање на извозот на стоки и услуги, 
за подготовка на производство за извоз на стоки и 
услуги, за извоз на опрема и бродови и за изве-
дување инвестициони работи во странство. 

Ќе се забрза склучувањето на самоуправи^ спо-
годби помеѓу организациите на здружен труд. со 
кои се утврдува учеството во остварените девизи 
од извоз на стоки и услуги сразмерно на нивниот 
придонес кон здружувањето на труд и средства, 
долгорочната производствена кооперација и долго-
рочната деловно-техничка соработка, како и дру-
ги форми на меѓусебна производствена, финан-
сиска и друга економска соработка. 

Стопанските комори треба да ги поттикнуваат 
иницијативите за склучување на овие самоуправни 
спогодби. 

Ќе се преземат мерки за што побрзо оспособу-
вање на; Југословенската банка за меѓународна 
економска соработка. 

9 4. Во согласност со платнобилансните мож-
ности на земјата и со предвидениот растеж на произ-
водството, увозот на стоки и услуги во 1979 година ќе 
се зголеми, при соодветна структура, реално за 2°/о. 
Зависно од остварувањето на поголем растеж 
на извозот на стоки и услуги од предвидениот, по-
раст на увозот ќе се оствари и по повисока статуа. 
Ограничените платнобилансни можности на земјата 
бараат побрзи промени на производствената структу-
ра, порационален увоз на негова рационална супсти-
туција. 

Доколку во републиките и автономните покра-
ини не се остваруваат предвидените односи помеѓу, 
извозот и увозот на стоки и услуги, утврдени во 
платнобилансните позиции на републиките и авто-
номните покраини во Единствената проекција на 
платниот биланс на Југославија за 1979 година тие 
ќе преземат мерки во соодветен сразмер да се нама-
ли предвидениот обем на увозот. 

Доколку на конвертибидното подрачје се оства-
рува поголем извоз од предвидениот во платноби-
лансните позиции на републиките и автономните 
покраини, ефектите по основ на зголемување на 
извозот ќе се употребат за пораст на увозот по по-
висока стапка од предвидената во платнобилансни-
те "позиции на републиките и автономните покраини 
и за подобрување на платниот биланс на Југо-
славија. 

Организациите на здружен труд и другите само-
управни организации и заедници, републиките, ав-
тономните покраини и федерацијата ќе ги утврдат, 
во првото тримесечје на 1979 година, програмите за 
супституција на увозот и ќе ги зајакнат мерките 
и активностите за нивното остварување. 

Во 1979 година ќе се усовршат единствените 
критериуми што, во согласност со заедничката де-
визна политика, ги утврдува Интересната заедница 
на Југославија за економски односи со странство во 
согласност со Сојузниот извршен совет, за начинот 
и постапката за остварување на увозот на стоки и 
услуги и на друг одлив на девизи, во согласност 
со движењата на извозот и со платнобилансните 
можности на земјата. 

Федерацијата, републиките и автономните по-
краини и самоуправните интересни заедници за 
економски односи со странство ќе разработат, во 
првото тримесечје на 1979 година, поефикасни ме-
ханизмите за усогласување на увозот со извозот. 

Доколку се укаже потреба од ограничување на 
извозот, ќе се утврдат компензациите во согласност 
со член 22 од Законот за девизното работење и кре-
дитните односи со странство. 

Со самоуправни спогодби во републичките и во 
покраинските интересни заедници за економски 
односи со странство, основните и други организации 
на здружен труд, во првото тримесечје на 1979 го-
дина, ќе ги утврдат критериумите и постапката за 
остварување на правото на задолжување во стран-
ство. 

Федерацијата, републиките и автономните по-
краини во 1979 година ќе го утврдат обемот на 
задолжувањата по републики и автономни покра-
ини и ќе донесат и меѓусебно ќе ги усогласат про-
грами за намалување на 'степенот на з адолженост 
спрема странство, во согласност со политиката утвр-
дена со Планот. 

9.5. Со политиката на реалниот курс на динарот 
ќе се создаваат услови за. остварување на договоре-
ната политика во областа на економските односи со 
странство и за одржување на надворешната лик-
видност на земјата. При утврдувањето на курсот на 
динарот ќе се тргнува во движењата на домашниот 
и странскиот пазар, водејќи сметка за меѓувалутар-
ните односи на странските девизни пазари. 

9.6. Девизните резерви ќе се движат на нивото . 
што обезбедува уредно плаќање на обврските спре-
ма странство. 

9.7. Во самоуправните интересни заедници за 
економски односи со странство ]£е се усогласуваат 
плановите на кредитните односи на организациите 
на здружен труд со странство, во согласност со 
проекцијата на платниот биланс на Југославија и 
со проекциите на платнобилансните позиции на ре-
публиките и автономните ИСКРЕНИ во Единствена-
та /проекција на платниот ^ и ^ ч с и девизниот би-
ланс на Југославија за 1979 година. 

Доследно ќе се спрого^-ураат договорите и само-
управните спогодби за организирано настапување на 
меѓународниот финансиски пазар. 
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9.8. Унапредувањето на економската соработка 
со сите светски региони и економски групации бара 
порешителни напори за постигање на ^ у р а м н о т е -
жена и подолгорочна поделба на трудот и на сто-
ковната размена со одделни земји и региони. Орга-
низациите на здружен труд, коморите, банките и 
другите самоуправни организации и заедници ќе ги 
прошируваат современите форми иа економска со-
работка со странство врз подолгорочни основи. 

Ќе се зајакнат активностите за остварување на 
^урамнотежени односи во економската соработка 
со индустриски поразвиените западни земји, посебно 
со развој на посовремени и подолгорочни форми на 
соработка и, врз таа основа ќе се намалува дефи-
цитот во стоковната рззмегта со тие земји. 

Ќе се унапредува соработката со социјалистич-
ките земји, ќе се зголемува обемот на размената, 
ќе се проширува финансиката соработка по пат на 
кредитно-деловна и меѓубанкарска соработка и ме-
ѓудржавни кредитни аранжмани. 

Посебно ќе се насочуваат напорите заради раз-
вивање на економска соработка со земјите во 
развој. И понатаму ќе се унапредуваат долгороч-
ните форми на економска и технолошка соработка 
со неврзаните земји и со земјите во развој — со 
проширување на поделбата на трудот врз основа 
на заедничките производствено-финанслски про-
грами, посебно со поттикнување на долгорочна про-
изводствена кооперација и деловно-техничка сора-
ботка, размена на знаења и технологија и со заед-
ничко изведување на инвестициони проекти врз 
билатерална основа и на трети пазари. 

Во согласност со политиката и со системот на 
економски односи со странство ќе се поддржува 
пограничната стопанска соработка со соседните 
држави, посебно во областа на производството и на 
другите повисоки форми на стопанска соработка. 

9.9. Органите на федерацијата, заедно со орга-
ните на републиките и автономните покраини, со 
стопанските комори и со други самоуправни орга-
низации и заедници, ќе ја утврдат во 1979 година 
концепцијата на долгорочниот развој на економ-
ската соработка со странство и со одделни земји 
и региони. 

9.10. Ќе се проширува финансиската соработка 
со странство, а посебно со меѓународни1:^ финан-
сиски организации. Ќе се засили финансиската 
соработка со зет-тј ите во развој и ќе се зголеми обе-
мот на финансиските текови со овие земји во ду-
хот на препораките и заклучоците на Петтата 
•конференција на шефовите на државите или 
владите на неврзаните земји и на другите заклу-
чоци на неврзаните земји и на земјите во развој. 

9.11. Во почетокот на 1979 година ќе се донесе 
договор за мерките што ќе се преземаат ако наста-
нат позначителни отстапувања од заедничката де-
визна политика и од проекцијата на платниот 
биланс и на девизниот биланс на Југославија, од-
носно од проекциите на платнобилансните и де-
визнобилансните позиции на републиките и авто-
номните покраини во Единствената проекција на 
платниот биланс и девизниот биланс на Југосла-
вија за 1979 година. 

9.12. Најдоцна до крајот на првото тримесечје 
на 1979 година, во федерацијата, во републиките и 
во автономните покраини ќе се утврдат мерки со 
кои ќе се обезбеди поефикасно следење на оства-
рувањето .на проекциите на платнобилансните и 
девизнобилансните позиции на републиките и 
автономните покраини во Единствената проекција 
на платниот биланс и девизниот биланс на Југо-
славија за 1979 година. 

Надлежните органи на републиките, на авто-
номните покраини и на федерацијата ќе обезбедат, 
врз основа на утврдената методологија, ажурно до-
бивање на податоци за следење на остварувањето 
в а проекциите на платнобилансните и девизноби-

лансните позиции на републиките и автономните 
покраини во Единствениот платен биланс и деви-
зен биланс на Југославија. 

10. Политиката на економска стабилизација е 
основа за остварување на политиката на цените 
во 1979 година. Со мерки на економската политика 
на општествено-политичките заедници и со актив-
ности на организациите на здружен труд и на 
другите самоуправни организации и заедници, а 
особено со односите на распределба и употреба на 
општествениот производ и доходот предвидени со 
оваа резолуција, со поусогласени глобални и струк-
турни стоковно-парични односи, со остварување 
на договорената политика на развојот на економ-
ските односи со странство, со мерки на монетарно-
-кредптната и даночната политика и др., ќе се 
обезбедат услови растежот на цените и на ж и -
вотните трошоци во 1979 година да биде побавен 
од растежот на цените и на животните трошоци 
во 1978 година. 

10.1. Во 1979 година ќе се обезбеди растежот 
на производител ските цени во индустријата и 
земјоделството да се движи најмногу до остваре-
ниот растеж на цените во индустријата во 1978 
година. Цените на основните зехмј оде леки произ-
води ќе се формираат во согласност со критери-
умите и мерилата утврдени со Договорот за осно-
вите на Општествениот план на Југославија за * 
развој на агроиндустрискиот комплекс во периодот 
од 1976 до 1980 година. Растежот на цените на 
услугите ќе биде до растежот на производител-
ските цени. Уважува јќи ја активноста врз разви-
вањето на општествено-економските односи во 
станбената област, растежот на цените на услу-
гите, исклучиво по основ на зголемување на ста-
нарините, би можел да биде и поголем, а најмногу 
за еден поен над утврдените рамки за вкупниот 
растеж на цените на услугите. Цените на мало и 
животните трошоци во 1979 година ќе растат за 
околу една петтина побавно отколку во 1978 го-
дина. 

10.2. Федерацијата, републиките и автоном-
ните покраини ќе склучат, најдоцна во јануари 
1979 година, договор за спроведување на полити-
ката на цените во 1979 година, со кој ќе се утврди 
поблиску начинот и одговорноста во остварува-
њето на договорената политика. Врз таа основа ќе 
се склучат соодветни договори во републиките и 
во автономните покраини најдоцна еден месец по 
склучувањето на договорот во федерацијата. Со 
договорите за цените ќе се утврди за секое три-
месечје такво движење на цените кое ќе обезбеди 
рамномерен распоред на договорениот пораст на 
цените за 1979 година. Кон средината на 1979 година 
ќе се изврши анализа на спроведувањето на дого-
ворената политика на цените и ќе се преземат со-
одветни мерки доколку ќе има отстапувања од 
договорената политика. 

Носителите на одлуките за цените ќе обезбе-
дат, во рамките на договорениот растеж на цените 
на услугите за 1979 година, побавно да се зголе-
муваат цените на услугите во општествено-поли-
тичките заедници к а ј кои е пречекорено догово-
реното ниво на цените на услугите во 1978 година. 
Учесниците на договорот за спроведување на по-
литиката на цените во 1979 година поблиску ќе ја 
утврдат стапката на таквото забавање на растежот 
на цените на услугите. Сите општествено-политич-
ки заедници со свои мерки ќе придонесуваат пра-
шањата на развојот на комуналните и другите 
услужни дејности да се решаваат со средства од 
други ИЗБОРИ , а не само со зголемување на цените. 

Промените во примарната распределба ќе се 
спроведуваат селективно и- диференцирано, со оп-
ределени корекции, тргнувајќи од политиката наt 
економска стабилизација, заради воспоставување 
на што порамномерни паритетни односи на цените 
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и уедначување на условите за стекнување на до-
ход, особено во дејностите од посебно значење за 
вкупниот развој на земјата, а во согласност со 
утврдениот систем и политика на цените и со 
Планот. 

Во првото тримесечје на 1979 година, федера-
цијата, републиките и автономните покраини ќе 
ги разгледаат условите за стопанисување во деј-
ностите од посебно значење за вкупниот развој на 
земјата и во дејностите во кои се особено проја-
вени неповолни резултати во работењето. • 

Организациите на здружен труд и другите са-
моуправни организации и заедници се одговорни, 
во рамките на своите надлежности, за спроведу-
вањето на договорената политика на цените. Ќе 
се поттикнува склучувањето на општествени дого-
вори и самоуправни спогодби за цените. 

10.3. Во првото полугодие на 1979 година ќе се 
донесе Закон за основите на системот на цените 
и за општествената контрола на цените. 

11. Сите самоуправни организации и заедници 
и општествено-политичките заедници ќе презе-
маат мерки за отстранување на појавите што го 
попречуваат функционирањето на единствениот 
југословенски пазар, како и активности заради 
подобрување на неговото функционирање, со што 
ќе се придонесува кон порационална поделба на 
трудот и кон поусогласен и поефикасен развој на 
производните сили на земјата и кон доходовно по-
врзување на организациите на здружен труд. 

Ќе се донесат прописи заради забрзување на 
самоуправното здружување на трудот и средствата 
во областа на производството и прометот, а по-
себно заради забрзување на здружувањето на тру-
дот и средствата на организациите на здружен труд 
што се занимаваат со работи на увозот и извозот 
и со работи на прометот на стоки на големо со 
производните организации на здружен труд. 

Ќе се доизгради системот на стоковните ре-
зерви на федерацијата, на републиките и на авто-
номните покраини, на општините и организациите 
на здружен труд како значаен фактор за стабили-
зација на производството и пазарот, и ќе се вло-
жуваат натамошни напори за соодветно разместу-
вање на складишииот простор за прехранбени и 
индустриски производи. 

Во републиките и автономните покраини ќе 
се забрза формирањето на стоковни резерви на 
најважните индустриски и прехранбени производи. 
Со тие резерви и со резервите на федерацијата тре-
ба да се осигури усогласено дејствување со сто-
ковните резерви. Во републиките и автономните 
покраини ќе се обезбедат и трајни извори на 
средства за формирање на стоковни резерви. 

Со политиката на потрошувачки кредити се-
лективно ќе се поддржува пласманот на стоки на 
домашниот пазар, давајќи му предност на креди-
тирањето на пласманите на стоки чијашто понуда 
е поголема од побарувачката, и кои повеќе се 
засноваат врз домашна супстанција. Условите за 
одобрување на потрошувачки кредити ќе се при-
способуваат кон односите на понудата и побару-
вачката на пазарот и кон спроведувањето на по-
литиката на економска стабршизација, водејќи 
сметка за значењето на потрошувачките кредити 
за пласманот на определени стоки. Ќе се з а с и р у -
ваат условите или ќе се оневозможат потрошу-
вачки кредити за пласман на стоки чиишто цени 
се зголемуваат мимо договорената политика. 

12. Побрзиот развој на секоја стопански не-
доволно развиена република, а најбрзиот развој 
на Социјалистичка Автономна Покраина Косово ќе 
се остварува во 1979 година во согласност со полити-
ката договорена со Планот. 

Федерацијата ќе ги извршува договорените 
мерки за поттикнување на побрзиот развој на сто-
пански недоволно развиените републики и Соција-
листичка Автономна Покраина Косово, како и дого-

ворните дополнителни и посебни мерки и за поттик-
нување најбрз развој на Социјалистичка Автономна 
Покраина Косово. 

Ќе се преземаат активности и мерки со цел во 
овие општествено-политички заедници да се ин-
тензивира динамиката на стопанскиот растеж, 
пред се со подобро користење на постојните капа-
цитети и со побрзо ефектуирање на досегашните 
вложувања, што ќе придонесе кон јакнење на аку-
мулативната и репродуктивната способност на 
нивното стопанство, кон пораст на продуктивноста 
на трудот и кон ефикасноста на вложените сред-
ства. 

Осетното заостанување во остварувањето на до-
говорената политика за најбрз развој на Социјалис-
тичка Автономна Покраина Косово бара максимално 
ангажирање на здружениот труд, на оваа покраина 
како и на федерацијата врз утврдување на причините 
за заостанувањето и преземање активности и мерки 
заради нивно отстранување, за да се создадат ус. 
лови да се оствари до 1980 година договорената 
политика за најбрз развој на Соци ја листичка Авто-
номна Покраина Косово. Во врска со тоа, Сојузниот 
извршен совет, во соработка со Извршниот совет на 
Собранието на Социјалистичка Автономна Покраина 
Косово, поцелосно ќе ги согледа причините за зао-
с т а н у в а њ е ^ и ќе предложи потребни активности и 
мерки до крајот на првото тримесечје на 1979 година. 

12.1. Заради што поуспешно остварување на со 
Планот договорената политика за побрз развој на 
стопански недоволно развиените републики и за 
најбрз развој на Социјалистичка Автономна Покраи-
на Косово, Сојузниот извршен совет, во соработка со 
надлежните органи на републиките и автономните 
покраини, постојано ќе го следи остварувањето на 
договорената политика и ќе презема и предлага со-
одветни мерки и акции. Во врска со тоа, Сојузниот 
извршен совет поцелосно ќе ги согледа причините 
што влијаеле врз заостанувањето во остварувањето 
на оваа политика, и за тоа ќе го извести Собранието 
на СФРЈ, најдоцна до крајот на мај 1979 година. 

12.2. Во сите републики и автономни покраини 
ќе се создаваат услови и ќе се зајакнат активно-
стите на здружениот труд, на општествено-поли-
тичките заедници и на другите носители на сто-* 
ланската активност за деловно поврзување на ор-
ганизациите на здружен труд од стопански пораз-
виените и стопански недоволно развиените репуб-
лики и автономни покраини со различни форми 
на здружување на трудот и средствата врз дохо-
довни односи и врз база на заеднички интереси. 
Со тоа ќе се јакне единството на пазарот, побрзо 
ќе се пренесуват знаењата, искуствата, техниката 
и технологијата од стопански развиените во сто-
пански недоволно развиените подрачја. 

Ќе се за јакне активноста за пошироко само-
управно здружување на дел од средствата на Фон-
дот на федерацијата за кредитирање на побрзиот 
развој на стопански недоволно развиените репуб-
лики и Социјалистичка Автономна Покраина Косово, 
како и на други средства заради вложување во раз -
војните програми на овие подрачја. За таа цел орга-
ните на федерацијата, на републиките и на авто-
номните покраини, во соработка со Стопанската ко-
мора на Југославија и со стопанските комори на 
републиките и автономните покраини, ќе ги ана-
лизираат причините за заостанувањето на здружу-
вањето на трудот и средствата на организациите 
на здружен труд од стопански поразвиените ре-
публики и Социјалистичка Автономна Покраина 
Војводина и од стопански недоволно развиените 
репз^блики и Социјалистичка Автономна Покра-
ина Косово и ќе работат врз отстранување на преч-
ките, врз унапредување и иницр!рање на формите 
на 'оргахшзацрча и методите на реализација на 
самоуправното здружување на трудот и средства-, 
та врз доходовни односи. 
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Сојузниот извршен совет, во соработка со из-
вршните совети на собранијата на републиките и 
извршните совети на автономните покраини, поце-
лосно ќ е ги согледа причините за заостанување^ 
на ова здружување, и за тоа ќе го извести Соборот 
на републиките и покраините на Собранието на 
СФРЈ до крајот на мај 1979 година. 

12.3. Ќе се изготви научно-стручна подлога за 
елементите за Договорот за политиката и за си-
стемот на поттикнувањето на побрзиот развој на 
стопански недоволно развиените републики и авто-
номни покраини во периодот по 1980 година, и за 
тоа ќе се донесе договор до крајот на 1979 година. 

13. Заради остварување на целите и задачите 
на Планот во 1979 година, со монетарно-кредитната 
политика ќе се поддржува реализацијата на зада-
чите на економската политика утврдени со оваа 
резолуција, а првенствено предвидениот пораст и 
подобрување на структурата на производството, 
усогласувањето на стоковно-паричните односи, 
забавањето на растежот на цените и остварува-
њето на Проекцијата на платниот биланс на Ј у -
гославија за 1979 година. 

Со монетарно-кредитната политика ќе се обез-
беди порастот на паричната маса во 1979 година да 
не биде поголем од номиналниот пораст на опште-
ствениот производ, а во тие рамки да се обезбеди 
ликвидност на плаќањата во земјата и спрема 
странство. Растежот на паричната маса квартално 
ќе се усогласува со стопанските движења со цел 
за порамномерна динамика на приливот па парите 
во стопанските текови. 

Народната банка на Југославија, народните бан-
ки на републиките и народните банки на автоном-
ните покраини ќ е го анализираат, секое тримесечје, 
остварувањето на заедничката монетарно-кредитна 
политика за 1979 година и ќе го приспособуваат 
растежот на паричната маса кон договорената по-
литика во оваа резолуција, и за тоа ќ е го известу-
ваат Сојузниот извршен совет и Собранието на 
СФРЈ. 

Потребниот обем на паричната маса ќе се обез-
беди со соодветно регулирање на кредитниот по-
тенцијал на банките и на обемот на нивните кре-
дити и други пласмани, како и со други мерки за 
монетарно-кредитно регулирање, во согласност со 
сојузните закони. 

13.1. Примарната емисија ќе се користи пр-
венствено за монетизација на краткорочните пренос-
ливи хартии од вредност што ги издаваат ор-
ганизациите на здружен труд во областа на сто-
панството врз основа на своите стоковно-парични 
и кредитни работи и за давање кредити врз под-
лога на тие хартии од вредност, како и за селек-
тивно насочување за приоритетни намени утвр-
дени со Планот. 

Средствата од примарната емисија ќе се кори-
стат и за други намени само врз основа на посебен 
сојузен закон, и тоа во рамките на вкупната при-
марна емисија која им одговара на утврдените 
задачи на монетарно-кредитната политика. 

13.2. Селективната кредитна политика ќе се 
спроведува првенствено со самоуправни спогодби 
на банките за кредитирање и финансирање на при-
оритетните намени утврдени со Планот, со Одлу-
ката за целите и задачите на заедничката емисиона 
и парична политика и на заедничките основи на 
кредитната политика во 1979 година и со други 
акти за економската политика на југославија, со 
поголемо ангажирање на средствата на банките. 

13.3. Ќе се поддржува самоуправното здружу-
вање на трудот и средствата врз доходовни осно-
ви, здружувањето на паричните средства во бан-
ките, како и монетизацттј ата во банките на соод-
ветните краткорочни преносливи хаотии од вред-
ност. 

Со монетарно-кредитната политика ќе се пот-
тикнува заменувањето на кредитните односи со 
самоуправно здружување на средствата меѓу бан-
ките и организациите на здружен труд, како и 
меѓу другите носители на општествени средства. 

Заради намалување на кредитните односи тре-
ба во што поголема мера да се поттикнува користе-
њето на краткорочна преносливи хартии од вред-
ност како средство за плаќање и да се изнаоѓаат 
други форми на користење на хартии од вредност 
за намирување на меѓусебните стоковно-парични 
обврски меѓу организациите на здружен труд. 

13.4. Народната банка на Југославија, народ-
ните банки на републиките и народните банки на 
автономните покраини ќе дадат иницијатива со 
цел, во првото полугодие на 1979 година, со само-
управна спогодба на банките да се утврдат основ-
ните елементи на политиката на каматните стапки. 

14. Ќе продолжат активностите врз натамош-
ните севкупни одбранбени подготовки на земјата 
и врз остварување, по динамиката и обемот, на 
задачите предвидени со Планот. 

Ќе се спроведува и остварува о р г а н и з а ц и ј а , 
кадровска и материјално-техничка модернизација 
на вооружените сили на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија во согласност со це-
лите и задачите поставени во долгорочниот и сред-
н о р о ч н и ^ план на развојот. 

Ќе се засили ангажирањето врз подоследно 
остварување на ориентацијата кон производство 
на средства на вооружување и воена опрема за 
опремување на вооружените сили на Срцијали-^ 
етичка Федеративна Република Југославија. Н а -
учноистражувачка^ установи и производните к а -
пацитети ќе го за јакнат ангажирањето и врз р а з -
војот и освојувањето на нови средства на воору-
жување и воена опрема, усовршувањето на техно-
логијата во производството и добивањето на к в а -
литетни суровини и репродукциони материјали за 
производството на средства и опрема потребни за[ 
одбрана на земјата. 

На подготовките за донесување на долгорочен 
и среднорочен план на развојот на вооружените 
сили на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија за периодот 1981 до 1985 година ќе 
им се посвети полно внимание. За таа цел ќе се 
обезбеди натамошно усовршување на системот на 
планирањето на развојот на вооружените силг на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и ка сите други организации и структури на 
општонародната одбрана. 

Ќ е се засили ангажирањето на сите опште-
ствени субјекти врз остварувањето на плановите 
на развојот на цивилната заштита и на системот 
на набљудување, јавување, известување и тревор 
ж е њ е во општествено-политичките заедници. 

Републиките и автономните покраини ќе ГР* 
разгледуваат проблемите на стопанскиот и општи-
от општествен развој на пограничните подрачја it 
намалувањето на миграциите на населението од 
геостратешките подрачја, и во согласност со за-^ 
дачите утврдени со Планот (дел втори, точка 11.1.1« 
до 11.1.11) ќе преземаат соодветни мерки. 

Ќе се засили ангажирањето врз подоследнб 
остварување на ориентацијата кон производство 
на средства на вооружување и воена опрема и на 
други средства за опремување на вооружените си-
ли на Социјалистичка Федеративна Република Ј у -
гославија и на сите структури на општонародната 
одбрана и ќе се врши што поповолно и ^ р а м н о -
мерно разместување на новите капацитети што 
произведуваат вооружување и воена опрема. 

Ќ е продолжат" активностите врз натамошно 
јакнење на системот на безбедноста како интегра-
лен дел на системот на општествената самоЗашти«* 
та. Ќе се спроведува и остварува материјално-тех-
ничкото опремување и модернизација и организам 
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ционо-кадровско јакнење и оспособување на орга-
ните и службите за безбедност, во согласност со 
местото и задачите на нивната функција утвр-
дена со уставите и законите. 

15. Составен дел на политиката утврдена со 
оваа резолуција е политиката утврдена со Одлу-
ката за заедничката монетарно-кредитна политика 
за 1979 година, со Одлуката за заедничка девизна 
политика, со Проекцијата на платниот биланс на 
Југославија и Проекцијата на девизниот биланс на 
Југославија за 1979 година, со проекциите а плат-
нобилансните позиции и девизнобилансните пози-
ции на републиките и автономните покраини во 
Единствената проекција на платниот биланс и 
девизниот биланс на Југославија за 1979 година. 

16. Сите организации на здружен труд и други 
самоуправни организации и заедници и општестве-
но-политички заедници, со свои мерки, со активности 
и однесување ќе создаваат неопходни услови за 
што подоследно остварување на целите и задачите 
на Планот во 1979 година. Заради тоа, ^е ги пре-
испитаат своите обврски во плановите и програ-
мите на развојот и ќ е ги усогласат со договорената 
политика на промени на стопанската структура, 
посилно вклучување во меѓународната поделба на 
трудот и остварување на поголема супституција на 
увозот и посилно потпирање врз домашните ре-
сурси. 

17. Во 1979 година ќе започне на сите нивоа 
конституирање на општествениот систем ш. инфор-
мирањето во согласност со Резолуцијата за осно-
вите на општествениот систем на информирање. 

Федерацијата, републиките и автономните по-
краини ќе преземаат и ќе ги исполнуваат обврски-
те преземени со Договорот за поттикнување на 
развојот на политичко-информативните средства 
за информирање. 

Собрание на СФРЈ 
АС бр. бб 

26 декември 1978 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, е. р. 
Претседател на Соборот 

на републиките и 
покраините, 

Зоран Полин, е. р. 

Динари 
2) за потребите на органите на 

федерацијата и за потребите на 
остварувањето на правата и должно-
стите на федерацијата 9.817,519.800 

3) за потребите на Фондот на 
федерацијата за кредитирање на 
побрзиот развој на стопански недо-
волно развиените републики и авто-
номни покраини 547,000.000" 

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

АС бр. 84 
26 декември 1978 година 

Белград 

Собрание на СФРЈ 

Претседател 
на Собра нието на СФРЈ 

Драгослав Марковиќ, е. р. 

Претседател на Соборот 
на републиките и 

покраините 
Зоран Полин, е. р. 

1116. 
Врз основа на член 286 став 2 точка 2 од Уста-

вот на ^ Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, а во врска со чл. 72 и 25 од Законот 
за девизното работење и кредитните односи со 
странство, Собранието на СФРЈ, на седницата на 
Соборот на републиките и покраините од 26 де-
кември 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НА ВКУПНИОТ ИЗНОС НА ДЕВИЗИ ЗА ПО-
ТРЕБИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО 1978 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за утврдување на вкупниот 
износ на девизи за потребите на федерацијата во 
1978 година во точка 1 зборовите: „С.817,519.800 ди-
нари" се заменуваат со зборовите: „10.784,519.800 
динари". 

По став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Средствата од став 1 на оваа точка ќе се ко-

ристат, и тоа: 
Динари 

1) за потребите на материјални-
те резерви во федерацијата 420,000.000 

1117. 

Врз основа на член 286 став 2 точка 2 од Уста-
вот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, а во врска со чл. 72 и 25 од Законот за 
девизното работење и кредитните односи со стран-
ство, Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот 
на републиките и покраините од 26 декември 1978 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ИЗНОС НА 
ДЕВИЗИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО 

1979 ГОДИНА 
1. За потребите на федерацијата во 1979 година 

се утврдува вкупниот износ на девизи оо динарска 
противвредност од 12.932,283.000 динари. 

2. Средствата од точка 1 на оваа одлука, се 
распоредуваат : 

Динари 
1) за потребите на материјалните 

резерви во федерацијата 1.313,061.000 
2) за потребите на органите на 

федерацијата и з а ^ потребите на 
остварувањето на правата и должно-
стите на федерацијата . 10.995,622.000 

3) за потребите на Фондот на ф е -
дерацијата за кредитирање на побр-
зиот развој на стопански недоволно 
развиените републики и автономни 
покраини 549.000.000 

4) за потребите на Фондот на со-
лидарноста со неврзаните земји и со 
земјите во развој 74,600.000 

3. Средствата утврдени во точка 2 под 1), 3) и 
4) од оваа одлука ќе се користат врз основа на 
решение на Сојузниот извршен совет. 

4. Обемот на девизите и правото на купување 
на девизи за потребите на органите на Федерацијата 
и за остварување на правата и должностите на фе-
дерацијата, утврден во точка 2 под 2) од оваа одлу-
ка, Сојузниот извршен совет го распоредува на 
одделни сојузни органи и организации што вршат 
работи од интерес за остварувањето на функциите 
на федерацијата. 

5. Односот помеѓу конвертују? ттните девизи и 
клириншките девизи го утврдува Сојузниот извр-
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шен совет, со тоа што во вкупно утврдениот износ 
во точка 1 од оваа одлука износот на конвертибил-
на™ девизи не може да биде поголем од 80°/о. 

6. Со девизите од точка 1 на оваа одлука мо-
жат да се вршат плаќања до 31 декември 1979 го-
дина. 

7. Оваа одлука се применува од 1 јануари 1979 
година. 

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

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 73 
26 декември 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ 

Драгослав Марковиќ, е. р. 

Претседател на Соборот 
на републиките и 

покраините 
Зоран Полич, е. р. 

1118. 
Врз основа на член 286 став 2 точка 2 од Уста-

вот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, во врска со член 19 став 2 од Зако-
нот за девизното работење и кредитните односи 
со странство, Собранието на СФРЈ, на седницата 
на Соборот на републиките и покраините од 26 де-
кември 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАЕДНИЧКАТА ДЕВИЗНА ПОЛИТИКА НА 

ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1979 ГОДИНА 

1. Во согласност со Резолуцијата за полити-
ката на остварување на Општествениот план на 
Југославија за периодот од 1976 до 1980 во 1979 
година, со Заедничката девизна политика на Југо-
славија за 1979 година ќе се спроведува подоследно 
применување на новите системски решенија низ: 

— политиката на унапредување и поттикнување 
на извозот на стоки и услуги и на други форми 
на економски односи со странство; 

— политиката на увозот; 
— политиката на заштита на домашното про-

изводство; 
— политиката на курсот на динарот; 

? — политиката на девизните резерви; 
— политиката на кредитните односи со стран-

ство; 
— политиката на усогласување на меѓусебните 

односи на републичките и покраинските самоу-
правни интересни заедници за економски односи 
со странство; 

— политиката на платнобилансни ограничу-
вања. 

Проекцијата на платниот биланс и проекцијата 
на девизниот биланс на Југославија за 1979 го-
диЕ1а. со проекциите на платнобилансните и на 
девизнобилансните позиции на републиките и авто-
номните покраини што ги донесува Собранието на 
СФРЈ истовремено со Резолуцијата за политиката 
на остварување на Општествениот план на Југо-
славија за периодот од 1976 до 1980 во 1979 година 
се составен дел на Заедничката девизна политика 
на Југославија во 1979 година. 

Заедничката девизна политика на Југославија 
во 1979 година се заснова врз целите на развојот 
на економските односи со странство утврдени со 
Резолуцијата за политиката на остварување на Оп-
штествениот план на Југославија за периодот од 1976 
до 1980 во 1979 година, врз резултатите што се 
постигнати со примената на новите системски ре-
шенија во 1978 година, врз потребите од поната-
мошно јакнење на положбата на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија во меѓуна-
родната размена и врз остварувањето на суште-
ствените компоненти на Општествениот план на 
Југославија за периодот од 1976 до 1980 година 
во остварувањето на платниот биланс и девизниот 
биланс на Југославија за 1979 година и врз нама-
лување на платнобилансниот дефицит, како и 
јакнење на одговорноста на републиките и авто-
номните покраини за остварувањето на проекциите 
на платнобилансните позиции на републиките и 
автономните покраини во Единствената проекција 
на платниот биланс и девизниот биланс на Југо-
славија, со напори да се зголеми девизниот прилив 
и да се намали негативното салдо. 

Процесот на развојот на економските односи со 
странство бара сите носители на економската со-
работка со странство да донесат свои програми за 
унапредување на размената со одделни региони и 
земји, врз основа на кои ќе се утврдуваат подол-
горочни програми за развој на размената и други 
односи на економско-финансиска соработка со 
странство, вклучувајќи и подобрување на усло-
вите и на режимот на вкупните економски односи 
со странство. Во процесот на подготвување на тие 
програми ќе се изврши нивно неопходно меѓусебно 
усогласување и поврзување и ќе се утврдат соод-
ветни мерки и активности. 

Врз основа на заклучоците и препораките од 
Петтата конференција на шефовите на државите 
и владите на неврзаните земји во Коломбо и на 
други договори на неврзаните земји и на земјите 
во развој, ќе се разработи програма за унапреду-
вање на односите со тие земји за да се зголеми 
нивното учество во југословенската вкупна над-
ворешнотрговска размена и да се прошират сите 
форми на долгорочна стоковна, производствена, 
финансиска, научна, технолошка и друга соработ-
ка. Со нив ќе продолжи активната соработка во 
борбата за нов економски поредок во светот. 

Во економските односи со зазвиените западни 
земји и понатаму ќе се преземаат мерки и ќе се 
засили активноста врз самоуправни конституирани 
основи, за зголемување на степенот на покриеноста 
на увозот со извоз на стоки и создавање на по-
волни услови за развивање на стабилна, долгороч-
на и сестрана соработка со пошироко применување 
на развиените форми на кооперација, долгорочна 
деловно-техничка соработка и други развиени 
форми на економски односи со странство. 

Заради остварување на поурамнотежени односи 
во размената со социјалистичките земји ќе про-
должи разработката на постојните програми ќе се 
зголеми обемот и ќе се подобрува структурата на 
размената. 

Ќе се поддржува извозот на стоки и услуги 
на организациите на здружен труд со мерките на 
тековната економска политика што ги донесуваат 
надлежните органи на републиките, на автоном-
ните покраини и на федерацијата, како и со до-
говорените мерки на републичките и покраинските 
самоуправни интересни заедници за економски 
односи со странство во Интересната заедница на 
Југославија за економски односи со странство, во 
соработка со републичките и покраинските сто-
пански комори и со Стопанската комора на Југо-
славија и со другите носители на економската со-
работка со странство. 
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Re се забрза склучување на самоуправни спо-
годби со кои се утврдува учеството на организа-
циите на здружен труд во остварените девизи со 
заедничката производствена, финансиска или дру-
га соработка, посебно кога се работи за форми на 
потрајна соработка, сразмерно на придонесот што 
работниците од тие организации го дале за нивното 
остварување, како и склучувањето на самоуправни 
спогодби за здружување на остварените девизи за-
ради реализација на заедничките програми за 
развој, заеднички приход и доход и заедничко 
производство, со кои се придонесува кон оствару-
вање на поголем девизен прилив. 

Републичките и покраинските самоуправни ин-
тересни заедници за економски односи со странство 
стопанските комори и другите носители на еко-
номската соработка со странство треба да ја пот-
тикнуваат иницијативата за склучување на само-
управни спогодби. 

Пол1 тика за унапредуваше и поттикнување на 
извозот на стоки и услуги и на други форми на 
економски односи со странство 

2. Во согласност со Општествениот план на 
Југославија за периодот од 1976 до 1980 година, 
републичките и покраинските самоуправни инте-
ресни заедници за економски односи со странство 
во Интересната заедница на Ју гос лави јг. за еко-
номски односи со странство ќе ја остваруваат по-
литиката на унапредување и поттикнување на из-
возот на стоки и услуги и на други форми на еко-
номски односи со странство со која ќе се обезбе-
дуваат економски поповолни услови за зголему-
вање на девизниот прилив. 

Селективно ќе се поддржува извозот на стоки 
и услуги со кои се постигнува поголем нето деви-
зен ефект, како и извозот на оние стоки што во 
себеси содржат повеќе домашна супстанција, по-
веќе домашен труд и кои претставуваат повисок 
степен на преработка. 

Со самоуправно спогодување на републичките 
и покраинските самоуправни интересни заедници 
во Интересната заедница на Југославија за еко-
номски односи со странство, во рамките на сред-
ствата предвидени со Одлуката за утврдување на 
приходите од царини и други увозни давачки што 
во 1979 година и се отстапуваат на Интересната 
заедница на Југославија за економски односи со 
странство, во согласност со Сојузниот извршен со-
вет, ќе се усовршува системот на враќање на ца-
рините и на другите давачки. 

До половината на 1979 година републичките и 
покраинските самоуправни интересни заедници за 
економски односи со странство во Интересната за-
едница на Југославија за економски односи со 
странство, во согласност со Сојузниот извршен со-
вет, ќе ги определат појдовните основи за полити-
ката на поттикнување на девизниот прилив од из-
возот на стоки и услуги. 

Со здружување на трудот и средствата на 
основните и на други организации на здружен 
труд и со други мерки на економската политика 
ќе се создаваат економски поповолни услови за 
унапредување на извозот на стоки и услуги и на 
други форми на економски односи со странство 
што придонесуваат кон економски оправдано зго-
лемување на девизниот прилив. 

Со мерките на тековната економска политика, 
а заради стабилизација на домашната конјунктура 
и на сите видови на потрошувачка и на цените, 
покрај мерките на надворешнотрговскиот и девиз-
ниот систем, неопходно е да се поддржува ориен-
тацијата на организациите на здружен труд кон 
траен извоз на стоки и услуги и зголемување на 
девизниот прилив. 

Со спогодба на банките ќе се обезбедат: сред-
ства за рефинансирање на кредитирањето на из -
возот на опрема и бродови и за изведување ин-
вестициони работи во странство, реесконтирање на 
кредитите на банките за реализација на тековниот 
извоз на стоки и услуги и за подготвување на про-
изводството за извоз, како и побрз растеж на 
заедничките вложувања, кооперацијата и на дру-
гите форми на унапредување на соработката со 
странство. 

Извозот на одделни производи на агроинду-
стрискиот комплекс ќе се поттрчнува и во 1979 
година и со дополнителни средства што се обезбе-
дуваат од посебните давачки на увозот на земјо-
делско-прехранбени производи и со здружување на 
средствата за таа намена, како и со други мерки 
во согласност со Договорот за основите на Опште-* 
ствениот план на Југославија за развој на агроин-
дустрр1скиот комплекс во периодот од 1976 до 1980 
година. 

Ќе продолжи трансформацијата на фондовите 
за унапредување на производството и на извозот 
на земјоделски производи врз доходовни односи 
со здружување на трудот и средствата на органи-
зациите на здружен труд од агроидустрискиот 
комплекс во согласност со Договорот за основите 
на Општествениот план на Југославија за развој 
на агроиндустрискиот комплекс во периодот од 
1976 до 1980 година. 

Во 1979 година посебно ќе се поддржува расте-
жот на нестоковниот девизен прр1лив во согласност 
со остварувањето на нето девизниот ефект. 

Во Интересната заеднргца на Југославија за 
економски односи со странство, во првото триме-
сечје на 1979 година ќе се донесат основните кри-
териуми врз основа на кои со актите на репуб-
личките и на покраинските самоуправни интересни 
заедници за економски односи со странство можат 
да се утврдат и други враќања во согласност со 
извршните совети на собра лиј ата на републиките 
и извршните совети на собранијата на автономните 
покраини. ' 

Во Интересната заедница на Југославија за 
економски односи со странство и во републичките 
и покраинските самоуправни интересни заедници 
за е к о н о м о в односи со странство договорно ќе се 
утврдат начинот и условите под кои ќе се врши 
регионално насочување на извозот на стоки спре-
ма определена земја според меѓудржавни дого-
вори. 

Во 1979 година ќе продолжи активноста врз 
трансформацијата на надворешнотрговската мре-
ж а во земјата и во странство во правец на поцвр-
сто доходовно поврзување на прометнргге и произ-
водствените организации на здружен труд, со што 
ќе се обезбеди поорганизиран и поефикасен настап 
на организациите на здружен труд на странскиот 
пазар и ќе се пррвдонесе кон поголем извоз на 
стоки и услуги. 

Политика на увозот 

3. Со насочување на увозот треба да се обез-
беди намирување на потребите на снабдувањето 
на производството и на пазарот утврдени со еко-
номската политрша на развој на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија за планскиот 
период, во согласност со платнобилансните мож-
ности на земјата утврдени во платниот биланс на 
Југославија и во проекциите на платнобиланснргге 
позиции на републиките и на автономните покраини. 

Врз основа на склучените самоуправни спо-
годби во рамките на републичките и покраинските 
самоуправни интересни заедници за економски одно-
си со странство, основните и други организации на 
здружен труд ќе го усогласуваат увозот не само со по-
требите на производството и снабденоста на пазарот, 
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туку и со движењето на извозот и со платните 
можности на земјата што од тоа произлегуваат, при * 
што ќ е продолжи започнатото билансирање на уво-
зот и извозот во основните организации на здружен 
труд во рамките на републичките и покраинските 
самоуправни интересни заедници за економски од-
носи со странство. 

Во Интересната заедница на Југославија за 
економски односи со странство до 31 октомври 
1979 година ќе се утврдат единствените критери-
уми и постапката врз основа на кои до 30 ноември 
1979 година, во рамките на републичките и покра-
инските самоуправни интересни заедници за еко-
номски односи со странство ќе се склучи самоуправ-
на спогодба за начинот и постапката за остварување 
на договорениот обем на увозот на стоки и услуги и 
на друг одлив на девизи што можат да го остварат 
домашните лица на територијата на републиките 
и на автономните покраини, вклучувајќи го и од-
ливот на девизи врз основа на компензација по-
ради забрана или ограничување на извозот, за 
1980 година. 

Во Стопанската комора на Југославија, стопан-
ските комори на републиките и стопанските комо-
ри на автономните покраини, во соработка со ре-
публичките и покраинските самоуправни интерес-
ни заедници за економски односи со странство, со 
Интересната заедница на Југославија за економски 
односи со странство и со надлежните органи на ре-
публиките, на автономните покраини и на федера-
цијата, ќ е вршат усогласување на програмите за 
супституција на увозот. 

За производството со кое се супституира уво-
зот во определени документирано утврдени случаи, 
ќе се дозволува увоз на репродукциони материјали 
во рамките на проекциите на платнобилаисните и на 
девизнобилансните позиции на републиките и на 
автономните покраини во единствената проекција 
на платниот биланс и на девизниот биланс на Југо-
славија. 

Ако се укаже потреба од ограничување на из-
возот, ќе се утврдат компензации во согласност со 
член 22 од Законот за девизното работење и кредит-
ните односи со странство. 

Со јакнење на фондовите и со создавање на 
поповолни услови за кредитирање на пласманот 
на домашна опрема и бродови на домашниот пазар 
и понатаму ќе се влијае врз релативно намалу-
вање на увозот на опрема и бродови. 

Заради штедење на нестоковниот девизен од-
лив на органр1зациите на здружен труд и на други 
општествени правни лица, ќе се преземаат мерки 
за сите сектори на нестоковното работење со кои 
ќе се обезбеди целосна контрола на одливот на 
девизи по овој основ. Во републичките и покраин-
ските самоуправни интересни заедници за еко-
номски односи со странство ќе се состават планови 
за нестоковен девизен одлив кои ќе се усогласу-
ваат во Интересната заедница на Југославија за 
економски односи со странство, а кои мораат да 
бидат во согласност со проекциите на платноби-
лаиснитс и на девизнобилансните позиции на репу-
бликите и на автономните покраини во Единствена-
та проекција на платниот биланс и на девизниот 
биланс на Југославија. 

Во согласност со Општествениот план на Ј у -
гославија за периодот од 1976 до 1980 година и со 
Резолуцијата за политиката на остварување на 
Општествениот план на Југославија за периодот 
од 1976 до 1980 во 1979 година, стоковниот ре-
жим на надворешнотоговскиот промет ќ е се при-
способува кон утврдената политика на развојот. 

Сојузниот извршен совет, врз основа на со-
гласноста од надлежните републички и покраин-
ски органи, во 1979 година ќе донесе долгорочна 
програма за развој на надворешнотрговскиот про-
мет. 

Политика на заштита на домашното производство 
4. Заштита на домашното производство во 1979 

година ќе се спроведува врз основа на Наринскиот 
закон и Законот за Царинската тарифа, во соглас-
ност со целите и задачите што произлегуваат од 
Општествениот план на Југославија за периодот 
од 1976 до 1980 година и од Резолуцијата за поли-
тиката на остварување на Општествениот план на 
Југославија за периодот од 1976 до 1980 во 1979 
година. 

Политика на курсот во динарот 

5 Во согласност со утврдените цели на економ-
ската политика на Југославија за 1979 година, а 
посебно со целите и задачите во областа на еко-
номските односи со странство, и на платниот би-
ланс на Југославија, со политиката на курсот на 
динарот ќе се стреми кон одржување и подобру-
вање на конкурентноста на југословенските про-
изводи и услуги на меѓународниот пазар. 

Во врска со тоа, а врз основа на показателите 
од значење за формирањето на курсот на денарот, 
активно ќе се води политиката на реален курс 
на динарот. 

Сојузниот извршен совет ќе го утврдува кур-
сот на динарот според една или повеќе конверти-
билни валути, што ќе служи како основица за 
определување на интервентните курсеви на Народ-
ната банка на Југославија на девизниот пазар, ка -
ко и границите на дозволеното отстапување на 
тековниот курс од основицата. Народната банка на 
Југославија ќе ги врши своите интервенции на де-
визниот пазар во рамките на тие граници и во 
согласност со меѓувалутните односи што се воспос-
тавуваат на странските девизни пазари. 

Народната банка на Југославија, народните 
банки на републиките и народните банки на авто-
номните покраини ќе организираат систематско сле-
дење и проучување на промените во меѓувалутните 
односи. 

Политика на девизните резерви 
6. Политиката на девизните резерви треба во 

1979 година да обезбеди потребна ликвидност во 
плаќањата спрема странство. 

За таа цел, вкупните девизни резерви ќе се 
движат околу износот што одговара на просечните 
двоиполмесечни вкупни плаќања спрема стран-
ство. 

Во остварувањето на потребната ликвидност 
во плаќањата спрема странство. Народната банка 
на Југославија ќе обезбеди вкупната домашна по-
барувачка на девизи да се задоволи, како и вкуп-
ната домашна понуда на девизи да се откупи 
во девизи со кои таа интервенира на меѓубанкар-
скиот состанок на девизниот пазар. 

Заради одржување на потребната структура 
на девизните резерви и обезбедување на плаќања-
та спрема странство што ги врши Народнатг бан-
ка на Југославија, Народната банка на Југосла-
вија може на меѓубанкарскиот состанок на девиз-
ниот пазар, по потреба, да купува и продава девизи 
со кои таа не интервенира, а кои се предмет на 
купување и продажба на девизниот пазар и на 
меѓубанкарскиот состанок на девизниот пазар. 

Согласно со овластувањата и условите што 
посебно ќе се утврдат, треба да се настојува со 
средствата на девизните резерви во поголема мера 
да ракуваат банките овластени за работи со стран-
ство. 

Политика на кредитните односи со странство 

7. Врз основа на Резолуцијата за политика-
та на остварувањето на Општествениот план на 
Југославија за периодот од 1976 до 1980 во 
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1979 година и Законот за девизното работење и 
Кредитните односи со странство, потребно е да се 
обезбеди поефикасно остварување на организирана 
(финансиска соработка со странство и селективно 
(користење на странски финансиски средства за -
гради задоволување на приоритетните потреби на 
стопанскиот развој на земјата и унапредувањето 
на кредитниот углед на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија на меѓународниот 
пазар на капиталот. 

Во врска со тоа потребно е натаму да се а ф и р -
мира положбата на организациите на здружен 
Труд, како носители на кредитно-финансиските од-
носи со странство, и самоуправните интересни за -
едници за економски односи со странство во рам-
ките на кои се усогласуваат елементите на плано-
вите на кредитните односи со странство. 

Со доследно применување на самоуправната 
спогодба за организиран настап на меѓународниот 
Пазар на капиталот и општествениот договор за 
условите за обезбедување на организирано наста-
пување на домашни лица на странски Финансиски 
пазар на капиталот ќе се овозможи: 

1) склучување на странски кредити кога усло-
вите на задолжувањето се најповолни на стран-
ските финансиски пазари на капиталот; 

2) конзорциј ален настап на домашните банки 
на странски финансиски пазари на капиталот; 

3) планирање на регионалниот распоред на за-
должувањето во странство и усогласување на за-
долхѕувањето во странство со тековите " а вкупна-
та економска соработка со странство. 

Потребно е и натаму да се проширува и уште 
Повеќе да се за јакнува соработката со меѓународ-
ните и регионалните финансиски институции што 
во таа соработка можат да имаат посебно значење 
за развојот на југословенското стопанство. 

Треба и натаму да се унапредува методот на 
^ ф и н а н с и р а њ е т о со користење на средствата за 
финансирање на проекти на стопанскиот развој 
од повеќе странски финансиски извори, со анга-
жирање на средствата на Меѓународната банка за 
обнова и развој. На тој начин би се остварувало 
пошироко меѓународно учество во финансирањето 
на крупните проекти на домашното стопанство. 

Заради поусогласено регионално задолжување 
feo странство неопходно е натамошно проширување 
на соработката со соодветните земји. 

Со социјалистичките земји треба да се за јакну-
ва и да се подобрува разработката на долгорочните 
програми на деловната кооперација заради уна-
предување на ^ у р а м н о т е ж е н и меѓусебни трговски 
и кредитно-финансиски односи. 

Се утврдува 30 ноември 1979 година како рок 
ДО кој основните и другите организации на здру-
жен труд и другите општествени правни лица ја 
склучуваат самоуправната спогодба од член 141 
на Законот за девизното работење и кредитните 
Односи со странство, за 1980 година. Единствените 
критериуми и постапката за склучување на тие 
самоуправни спогодби ќе ги утврди Интересната 
заедница на Југославија за економски односи со 
странство во согласност со Сојузниот извршен со-
Бет, за 1980 година, до 31 октомври 1979 година, во 
Согласност со Договорот на федерацијата, републи-
ките и автономните покраини за критериумите за 
насочување и користење на дополнителните стран-
ски средства за периодот од 1976 до 1980 година. 

Во остварувањето на политиката на кредит-
ните односи со странство доследно ќе се спрове-
дува одговорноста на домашните лица кои се за -
должуваат во странство за обезбедување на де-
ћизи според обврските за отплатување на преземе-
ните кредити. 

Заради унапредување на извозот на југосло-
венски стоки и услуги и организирање на про-
дажба на југословенските стоки и услуги, во 1979 

година ќе се даваат стоковни кредити и финан-
сиски кредити на корисниците во странство, како 
и финансиски кредити за други намени со кои се 
унапредуваат економските односи со странство. 

Политика на усогласување на меѓусебните односи 
на републичките и покраинските самоуправни 
интересни заедници за економски односи со 
странство 

8. Политиката на усогласување на меѓусебните 
односи во планирањето, спроведувањето и оства-
рувањето на заедничките цели во политиката на 
екошшските односи со странство републичките и 
покраинските самоуправни интересни заедници за 
економски односи со странство е еден од суште-
ствените услови за остварување на целите и зада-
чите на заедничката девизна политика на Југо-
славија во 1979 година. 

Републичките и покраинските самоуправни ин-
тересни заедници за економски односи со стран-
ство во Интересната заедница на Југославија за 
економски односи со странство ги усогласуваат 
своите односи во планирањето, спроведувањето и 
остварувањето на економските односи со стран-
ство како составен дел на односите во општестве-
ната репродукција на следните работи т. задачи: 

1) се договараат за елементите на плановите 
на економските односи со странство и плановите 
на приливот и одливот на девизи што се од по-
себно значење за девизниот биланс и платниот 
биланс на Југославија и за единството на југосло-
венскиот пазар; 

2) ги усогласуваат ставовите во постапката на 
подготвување на планови на економските односи 
со странство на републиките и автономните по-
краини и учествуваат во подготвувањето на про-
екција на платниот биланс на Југославија; 

3) го утврдуваат начинот на остварување на 
плановите на економските односи со странство и 
плановите на приливот и одливот ла девизите; 

4) даваат мислења за предлогот за регулирање 
на увозот и извозот и преземањето на мерки за 
остварување на плановите на економските односи 
со странство; 

5) даваат мислења на Сојузниот извршен совет 
за предлогот за донесување на мерки спрове-
дување на политиката на кредитните односи со 
странство и заедничката девизна политика. 

Политика на платнобилансните ограничувања 

9. Ако во текот на годината позначително не се 
остваруваат целите на заедничката девизна поли-
тика и пропорциите на Единствената проекција 
на платниот биланс и на девизниот биланс на Ј у -
гославија за 1979 година, со договорот на федера-
цијата, републиките и автономните покраини пр-
венствено ќе се преземаат мерки за економски 
оправдан прилив на девизи, како и мерки на огра-
ничување на плаќањето со странство предвидено 
со член 178 од Законот за девизчото работење и 
кредитните односи со странство, со тоа мерките на 
ограничувањето да се разликуваат по републиките 
и автономните покраини во зависност од оствару-
ваната на нивните проекции на платнобилансните 
позиции. 

Формите и впловите на платнобилансните огра-
ничувања непосредно ќе зависат од остварувањата 
на проекциите на пла т^обм тач ечите и на девизно-
билансните позиции на републиките и автономните 
покраини во Единствената проекција на платниот 
биланс и на девизниот биланс на Југославија за 1979 
година. 

Врз основа на единствено договорените кри-
териуми, што ќе се донесат до 31 март 1979 година, 
републиките, односно автономните покраини ќе во-* 

/ 
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ведуваат ограничувања заради спречување на от-
стапувањето од договорените к в а л и ф и к а ц и и за 
својата платнобилансна позиција. 

Најмалку тримесечно, при разгледувањето на 
анализите и информациите за стопанските движе-
ња, Сојузниот извршен совет, врз основа на сте-
пенот на покриеноста на увозот со извозот и оце-
ната на нето девизен нестоковен прилив и другите 
околности, ќе утврдува дали настанале растрој-
ства од член 177 од Законот за девизното работење 
и кредитните односи со странство. 

Ако во извршувањето на проекцијата на плат-
нобилансната и на девизиобилансната позиција на 
одделна .република, односно автономна покраина 
во Единствената проекција на платниот биланс и 
на девизниот биланс на Југославија за 1979 година 
дојде до отстапување, врз основа на однапред утврде-
ните критериуми, надлежниот орган на односната ре-

публика или автономна покраина ќе преземе соод-
ветни мерки за воспоставување на односите утвр-
дени со тие проекции. При тоа ќе се имаат предвид 
и конјунктурните движења на определени про-
изводи во извозот, како и други околности во врска 
со можностите за извоз. 

10. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 
1979 година. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 80 
26 декември 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, е. р. 

Претседател на Соборот на 
републиките и покраините 

Зоран Полич, е. р. 

1119. 
/ 

Врз основа на член 281 став 1 точка 5 од Уста-
вот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, а во врска со член 20 на Законот за 
паричниот систем. Собранието на СФРЈ. на седни-
цата на Соборот на републиките и покраините од 
26 декември 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА 
ЕМИСИОНА И ПАРИЧНА ПОЛИТИКА И НА ЗА-
ЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ НА КРЕДИТНАТА ПОЛИ-

ТИКА ВО 1979 ГОДИНА 

1. Основни цели и задачи на заедничката еми-
сиона и парична политика и на заедничките основи 
на кредитната политика во 1979 година (во ната-
мошниот текст: монетарио-кредитна политика) се: 

1) следење и поддржување на порастот на произ-
водството предвидено во Резолуцијата за полити-
ката на остварување на Општествениот план на 
Југославија за периодот од 1976 до 1980 во 
1979 година, првенствено во дејностите од посебно 
значење за вкупниот развој на земјата; 

2) поддржување на политиката на економска 
стабилизација првенствено заради урамнотежување 
на стокознопаричните односи и за забавање на ра-
стежот на цените; 

3) поддржување на утврдените цели во областа 
на економската размена со странство. 

2. Заради остварување на целите и на задачи-
те од точка 1 на оваа одлука, со мерки за ^ п о в е -
дување на монетарно-кредитната политика ќе се 
обезбеди стапката на порастот на количеството на 

пари во оптек (во натамошниот текст: парична ма-
са) да ја следи стапката на порастот на општестве-
ниот производ во согласност со Резолуцијата за по-
литиката на остварување на Општествениот план 
на Југославија за период од 1976 до 1980 во 1979 
година. 

Во рамките на порастот на паричната маса од 
став 1 на оваа точка тримесечно ќе се усогласува 
нејзиниот растеж со стопанските движења и со 
нивните сезонски карактеристики. 

3. Потребен обем на паричната маса од точка 
2 на оваа одлука ќе обезбеди Народната банка на 
Југославија со соодветни мерки со кои се влијае 
врз регулирањето на кредитниот потенцијал на 
банките и обемот на нивните кредити и на други 
пласмани, настојувајќи кредитните односи на бан-
ките со организациите на здружен труд и со други 
корисници на општествените средства постапно да 
се заменуваат со самоуправно здружување на сред-
ства во банките и со монетизација на краткороч-
ните преносливи хартии од вредност што произле-
гуваат од стоковно-паричните и кредитните работа 
на организациите на здружен труд во областа на 
стопанството. 

Согласно со одредбата од став 1 на оваа точка, 
во настојувањето постојните кредитни односи да 
се заменуваат со некредитна монетизација на по-
барувањата по основ на краткорочни преносливи 
хартии од вредност и на други средства за плаќање, 
Службата на општественото книговодство на Југосла-
вија, Народната банка на Југославија и Сојузниот 
секретаријат за финансии треба во 1979 година да 
предложат решенија што ќе овозможат да се нама-
ли потребата од користење на краткорочни кредити 
и на кредитно задолжување на организациите на 
здружен труд. 

4. Примарната емисија ќе се користи, согласно 
со одредбите од оваа одлука, како инструмент за 
регулирање на паричната маса во рамките утвр-
дени во смисла на точка 2 од оваа одлука и како 
инструмент за поврзување на тековите на емиси-
јата на пари со репродукционите текови на опште-
ственото стопанство, и тоа на следниот начин: 

1) со купување на краткорочни преносливи 
хартии од вредност што ги издаваат организациите 
на здружен труд од областа на стопанството и со 
давање кредити на банките врз подлога на тие 
хартии од вредност и врз подлога на странски 
хартии од вредност, во согласност со сојузниот 
закон; 

2) со учество на примарната емисија во финан-
сирање на приоритетните селективни намени 
утврдени со Општествениот план на Југославија 
за периодот од 1976 до 1980 година и со договорите 
врз основите на тој план. 

Претежен дел од средстава на примарната еми-
сија во 1979 година ќе се насочи кон организациите 
на здружен труд од областа на стопанството за 
намените од одредбите под 1) и 2) на став 1 од 
оваа точка. 

Дел од средставата на примарната емисија ќе 
се користат и за давање кредити за други намени 
што се утврдени со сојузниот закон. 

Обемот на примарната емисија за намените од 
ст, 1 и 3 на оваа точка ќе се усогласат и со обемот 
на девизните трансакции предвидени во Проекци-
јата на девизниот биланс на Југославија за 1979 
година, 

5. Селективната кредитна политика ќе се спро-
ведува со самоуправни спогодби на банките за кре -
дитирање и за другите форми финансирање на 
приоритетните селективни намени утврдени со 
Општествениот план на Југославија за периодот од 
1976 до 1980 година и со договорите врз основите на 
тој план. 

Самоуправна спогодба за селективно кредити-
рање и за условите на кредитирање на приоритет-
ните задачи банките ќе склучат најдоцна два ме-
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сеца по усвојувањето на Одлуката за остварување 
на целите и задачите на заедничката емисиона и 
парична политика и на заедничките основи на кре-
дитната политика БО 1979 година. 

Народната банка на Југославија, народните 
банки на републиките и народните банки на авто-
номните покраини ќе дадат иницијатива и ќе пред-
ложат основи за склучување на самоуправната 
спогодба од став 2 на оваа точка. 

Со мерките за спроведување на монетарно-
-кредитнага политика што ги донесува Народната 
банка на Југославија ќе се обезбеди, во рамките 
утврдени во смисла на точка 2 од оваа одлука, 
соодветно учество на примарата емисија како 
поддршка на оствахзувањето на селехтивната кре-
дитна политика. 

Народната банка на Југославија ќе ги проучи 
можностите и до крајот на првото тримесечје на 
1979 година ќе предложи решенија за намалување 
на стапката на задолжителната резерва, со цел та-
каослободените средства банките да ги користат за 
кредитирање на селективните намени и монети-
зација на хартиите од вредност. 

Во монетарните рамки утврдени во смисла на 
оваа одлука во 1979 година ќе се обезбеди учество 
на примарната емисија во кредитирањето и во дру-
гите форми финансирање на следните приоритетни 
селективни намени, утврдени со Општествениот 
план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 го-
дина и со договорите врз основите на тој план, и 
тоа: 

1) за извоз на стоки и услуги, вклучувајќи го и 
производството и подготвувањето на стоки и услуги 
за изчоз: 

2) за општествено организираното производство 
и за залихите на зем1оделскИ и прехранбени про-
изводи: 

3) за насочување на увозот на стоки од земјите 
во развој, како и од други земји, во согласност со 
платниот биланс на Југославија; 

4) за продажба, односно купување на домашна 
опрема и бродови на кредит во Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија и во странство; 

5) за залихи на метали и на други договорени 
стоки наменети за извоз, за кои Сојузниот из-
вршен совет ќе утврди дека настанала привремена 
деконјунктура на светскиот пазар; 

6) за пазарни стоковни резерви на федераци-
јата, републиките и автономните покраини за про-
изводите предвидени во член 56 на Договорот за 
основите на Општествениот план на Југославија за 
развој на агроиндустрискиот комплекс во период 
од 1976 до 1980 година. 

6. Средства за финансирање на дефицитот на 
буџетот на федерацијата -во 1979 година ќе се обез-
бедат, врз основа на посебен сојузен закон, само по 
исклучок од примарната емисија, во границите од 
точка 4 став 3 на оваа одлука. 

Сојузниот извршен совет до крајот на првото 
полугодие на 1979 година ќе му предложи на Со-
бранието на СФРЈ програма на мерки за постапно 
Намалување на примарната емисија во буџетот на 
федерацијата. 

Средства за финансирање на дефицитот на ф е -
дерацијата зо 1979 година ќе се обезбедат дина-
мички, согласно со движењето на општествениот 
производ, а водејќи сметка за обезбедување сред-
ства за потребите на репродукцг шиите текови на 
општественото стопанство од точка 4 став 1 на оваа 
одлука. 

7. Со определување на посебни каматни стапки, 
Народната банка на Југославија^ ќе го поддржува 
спроведувањето на самоуправната спогодба на бан-
ките и ва други финансиски организатори заради 
забавање на порастот на договорните обврски на 
организациите на здружен труд. 

8. Службата на општественото книговодство на 
Југославија, во соработка со надлежните органи и 
организации, ќе предложи мерки за унапредување 
на платниот промет заради забрзување на оптекот 
на пари и за намалување на трошоците на плат-
ниот промет на организациите на здружен труд. 

9. Народната банка на Југославија со мерките 
за одржување на ликвидноста на банките и на дру-
ги финансиски организации ќе обезбеди поддршка 
на функционирањето на меѓубанкарскиот пазар на 
хартии од-вредност. 

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

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 81 
26 декември 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Зоран Полин, е. р. 

1120. 

Врз основа на член 286 став 2 точка 2 од Уста-
вот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, а во врска со член 26 од Законот за 
финансирање на федерацијата и член 83 ст. 1 и 2 
од Законот за девизното работење и кредитните 
односи со странство, Собранието на СФРЈ, на сед-
ницата на Соборот на републиките и покраините 
од 26 декември 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ ОД ЦАРИНИ 
И ДРУГИ УВОЗНИ ДАВАЧКИ КОИ ВО 1978 ГО-
ДИНА И СЕ ОТСТАПУВААТ НА ИНТЕРЕСНАТА 
ЗАЕДНИЦА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ЕКОНОМСКИ 

ОДНОСИ СО СТРАНСТВО 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување на приходите од 

царини и други увозни давачки кои во 1978 годи-
на и се отстапуваат на Интересната заедница на 
Југославија за економски односи со странство 
во член 1 зборовите: „кои извезуваат во 1978 година" 
се заменуваат со зборовите: „кои извезуваат", по 
зборовите: „се отстапуваат" се додаваат зборовите: 
„во 1978 година", а процентот: „45,19 ' се замену ват 
со процентот: .,50.80" 

Член 2 
Во член 2 се додаваат два нови става, кои 

гласат: 
„Ако приходите од член 1 на оваа одлука из-

несуваат повеќе од обврските на Заедницата на 
Југославија настанати по основ на враќањето на 
царини и други давачки по барањата втасани чо 
Службата на општественото книговодство на Ју -
гославија до 31 декември 1978 година. Службата 
на општественото книговодство на Југославија ќе 
го запре издвојувањето средствата за Заедницата 
на Југославија а вишокот на издвоените средства 
ќе пренесе во буџетот на федерацијата. 

АКО приходите од член 1 на оваа одлука изне-
суваат шшалку од обврските на Заедницата на 
Југославија настанати по основ на враќањето на 
царини и други давачки по барањата втасани во 
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Службата на општественото книговодство на Ј у -
гославија до 31 декември 1978 година, средства 
што недостигаат ќе се обезбедат дополнително," 

Член 3 
Приходите од член 1 на Одлуката за утврду-

вање на приходите од царини и други увозни д а -
вачки што во 1978 година и се отстапуваат на И н -
тересната заедница на Југославија за економски 
односи со странство, кои ќе настанат како разли-
ка помеѓу процентот 45,19 и процентот 50.80 за 
периодот од 1 јануари 1978 година, до денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука, ќе се уплатат 
во корист на приходите на Фондот до 31 јануари 
1979 година и тоа во височината на обврските 
настанати според одредбата на член 4 на таа од-
лука и според динамиката што ќе ја определи 
Сојузниот секретаријат за финансии во согласност 
со остварувањето на приходите од царини и други 
увозни давачки. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

од дено^ на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ" . 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 77 
26 декември 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на С Ф Р Ј 

Драгослав Марковиќ, е. р. 

Претседател на С зборот 
на републиките и 

покраините 
Зоран Полич, е. р. 

1121. 

Б р з основа на член 286 став 2 точка 2 од Уста-
вот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, а во врска со член 26 од Законот за 
финансирање на федерацијата и член 83 ст. 1 и 
2 од Законот за девизното работење и кредитните 
односи со странство.. Собранието на СФРЈ , на сед-
ницата на Соборот на републиките и покраините 
од 26 декември 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ ОД Ц А Р И Н И 
И ДРУГИ УВОЗНИ ДАВАЧКИ ШТО ВО 1979 ГО-
ДИНА II СЕ ОТСТАПУВААТ НА ИНТЕРЕСНАТА 
ЗАЕДНИЦА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ЕКОНОМСКИ 

ОДНОСИ СО СТРАНСТВО 

Член 1 
З а враќање на царините и на други увозни 

давачки во корист на организациите на здружен 
труд што извезуваат, заради остварување на по-
литиката на извозот утврдена со Резолуцијата за 
^политиката на остварување на Општествениот 

план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 
во 1979 година, на Интересната заедница на 
Југославија за економски односи со странство 
(во натамошниот текст: Заедница на Југославија) 
ft се отстапуваат во 1979 година 52,19% од оства-
рените приходи од царини и други увозни давачки, 
како и во целост остварените приходи од посебни 
давачки при увоз на земјоделски и прехранбени 
производи. 

Средствата од став 1 на овој член се користат 
и за туристичка и економска пропаганда и и н ф о р -
мативна дејност спрема странство со цел за зголе-
мување на извозот согласно со самоуправната 
спогодба за поттикнување и унапредување на еко-
номските односи со странство. 

Член 2 
Приходите од царини, други увозни давачки 

и од посебни давачки при увоз на земјоделски и 
прехранбени производи, од член 1 на оваа одлука, 
ќе се издвојуваат при секоја уплата на тие при-
ходи и ќе се пренесуваат на посебна сметка на 
Фондот на Интересната заедница на Југославија 
за економски односи со странство (во натамошниот 
текст: Фондот) к а ј Службата на општественото 
книговодство на Југославија . 

Ч л е н 3 
Средствата од член 1 од оваа одлука се кори-

стат сразмерно на остварениот прилив на девизи 
од извозот на стоки и услуги предвиден во п л а т -
ниот биланс и девизниот биланс на Југославија за 
1979 година. 

Член 4 
Со средствата од член 1 на оваа одлука ќе се 

врши исплата на обврските по основ на враќање 
на царините и другите давачки по барањата вта -
сани во 1979 година во Службата на општестве-
ното книговодство на Југославија . 

Член 5 
За користење на средствата. на Фондот С л у ж -

бата на општественото книговодство на Југосла-
ви ја и Народната банка на Југославија вршат кон-
трола, водат евиденција и поднесуваат извештаи 
на начин и врз основа на документацијата што ќ е 
ј а утврди Заедницата на Југославија , во соглас-
ност со Сојузниот извршен совет. 

Контрола на наменското користење на сред-
ствата на Фондот в р ш и Буџетската инспекција 
на Сојузниот секретаријат за финансии, согласив 
со одредбите на законите со кои се регулира извр-
шувањето на Буџетот на федераци јата за 1979 
година. 

Член 6 
Завршната сметка на Фондот за 1979 година ја 

донесува Заедницата на Југославија . 
Собранието на С Ф Р Ј ја потврдува завршната 

сметка на Фондот за 1979 година. 
Приходите на Фондот од царини и другите 

другите увозни давачки и од посебни давачки при 
увозот на земјоделски и прехранбени производи 
за стоките увезени до 31 декември 1979 година, што 
ќе се наплатат од 1 до 31 јануари 1980 година, се 
уплатуваат во корист на приходите на Фондот за 
1979 година. 

Ч л е н 7 
Оваа одлука влегува во сила на 1 ј ануари 1979 

година. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 72 
26 декември 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ , 

Драгослав Марковиќ, е. p. 

Претседател на Соборот? 
на републиките и 

покраините 
Зоран Полич, е. р. 
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1122. 

Врз основа на член 286 став 2 точка 2 од Уста-
вот на Социјалистичка Федеративна Република Ј у -
гославија, а во врска со член 24 од Законот за 
девизното работење и кредитните односи со стран-
ство, Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот 
на републиките и покраините од 26 декември 1978 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ПРОЕКЦИЈАТА НА ПЛАТ-
НИОТ БИЛАНС НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1379 ГО-

ДИНА 

1. Се усвојува Проекцијата на платниот би-
ланс на Југославија за 1979 година, што е составен 
дел на заедничката девизна политика. 

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 
1979 година. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 78 
26 декември 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Драгослав Марковиќ, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републи-

ките и покраините, 
х Зоран Полич, е. р. 

\ 

1123. 

Врз основа на член 286 став 2 точка 2 од Уста-
вот на Социјалистичка Федеративна Република Ј у -
гославија, а во врска со член 24 од Законот за 
девизното работење и кредитните односи со стран-
ство, Собранието на СФРЈ4 на седницата на Соборот 
на републиките и покраините од 26 декември 1978 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ПРОЕКЦИЈАТА НА ДЕ-
ВИЗНИОТ БИЛАНС НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1979 

ГОДИНА 

1. Се усвојува Проекцијата на девизниот би-
ланс на Југославија за 1979 година, што е составен 
дел на заедничката девизна политика. 

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 
1979 година. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 7? 
26 декември 

1124. 

Врз основа на член 285 точка 17 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија. а во врска со член 39 од Законот за сојузните 
стоковни резерви, Собранието на СФРЈ, на седни-
цата на Сојузниот собор од 26 декември 1978 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ИЗМЕНИТЕ И ДОПОЛНЕ-
НИЈАТА НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА СОЈУЗ-
НАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ НА ИНДУСТРИ-

СКИ ПРОИЗВОДИ ЗА 1978 ГОДИНА 

1. Се одобруваат измените и дополненијата на 
Финансискиот план на Сојузната дирекција за ре-
зерви на индустриски производи за 1978 година, 
што ги донесе Советот на Сојузната дирекција за 
резерви на индустриски производи под бр. 39/1 од 
21 септември 1978 година. 

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

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 100 
26 декември 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, е. р. 

; Претседател 
v на Сојузниот собор, 
Г Доброслав Ќулафиќ, е. р. 

1125. 1 

Врз основа на член 285 точка 17 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, а во врска со член 39 од Законот за сојузните 
стоковни резерви, Собранието на СФРЈ, на седни-
цата на Сојузниот собор од 26 декември 1978 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН 
НА СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ НА 
ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ ЗА 1979 ГОДИНА 

1. Се одобрува Финансискиот план на Сојузната 
дирекција за резерви на индустриски производи за 
1979 година, што го донесе Советот на Сојузната 
дирекција за резерви на индустриски производи 
под бр. 40/1 од 10 октомври 1978 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на 
СФРЈ и влегува во сила на 1 јануари 1979 година. 

Собрание на СФРЈ 
1978 година 

'рад 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Драгослав Марковиќ, е. р. 

АС бр. 98 
26 декември 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Соборот на републи-

ките и покраините, 
Зоран Полич, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, е. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

Доброслав Ќулафиќ, е. р. 
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I 1126. 
Врз основа на член 285 точка 17 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, а во врска со член 39 од Законот за сојузните 
стоковни резерви, Собранието на СФРЈ, на седни-
цата на СОЈУЗНИОТ собор од 26 декември 1978 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
З А О Д О Б Р У В А Њ Е Н А И З М Е Н И Т Е И Д О П О Л Н Е -
Н И Ј А Т А Н А Ф И Н А Н С И С К И О Т П Л А Н Н А С О Ј У З -
Н А Т А Д И Р Е К Ц И Ј А З А Р Е З Е Р В И Н А П Р Е Х Р А Н -

Б Е Н И П Р О И З В О Д И З А 1978 Г О Д И Н А 

1. Се одобруваат измените и дополненијата на 
Финансискиот план на Сојузната дирекција за ре-
зерви на прехранбени^ производи за 1978 година, 
што ги донесе Советот на Сојузната дирекција за 
резерви на прехранбени производи под бр. 07-33/2 
од 19 септември 1978 година. 

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

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 97 
26 декември 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, е. p. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

Доброслав Ќулафиќ, е. р. 

f 1127. 

Врз основа на член 285 точка 17 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, а во врска со член 39 од Законот за сојузните 
стоковни резерви, Собранието на СФРЈ, на седни-
цата на Сојузниот собор од 26 декември 1978 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН 
НА СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ НА 
ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ ЗА 1979 ГОДИНА 

1. Се одобрува Финансискиот план на Сојузната 
дирекција за резерви на прехранбени производи за 
1979 година, што го донесе Советот на Сојузната 
дирекција за резерви на прехранбени производи 
под бр. 03-02-12/1 од 24 ноември 1978 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист 
на СФРЈ" и влегува во сила на 1 јануари 1979 
година. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 99 
26 декември 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, е. p. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

Доброслав Ќулафиќ, е. D. 

1128. 

Врз основа на член 152 став 2 и член 161 став 3 
од Законот за девизното работење и кредитните 
односи со странство (,,Службен лист на СФРЈ" , 
бр. 15/77К на предлог од Народната банка на Југо-
славија, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СРЕДСТВАТА ПРИБА-
ВЕНИ ПО ОСНОВ НА ФИНАНСИСКИ КРЕДИТИ 
ЗЕМЕНИ ВО СТРАНСТВО И НА ДЕПОЗИТИТЕ 
ОД СТРАНСТВО МОЖАТ ДА ГИ ПРОДАДАТ НА 

ДОМАШНИОТ ДЕВИЗЕН ПАЗАР 

1. Основните и други организации на здружен 
труд и самоуправните интересни заедници во облас-
та на материјалното производство, што според од-
редбата на член 146 став 1 точка 1 од Законот за 
девизното работење и кредитните односи со стран-
ство, можат да засновуваат кредитни односи со 
странство, можат средствата прибавени со земање 
на финансиски кредити во странство да ги користат 
и за продажба на домашниот девизни пазар под 
следните услови: 

1) ако кредитите се земени во согласност со 
утврдената политика на кредитните односи со стран-
ство и во рамките на обемот утврден со самоуправ-
ната спогодба од член 141 став 1 на Законот за 
девизното работење и кредитните односи со стран-
ство: 

2) ако при земањето на кредитите се придржу-
вале кон условите што се утврдени со заедничкиот 
договор, односно со општествениот договор или са-
моуправната спогодба од член 145 став 1 на Законот 
за девизното работење и кредитните односи со 
странство, односно кон условите од член 145 став 4 
на тој закон; 

3) ако се придржувале кон рамковните услови 
за организиран настап на домашни лица на стран-
скиот финансиски пазар од член 145 став 2 на З а -
конот за девизното работење и кредитните односи 
со странство; 

4) ако по кредитот за кој гаранција или друг 
облик на емство дала банката овластена за работи 
со странство се придржувале кон посебните услови 
утврдени со договорот од член 145 став $ на Зако -
нот за девизното работење и кредитните односи со 
странство, односно кон посебните услови од член 
145 став 5 на тој закон; 

5) ако кредитите се во девиза што се купува и 
продава на девизниот пазар; 

6) ако на овластената банка и ја соопштиле н а -
мерата за продажбата на девизите најмалку на три 
дена пред понудата девизите да се продадат. 

2. Банките овластени за работи со странство 
можат девизните средства прибавени по основ на 
депозити од странство да ги користат и за продажба 
на домашниот девизен пазар под следните услови: 

1) ако депозитите се примени во согласност со 
утврдената политика на кредитните односи со стран-
ство и во рамките на обемот утврден со самоуп-
равната спогодба од член 14 став 1 на Законот за 
девизното работење и кредитните односи со стран-
ство; 

2) ако при примањето на депозитите на стран-
ски лица се придржувале кон условите што се ут -
врдени со заедничкиот договор, односно со опште-
ствениот договор или самоуправната спогодба од 
член 145 став 1 џа Законот за девизното работење 
и кредитните односи со странство односно кон ус-
ловите од член 145 став 4 на тој закон; 

3) ако се придржувале кон посебните услови 
утврдени со договорот од член 145 став 3 на З а к о -
нот за девизното работење и кредитните односи со 

v 
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странство, односно кон посебните услови од член 145 
став 5 на тој закон; 

4) ако депозитите се во девиза што се купува и 
продава на девизниот пазар; 

5) ако на другите овластени банки и на Народ-
ната банка на Југославија им ја соопштиле наме-
рата за продажбата на девизите на јмалку на 3 дена 
пред понудата девизите да се продадат. 

3. Народната банка на Југославија дава упат-
ства за спроведување на оваа одлука. 

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

Е. п. бр. 1091 
27 декември 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, е. р. 

1129. 

Врз Венова на член 10 став 2 од Законот за 
амортизација на основните средства на основните 
организации на здружениот труд и на други ко-
рисници на општествени средства („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 58/76), Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ НА ОП-
РЕМАТА ШТО СЕ СМЕТААТ КАКО СИТЕН 

ИНВЕНТАР 

1. Во Одлуката за определување на предметите 
на опремата што се сметаат како ситен инвентар 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 6/77) во точка 1 став 
1 зборовите: „освен предметите на опремата од 

точ. 2 и 3 на оваа одлука, се сметаат како ситен 
инвентар ако нивната поединечна набавна цена е до 
3.000 динари" се заменуваат со зборовите: „чиј век 
на траење е пократок од една година, без оглед на 
износот на нивната поединечна набавна цена и 
предметите на опремата со век на траење подолг 
од една година чија поединечна набавна цена е 
помала од 3.000 динари, освен предметите на опре-
мата од точ. 2 и 3 на оваа одлука, се сметаат како 
средства на ситниот инвентар". 

Став 2 се менува и гласи: 
„За предметите на опремата прибавени со купу-

вање набавната цена се утврдува според износот на 
купопродажната цена означена во фактурата, од-
носно другата исправа на добавувачот врз основа на 
која е предметот набавен. За предметите на опре-
мата што се прибавени со изработка во сопствена 
режија и за предметите на опремата што се при-
бавени со пренос без надомест или со делумен на-
домест како набавна цена, во смисла на оваа од-
лука, се смета износот утврден со процена според 
цените на исти или слични предмети на опремата во 
времето на прибавувањето, односно оспособувањето 
за вршење на функцијата за која таквите предмети 
се наменети." 

Во став 3 зборот: „истовремено" се заменува со 
зборовите: „во текот на истата година", а зборовите: 
„за тие предмети на опремата се утврдува просеч-
ната поединечна набавна цена и според неа се оп-
ределува височината на поединачната набавна це-
на" се заменуваат со запирка, и со зборовите: „ко-

рисникот на општествени средства за тие предмети 
на опремата, на крајот на годината во која е извр-
шена набавката, ја утврдува просечната набавна 
цена по парче и според неа го определува износот 
на просечната поединечна набавна цена". 

По став 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
„Векот на траењето на предметите на опремата, 

во смисла на оваа одлука, се определува врз основа 
на податоците од производствено-техничката доку-
ментација, а за предметите на опремата за кои со 
такви податоци не се располага — врз основа на 
процена на бројот на часовите на нивната употреба. 
Ако бројот на часовите на употребата на предметите 
е помал од 2.2000 часови, се смета дека нивниот век 
на траење е пократок од една година." 

2. Во точка -2 уводната реченица и одредбата 
под 1 се менуваат и гласат: 

„Без оглед на износот на поединечната набавна 
цена, предметите на опремата со век на траење по-
долг од една година се сметаат како основни сред-
ства, и тоа: 

1) гарнитури на собен, канцелириски и друг ме-
бел;". 

Одредбата под 3 се менува и гласи: 
„3) постројки за загревање, чистење и провет-

рување на деловни, погонски и други простории 
(куќни топлани, клима-уреди и други слични пос-
тројки), како и предмети што претставуваат нивни 
составни делови;". 

Во одредбите под 7 и 9 зборовите: „на сопствен 
погон или на електричен погон" се заменуваат со 
зборовите: „чија работа по вклучување на моторот 
или друго погонско средство (струја, гас и ел.) се 
одвива самостојно (автоматски) за време на траење-
то на работата". 

3. Во точка 3 уводната реченица се менува и 
гласи: „Без оглед на износот на поединечната на-
бавна цена, како ситен инвентар се сметаат след-
ните предмети на опремата со век на траење подолг 
од една година, и тоа:". 

Во одредбата под 6 зборовите: „за рачна упо-
треба" се бришат. 

Одредбите под 9 и 10 се менуваат и гласат: 
„9) завеси со пррхбор за нивно наместување, ду-

шеци, јоргани, трпезни и други чаршафи, перници, 
навлаки, крпи и други слични предмети изработени 
од текстил или од друг материјал; 

10) прибери и апарати што служат за сечење 
или обработка на метали, дрво, камен, керамика, 
пластика, хартија, гума и друг материјал, освен 
прибори и апарати за таа намена чија работа по 
вклучување на моторот или друг погон се одвива 
самостојно (автоматски) за време на траењето на 
работата;". 

4. Точката 6 менува и гласи: 
„6. Вредноста на предметите на опремата што, 

во смисла на оваа одлука, се сметаат како ситен ин-
вентар, се надоместува од вкупниот приход, односно 
од приходот на корисникот на општествени сред-
ства, на начинот пропишан со неговиот самоупра-
вен општ акт. За извршениот надомест на крајот 
на годината, во рокот за донесување на завршната 
сметка, се врши отпис (исправка на вредноста). На-
домест и отпис на вредноста се врши за секој пред-
мет на ситниот инвентар посебно или по групи во 
кои таквите предмети се распоредени со самоуправ-
ниот општ акт. 

За предметите на ситниот инвентар со век на 
употреба над десет години рокот на надоместот на 
вредноста не може да биде подолг од десет години, 
сметајќи од годината кога предметот е прибавен." 

5. Одредбите од оваа одлука можат да се при-
менат и врз составувањето на завршните сметки на 
корисниците на општествени средства за 1978 го-, 
дина. 
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6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1979 година. 

Е. п. бр. 1092 
27 декември 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, е. p. 

СПИСОК НА ОПОЈНИ ДРОГИ 

Реден 
број Н а з и в Хемиски назив 

1 2 3 

изо. 
Врз основа на член 49 став 1 од Царинскиот 

закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76), врз 
основа на согласноста со надлежните републички и 
покраински органи, Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОД-
ЛУКАТА ЗА КРИТЕРР1УМИТЕ ШТО ЌЕ СЕ ПРИ-
МЕНУВААТ ПРИ НАМАЛУВАЊЕТО НА ЦАРИ-
НАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕ-
МА ОД 1 ЈУЛИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1978 ГОДИНА 

1. Важењето на Одлуката за критериумите што 
ќе се применуваат при намалувањето на царината 
на увозот на специфичната опрема од 1 јули до 31 
декември 1978 година се продолжува до 31 јануари 
1979 година. 

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

Е. п. бр. 1093 
27 декември 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, е. р. 

1131. 

Врз основа на член 3 став 2 од Законот за про-
изводство и промет на опојни дроги („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 55/78), на предлог од Сојузниот 
комитет за труд, здравство и социјална заштита, 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СПИСОКОТ НА ОПОЈНИ 

ДРОГИ 

1. Се утврдува Списокот на опојни дроги, во 
смисла на член 2 од Законот за производство и 
промет на опојни дроги. 

Списокот на опојни дрош од став 1 на оваа 
точка е отпечатен кон ова решение и е негов со-
ставев дел. 

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

Е. п бр. 1094 
21 декември 1Q78 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател. 
Бранислав Икониќ, е. р. 

1 АПЕТОРФИН 

2 АЦЕТИЛДИХИ-
ДРОКОДЕИН 

3 АЦЕТИЛМЕТАДОЛ 

4 АЛФАЦЕТИЛМЕ-
ТАДОЛ 

5 АЛ ФАМЕПРОДИН 

6 АЛФАМЕТАДОЛ 

7 АЛФАПРОДИН 

8 АЛИЛПРОДИН 

9 АЛОБАРБИТОН 

10 АМФЕТАМИН 

11 АМФЕПРАМОН 

12 АМОБАРБИТОН 

13 АНИЛЕРДИН 

14 БАРБИТОН 

15 БЕНЗЕТИДИН 

16 БЕНЗ ИЛМОРФИН 
17 БЕТАПЕТИЛМЕ-

ТАДОЛ 

18 БЕТАМЕПРОДИН 

19 БЕТ АМЕТ АДОЛ 

20 БЕТАПРОДИН 

21 БЕЗИТРАМИД 

22 Б Р А Л ОБ АРБИ-
ТОН 

08~ацетил 7-алфа — [1-хи-
дрокси (R) 1-метил бутил] 
Ов-метил 6,14-ендоетено 7,8-
-дихидро морфин 

3-ацетокси 6-диметилами-
но 4,4-дифенил хептан 
3-алфа-ацетокси 6-диме-
тиламино 4,4-дифенил хеп-
тан 
3-алфа-етил-метил 4-фе-
нил ' 4-пропионокси гоше* 
ридин 
6-алфа-диметиламино 
4.4-дифенил 3-хептанол . 
3,3-алфа-диметил 4-фе-
нил 4-пропионокси пипе-
ридин 
3-алил 1-метил 4-фени л 
4-пропионокси пиперидин 
диалил барбитурна кисе-
лина 

( ± ) 2~амино 1-фенил про-
пан 
2-диети л амино 1-фенил 
пропион 
5-етил 5-(3-метил бутил} 
барбитурнѕ киселина 
етилен естар 1-п-амино-
фентил 4-Фенил пипери-
дин 4-карбоксилна кисе-
лина 
5.5-диетил барбитурна ки-
селина 
етил ен естар 1-(2-бензи-
локси етил) 4-фенил пет 
перидин 4-карбоксилна 
киселина 
3-бензил морфин 
3-бета-ацетокси 6-диме-
тиламино 4,4-дифенил 
хептан 
3-бета-етил 1-метил 4 -фе-
нил 4-пропионоќен пипе-
ридин 
6-бета-диметил амино 4,4-
-дифенил 3-хептанол 
1,3-бета-диметил 4-фенил 
4-пропионокси пиперидин 
1-(3~цијано 3,3-дифенил-
пропил) 4-(2-оксо 3-пропи-
онил 1-бензимидазолинилЈ 
пиперидин 
5-алил 5-(2-бромо алил? 
барбитурна киселина 
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23 ЦИКЛОБАРБИ- 5-(1-циклохехсен 1-ил) 5- 48 ЕТОКСЕРИДИН етилен естар 1-[2-(2-хид-
ТОН -етил барбитурна кисели-

на 
рокси етокси) етил] 4-фе-
нил пиперидин 4-карбок-

24 ДЕКСАМФЕТА- (-f) 2-амино 1-фенил про- силна киселина 
МИН пан 49 ЕТОНИТАЗЕН 1-(диетиламиноетил) 2-п-

25 ДЕКСТРОМОРА- ( + ) 2-метил 4-оксо 3,3-ди- -етоксибензил 5-нитро бен-
зимидазол МИД фенил 4-[4-(1-пиролиди-
-етоксибензил 5-нитро бен-
зимидазол 

нил) бутил] морфолин 50 ЕТОРФИН 7-алфа-Ц-хидрокси (R) 1-
26 ДЕКСТРОПРО- ( + ) 4-диметиламино 3-ме- -метил бутил] Ов-метил 

ПОКСИФЕН тил 1,2-дифенил 2-пропи-
оноксибутан 

51 ФЕНАДОКСОН 6-морфолин 4,4-дифенил 
3-хептанон 

27 ЛЕТ Н.Н-лиетил триптамин 52 ФЕНАМПРОМИД Н-(1-метил 2-пиперидин 
28 ДЕЗОМОРФИН дихидродезоксиморфин етил) пропионанилид 

29 ДИАПРОМИД^ Н-(2-(метилфенетилами-
но) пропил] пропионани-

53 ФЕНАЗОЦИН 2'-хидрокси 5.9-диметил 2-
-фенетил 6-7-бензоморфан 

лил 54 ФЕНЦИКЛИДИН 1-(1-фенил циклохексил) 
30 ДИЕТИЛТИАМ- 3-диетиламино 1,1-ди-(2'- пиперидин 

БУТЕН -тиенил) 1-бутев 55 ФЕНМЕТРАЗИН 2-фенил морфолин Ј-ме-
31 ДИФЕНОКСИН 1-ѓЗ-иијан 3.3-дифенил тил 

пропил) 4-фенил пипери- 56 ФЕНОВАРБИТОН 5-етил 5-фенил барбитур-
дин 4-карбоксилнѕ кисе- на ^исепина 
лина 57 ФЕНОПЕРИДИН етил ен естар 1 - 3 - хидрок-

32 ДИФЕНОКСИЛАТ етилен естар 1-(3-циано 
3.3-дифенил пропил) 4-
-фенил пипеоилин 4-кар-

си 3- ф е н и л ПРОПИЛ 4 - ф е -
нил пипеоиттин 4-карбок-
силна киселина 

БОКГИЛНА к и ^ т т и н а 58 ФЕНОМОРФАН 3-хидрокси Н-фенетил-
33 ЛИХИДРОКОДЕ- морфинан 

НИ 59 ФЕНТАНИЛ 1-фенетил Н-4-пропиони-
34 ДИХИДРОМОРФ- ланилин пиперидин 

ИН 60 ФОЛКОДИН моргћо TjTf ни л-етл лморфин 
35 ДИМЕНОКСАДОЛ 2-диметиламиноетил 1-е- 61 ФУРЕТИДИН етилен естар 1-(2-тетра-

токси 1.1-дифенил ацетат 
61 ФУРЕТИДИН 

хидроФурфурилоксие-
36 ДИМЕФЕПТАНОЛ 6-диметиламино 4,4-дифе-

нил 3-хептанол 
тил) 4-фенил пиперидин 
4-карбоксилна киселина 

37 ДИМЕТИЛТИАМ- 3-диметиламино 1Д-ди-(2'- 62 ГЛУТЕТИМИД 2-етил 2-фенил глутари-

БУТЕН -тиенил) 1-бутен мид 

38 ДИОКСАФЕТИЛ- 4-морфолино 2,2-дифенил 63 ХЕРОИН диапетилморфин 

-БУТИРАТ етил-бутират 64 ХИДРОКОДОН дихидрокодеинон 

39 ДИПИПАНОЦ 4.4-дифенил 6-пиперидин 65 ХИДРОМОРФИ- 14-хидрокси дихидромор-
3- хептанон НОЛ фин 

40 ДМХП 1-хидрокси 3-И,2-диметил бб ХИДРОМОРФОН дихидооморфинон 
хептил) 7, 8, 9, 10-тетоа- 67 ХИДРОКСИПЕ- етилен естар 4-м-хидрок-
хидро 6.6,9-триметил Хв- т и д и н си<+>енил 1-метил пипери-
-дибензо-6,4-пиран дин 4-карбоксилна кисе-

41 ДМТ Н. Н-диметилтриптамин лина 
42 ДРОТЕБАНОЛ 14-хмпоокси дихидро те-

баниол 6-бета 4-метилен 
68 ИЗОМЕТАДОН 6-диметиламино 5-метил 

4.4-дифенил 3-хексанон 
ета е 69 КАНАБИС канабис растение, смола од 

43 ЕКГОНИН естри на екгонин и дери-
вати што можат да се пре-

(индиск коноп) канабис, екстракти и тинк-
тури од канабис 

ведат во екгонин или ко- 70 КЕТОБЕМИДОН 4-м-хидроксисћенил 1-ме-
каин тил 4-пропионил пипери-

44 ЕТХЛОРВИНОЛ 2-етилхлорвинил етинил- дин 
-карбинол 71 КЛОНИТАЗЕН 2-п-хлорбензил 1-диетил-

45 ЕТИНАМАТ 1-етинил циклохексил ка-
рбамат 

аминоетил 5-нитробензи^ 
мидазол 

46 ЕТИЛМЕТИЛТИ- 3-етилметиламино 1,1-ди 72 КОКА лисје од кока растение 
АМБУТЕН (2'-тиенил) 1-бутен 73 КОКАИН етилен естар на бензоил-

47 ЕТИЛМОРФИН 3-етилморфин -ектонин 
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74 КОДЕИН 3-метилморфин 99 МОРФИН МЕТО- и други деривати на мор-
75 КОДОКСИМ дихидрокодеинон 6-кар-

боксиметилоксим 
БРОМИД ф и н на летовалентен азот. 

Тука особено се подразби-дихидрокодеинон 6-кар-
боксиметилоксим раат деривати на Н-окси-

76 КОНЦЕНТРАТ супстанција добиена при морфин (таков е Н-оксико-
ОПИЈУМСКОГ постапка на екстракција деин). 
МАКА н а а л к а л о и д и о д ОПИЈУМ ОД 100 НИКОМОРФИН 3.6-диникотинил морфин 

опиумски афион, ако таа 
супстанција се пушта во 101 НИКОДИКОДИН 6-никотинил дихидроко-
опиумски афион, ако таа 
супстанција се пушта во НИКОДИКОДИН 

деин 
промет 102 НИКОКОДИН 6-никотинил кодеин 

77 ЛЕВО ФЕН АПИ7Г- (—) 3-хидрокси Н-фена - 103 Н-ОКСИМОРФИН 
6-никотинил кодеин 

МОРФАН цилморфинан 103 Н-ОКСИМОРФИН 

78 ЛЕВОМЕТОРФАН ?—) 3-метокси Н-метил-
морфинан 

104 НОРАЦИМЕТА-
ДОЛ 

( ± ) 3-алфа-апетокси 6-
-метиламино 4,4-дифенил 
хептан 

79 ЛЕВОМОРАМИД (—) 4-[2-метил 4-оксо 3.3- 105 НОРКОДЕИН Н-деметилкодеин 
-дифенил 4-(1-пиролиди- 106 НОРЛЕВОРФА- (—) 3-хидро кси морфинан 
нил) бу тил] морфолин НОЛ 

(—) 3-хидро кси морфинан 

бО ЛЕВОРФАНОЛ (—) -3-хидрокси Н-метил-
морфинан 

107 НОРМЕТАДОН 6-диметиламино 4,4-дифе-
нил 3-хексанон 

61 ЛИЗЕРГИД (+) Н,Н-диетил лизерга- 108 НОРМОРФИН д емети л -морфин 
мид 109 НОРПИПАНОН 4,4-дифенил 6-пиперидин 

82 МЕПРОБАМАТ 2-метил 2-пропил 1,3 про- 3-хексанон 
пандици дикарбамат ИО ОКСИКОДОН 14-хидрокси дихидроко-

83 МЕСКАЛИН 3,3,5-триметоксифене- деинон 

тиламин 111 ОКСИМОРФОН 14-хидрокси дихидромор-

84 МЕТАДОН 6-диметиламино 4,4-дифе-
112 ОПИУМ 

финон 

нил 4-хептанон 112 ОПИУМ нил 4-хептанон 112 ОПИУМ 

85 МЕТАДОН-интер- 4-цијано 2-диметиламино ИЗ ПАРАХЕКСИЛ 1-хидрокси н-3-хексил 
медијер 4,4-дифенилбутан 7.8,9,10-тетрахидро 6,6,9-

86 МЕТАКВАЛОН 2-метил 3-0-толил 4-(ЗХ)-
-триметил (6Х) дибензо 
(бд) пиран -киназолинон 

114 

-триметил (6Х) дибензо 
(бд) пиран 

87 МЕТ АМФЕТА- ( + ) 2-мети ладино 1 - ф е -
114 ПЕНТОБАРБИ- 5-етил 5-(1-метил бутил) 

87 МЕТ АМФЕТА- ( + ) 2-мети ладино 1 - ф е - ТОН барбитурна киселина МИН нил пропан 
115 ПЕТИДИН 

барбитурна киселина 

88 МЕТАЗОЦИН 
нил пропан 

115 ПЕТИДИН ети лен естар 1-метил 4-88 МЕТАЗОЦИН 2'-хидрокси 2,5,9-триметил 
6,7-бензоморфан 

ПЕТИДИН 
-фенил пипкомпин 4-кар-
боксилна киселина 

89 МЕТИЛДЕЗОР- 6-метил 6-делта-дезокси- 116 ПЕТИДИН 4-циан 1-метил 4-фенил ФИН морфин (интермедиер АУ пиперидин 
бо МЕТИЛДИХИД-

РОМОРФИН 
6-метил дихидроморфин 117 ПЕТИДИН етилен естар 4~фенил пи-

91 МЕТИЛ ФЕНИ ДАТ 2-фенил 2-(2-пиперидил) 
(интермедиер Б) перидин 4-карбоксилна 

91 МЕТИЛ ФЕНИ ДАТ 2-фенил 2-(2-пиперидил) 
(интермедиер Б) 

киселина 
метил ацетат 118 

киселина 

92 МЕТИЛФЕНО-
метил ацетат 118 ПЕТИДИН 1-метил 4-фенил пипери-92 МЕТИЛФЕНО- 5-етил 1-метил 5-фенил (интермедиер Ц) дин 4-карбоксилна кисе-

БАРБИТОН барбитурна киселина 
(интермедиер Ц) 

лина 
93 МЕТИПРИЛОН 3,3-диетил 5-метил 2,4-пи-

перидиидион 
119 ПИМИНОДИН етилен естар 4-фенил 1-

-(3-фенил амино пропил) 
94 МЕТОПОН 5-метил дихидроморфи-

нон 
120 ПИПРАДРОЛ 1,1-дифенил 1-(2-пипери-

дил) метанол 
95 МИРОФИН миристил-бензил- 121 ПИРИТРАМИД амид 1-3-циан 3,3-дифе-

96 МОРАМИД 
-морфин нилпропил 4-(1-пипери-

96 МОРАМИД интермедиер 2-метил 3- дин) пиперитшн 4-карбок-
\ -МОР(+»ОТТГТН 1.1 -пи<ЋенттЈг силна киселина 

пропан на карбоксилна 122 ПРОХЕПТАЗИН 1,3-диметил 4-фенил 4-

&7 МОРФЕРИДИН 
киселина -пропионокси азацикло-

&7 МОРФЕРИДИН етилен естар 1-(2-морфо- хептан 
лип етил) 4-сћенил пипе-
ридин 4-карбоксилна ки- 123 ПРОПЕРИДИН изопропилен естар 1-ме-

98 МОРФИН 
селина тил 4-фенил пиперидин 

98 МОРФИН 4-карбоксилна киселина 
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пуваат непреработено злато од производителите во 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија или во странство, се определува во височина 
од 25% од стоковниот контингент за злато утврден 
со Решението за определување на стоковниот кон-
тингент за злато во 1978 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 20/78), а за следните намени и во след-
ните количества, и тоа: 

— во килограми —* 
1) за ордени и медали 0,500 
2) за заботехнички цели 263,750 
3) за потребите на индустријата 164,425 
4) за потребите на преработката 

на злато во накит и други 
предмети од злато 1.070,750 

Организациите на здружен труд, производ ите лис 
на злато во Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија можат за потребите на преработ-
ката на злато во своите организации, покрај коли-
чествата на злато од најмалку 492,750 kg од стоков-
ниот контингент определен во одредбите 3 и 4 став 
1 од оваа точка, да користат уште и 50% од коли-
чеството на зголеменото производство на злато во 
првото тримесечје на 1979 година во однос на про* 
изводството на злато во првото тримесечје на 1978 
година. 

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден ОД 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ"* 

J I 2 

124 ПСИЛОЦИН 

125 ПСИЛОЦИБИН 

126 РАЦЕМЕТОРФАН 

127 РАЦЕМОРАМИД 

128 РАЦЕМОРФАН 

129 СЕКОВАРБИТОН 

130 С П А 

131 СТП, ДОМ 

132 ТЕБАИН 
133 ТЕБАКОН 
134 ТЕТРАХИДРО-

КАНАБ ИНОЛ 

135 ТИЛИДИН 

136 ТРИМЕПЕРИДИН 

137 ВИНИЛ БИТОН 

3 

3-(2-диметиламино етил) 
4-хидрокси индол 
3-(2-диметиламиноетил) 
4-индол дихидроген-фос-
фат 
(± ) 3-метокси Н-метил-
морфинан 
( ± ) 4- 2-метил 4-оксо 3,3-
-дифенил 4-(1-пиролиди-
нил) бутил морфолога 
( ± ) 3-хидрокси Н-метил-
морфинан 
5-етил 5-(1-метил бутил) 
барбитурна киселина 
(—) 1-диметил амино 1,2-
-дифенил етан 
2-амино (2,5-диметокси 4-
-метил) 1-фенил пропан 

апетилдихидрокодеинон 
следните изомери: А6а(10а), 
Аба (7), * 7, * 8, Л 9, N 10, 
Д9(11) и нивните стерео-
хемиски варијанти 
етилестар -ДЛ-транс-2-ди-
метиламино-1-фенил- ; 
-циклохекс-З-ен-транс-
-карбонска киселина ' 
1,2.5-триметил 4-фенил 4-
-пропионокси пиперидин 
5-(1-метилбутил) 5-винил 
барбитурна киселина 

Е. п. бр. 1090 
27 декември 1978 година 

Белград 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, е. р. 

1133. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царински©! 
закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76), Сојуз-* 
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМА-
ЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕ-
ЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО 
РУДНИЦИТЕ НА БОКСИТ И ПРОИЗВОДСТВОТО 
НА АНОДИ ЗА ЕЛЕКТРОЛИЗА НА АЛУМИНИУМ, 

ГЛИНИЦА И АЛУМИНИУМ 

1. Во Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи во 
рудниците на боксит и производството на аноди за 
електролиза на алумниум, глиница и алуминиум 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 63/78) во точка 1 се 
вршат следните дополненија: 

1) во тар. број 84.56/1, 2, 3 и 4 по дванаесетата 
алени]а се додаваат две нови аленеи, кои гласат: 

м — Ротациони мелници со тапан и кугли за 
мелење глиница, со финост на мелењето од 
3 до 200 микрони 

— Спирални сепаратори за издвојување на 
мелена глиница, со финост до 90 микрони"; 

2) во тар. број 84.59/8к по шестата алениј а се 
додава нова алинеја, која гласи: 

„ — Ротациони зафатнински автоматски доза-
тори за полнење на уреди за мелење и 
сепарација на глиница". 

2. .Ова решение се применува на увозот гато се 
врши од 1 јануари до 31 декември 1978 година. 

Сојузен извршен совет 

Забелешка: -
Како опојни дроги се сметаат и: 

1) сите изомери на опојните дроги наведени во овој 
список, во случаи во кои можат да постојат изо-
мери во форма под наведените хемиски називи; 

2) естри и етри на опојните дроги наведени во овој 
список во сите случаи во кои можат да постојат 
естри и етри; 

3) соли на опојните дроги наведени во овој спи-
сок, подразбирајќи ги и солите од нивните естри 
и етри, во сите случаи во кои можат да постојат 
соли. 

1132. 

Врз основа на точка 1 од Одлуката за условите 
за купување на непреработено злато (..Службен 
лист на СФРЈ", бр. 32/77), Сојузниот изврчг-?н совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТОКО-
ВЕН КОНТИНГЕНТ ЗА ЗЛАТО ВО 1979 ГОДИНА 

1. Привремениот стоковен контингент до кој 
корисниците на злато можат во 1979 година да ку -
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3. Ова решение влегува во оила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Е. п. бр. 1095 
27 декември 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, е. p. 

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

Е. п. бр. 1096 
27 декември 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, е. р. 

1134. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот 
закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ 
НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОД-

СТВО НА РУС ГРАНУЛАТ 

1. На увозот на производите од до лу наведените 
тарифни броеви, односно ставови на Царинската 
тарифа — специфична опрема за производство на 
РУС гранулат, царината ќе се пресметува по стапка 
од 5%. На така пресметаниот износ се додава изно-
сот што претставува разлика помеѓу царината прес-
метка по стапките пропишани во Законот за Царин-
ската тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 27/78) 
и царината пресметка по стапка од 5°/о, намален за 
50%: 

Тарифен број 
на Царине- Н а и м е н у в а њ е 
ката тарифа 
' " 2 

84.16/16 Други каландери и слични машини за 
валање 
Ех. 
Двозалчести каландери со шупливи вал-
јаци на внатрешно загревање со помош 
на водена пара за ж е лира ње на пригот-
вена PVC смеса со адитиви 

84.59/4е Други машини 
Ех. 
— Комбинирани мешалки со високоту-

ражна мешалка и со нискотуражна 
мешалка за приготвување на смеса 
на PVC прав со потребните адитиви 
за желирање 

— Машини за сечење отпадни рабови од 
фолии од пластични маси со помош 
на ротациони ножови, со шмукален 
вентилатор за одвод на сечениот ма-
теријал 

— Машини за добивање гранулат од на-
должно и напречно сечени ленти од 
пластични маси 

— Планетарни екструдери за континуи-
рано термичко желирање на PVC су-
рови смеси 

2. Ова решение се применува на увозот што се 
врши од 1 јануари до 31 декември 1978 година. 

1135. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот 
закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ 
НА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ 
ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЧЕСТИ ЛЕЖИШТА 

1. На увозот на производите од долунаведе-
ните тарифни броеви односно ставови на Царин-
ската тарифа — специфична опрема што се ко-
ристи за^ производство на топчести лежишта, ца-

, рината ќе се пресметува по стапка од 5%. На 
така пресметаниот износ се додава износот што 
претставува разлика помеѓу царината пресметана 
по стапките пропишани во Законот за Царинската 
тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 27/78) и ца^-
рината пресметана по стапка од 5°/о. намален за 
30%: 

Тарифен 
број на 
Царинската Н а и м е н у в а њ е 
тарифа 

1 2 

84.45/36 Стругови, други 
Ех. 
Повеќевретени автоматски стругови со 
шест вретена за обработка прстени на 
тркалечки лежишта, 0 30—70 mm 

84.45/9г Машини за флешување и суперфини-
ширање на делови на тркалечки ле-
жишта 
Ех. 
Машини за суперфиниширање на ста-
зата на тркалањето на надворешниот 
прстен од тркалечки лежишта, 0 32 
до 62 mm 

84.45/93 Брусилки за брусење делови од трка -
лечки лежишта 
Ех. 
— Брусилки без шилци за брусење пр-

стени од топчести лежишта со мето-
дот на проод, 0 60 до 240 mm 

— Брусилки за брусење патека на тр-
калање на надворешниот прстен на 
топчести лежишта 0 62 до 130 mm 

— Б ру сидки за брусење патека на тр-
калање на внатрешниот прстен на 
топчести лежишта 0 10 до 80 mm 

— Брусилки за брусење проврти на 
внатрешниот прстен на топчести 
лежишта, 0 7 до 45 mm 
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90.28/Зг Други електронски HHCTOVMOHTH И ап 
арати, други 
Ех. 
Електронски апарати за контрола и 
мерење на параметрите на топчести 
лежишта со пречник 0 35 до НО mm 

2. Ова решение се применува на увозот што 
се врши од 1 јануари до 31 декември 1978 година. 

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

Е. п. бр. 1097 
27 декември 1978 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, е. р. 

1136. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот 
закон („Службен лист на СФРЈ" , бр. 10/76), Со-
јузниот извршен совет донесува 

84.18/2е Уреди и апарати за филтрирање или 
пречистување на други течности 
Ех. 
— Електродехидратори за одвојување 

вода од сурова нафта 
—Филтери за пречистување мазут 

84.59/8к Други машини и механички уреди, 
други 
Ех. 
Реактори за хидро пречистување на 
бензин 
— Реактори на реформинг, биметални 
— Реактори за изомеризација 

2. Ова решение се применува на увозот што 
се врши од 1 јануари до 31 декември 1978 година. 

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

Е. п. бр. 1098 
27 декември 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ 
НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КО-
РИСТИ ЗА СЕКУНДАРДНА ПРЕРАБОТКА НА 
НАФТА, ПРИ ШТО РАНДМАНОТ НА ИСКОРИ-
СТУВАЊЕТО НА НАФТАТА Е ДО ОДНОСОВ 25:75 

ЦРНИ И БЕЛИ ПРОДУКТИ 

1. На увозот на производите од долу наведени-
те тарифни броеви, односно ставови на Царинската 
тарифа — специфична опрема што се користи за 
секундарна преработка на нафта, при ние рандма-
нот на искористувањето на нафтата е до односот 
25 :75 црни и бели продукти, царината ќе се пре-
сметува по стапка од 5%. На така пресметаниот 
износ се додава износот што претставува разлика 
помеѓу царината пресметана по стапките пропиша-
ни во Законот за Царинската тарифа („Службен 
лист на СФРЈ" , бр. 27/78) и царината пресметана по 
стапка од 5%, намален за 40%: 

Тарифен 
број на 
Царинската Н а и м е н у в а њ е 
тарифа 

1 2 

84.11/1б-2в-7 Компресори 
Ех. 
— Клипни двостепени компресори за 

циркулација на гас богат со водород, 
работен притисок 40 atm 

— Клипни двостепени компресори со 
водород, работен притисок 40 a tm 

— Клипни тристепени компресори за 
воздух, работен притисок 46 atm 

84.17/2Ѓ-1 Колони за дестилација на нафта и 
нафтени фракции 
Ех. 
Колони со подови за одвојување на 
нафтени деривати 

' Потпретседател, 
Бранислав Иконић, е. p. 

1137. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот за -
кон (,.Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76), СОЈУЗНИОТ 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ 
НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ХЕМИСКА 

ПРЕРАБОТКА НА ПЧЕНКА ВО ШЕЌЕРИ 

1. На увозот на производите од до лу наведените 
тарифни броеви, односно ставови на Царинската 
тарифа — специфична опрема за хемиска прера-
ботка на пченка во шеќери, царината ќе се пресме-
тува по стапка од 5%. На така пресметаниот износ 
се додава износот што претставува разлика помеѓу 
царината пресметана по стапките пропишани во З а -
конот за Царинската тарифа (.,Службен лист на 
СФРЈ", бр. 27/78) и царината пресметана по стапка 
од 5%, намален за 50%: 

Тарифен 6poj 
на Царине- Н а и м е н у в а њ е 
ката тарифа 

1 2 

84.10/36 Нентрифугални пумпи за агресивни хе-
миски материјали 
Ех. 
Автоматски пентрифугални дозирни 
пумпи со програма за транспорт на сул-
фурно злкиселено скробно мпеко течна 
декстроза. сообитол и изосируп изпабо-
тени од Сг. Ni — и Мо — че пик I'SAS? 4), 
капацитет 7 ло 150 m s /h . Н — 40 до ЗОО т , 
N = 22,5 до 60 kW (стерилна Средина) 
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84.10/4а Хеликоидални моно-пумпи за агре-
сивни хемиски материјали 

Хеликоидални моно-пумпи за транспорт 
на меѓуфазни агресивни супстанци, из-
работени од специјален не*рѓосувачки 
челик (ЅАЅ 4). капацитет 1 до 20 m s /h , 
Н = 20 до 60 ш, N = 10,5 до 25 kW (сте-
рилна средина) 

84. l l / la-2 Вакуум пумпи 
Ех. 
Вакуум пумпи за филтрирање течен 
сулфурно кисел хидролизат на скроб, 
изработени од не'рѓосувачки челик, ка -
пацитет 260 — 1300 m3/h, Н = 680 до 
730 mm, Hg, N = 15 до 25 kW 

84.11/1б-2в-7 Други стабилни компресори 
Ех. 
Позеќестепени стабилни клипни комп-
ресори за водород со чистота 99,98°/о. со 
капацитет 400 m3 /h со притисок поголем 
од 100 atm 

84.17/2Ѓ-2 Други машини и уреди за дестилација и 
евапоризација 
Ех. 
Едностепени континуелни проточни на-
парувачи со парен тек, за напарување 
декстроза. сорбитол и изошеќер (во сте-
рилна средина), со автоматска регула-
ција на процесот на напарувањето 

84-17/2к Други машини и уреди за обработка на 
материјали со менување на температу-
рата 
Ех. 
— Уреди за брзо повеќестепено сушење 

(дехидрирање во стерилна атмосфера) 
на високовискозен глутен, во специ-
јална изработка од не'ргосувачки ма-
теријал, со капацитет 5,5 t / h 

— Плочести топлотни изменувачи за 
загревање во процесот на намакување 
на пченка со раствор N'SOs, од не'рго-
сувачки че пик, со притисок на па-
рата 12 atm (стерилна средина) 

84.18/16 Центрифуги, други 
Ех. 
Автоматски пентрифуги со изменлив** 
филтри за декстрозен монохидрат. со 
автоматот**! систем за контрола на рабо-
тата, од не'рѓосувачки легиран челик 

84.18/2а Уреди за филтрирање или пречистува-
ње на гасови (вклучувајќи и воздух) 
Ex. 
Електростатички отпраптувачи на воз-
дух и гасови во хемиската преработка 
на пченка во шеќери пиклонски тип, 
изработени од не'рѓосувачки челик 

84.18/2ѕ Уреди и апарати <за филтрирање или 
пречистување, други 
Ех. 
— Уреди за континуелно пречистување 

на скроб од глутен, лушпа и гриз (во 
стерилна средина), со млазници од 
сафир 

— Континуелни ротациони вакуум ф и л -
три за раздвојување глутен од скроб-
но млеко (во стерилна средина) 

— Хидраулични вакуум уреди за филт -
рирање нечистотии од раствор на ки -
сел хидролизат, изработени ол не'рѓо-
сувачки челик 

— Тристепени уреди за пречистување и 
сепарација на 'ртулци од густа ме-
лена маса, со додаток за цедење и 
транспорт на маса, изработени од не*-
ргосувачки челик со капацитет 6.5 t /h 

— Уреди за деминерализација на сорби-
тол. декстроза и изоитеќери, со изме-
нувачи на јони. изработени од челик 
обложен со тврда гума 

84.20/1а-2 Ваги и апарати за мерење и контрола 
во производството, други 
Ех. 
— Автоматски континуелни ваги за зрно 

со регистратор, капацитет 12 t /h 
— Автоматски ваги за течни меѓуфазни 

производи во хемиската преработка 
на пченка во шеќери и изработени од 
не*рѓосувачки челик, капацитет 12 t / h 

84.20/lr Ваги за мерење, други 
Ех. 
Автоматкси ваги за полнење вреќи со 
готови производи на хемиската прера-
ботка на пченка во шеќери, со пневмат-
ска регулација на текот 

84.22/3 Елеватори и конвеери, пневматски 
Ех. 
Пневматски конвеери за транспорт на 
кристали на декстроза монохидрати во 
стерилна средина, изработени од леги-
ран челик 

84.22/бк Машини и уреди за дигање, манипула-
ција, натовар и др., други 
Ех. 
— Кофичести елеватори за транспорт 

на пречистено зрно од пченка, со ви-
сочина на дигање 15 т , со капацитет 
12 t /h . заштитени од агресивно дејст-
вување на растворот НгЅОѕ, израбо-
тени од не'рѓосувачки челик 

- Коси и хоризонтални полжавеста 
транспортери за континуелен транс-
порт на наквасено зрно. декстроза, 
глутен, лушпи и гриз, со регулација 
на протокот, заштитени од агресив-
ното дејствување на НзЅОѕ израбо-
тени од не'рѓосувачки челик 
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— Лопатести транспортери за транспорт 
на дехидриран глутен во стерилна 
средина, изработени од не 'рѓоеувачки 
челик, со капацитет 7 t / h 

84.29/1а Мелници 
Ех. 
Хоризонтални мелници за мелење на 
наквасено зрно од пченка со раствор на 
НзЅОз, со вграден броЈач, со дотерување 
на зазорот и со систем за ладење. 

84.29/1д Машини за мелничката индустрија и 
др., други 
Ех. 
Уреди за отстранување камен од пченка 

84.30/1Ѓ Машини за производство и р а ф и н и р а њ е 
на шеќер 
Ех. 
— Кристализатори за континуелна кри-

ста лизаци ја на густ хидролизат на 
декстроза со 60% сува материја со 
зафатнина 25 т 3 со бавноодна ме-
ш а л к а изработени од не 'рѓосувачки 
челик 

— Повеќестепени центрифугални пера-
чи иа 'ртулци, лушпи и гриз. за одво-
јување од скроениот остаток на зрна 
од пченка, изработени од не'рѓосу-
вачки челик со капацитет 500 kg/h 

— Уреди за одвојување на скробно 
млеко од глутењ со фино перфори-
рани плочки и со симнувач на погача, 
изработени од не'рѓосувачки челик 

— Конусни континуелни преси за це-
дење 'ртулци зрна и скроб во кисела 
средина, со изменливи сита и со ре-
гулација на брзината на цедењето, со 
капацитет 8.5 t /h мокра маса 

— Самодотерувачки мешал ки за авто-
матско мешање на високовискозни 
течни компоненти при хемиската 
преработка на пченка во шеќери, из -
работени од не 'рѓосувачки челик 

— Пропелерски мешалки со резервоар 
за складирање на 'ртулци. гриз. луш-
пи и глутен, со уреди за о п р а ш у в а -

њ е изработени од не'рѓосувачки матери-
ј а л со зафатнина на резервоарот 18 до 
40 т 8 

84.41/16-3 Индустриски машини за шиење и глави 
за тие машини, други 
Ех. 
Автоматски машини за шиење вреќи 
при полнење со готови производи на хе -
миската преработка на пченка во ш е -
ќери со вграден механизам за сечење 
на завршницата на шевот 

84.59/8к Други машини и механички уреди, 
други 
Ех. 
Континуелни цевни реактори со м л а з -
ници за ензиматска разградба на з а к и -
селено скробно млеко на температура 
140°С и притисок од 4 до 5 a tm 

— Високопритисни уреди со рени-ни-
кел како катализатор, за хидрогени-
зација на течен раствор на декстроза 
во сорбитол, изработени од не'рѓосу-
вачки челик, со зафатнина од 4,1 т 3 , 
со работен притисок над 100 a tm 

— Реактори со мешалка и со програмер 
за хидролиза на скроб, пречистување 
на течна декстроза, изошеќери и сор-
битол, изработени од не'рѓосувачки 
челик, со заштита од микробиолошка 
активност, со зафатнина од ОД до 
100 т 3 

— Каскадни реактори за бабрење на 
пченка во раствор на Н>ЅОз, израбо-
тени од не 'рѓосувачки челик, со з а -
фатнина 88 т 3 

— Изомеризатори на глукоза со вгра-
дени столбови на имобилизиран ен-
зим, изработени од не'рѓосувачки че-
лик 

85Л9/1з Електрични апарати и нивни делови И 
др., друго 
Ех. 
Команден пулт за централно управу-
вање со процесот на хемиската прера-
ботка на пченка во шеќери 

85.22/26 Други електрични уреди и апарати СО 
посебни функции, што не се распореду-
ваат во кој и да било друг тарифен 
број од оваа глава 
Ех. 
Уреди за производство на водород со 
чистота од 99,98% со електролиза на 
вода, со резервоар за водород со з а ф а т -
нина 20 т 3 и со дозатор за водород со 
зафатнина 2 т 3 и работен притисок над 
100 atm. изработени од специјално леги-
ран челик. 

2. Ова решение ќе се применува на увозот што 
се врши од 1 ј ануари до 31 декември 1978 година. 

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

Е. п. бр. 1099 
27 декември 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, е. р. 

1138. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот 
закон („Службен лист на СФРЈ" , бр. 10/78), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ 
НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИ-
СТИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА АНХИДРИД НА 

МАЛЕИНСКАТА КИСЕЛИНА 

1. На увозот на производите од долу наведените 
т а р и ф н и броеви, односно ставови на Царинската та-
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рифа — специфичната опрема што се користи во 
производството на анхидрид на малеинската кисе-
лина, царината ќе се пресметува по стапка од 5°/о. 
На така пресметаниот износ се додава износот што 
претставува разлика помеѓу царината пресметана по 
стапките пропишани во Законот за Царинската та-
рифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 27/78) и цари-
ната пресметана по стапка од 5%, намален за 50%: 

Тарифен број 
на Царинската Н а и м е н у в а њ е 

тарифа 

1 2 

73.20/1 Фитинзи и прирабници 
Ех. 
Фитинзи и прирабници со номинален 
пречник од ЗОО до 600 mm, за агре-
сивни материјали во процесот на про-
изводството на анхидрид на малеин-
ската киселина 

73.20/26 Колена за други цевки 
Ех. 
Колена со номинален пречник од 350 
до 600 mm за агресивни материи во 
процесот на производството на ан-
хидрид на малеинската киселина 

73.20/3 Друг прибор за цевки 
Ех. 
Разни наставки, преодни парчиња, 
муфови и ел. за цевки, со номинален 
пречник од 20 до 600 mm за агре-
сивни материи во процесот на про-
изводството на анхидрид на малеин-
ската киселина 

84.10/Зв Пентрифзггални пумпи во „Ѕ" изра-
ботка, освен оние од точка 1 на овој 
тарифен број 
Ех. 
Центрифугални пумпи во „Ѕ" изра-
ботка, со капацитет од 1 до 420 m3 /h 
бензол, разблажена малеинска кисе-
лина, анхидрид на малеинеката кисе-
лина, ксилол и вода, изработени од 
високолегирани челици 

84.10/56 Други пумпи за течност и елеватори 
за течности, други 
Ех. 
Електори со пара, со капацитет над 
0.10 m3 /h изработени од легирани че-
лици 

84.11/1б~2в-5 Други стабилни компресори со капа-
цитет над 150 m3/mln и работен при-
тисок до 20 атмосфери 
Ех 
Стабилни компресори за воздух со 
капацитет над 30000 Nm3 /h со рабо-
тен притисок 2,4 бара 

84.11 ''46-Г Дувалки за агресивни гасови 
Ех. 
Дувалки за агресивни гасови, со ка -
пацитет над 1000 Nm3 /h 

84.14/11 Други индустриски и лабораториски 
печки, неелектрични 
Ех 
— Печки за загревање на воздух со 

бензол, на температура 425°С со 
капацитет 24000 kg/h воздух 

— Печки за согорување бензол и 
цврст остаток по дехидратација и 
дестилација на анхидрид на мале-
ич^катз киселина, со капацитет 
500 kg/h на коксен гас 

84.17/2Ѓ-2 Машини и уреди за дестилација и 
евапоризација, друго 
Ех. 
Уреди со 20 подови за дестилација на 
смеси на суров анхидрид на малеин-
ската киселина под вакуум со зафат-
нина над 50 т 3 , изработени од легиран 
челик 

84.17/2ж Машини и уреди за разладување ма-
теријали 
Ех, 
— Уреди за преработување на анхи-

Дрид на малеинската киселина од 
течна во цврста состојба, со ладе-
ње на пас-челикот, со капацитет 
над 400 kg/h 

— Уреди за разладување на анхидрид 
на малеинската киселина, со за-
фатнина над 4 т 3 изработени од 
високолегирани челици 

84.17/2к Други машини, уреди и опрема и нив-
ни делови, друго 
Ех. 
— Каталитички реактори со про-

пустлива мешалка со зафатнина 
над 40 т 3 со вграден систем на 
опластени цевки исполнети со к а -
тализатор, за делумно добивање на 
анхидрид на малеинската кисели-
на со оксидација на гасовит бен-
зол. со помош на воздух, израбо-
тени делумно од легирани челици 

— Уреди за топење со зафатнина од 
1,8 до 56 т 8 , со вграден греен си-
стем за топење на сол, суров ан-
хидрид на малеинската киселина, 
чист анхидрид на малеинската к и -
селина, ксилол, процесна вода, из-
работени од високолегирани че-
лици 

84.18/2а Уреди за филтрирање или пречисту-* 
вање на гасови (BK.7TV4VFai&H и воз-
дух) 
Ех 
— Тангенцијални одвојувачи на су-

ров анхидрид на малеинската ки-
селина од реакционен гас, со за -
фатнина над 10 т 3 , изработени од 
легиран челик 

— Скрубери повеќеетажни за ап-
сорпција на малеински анхидрид 
од реакционен гас, со зафатнина 
над 40 т 3 , со резервоар и оџак во 
вид на интегрална целина, изра-
ботени од високолегирани челици 
Уреди за пречистување на воздух, 
сув тип, со капацитет над 30000 
Nm 3 /h за одвојување честици по-
големи или со еднакви големини 
од 5 микрони ' 

— Уреди за отстранување честици од 
прав на анхидрид на малеинската 
киселина од воздухот со и с т а к -
нување во процесот на пастилира-
ње и пакување со зафатнина над 
3 т 3 , со 4 пода, изработени од ви-
соколегиран челик 

84.18/2е Уреди за филтрирање или пречисту-
вање на други течности 
Ех, 
Уреди за филтрирање бензол, со к а -
пацитет над 2 m8 /h со површина од 
003 т 3 , со финост од 100 микрони и 
со погонски притисок од 6 бара апсо-
лутни 
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1 2 

84.19/2в Машини за пакување 
Ех. 
Автоматски машини за пакување 
вреќи на анхидрид на малеинската 
киселина, со капацитет од 50 вреќи/h 
делумно изработени од легирани че-
лици 

84.59/8к Други машини и механички уреди, 
ДРУГИ, 
Ех 
Автоматски пневматски системи за 
регулација на процесот на производ-
ството на анхидрид на малеинската 
киселина, со далечинско управување 

Забелешка: 
Пониски царински стапки ќе се при-
менат само ако се увезуваат во рам-
ките на испорака на комплетна опре-
ма за производство на анхидрид на 
малеинската киселина, било да се уве-
зуваат со опрема или посебно 

85.19/1Ѓ Разводни командни табли во „Ѕ" из-
работка 
Ех. 
Командни уреди за управување со 
процесот на производството на анхи-
дрид на малеинската киселина 
Забелешка: 
Пониски царински стапки за развод-
ни табли ќе се применат само ако се 
увезуваат во рамките на испорака на 
комплетен уред со чиј процес се 
управува со помош на тие уреди, било 
да се увезуваат со тие уреди или по-
себно 

2. Ова решение се применува на увозот што се 
врши од 1 јануари до 31 декември 1978 година. 

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

Е. п. бр. 1100 
27 декември 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Иконић, е. р. 

1139. 

Брз основа на член 49 став 2 од Царинскиот 
закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМА-
ЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕ-
ЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ЗА 
ПРОИЗВОДСТВО НА БАЗНИ ФАРМАЦЕВТСКИ 

СУРОВИНИ 

1. Во Решението за намалување *на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи за 
производство на базни фармацевтски суровини 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 63/78) во точка 1 во 
тар. број 84.17/2к се додава нова алинеја, која 
гласи: 

„— Конусни изменувачи на топлина за загре-
вање заради сушење интермедиери во про-
цесот на добивање на диметридазол што 
обезбедуваат целосна херметизација, одржу-
вање на потребната температура и неопход-
ниот работен притисок од 1 mm од живини-
от столб". 

Во тар. број 84.18/1 се додава нова алинеја, која 
гласи: 

„— Хоризонтални центрифуги од затиначки тип 
приспособени за работа со запаливи, експло-
зивни и отровни материи во инертна атмос-
фера во процесот на добивање на диметри-
дазол.". 

Во тар. број 84.59/8к се додава нова алинеја која 
гласи: 

„— Уреди за иситнување и просејување на ин-
термедиери и готови производи заради обез-
бедување на потребниот гранулометриски 
состав за да се спречи максималното аеро-
загадување во процесот на производството 
на диметридазол". 

2. Ова решение се применува на увозот што се 
врши од 1 јули до 31 декември 1978 година. 

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

Е. п. бр. 1101 
27 декември 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, е. р. 

1140, 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот 
закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ 
НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ ВРШИ 
ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА 

АЛАТНИ МАШИНИ 

1. На увозот на производите од долунаведе-
ните тарифни броеви, односно ставови на Ца-
ринската тарифа, специфична опрема што се уве-
зува за потребите на производителите на алатни 
машини, царината ќе се пресметува по стапка од 
5%. На така пресметаниот износ се додава износот 
што претставува разлика помеѓу царината пресме-
тана по стапките пропишани во Законот за Ца-
ринската тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 
27/78) и царината пресметана по стапка од 5%, 
намален за 30°/о. 

Тарифен 
број на 
Царинската Н а и м е н у в а њ е 
тарифа 

1 2 

84.45/36 Стругови 
Ех. 
— Двострубни карусед стругови за ра-

ботни предмети 0 4000 mm и повеќе 
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84.45/46 

— Автоматски стругови со едно вретено 
и со програмско управување за об-
работка на парчиња со пречник над 
ЗОО mm 

— Челни стругови за стружење предме-
ти со пречник над ЗОО mm 

Глодалки портални 
Ех. 
— Глодалки со работна маса 1000x3000 

mm и со вертикална и хоризонтална 
глава за глодање 

— Глодалки со работна маса 1000X4200 
mm и со вертикална и хоризонтална 
глава за глодање 

— Пантолни глодалки со широчина на 
проод над 1000 mm 

— Машини за ожлебување на завојни 
вретена 

Машини за проширување и глодање, 
Други 
Ех. 
— Копирни глодалки со преносен однос 

на пантограф 1 :1 , 1 :100 и работна 
маса 200X400 mm 

— Универзални глодалки, димензии на 
масата над 400 до 1600 mm 

— Глодалки за глодање јатори 

84.45/4в 

84.45/5а 

84.45/56-2 

84.45/76 

84.45/86 

84.45/96 

84.45/9Ѕ 

К о о р д и н а т и дупчалки 
Ех. 
К о о р д и н а т и дупчалки со големина на 
масата 900X400 mm 
Машини за дупчење, други 
Ех. 
Нумерички управувани машини алатки 
за дупчење и глодање, со хоризонтално 
вретено 0 90 mm, со работна маса 
1000X1000 mm 
— Ра ди јални дупчалки со пречник над 

60 mm 
— Машини за длабоко дупчење 
Рендалки, други 
Ех. 
Долгоодни рендалки 
Машини за изработка на завој ници, 
други 
Ех. 
Машини за увалување навои и слично 
Брусилки за брусење на надворешни и 
внатрешни завој ници со можност за 
надворешно брусење со пречник до 450 
mm, со внатрешно брусење до минимум 
19 mm и со должина на надворешното 
брусење до 1020 mm 
Машини за острење 
Ex. 
— Острилки за бургии над 0 36 mm 
— Универзални острилки, височина на 

шилпите над 125 mm 
Машини за брусење, други 
Ех. 
Брусилки за јатори 
— Брусилки за брусење водилки 
— Брусилки за рамно брусење на повр-

шини 500X2500 mm 
— Двострубни портални брусилки 
— Брусилки за брусење навои 

— Брусилки за брусење записници 
— Брусилки за брусење заби на зап-

исници 

84.45/11 а Машини за ковање и втиснување и 
Ex. 
Воздушни чекани со енергија на удир 
1600 к р т 

84.45/12 Машини за свиткување, обликување, 
пресување, или рамнење 
Ех. 
Машини за вертикално и кружно свит-
кување на лим со должина 4 т и повеќе 

84.45/14в Други машини алатки за обработка на 
метали или метални карбиди, други 
Ех. 
Провлекувачки за изработка на жлебо-
ви 
— Машини за изработка на озабени еле-

менти 

84.48/2 Делови и прибор погодни за употреба со 
машини алатки од тар. број 84.45. 
Забелешка: Намалувањето на царината 
за деловите и приборот од тар. број 
84.48/1 ќе се примени само врз оние де-
лови и прибор што се увезуваат за ма-
шините од тар. број 84.45 што се опфа-
тени со точка 1 од ова решение 

2. Ова решение ќе се применува на увозот што 
се врши од 1 јануари до 31 декември 1978 година. 

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

Е. п. бр. 1102 
27 декември 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, е. р. 

1141. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот 
закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ 
НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИ-
СТИ ЗА ИЗРАБОТКА НА СПЕЦИЈАЛНИ АЛАТИ 

1. На увозот на производите од долунаведените 
тарифни броеви, односно ставови на Царинската 
тарифа — специфична опрема што се користи за 
производство на специјални алати, царината ќе 
се пресметува по стапка од 5%. На така пресме-
таниот износ се додава износот што претставува! 
разлика помеѓу царината пресметана по стапките 
пропишани во Законот за царинската тарифа 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 27/7б) и царината 
пресметана по стапка од 5°/о, намален за 30°/о. 
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Тарифен 
број на 
Царинската 
тарифа 

Н а и м е н у в а њ е 

84.45/1 

84.45/2 

84.45/4B 

84.45/5а 

84.45/96 

84.45/10 

I 

Машини алатки што работат со помош 
на електроерозија или други електрич-
ни или електронски процеси; ултра-
звучни машини алатки 
Ех. 
Машини алатки што работат со помош 
на електроерозија 

Машини за изработка на запченици 
Ех. 
Глодалки за озабување на цилиндрични 
и конични запченици со рамни, коси и 
завојни запци до модулот m l 

Машини за истечување и глодање, 
други 
Ех. 
— Специјални автоматски глодалки за 

глодање спирални жлебови 010 до 
040 

— Специјални автоматски глодалки за 
пресечување жлебови на носачи за 
тврди метали 

— Специјални копирни глода л ки за 
тродимензионално профилно копи-
рање 

на заводници, 
К о о р д и н а т и дупчалки 
Машини за изработка 
други 
Ех. 
Специјални брусилки за брусење навои 

Машини за острење 
Ех. 
— Специјални острилки за тврд метал 

со симнување на струганици елек-
тро литички и со електроерозија 

— Специјални острилки за острење 
прецизни алати со радијално-акси-
јално под брусу вање 

— Специјални бруси л ки за брусење 
надолжни жлебови, прави и спи-
рални, 00,25 до 015 mm 

— Специјални брусилки за брусење 
тврди метали 

— Специјални профи лни брусилки со 
екран 

— Специјални автоматски брусилки за 
брусење рабови на клучеви 

— Специјални автоматски брусилки на 
инјекциски игли за медицински цели 

Преси, освен оние од тар. бр. 11, 12 и 
13 од овој тарифен број 
Ех. 
Автоматски механички преси за изра-
ботка на делови на ротори и статори 

84.45/11а-2 Машини за ковање, други 
Ех. 
Автоматски воздушни чекани 

84.45/116 Машини за втиснување 
Ех. 
Машини за втиснување ознаки врз ме-
тал со деформација на ладно 

84.45/11в Машини за свиткување, обликување, 
пресување или рамнење, други 
Ех. 
Машини за обработка на цевки (цев-
чиња) на ладно, со трн за изработка на 
медицински игли 
— Машини за исправување алати по 

термичка обработи топло или 
ладно 

90.28/5а Апарати за ултразвучно испитување на 
метали 

90.18/56 Други неелектронски инструменти и 
апарати, друго 
Ех. 
Уреди за контрола на производи со 
електромагнетски прав 
— Уреди за контрола на пукнатини при 

термичка обработка 
— Уреди за автоматска контрола на то-* 

леранции 
— Инструменти за мерење и контрола 

на гранични мерила 
— Инструменти за мерење и контрола 

на рапавост на обработени површини 

2. Ова решение се применува на увозот што се 
врши од 1 јануари до 31 декември 1978 година. 

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

Е. п. бр. 1103 
27 декември 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, е. р. 

1142. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот 
закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ 
НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБИТЕ 
НА МАГИСТРАЛНИОТ ТЕЛЕФОНСКИ И ТЕЛЕ-

ГРАФСКИ СООБРАКАЈ 

1. На увозот на производите од долунаведените 
тарифни броеви, односно ставови на Царинската 
тарифа — специфична опрема за потребите на ма-
гистралниот телефонски и телеграфски сообраќај, 
царината ќе се пресметува по стапка од 5°/о. На 
така пресметаниот износ се додава износот што 
претставува разлика помеѓу царината пресметана 
по стапките пропишани во Законот за Царинската 
тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 27/78) и ца-* 



Страна 2768 — Број 70 СЛУЖБЕН ЛИСТИНА СФРЈ Петок, 29 декември 1978 

рината пресметана по стапка од 5%, намален за 
40%: 

Тарифен број 
на Царинската 

тарифа 
Н а и м е н у в а њ е 

85.01/Зв Други генератори за наизменична струја 
Ех. 
Генератори за повикувачка наизмени-
чна струја 

85.15/1 Предаватели и примопредаватели 
Ех. 
Примопредаватели со комуникациски и 
мултиплекс уреди за сателитски врски, 
уреди за сателитски станици 

90.28/Зг Други електронски инструменти и апа-
рати 
Ех. 
— Нискофреквентни мерни уреди (во 

куфер) за опсег на мерење од 2000 Hz 
до 4 KHz 

Мерни високонапонски испитни гене-
ратори 
— Ехометри за испитување на дефекти 
— Инструменти за откривање на траса-

та на кабли 
— Инструменти за мерење на слабеење-

то на водовите 
— Инструменти за мерење на изобли-

ч у в а њ е ^ на телеграфските водови 
— Сетови на инструментите за селек-

тивно и широкопојасне мерење на 
нивоа 
Сетови за мерење на уреди со им-
пулснокодна модулација 

— Дигитални сетови за мерење на веро-
јатноста на грешка на системите со 
импулсно-кодна модулација и со си-
стеми за пренос на податоци 

— Мерни побудувачи за краткобранови 
предаватели 

— Осцилоскопи 
— Инструменти за мерење напон — ди-

гитални и аналогни волтметри 
— Инструменти со екран за испитување 

и мерење на сигнализацијата 
— Р1нструменти за мерење на фреквен-

цијата -
— Мерни сигнални генератори 
— Сетови за мерење шум на радио и 

високофреквентни уреди 
— Сетови за мерење фреквенција на 

карактеристика со екран 
91.05 Апарати за регистрирање на време и сл. 

Ех. 
Апарати за регистрирање на телефон-
ски разговори 

2. Ова решение се применува на увозот што се 
врши од 1 јануари до 31 декември 1978 година. 

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

Е. п. бр. 1104 
!27 декември 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Иконић, е. p. 

1143. 

Врз основа на члер 49 став 2 од Царинскиот 
закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО 
ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ 
НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОД-
СТВО НА ПОЛИАМИДНИ И ПОЛИОЛЕФИНСКИ 

ВЛАКНА 

1. Во Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема за производство 
на полиамидни и полиолефински влакна („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 63/78), во називот, зборови-
те: „полиамидни и полиолефински влакна" се з а -
менуваат со зборовите: „полиамидни, полиолефин-
ски и полипропиленски синтетички влакна". 

Во точка 1 се вршат следните дополненија: 
1) пред тар. број 84.10/2а се додава нов тар. 

број. кој гласи: 

„73.22/16 Цистерни, резервоари и ел. друго 
Ех. 
Резервоари за гранулат со зафатнина 
5000 Ј, со дупли ѕид изработени од не'-
рѓосувачки челик"; 

2) во тар. број 84.36/1 се додава нова алинеја, 
која гласи: 

„— Машини за предење од маса (исти-
снување) синтетички влакна, со к а -
пацитет 360 kg/h" ; 

3) во тар. број 84.59/8к се додаваат две нови 
алинеи, кои гласат: 

„— Мешалки за основно приготвување на 
гранулат од полипропилен со апсорп-
ција на боја со загревање со капа -
цитет до 500 kg/h" ; 

— Уреди за чистење со помош на ултра-
- звук на дизни и пумпи за предење 
на синтетички влакна"; 

4) по тар. број 85.11/16 се додава нов тар. број, 
ко ј гласи: 

„85.11/16-4 Индустриски и лабораториски печки, 
други 
Ех. 
Електрични печки за предгрејување до 
350°С на дизни и пумпи за предење со 
истиснување на синтетички влакна"; 

5) по тар. број 85.19/1 се додаваат три нови тар. 
броја, кои гласат: 

„90.12/1 Оптички микроскоп^ индустриски 
Ех. 
Оптички индустриски микроскопи за 
контрола на напречниот пресек на 
влакна со зголемување 1 :1000 пати и 
^вграден уред за фотографирање vt 
брза изработка на фотографии на про-
секот на влакната 

90.16/16-4 Мерни и контролни инструменти: а п а -
рати и машини, друго 
Ех. 
Апарати за мерење и контрола на ф и -
носта на синтетички влакна 
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90.22/3 Апарати за механичко испитување на 
јачината и ел афинитетот, друго 
Ех 
— Апарати за испитување на постојано-

ста на кадрици к а ј синтетички 
влакна 

— Апарати за испитување на јачината 
на кинење на синтетички влакна"; 

6) во тар. број 90.24 се додава нова алинеја, која 
гласи: 

„— Апарати за мерење брзина на струе-
њето на воздух во дувните јами на 
машините за истиснување на синте-
тички влакна"; 

7) по тар. број 90.24 се додава нов тар. број, кој 
гласи: 

„90.27/2 Сите бројачи на производството, вртење 
и слични, со регулација 
Ех. 
Бројач на вртењето на валјаците за 
машини за предење и истиснување на 
синтетички влакна". 

2. Ова решение се применува на увозот што се 
врши од 1 јули до 31 декември 1978 година. 

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

Е. п. бр. 1105 
27 декември 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, е. р. 

1144. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот за-
кон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМА-
ЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕ-
ЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО 
ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЛИМОНСКА И ВИНСКА 

КИСЕЛИНА 

1. Во Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи во 
производството на лимонска и винска киселина 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 63/78) во точка 1 се 
вршат следните дополненија: 

1) по тар. број 84.10/4 се додава нов тар. број, 
кој гласи: 

„84.12/2 Уреди за климатизација, со протек ра 
воздух над 5000 m3 /h 
Ех. 
Овлажувачи на воздух со сува пара 
автоматски, отпорни на киселини, со ка -
пацитет на внесување на пара над 
600 kg/h со натпритисок над 0,9 atm, за 
ферментација на лимонска киселина"; 

2) во тар. број 84.17/2Ѓ по втората алинеја се до-
даваат две нови алинеи, кои гласат: 

„— Вакуумски уреди за евапоризација 
на винска киселина во раствор на 

температура од 65°С и со парен нат-
притисок 2 atm, отпорни на киселини* 

— Вакуумски уреди за центрифугално 
тенкослојно напарување. изолација и 
концентрација на прехранбена млеч-
на киселина од суров ферментацио-
нен супстрат на температура од 50 сС, 
како и инерт за енцими отпорен на 
киселини"; 

3) По тар. број 84.17/2Ѓ се додава нов тар. број, 
кој гласи: 

„84.17/2к Други машини 
Ех. 
— Специјални уреди за вакуумска кри-

ста лизациј а во процесот на производ-
ството на анхидрид на лимонска ки-
селина на температура над 37 DC, из -
работени од кисело отпорни матери-
јали 

— Уреди за сушење мицелии на лимон-
ска киселина загреани со воздух со 
температура до 160°С со пара со нат-
притисок над 6 atm, отпорни на ки-
селини 

— Ротациони уреди за континуирано 
сушење на кристали на винска кисе-
лина и на кристали на анхидрид на 
лимонска киселина", со пара со нат-
притисок над 4 atm, отпорни на ки-
селини 

— Уреди за сушење на изолиран енцим 
од .суспензија на мицелиуми на ли-
монска киселина, со пара со натпри-
тисок 7 atm, со влезна температура 
на воздух 180СС и со излезна темпе-
ратура 853С, отпорни на киселини"; 

4) по тар. број 84.18/16 се додаваат два нови тар. 
броја кои гласат: 

„84.18/2а Уреди и апарати за филтрирање или 
пречистување на гасови (вклучувајќи и 
воздух) 
Ех. 
Апсолутни биолошки филтери з а воз-
дух, со капацитет над 29.000 m3/h. со 
температура до 100°С, со непропустли-
вост на честици над ОД микрон.за фер -
ментација на лимонска киселина, отпор-
ни во кисела атмосфера дотерани за 

- повремена стерилизација со директна 
пара од 130 до 140°С 
— Полуиндустриски биолошки филтери 

за воздух за приготување на индус-
триски инокулуми и за стерилен 
пренос во уред за индустриска ино-
кулација во ферментацијата на ли-
монска киселина со дотек на воздух 
0,3 до 0,5 т / с е к , од нерѓосувачки че-
лик со темпериран кристал со про-
пустливост на филтерот до 0.0001% 

84.18/2е Апарати за филтрирање или пречисту-
вање на други течности 
Ех. 
— Уреди за екстракција на енцими од 

отпаден мицелиум во процесот на 
ферменацијата на лимонска кисели-
на од не'рѓосувачки материјал со ка-
пацитет над 2 t /h . со температура на 
водата 40°С, со што се обезбедува со-
држина на лимонска киселина во ми-
целиумот по испис^нуп-тт-е. најмногу 
0,5% и екстракт 50 до 60 g/1 
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— Уреди за одвојување на споеви на ка -
лиумов фероцијанид од раствор на 
винска киселина со натпритисок до 
4 atm, отпорни на киселини 

— Полжавеста филтер-преси со перфо-
риран вал јак и со отвори со трапезе« 
облик за континуирано одвојување на 
растворена лимонска кисе л црта од ми-
целиум, отпорни на киселини"; 

5) по тар. број 84.18/2ѕ се додава нов тар. број, 
кој гласи: 

„84.19/2Ѓ Други машини 
Ех. 
Уреди за автоматско дозирање и паку-
вање на лимонска, винска и металинска 
киселина и мицелиум, отпорни на кисе-
лини и дотерани за јако хигроскопен ма-
теријал — затворен систем, за пакување 
дози до I kg киселина и до 40 kg мице-

. лиум"; 

6) во тар. број 84.59/8к се додава нова алинеја, 
fcoja гласи: 

„— Комплетен реакторски уред за насо-
чување на процесот на производ-
ството на винска киселина во мета-
винска киселина, изработен од ки-
село отпорен материјал"; 

7) по тар. број 84.59/8к се додаав нов тар. број, 
кој гласи: 

„90.12/2 Други оптички микроскопи 
Ех. 
Стерео микроскопи за контрола на кул-
турите пред нивната употреба во проце-
сот на ферментациј ата за производство 
на лимонска киселина". 

2. Ова решение се применува на увозот што се 
Брши од 1 јануари до 31 декември 1978 година. 

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

Е. п. бр. 1106 
21 декември 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, е. p. 

тарифа — специфична опрема што се користи за 
производството на делови за трактори, комбајни ч 
стопански друмски возила, царината ќе се пресме-
тува по стапка од 5%. На така пресметаниот износ 
се додава износот што претставува разлика помеѓу 
царината пресметана по стапките пропишани во 
Законот за Царинската тарифа („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 27/78) и царината пресметана по стапка 
од 5%. намален за 30°/о: 

Тарифен 
број на 

Царинската Н а и м е н у в а њ е 
тарифа 

1 2 

84.14/2 

84.22/2а 

84.45/3 

84.45/4в 

84.45/5а 

84.45/6 

1145. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот 
закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76), Сојуз-
ниот извршен совет донесува -

Р Е Ш Е Н И Е 

З А НАМАЛУВАЊЕ НА ПАРИНАТА НА УВОЗОТ 
НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИС-
ТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ДЕЛОВИ ЗА ТРАК-
ТОРИ, КОМБАЈНИ И СТОПАНСКИ ДРУМСКИ 

ВОЗИЛА 

1. На увозот на производите од до лунаве делите 
Тарифни броеви односно ставови на Царинската 

84.45/96 

84.45/9В 

Печки за термичка обработка на метали 
во контролирани атмосфери 
Ех. 
— Автоматски печки од проточен тип со 

можност за подобрување (во вода и 
масло) и нормализација 

— Автоматски печки од коморен тип, за 
гасна цементрација и карбонифизи-
рање 

Дигалки мосни, 
Ех. 
Едношинеки кранови со мачка, на пнев-
матски погон со носивост до 6 т р 

Стругови 
Ех. 
Хидраулични копирни стругови за мате-
ријали со тркалезен пресек, со пречник 
до 42 mm и со шестаголен пресек со 
дебелина до 3*6 mm 

Машини за проширување и глодање, 
други 
Ех. 
Глодалки што можат да копираат со 
зголемување или намалување до 50 пати 

К о о р д и н а т а дупчалки 
Ех. 
Едностолбни вертикални координантни 
дупнал ки со оптичко дотерување на ко-
ординатите и со точност на читање 
од 0,001 mm 

Машински пили вклучувајќи ги и оние 
со фрикционо или абразивно отсечу-
вање 
Ех. 
Циркуларни пили со пречник на пилата 
од 270 до 720 mm, за сечење тркалезни 
материјали 080 mm до 0240 mm со или 
без можност за свртување на алатот 

Машини за острење 
Ех. 
Машини за острење спирални бургии, со 
пречник до 40 mm 

Машини за фини обработки (полирање, 
делување, хонување и ел.) 
Ех. 
Автоматски машини за надворешна об-
работка на работни предмети со пречник 
до 120 m m 
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84.45/93 

84.45/9Ѕ 

84.45/11а 

84.45/116 

84.45/32 

84.45/13 

84.45/14в 

84.48/2 

84.49/1а 

Брусилки за брусење делови на трка -
лечки лежишта 
Ех. 
— Брусилки за брусење профили, оп-

ремени со копирати и оптички уреди 
— Автоматски брусилки за брусење со 

пречник до 140 mm и со можност за 
брусење профилирани парчиња 

Машини за с>русење, други 
Ех. 
Машини за брусење работни предмети 
со тежина до 2 t и обработка на отвори 
со пречник до 450 mm 

Машини за ковање 
Ех. 
Хоризонтални машини за топло ковање 
на прачкести материјали со пресек до 
50.80 mm и ВО удари во минута 

Машини за втиснување 
Ех. 
Машини за увалување навои со макси-
мални пречници н# работни парчиња 
до 70 mm 

Машини за свиткување, обликување, 
пресување или рамнење 
Ех. 
Преси со ударна јачина од 1000 т р и 
100 удари во минута, за топло облику-
вање на работни парчиња во к а л а п 

Машини за сечење со симнување 
Ех. 
Машини за ладно сечење прачкести ма-
теријали (тркалезни — со пречник до 
106 mm. квадратни — со пресек до 
100 mm и плоокати — со дебелина до 
36 mm), со сила на симнување до 315 т р 

Машини алатки, други 
Ех. 
Машини со еге во облик на лисна лента 

Друг прибор и делови за употреба со 
машините алатки од тар. број 84.45 
Ех. 
Прибор за хидраулично копирање наме-
нет за вградување на универзални д р у -
гови 

, Алати со пневматски погон 
Ех. 
— Пневматски алати за одвртување и 

завртување навртки и завртки, со 
обртен момент до 17 к р т и тежина 
до 3 kg 

— Пневматски дупчалки за метали, со 
над 28000 обрти во минута и со т е ж и -
на до 0,5 kg 

— Пневматски брусилки со над 8000 обр-
ти во минута и со тежина до 5 kg 

84.59/8 

85,11/16-4 

90.16/16 

Други машини и механички уреди 
Ех. 
Ротирачки вибрациони барабани за сим-
нување остри рабови, чистење и сушење 
на метални парчиња 

Електрични печки, рерни и опрема за" 
индукционо и диелектрично загревање 
и нивни делови 
Ех. 
Индуктивни машини за ковачници, со 
сила до 300kW и фреквенци ја до 10 KHz 

Мерни и контролни инструменти, а п а р а -
ти и машини 
Ех. 
— Машини за тродимензионално мере-

ње и обележување на работни парчи-
ња со дигитално читање 

— Профил-проектори со максимално зго^ 
лемување 100 

Машини и апарати за испитување ме-
тали 
Ех. 
Апарати за испитување на тврдоста спо-
ред Бричел и Роквел 

Електрични и електронски инструменти 
и апарати за мерење, проверување, ана^ 
лиза и автоматска регулација 
Ех. 
Ултразвучни или електро магнетни апа -
рати за испитување пукнатини врз ме-* 
тални парчиња 

2. Ова решение се применува на увозот што се 
врши од 1 јануари до 31 декември 1978 година. 

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

90.22/1 

90.28 

Е. п. бр. 1107 
27 декември 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, е. р. 

1146. 

Врз основа на член 6 став 2 од Законот за про-
изводство и промет на опојни дроги (,,Службен 
лист на СФРЈ" , бр. 55/78), Сојузниот комитет за 
труд, здравство и социјална заштита донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПОЈНИТЕ ДРОГИ Ш Т О 
М О Ж А Т ДА СЕ ПУШТААТ ВО ПРОМЕТ ЗА МЕ-

Д И Ц И Н С К И И ВЕТЕРИНАРСКИ ЦЕЛИ 

1. За медицински и ветеринарски цели можат 
да се пуштаат во промет следните опојни дроги, 
и тоа: 

1) алобарбитон; 
2) амфетамин; 
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3) амобарбитон; 
4) барбитон; 
5) бралобарбитон; 
6) цик доба рбитон; 
7) дифеноксилат; 
8) фенобарбитон; 
9) фентанил; 

10) фолкодин; 
11) глутетимид; 
12) кодеин; 
13) кокаин; 
14) мепробамат; 
15) метадон; 
16) метаквалон; 
17) метилфенобарбитон; 
18) морфин; 
19) оксикодон; 
20) опиум; 
21) пентобарбитон; 
22) пети дин: 
23) пиритрамид; 
24) секобарбитон; 
25) ти ли дин; 
26) винилбитон. 

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

Бр. 2978 
7 декември 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

труд, здравство и 
социјална заштита, 

Светозар Поповски, с. р. 

1147. 

Брз основа на чл. 244 и 265 од Уставот на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија, 
Собранието на Социјалистичка Република Босна и 
Херцеговина, Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, Собранието на Социјалистич-
ка Република Словенија, Собранието на Социјалис-
тичка Република Србија, Саборот на Социјалистич-
ка Република Хрватска, Собранието на Социјалис-
тичка Република Црна Гора, Собранието на Соција-
листичка Автономна Покраина Војводина и Собра-
нието на Социјалистичка Автономна Покраина Ко-
сово, склучуваат 

Д О Г О В О Р 

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВИТЕ НА ПОЛИ-
ТИКАТА НА ОДАНОЧУВАЊЕТО НА МЕНИЧНИ-
ТЕ КРЕДИТИ И ЗА ИЗДАВАЊЕ И ПУШТАЊЕ ВО 
ОПТЕК НА ЕДИНСТВЕНИ МЕНИЧНИ БЛАНКЕТИ 

Член 1 
Со овој договор се усогласуваат основите на 

политиката на оданочувањето на меничните креди-
ти и се регулираат прашањата на издавањето и 
пуштањето во оцтек на единствени менични блан-
к е т на територијата на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија. 

I. Основи на политиката на оданочувањето на ме-
ничните кредити 

Член 2 
Учесниците на договорот се спогодија на менич-

ните кредити да се плаќа посебниот данок на надо-
местите за услуги во височината определена во 
член 4 од овој договор, кој е приход на републиката, 
односно на автономната покраина на чија терито-
рија се предадени единствените менични бл анкети. 

Член 3 
Учесниците на договорот се спогодба: 
1) посебниот данок на надоместите за услуги 

да се плаќа на износот на меничниот кредит во 
динари, а ако кредитот гласи во странска валута — 
се пресметува според курсот што важи во момен-
тот на настанувањето на даночната обврска (купу-
вање на единствен меничен бланкет); 

2) на мениците издадени од странство, а плативи 
во Социјалистичка Федеративна Република Југос-
лавија, по кои е веќе платен данок, односно такса 
според странските прописи, да се плаќа посебниот 
данок на надоместите за услуги во износ од 10 ди-
нари на меничниот износ. Ако на таквите меници 
не е платен данок, односно такса според странските 
прописи, се плаќа данокот според член 4 од овој 
договор; 

3) по мениците издадени во странство, а платн-
ен во Социјалистичка Федеративна Република Ју -
гославија, како даночен обврзник да се смета ме-
ш а н и о т доверител, а посебниот данок на надомес-
тите за услуги да се плаќа при откупот на меницата 
од домашната банка; 

4) на мениците издадени во странство, а платини 
во странство или во Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, посебниот данок на надо-
местите за услуги да се плаќа според член 4 од овој 
договор, а ако по тие меници се бара интервенција 
на југословенските органи, без оглед дали на так-
вите меници веќе е платен данок или такса според 
странските прописи, па и во случаите од точка 2 
на овој член; 

5) на мениците издадени во Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија посебниот данок 
на надоместите за услуги да се плаќа исклучиво со 
купување и употреба на единствените менични 
бланкети, и тоа во моментот на издавањето на ме-
ницата; 

6) за меничниот кредит што го надминува изно-
сот од 150.000 динари, посебниот данок на надомес-
тите за услуги претходно да се доплати според член 
4 од овој договор на износот над 150.000 динари к а ј 
Службата на општественото книговодство, што таа 
доплата ќе ја потврди на меничниот бланкет про-
пишан за износот над 100.000 до 150.000 динари и 
врз него ќе ја означи новата менична вредност за 
која меничниот бланкет важи по извршената доп-
лата на данокот; 

7) за, мениците што се издаваат во Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија врз ос-
нова на меѓународни договори за кредитот и дого-
вори за кредитот што домашни организации на 
здружен труд ги склучуваат со странски лица да не 
е задолжителна употребата на единствените менич-
ни бланкети од овој договор. Таквата меница може 
да биде исполнета и на странски јазик, а посебниот 
данок на надоместите за услуги го наплатува до-
машната банка најдоцна при искупот на меницата; 
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8) за меничните кредити дадени во Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија, на оп-
штествени правни лица, како и за меничните кре-
дити дадени за изградба на станови или за купу-
вање на новоизградени, а уште неуселени станови 
од организациите на здружен труд што ги произве-
дуваат за пазарот, посебниот данок на надоместот 
за услуги да се плаќа според член 4 од овој договор 
само со употреба на единствениот меничен бланкет 
определен за вредност од над 10.000 до 15.000 ди-
нари, без оглед на височината на меничниот кредит; 

9) на мениците што се издаваат според одред-
бите од Законот за обезбедување на плаќањето по-
меѓу корисниците на општествени средства („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 60/75), да не се плаќа по-
себниот данок на надоместите за услуги. 

Член 4 
Учесниците на договорот се спогоди ја посебниот 

данок на надоместите за услуги да се плаќа на ме-
ничните кредити, и тоа: 

На износот на меничниот кредит во динари 
Динари 

над 5.000 
ДО 
ДО 

5.000 
7.500 

6 
10 

7 500 ДО 10.000 15 
m 10.000 до 15.000 20 

15.000 ДО 25.000 30 
» 25.000 ДО 50.000 60 
» 50.000 ДО 100.000 100 
tr 100.000 ДО 150.000 150 

и за 
нари 

секои започнати 5.000 динари над 150.000 ди-
15 

II. Издавање, пуштање во оптек, продажба, замена 
и повлекување на единствените менични бланкети 

Член 5 
Учесниците на договорот се спогоди ја издавање-

то и пуштањето во оптек на единствените мени*гаи 
бланкети да и ги доверат на Народната банка на 
Југославија врз основа на договорот за издавање 
и пуштање во оптек на единствените менични блан-
кети и за износот на надоместот, што со Народната 
банка на Југославија ќе го склучат републичките и 
покраинските секрета риј а ти за финансии. 

За вршење на работите од став 1 на овој член 
на Народната банка на Југославија и припаѓа надо-
мест за покритие на трошоците во врска со врше-
њето на тие работи. -

Член 6 
Учесниците на договорот се спогоди ја продаж-

бата и замената односно повлекувањето на един-
ствените менични бланкети да и се доверат на 
Службата на општественото книговодство, за што 
ќе склучат договор со Народната банка на Југос-
лавија, а во согласност со договорот од член 5 ед 
овој договор. 

Со договорот од став 1 на овој член ќе се пред-
види Службата на општественото книговодство да 
може да им ги продава единствените менични блан-
кети само на организациите здружениот труд 
регистрирани за продажба на таксени и даночни 
вредносници, а на кои за вршење на тие работи, 
им припаѓа провизија во единствен износ од 10°/о 
од номиналната вредност на купените менични 
бланкети. 
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Член 7 
Учесниците на договорот се спогоди ја единстве-

ниот меиичен бланкет да се изработува на специ-
јална бела бездрвна хартија со заштитен тон. 

Големината на единствениот меничен бланкет 
заедно со белиот раб е 242 mm со 97 mm. 

Член 8 
Учесниците на договорот се спогодија единстве-

ниот меничен бланкет да го има следниот изглед: 
1) текстот е печатен со црна боја, а тонот на се-

кој апоен се разликува со посебна боја. 
Текстот се печати: на српскохрватски јазик — 

со кирилица, на хрватски книжевен јазик — со 
латиница, на словенечки јазик — со латиница и на 
македонски јазик — со кирилица; 

2) големината на ликот на единствениот мени« 
чен бланкет е 230 mm со 86 mm; 

3) околу орнаментот на меничниот бланкет е 
гравирана шара во вид на рамка, што ги дели ме-
ничниот и даночниот дел од бланкетот на кој 
се отпечатени зборовите: „Се плаќа на износ до 
дин односно: „Се плаќа на износ над дин* 

до дин со ознака на износот на сре-
дината по кој се однесува меничниот бланкет на 
продажбата на корисникот; 

4) на долниот меничен дел се отпечатени збо-
ровите: Издава Народната банка на Југославија"; 

5) на орнаментот на тонот во средината на ме-
ничниот бланкет се наоѓа грбот на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, а над и под 
грбот во брановит ред се втиснати со бели букви 
зборовите: „Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија" — со кирилица и латиница; 

6) во даночниот дел од меничниот бланкет во 
средината на цртежот се наоѓа грбот на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија, а под 
грбот е отпечатен износот по кој односниот меничен 
бланкет му се продава на корисникот. 

Член 9 
Учесниците на договорот се спогоди ја единстве-

ните менични бланкети што се оштетени, односно 
неупотребливи да можат да ги заменат со нови 
б л а н к е т ка ј Службата на општественото книго-
водство. 

III. Завршни одредби 

Член 10 
Учесниците на договорот се спогоди ја единст-. 

вените менични бланкети од овој договор да се пу-
штат во оптек во рок од една година од денот на 
потпишувањето на овој договор. 

Меничните блакети што се наоѓаат во оптек 
важат до нивното потрошување, освен меничните 
бланкети што гласат на износ од 3.000 динари на ле-
ничниот кредит што мораат во рок од 30 дена чо 
истекот на рокот од став 1 на овој член да се под-
несат до Службата на општественото книговодство 
на откуп, по кој рок повеќе не можат да им се про-
даваат на корисниците. 

Член 11 
Учесниците на договорот се спогодија до 30 ј у Ј 

ни 1979 година да ги усогласат своите прописи СО 
овој договор. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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Член 12 

Измените и дополненијата на овој договор се вр-
шат според постапката што важи за неговото до-
несување. 

Член 13 

Овој договор се објавува во „Службен лист на 
СФРЈ", службените гласила на републиките и 
службените гласила на автономните покраини. 

Член 14 

Овој договор влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр, 42-31/76 
12 декември 1978 година 

Белград 

ЛЗа Собранието на 
СР Босна и 
Херцеговина, 

Лука Рел»иќ, е. р. 
директор на 

Републичкиот завод за 
план 

За Собранието на 
СР Македонија, 

Ристо Филиповски, е. р. 
републички секретар 

за финансии 

За Собранието на 
СР Словенија, 

Драган Мозетић, е. р. 
за меник-репуб лички 

секретар за финансии 

За Собранието на 
СР Србија, 

Петар Јовановиќ, е. р. 
потпретседател на 

Собранието на 
СР Србија 

/ 
За Саборот на 
СР Хрватска, 

Емилио Влачић, е. р. 
републички секретар 

за финансии 

За Собранието на 
СР Црна Гора, 

Драгутин Вучиниќ, е. р. 
заменик-републички 

секретар за финансии 

За Собранието на 
САП Војводина, 

Душан Милин. е. р. 
претседател на Соборот 
на здоужениот тоуд 

на Собранието на 
САП Војводина 

За Собоанието на 
САП Косово, 

Џемшит Дурити, е. р. 
покраински секретар 

за финансии 

1148. 

Врз основа на чл. 23 до 26, во врска со член 27 
од Законот за општествена контрола на цените 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), а во 
смисла на точка 2 од Одлуката за продажните це-
ни на суров тутун од родот на 1978 година („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 39/73), организациите на 
здружен труд што се занимаваат со производство, 
откуп и обработка на тутун, на 4 декември 1978 го-
дина склучија 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛ СКИТЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ 
НА СУРОВ ТУТУН ОД РОДОТ НА 1978 ГОДИНА, 

ПО ОДДЕЛНИ СОРТИ И КЛАСИ НА ТУТУН 

1. Организациите на здружен труд што, се за -
нимаваат со производство, откуп и обработка на 
тутун со оваа спогодба ги определуваат продажни-
те цени на суров тутун од родот на 1978 година, по 
одделни сорти и класи на тутун. 

2. Учесниците на оваа спогодба се согласни ту-
тунот од родот на 1978 година, по одделни сорти и 
класи да го откупуваат од организациите на здру-
жен труд што произведуваат тутун сами или во 
кооперација со индивидуалните земјоделски про-
изводители, како и од индивидуалните производи-
тели, и тоа: 

Сорта на Класа на Дин/kg 
тутун тутун 

1 2 3 

„Јака" и 
„Џебел" 

1. ароматична 98,05 
2. 86.10 
За. 76.50 
36. 65 95 
4а. 53.20 
46. 40,15 
5. 28.70 
6. 22 95 
1. дополнителна 45,90 
2. 41.25 
3. » 34.45 
4. и 27.50 
5. п 22.95 
6. 

мувлосан 
21.75 
17,30 

„Прилеп* 
1. ароматична 88,45 
2. п 76.50 
За. п 64.55 
36. 1» 55.10 
4а. п 41,85 
46. п 28.70 
5. п 23,90 
6. „ 20.30 
1. дополнителна 41,85 
2. п 37,05 
3. п 33.45 
4. п 23,90 
5. п 20,30 
6. 

мувлосан 
17,90 
15,00 
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1 2 3 
„Отља" 

1. 51,55 
2. 46,50 
За, 41,90 
36. 35,20 
4а. 29,00 
46. 25.05 
5а. 23,00 
56. 19.85 
6. 15,25 

мувлосан 12,20 
„Херцегова чки 
Равњак" 

1а. • 54,60 
16. 49,65 
2а. 45,05 
26. 42,50 
За. 38,70 
36. 35,80 
4а. 30,05 
46. 26,55 
5а. 23,10 
56. 20,80 
6. 16,20 

мувлосан 10,50 
„Босански 
Равњак" 

1. 37,00 
2. 33,50 
3. 27,70 
4. 23,10 
5. 16,20 
6. 10,40 

мувлосан 6,00 

„Бајина Башта" 
1. 46,20 
2. 40,10 
3. 35,80 
4. 28,90 
5. 23,10 
6. 15,80 

мувлосан 12,00 

„Дрина" 
1. 38.25 
2. 32,70 
3. 28.30 
4. 23.10 
5. 18,50 
6. 15,00 

мувлосан 11,00 

„Просечан" 
1. 34.00 
2. 28.90 
3. 24.25 
4. 20.80 
5. 18.50 
6. 14 20 

мувлосан 10,00 

„Вирџинија" и 
„Столац4* 

1. 54.35 
2. 47.35 
3. 40 40 
4. 31.20 
5. 21.25 
е. 13.85 
- мувлосан 7,35 

„Берлеј" 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

мувлосан 

29,50 
27,15 
23,70 
20,30 
17;зо 
13,30 
9,00 

,.Војвоѓанац" 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

мувлосан 

27,20 
24,85 
23,10 
20,80 
18,50 
16,10 
11,00 

Цените од став 1 на оваа точка се подразбираат 
франко магацин на купувачот. 

3. За тутун во бали (чекии) што претставува 
мешаница на две соседни класи тутун, важи про-
дажната цена за суровиот тутун од точка 2 на оваа 
спогодба за пониска класа на тутун. 

Ако тутунот во бали претставува мешаница на 
повеќе класи, со вештачење се утврдува средната 
класа и за таквиот тутун важи продадената цена 
за суров тутун предвидена за класата пониска од 
утврдената средна класа. 

За тутун во низи важат продажните цени за 
суров тутун што до 15°/о се пониски од цените 
определени во точка 2 од оваа спогодба за иста 
сорта и класа на тутун. 

За прекумерно влажен тутун, чија невообичае-
на влажност се утврдува со вештачење, важи про-
дажната цена за суров тутун предвидена за непо-
средно пониската класа, а за тутун од најниската 
класа важат продажните цени за суров тутун пред-
видени за мувлосан тутун. 

Тутунскиот ситнеж и тутунските отпадоци се 
преземаат без надомест. 

Ако песок, земја или други туѓи предмети се 
помешани со тутунот, нивната тежина, утврдена со 
вештачење, се одбива од тежината на тутунот. 

4. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени со решение бр. 61994 од 20 декември 
1978 година. 

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

Потписници на спогодбата — 26 организации на 
здружен труд што се занимаваат со производ-
ство, откуп и обработка на тутун. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

3107. Закон за утврдување на вкупниот обем 
на расходите на Буџетот на федераци-
јата за 1979 година — — — — — 

1108. Буџет на федерацијата за 1979 година 
НОВ. Закон за извршување на Буџетот на 

федерацијата за 3979 година — 
1110. Закон за измени на Законот за утврду-

вање на вкупниот обем на расходите на 
Буџетот на федерацијата за 1978 година 

1111. Измени и дополненија на БУЏЕТОТ на 
федерацијата за 1978 година — — — 

1112. Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за утврдување и распоредување на 
вкупниот приход и на доходот — — 

2689 
2690 

— 2726 

2728 

2729 

2730 
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1113. 

1114. 

1115. 

1116. 

1117. 

1118. 

1119 

1120. 

1122. 

1123. 

1124. 

1125. 

1126. 

1127. 

1128. 

1129. 

ИЗО. 

1131. 

1132. 

Страна 
Закон за измени и дополненија на За -

стој узните административни 

Страна 

за 
— — — — — — — — — 2730 

2731 

2732 

2745 

2745 

2746 

— 2750 

— — 2751 

— — — — 2753 

кокот 
такси 
Закон за измени и дополненија на За-
конот за контрола на квалитетот на 
земјоделските и прехранбените произ-
води во надворешнотрговскиот промет 
Резолуција за политиката на оствару-
вање на Општествениот план на Југо-
славија за периодот од 1976 до 1980 во 
1979 година — — — — — — — 
Одлука за измени на Одлуката за утвр-
дување на вкупниот износ на девизи за 
потребите на федерацијата во 1978 
година — — — — — — — — — 
Одлука за утврдување на вкупниот 
износ на девизи за потребите на феде-
рацијата во 1979 година — — — — 
Одлука за заедничката девизна поли-
тика на Југославија за 1979 година — 
Одлука за целите и задачите на заед-
ничката емисиона и парична политика и 
за заедничките основи на кредитната 
политика во 1979 година — 
Одлука за измени и дополненија на Од-
луката за утврдување на приходите од 
царини и други увозни давачки кои во 
1978 година и се отстапуваат на Инте-
ресната заедница на Југославија за еко-
номски односи со странство 
Одлука за усвојување на Проекцијата 
на платниот биланс на Југославија за 
1979 година — — 
Одлука за усвојување на Проекцијата 
на девизниот биланс на Југославија за 
1979 година — — — — — — — 
Одлука за одобрување на измените и 
дополненијата на Финансискиот план на 
Сојузната дирекција за резерви на ин-
дустриски производи за 1978 година — 
Одлука за одобрување на Финансискиот 
план ма Сојузната дирекција за резерви 
на индустриски производи за 1979 година 
Одлука за одобрување на измените и 
дополненијата на Финансискиот план на 
Сојузната дирекција за резерви на 
прехранбени производи за 1978 година 
Одлука за одобрување на Финансискиот 
план на Сотузната дирекција за резерви 
на прехранбени производи за 1979 година 
Одлука за условите под кои средствата 
прибавени по основ на финансиски кре-
дити земени во странство и на депози-
тите од странство можат да ги продадат 
на домашниот девизен пазар — 
Одлука за измени и дополненија на Од-
луката за определување на предметите 
на опремата што се сметаат како ситен 
инвентар 
Одлука за продолжување на важењето 
на Одлуката за критериумите што ќе се 
применуваат при намалувањето на ца-
рината на увозот на специфичната оп-
рема од 1 јули до 31 декември 1978 го-
дина — — — — — — — — — 
Решение за утврдување на Списокот на 
опојни дроги — 
Решение за определување на привремен 
стоковен контингент за злато во 1979 го-
дина 

2753 

2754 

2754 

— 2754 

— — — — 2755 

2756 

— — — — 2756 

— — — — — — — — — 2759 

1133. Решение за дополненија на Решение:о 
за намалување на царината на увозот 
на специфичната опрема што се користи 
во рудниците на боксит и производст-
вото на аноди за електролиза на алуми-
ниум, глиница и алуминиум — — — 

1134. Решение за намалување на царината 
на увозот на специфичната опрема за 
производство на РУС гранулат — — 

1135. Решение за намалување на царината, на 
увозот на специфична опрема што се 
користи за производство на топчести 
лежишта — — — — — — — — 

1136. Решение за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се 
користи за секундарна преработка на 
нафта, при што рандманот на искорис-
тувањето на нафтата е до односот 25 :75 
црни и бели продукти — — — — — 

1137. Решение за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема за хе-
миска преработка на пченка во шеќери 

1138. Решение за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се 
користи во производството на анхидрид 
на малеинската киселина — — — — 

1139. Решение за дополненија на Решението 
за намалување на царината на увозот на 
специфичната опрема што се користи 
за производство на базни фармацевтски 
суровини — — — — — — — — 

1140. Решение за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се 
врши за потребите на производителите 
на алатни машини — — — — — 

2753 1141. Решение за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се 
користи за изработка на специјални 
алати — — — — — — — — — 

2753 1142. Решение за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема за пот-
ребите на магистралниот телефонски и 
телеграфски сообраќај — — — — 

1143. Решение за измени и дополненија на 
Решението за намалување на царината 
на увозот на специфичната опрема за 
производство на полиамидни и поли-
олефински влакна — — — — — — 

1144. Решение за дополненија на Решението 
за намалзгвање на царината на увозот 
на специфичната опрема што се користи 
во производството на лимонска и вин-
ска киселина — — — — — — — 

1145. Решение за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се 
користи за производство на делови за 
трактори, комбајни и стопански друмски 
возила — — — — „— — — — 

1146. Решение за утврдување на опојните 
дроги што можат да се пуштаат во про-
мет за медицински и ветеринарски цели 

1147. Договор за усогласуцдње на основите на 
политиката на оданочувањето на менич-
ните кредити и за издавање и пуштање 
во оптек на единствени менични блан-
кети — — — — — — — — — 

1148. Спогодба за производителските про-
дажни цени на суров тутун од родот на 
1973 година, по одделни сорти и класи 
на тутун — — — — — — — — 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Белград, Јована Ристика бр. 1. П о т . фах 226..— Директор и главен и одговорен уредник 

Душан Машовиќ, Улица Јована Ристика бр. 1 — Печати Београдски издавачко-графички 
завод Белград, Булевар војводе Мишима бр* 17» 


