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У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРА-
ЦИЈАТА ЗА 1972 ГОДИНА 

Се прогласува Буџетот на федерацијата за 1972 
година, , што го усвои Сојузната скупштина, на 
седницата на Соборот на народите од 28 декември 
1971 ,година и на седницата на Општествено-по-
литичкиот собор од 28 декември 1971 година. 

ПР бр. 27 
29 декември 1971 година 

Белград 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

БУЏЕТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1972 
ГОДИНА 

I. ОПШТ ДЕЛ 
Член 1 

Вкупните расходи на Буџетот на федерацијата 
за 1972 година се утврдуваат во износ од дин. 
24:252,000.000. 

Расходите на Буџетот на федерацијата се на-
мируваат: 

— од сопствените приходи на федерацијата во 
износ од дин. 12.000,000.000; 

— од придонесите од републиките и автономни-
те покраини во износ од дин. 12:252,000.000. 

Во резервниот фонд на федерацијата се издво-
јуваат 0,5% од приходите на Буџетот на федера-
цијата за 1972 година. 

Член 2 
Средствата на резервниот фонд на федераци-

јата, формирани до 31 декември 1971 година, из -
несуваат 621,345.342 динари. 

Средствата на резервниот фонд на федераци-
јата во 1972 година можат да се користат за обез-
бедување средст,ва на Буџетот на федерацијата во 
случај на нерамномерно остварување на приходите 
на федерацијата . 

Член 3 
Расходите по основните намени и приходите по 

видови, форми и потформи се утврдуваат во Б и -
лансот на расходите и приходите на Буџетот на 
федерацијата за 1972 година, во следните износи: 

Б И Л А Н С 
НА РАСХОДИТЕ И ПРИХОДИТЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1972 ГОДИНА 

I. Р А С Х О Д И 

Класификационен број на 
1 

И з н о с н а 

распоредната распоредната Р А С Х О Д И распоредната распоредната 
група подгрупа подгрупа група 

1 2 3 4 5 

04-2 

07-2 

04-2-2 

Основна намена 04. Социјални грижи 
Средства распоредени во одреден износ 
— за посебни намени (освен за инвестиции) 

Вкупно основната намена 04 

07-2-1 
07-2-2 

07-2-3 

Основна намена 07. Работа на сојузните органи и 
организации 
Средства распоредени во одреден износ 
— за редовна дејност 
— за посебни намени 

(освен за инвестиции) 
— за општи општествени потреби 

Вкупно основната намена 07 

471,479.100 

595,815.420 
163,251.870 

100,000.000 

100,000.000 

1.230,546.390 

1.230,546.390 
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3 

08-2 

Основна намена 08. Народна одбрана 

Средства распоредени во одреден износ 

Вкупно основната намена 08 

илзо,воо.ооа 

11.730,806.000 

9-2 

Основна намена 09. Општи дополнителни средства 
на стопански недоволно развиените републики и 
САП Косово 
Средства распоредени во одреден износ 

Вкупно основната намена 09 

1.772,000.000 

1.772,000.000 

10-2 

Основна намена 10. Наменски дополнителни сред-
ства 
Средства распоредени во одреден износ 

Вкупно основната намена 10 

3.024,000.000 

3.024,000.000 

13-2 

Основна намена 13. Дејност на општествено "Поли-
тичките организации и здруженија 
Средства распоредени во одреден износ 

Вкупно основната намена 13 

50,060.000 

50,000.000 

н-а 
Основна намена 14. Нестопански инвестиции г 
Средства распоредени во одреден износ 

Вкупно основната намена 14 

239,603.000 

239,603.000 

15-2 

10-2 

17-2 

Основна намена 15. Обврски на федерацијата но ос-
новот на инвестициите во стопанството 
Средства распоредени во одреден износ 

Вкупно основната намена 15 

Основна намена 16. Враќање на давачки, средства 
за унапредување на пазарот на земјоделско-пре-
хранбени производи и повластици во сообраќајот 

Средства распоредени во одреден износ 

Вкупно основната намена 16 

Основна намена 17. Обврски по внатрешна м стран-
ски заеми 

Средства распоредени во одреден износ 

Вкупно основната намена 17 

1.260,000.000 

1.260,000.000 

3.383,000.000 

3.903,000.000 

361,850.000 

361,850.000 

18-2 
Основна намена 18. Издвојување во резервниот фонд 
Средства распоредени во одреден износ 

Вкупно основната намена 18 
120,000.000 

120,000.000 

Основна намена 19. Буџетска резерва 
10-2 Средства распоредени во одреден износ 

19-2-21 — Текушта буџетска резерва 
Вкупно основната намена 19 

80,800.610 

80,800.610 
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Основна намена 20. Надоместок на Службата на оп-
штественото книговодство 

20-2 Средства распоредени во одреден износ 59,400.000 

Вкупно основната намена 20 59,400.000 

Основна намена 21. 
Компензации во областа на земјоделството 

21-2 Средства распоредени во одреден износ 240,000.000 

Вкупно основната намена 21 240,000.000 

ВКУПНО РАСХОДИТЕ 24.252,000.000 

II. ПРИХОДИ ВО БИЛАНСОТ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

Класификационен број на И з н о с н а 
фармата на потформата 
приходите на приходите 

П Р И Х О Д И потформите вкупно формите 
за приходите на приходите 

1 2 3 4 5 

34 
35 

Вид 3. Такси 
Конзуларни такси 
Царински такси 

Вкупно видот 3. Такси 

40,000.000 
130,000.000 

170,000.000 

41 Вид 4. Царински и посебни царински давачки 
411 Царини и посебни давачки 
412 Посебни такси на увезени стоки 
413 Посебни давачки при увозот на земјоделско-пре-

хранбени производи 

Вкупно видот 4. Царини и посебни царински давачки 

8.090,000.000 
2.898,000.000 

100,000.000 11.088,000.000 

11.088,000.000 

61 
62 

Вид 6. Приходи на сојузните органи и други разни 
приходи 
Приходи на сојузните органи и организации 
Други разни приходи 

Вкупно видот 6. Приходи на сојузните органи и дру-
ги разни приходи 

672,000.000 
70,000.000 

742,000.000 

Вид 7. Приходи од други општествено-политички 
заедници 

71 Придонеси од републиките и од автономните покраини 
711 Придонес од Социјалистичка Република Босна и 

Херцеговина 1.433.140.000 
712 Придонес од Социјалистичка Република Македонија 653.170.000 
713 Придонес од Социјалистичка Република Словенија 1.963,520.000 
714 Придонес од Социјалистичка Република Србија, без 

автономните покраини 3.243,690.000 
715 Придонес од Социјалистичка Република Хрватска 3.274,890.000 
716 Придонес од Социјалистичка Република Црна Гора 244,560.000 
717 Придонес од Социјалистичка Автономна Покраина 

Војводина 1.198,500.000 
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718 Придонес од Социјалистичка Автономна Покраина 
Косово 240,530.000 12.252,000.000 

Вкупно видот 7. Приходи од други општествено-по-
литички заедници 12.252,000.000 

Вкупно приходите за распоред (видови 3 до 7) 24.252,000.000 

II. ПОСЕБЕН ДЕЛ 

Член 4 
Расходите во износ од 24.252,000.000 динари, кои се искажани по основните намени во Билансот 

на расходите и приходите на Буџетот на федерацијата за i972 година, се распоредуваат по носителите, 
корисниците и поблиските намени во посебниот дел на Буџетот на федерацијата за 1972 година, кој 
гласи: 

Број на по- Распоредна И з н о с н а 
зицијата група или Основна и поблиска намена позицијата основната подгрупа намена 

1 2 3 4 5 

РАЗДЕЛ 1. ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-
ВИЈА 
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

1 07-2-1 Редовна дејност 5.569.000 
2 07-2-2 Надоместоци на личните доходи на функционерите 3,460.000 
3 07-2-2 Надоместоци за одвоен живот од семејството 636.000 
4 07-2-2 Патни трошоци / 1,000.000 
5 07-2-2 Канцелариски материјал 160.000 
в 07-2-2 Поштенски, телеграфски и телефонски трошоци 300.000 
7 07-2т2 Трошоци на репрезентацијата 800.000 
8 07-2-2 Надоместоци на надворешните соработници 200.000 
9 07-2-2 Претплата на службени весници, списанија и печат 500.000 

10 07-2-2 Трошоци за изработка на ордеви и одликувања 1,732.000 11 
07-2-2 Трошоци за услуги 50,000 

Вкупно основната намена 07 14,407.000 

Основна намена 14 — Нестопански инвестиции 
12 14-12-21 За набавка и дополнение на канцелариски мебел 300.000 

Вкупно основната намена 14 300.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 1 (позиции 1 до 12) 14,707.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 1. 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
- Редовна дејност 5,569.000 
— Други намени 9,138.000 

1 ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 1 14,707.000 

РАЗДЕЛ 2. СОЈУЗНА СКУПШТИНА 
Глава 1. Сојузна скупштина 
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

13 07-2-1 Редовна дејност 22.865.000 
14 07-2-2 Надоместоци на личните доходи на функционерите 23,197.000 
15 07-2-2 Поштенски, телеграфски и телефонски трошоци 1,145.000 
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16 

17 
18 
19 
20 

21 

22 
23 
24 
25 
26 

27 

28 
29 

30 
31 

07-2-2 

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

07-2-2 

07-2-2, 
07-2-2 
07-2-2 
07-2-2 
07-2-2 

07-2-2 

07-2-2 
07-2-2 

07-2-2 
07-2-2 

Надоместоци за работа подолга од полното работно 
време А 
Надоместоци на надворешни соработници 
Дневници и паушали на сојузните пратеници 
Набавка на домашни и странски книги 
Претплата на службени весници, билтени и списа-
нија 
Издавање на стенографски белешки, на информа-
тивни билтени и на други скупштински материјали 
Изработка на публикации на Сојузната скупштина 
Трошоци на парламентарните делегации 
Трошоци за репрезентација 
Набавка на облеки и обувки 
Трошоци на комисиите за изработка на сојузни за-
кони 
Трошоци на заедничките комисии за уставни пра-
шања 
Членски влог за Интерпарламентарната унија 
Печатење и умножување на материјалите за потре-
бите на Сојузната скупштина и на Претседателство-
то на СФРЈ 
Трошоци за одржување на возниот парк 
Материјални трошоци на печатницата 
Вкупно основната намена 07 

600.000 
400.000 

17,300.000 
90.000 

200.000 

4,500.000 
2,024.000 
1,574.000 

261.000 
600.000 

1,000.000 
1,654.000 

70.000 

1,500.000 
700.000 
339.000 

80,019.000 

32 

33 
34 
35 

36 
37 
38 

39 
40 
41 
42 

43 

44 
45 

14-2-21 

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

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

Основна намена 14 — Нестопански инвестиции 

За градежни работи и за набавка на опрема 

Вкупно основната намена 14 

ВКУПНО ГЛАВАТА 1 

Глава 2. Сојузен правен совет " 
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 
Трошоци за седниците на Советот 
Набавка на стручни книги и публикации 
Преведуваше на јазиците на народите на Југосла-
вија 
Стенографирање и умножување 
Канцелариски материјал 
Поштенски, телеграфски и телефонски трошоци 
Вкупно основната намена 07 

ВКУПНО ГЛАВАТА 2 

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

07-2-2 

ВКУПНО ГЛАВАТА 3 

07-2-1 
07-2-2 

Глава 4. Биро за претставки и поплаки 
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 
Редовна дејност 
Помош на странки 
Вкупно основната намена 07 

12.000.000 

12,000.000 

92,019.000 

300.000 
7.500 

20.000 
20,000 

5.000 
10.000 

Глава 3. Сојузен економски совет 
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 
Трошоци за седниците на Советот 144.000 
Стечографирање и умножување на материјали 16.600 
Набавка на стручни книги и публикации 4 900 
Преведување на јазиците на народите на Југосла-
вија 9.800 
Поштенски, телеграфски и телефонски трошоци 5.800 
Вкупно основната намена 07 

1,064.800 
20.000 

362.500 

362.500 

181.100 

181.100 

ВКУПНО ГЛАВАТА 4 

1.084 800 

1,084.800 



Страна 1122 - Број 60' СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Четврток, 30 декември 1971 

1 2 3 4 б 

Глава 5. Секретаријат за законодавство на 
Сојузната скупштина 
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

46 Редовна дејност . 1,001.000 

Вкупно основната намена 07 1,001.000 

ВКУПНО ГЛАВАТА 5 1,001.000 

Глава 6. Монетарен совет на Југославија 
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

47 07-2-2 Трошоци за седниците на Советот 168.000 
48 07-2-2 Набавка на стручни книги и публикации 15.000 
49 07-2-2 Преведување на јазиците на народите на Југо-

славија 19.800 
50 07-2-2 Стенографирање и умножување на материјали 19.800 
51 07-2-2 Канцелариски материјал 4.950 
52 07-2-2 Поштенски, телеграфски и телефонски трошоци 14.850 

Вкупно основната намена 07 242.400 

ВКУПНО ГЛАВАТА 6 242.400 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 2 (позиции 13 до 52) 94,890.800 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 2. 
СОЈУЗНА СКУПШТИНА 
- Редовна дејност 24,930.800 
- Други намени 69,960.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 2 94,890.800 

РАЗДЕЛ 3. СОВЕТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

53 07-2-1 Редовна дејност 2,801.900 
54 07-2-2 Надоместоци на личните доходи на функционерите 7,215.000 
55 07-2-2 Патни и селидбени трошоци во земјата 250.000 
56 07-2-2 Патни трошоци во странство 90.000 
57 07-2-2 Поштенски, телеграфски и телефонски трошоци 180.000 
58 07-2-2 Набавка на стручни книги, списанија и публикации 110.000 
59 07-2-2 Преведување на јазиците на народите ria Југосла-

вија 30.000 
60 07-2-2 Трошоци за репрезентација 25.000 
61 07-2-2 Учество во режиските трошоци во врска со одржу-

вање на зградата 15.000 
62 07-2-2 Набавка на облеки и обувки 55.000 

Вкупно основната намена 07 10,771.900 

Основна намена 14 — Нестопански инвестиции 
63 14-2-21 За набавка на патнички автомобили 100.000 

Вкупно основната намена 14. 100.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 3 (позиции 53 до 63) 10,871.900 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 3. , 
СОВЕТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА i 
- Редовна дејност ' 2,801.900 
— Други намени 8,070.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 3 10,871.900 
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РАЗДЕЛ 4. СЕКРЕТАРИЈАТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА РЕПУБЛИКАТА 

Основна намена 07 — Работа на сојузните о р г а н и 
организации 

в ! 07-2-1 Редовна дејност 2,549.600 
65 07-2-2 Надоместоци на личните доходи на функционерите 796.400 
66 07-2-2 Кумување и помошта 100.00Ф 
67 07-2-2 Патувања и посети 4,800.000 
68 07-2-2 Дополнување на инвентарот 40.000 
69 07-2-2 Надоместок за надворешни соработници 120.000 

Вкупно основната намена 07 8,406.000 

Основна намена 14 — Нестопански инвестиции 
70 14-2-21 За набавка на патнички автомобил 

Вкупно основната намена 14 

60.000 

60.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 4 (позиции 64 до 70) 8,466.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 4. 
СЕКРЕТАРИЈАТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА РЕПУБЛИКАТА 
— Редовна дејност 
— Други намени 

2,549.600 
5,916.400 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 4 8,466.000 

РАЗДЕЛ 5. СОЈУЗЕН ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Глава 1. Сојузен извршен совет 

Основаа мамена 07 — Работа па сојузните органи и 
организации 

71 07-2-1 Редовна дејност 7,402.60fr 
72 07-2-2 Надоместоци на личните доходи на функционерите 3,500.000 
73 07-2-2 Надоместоци на надворешните соработници 225.000 
74 07-2-2 Канцелариски материјал 115.000 
75 07-2-2 Претплати на печат, списанија и публикации 175.000 
76 07-2-2 Поштенски, телеграфски и телефонски трошоци 200.000 
77 07-2-2 Патни и селидбени трошоци во земјата 600.000 
78 07-2-2 Транспортни услуги 200.000 
79 07-2-2 Патни трошоци во странство 2,400.000 
т 07-2-2 Потрошен и ситен инвентар 55.000 

81 07-2-2 
Преведување на јазиците на народите на Југо-
славија 1,500.000 

82 07-2-2 Печатење и умножување на материјалите за сед-
ниците на Советот 330.000 

83 07-2-2 Средства за потребите на работата на Комисијата на 
СЕВ 800.000 

84 07-2-2 Трошоци за приеми и репрезентации 5,800.000 
85 07-2-2 Надоместоци за работа подолга од полното работно 

време 190.000 
86 07-2-2 Надоместоци за одвоен живот од семејството 162.000^ 
87 07-2-2 Средства за научноистражувачки работи како и за 

изработка на студии и елаборати 15,000.000 
88 07-2-3 За одредени потреби 1,000.000 
89 07-2-3 Работи во врска со народната одбрана 20,000.00a 
90 07-2-3 Информативно-пропагандна и културно-просветна 

дејност меѓу нашите иселеници и нашите граѓани во 
4,500.000 странство 4,500.000 

Вкупно основната намена 07 64,154.600 
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Основна намена 13 — Дејност на општествено-поли-
тичките организации и здруженија 

91 13-2 Дејност на општествено-политичките организации 
и здруженија 50,000.000 

Вкупно основната намена 13 50,000.000 

Основна намена 14 — Нестопански инвестиции 
92 14-2-21 За одредени потреби 25,640.200 
93 14-2-21 За градежни работи и за набавка на опрема 1,000.000 

Вкупно основната намена 14 26,640.200 
ВКУПНО ГЛАВАТА 1 140,794.800 

Глава 2. Протокол на Сојузниот извршен 
совет 
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

94 07-2-1 Редовна дејност 206.600 
95 07-2-2 Набавка на службени облеки 5.100 

Вкупно основната намена 07 211.700 

ВКУПНО ГЛАВАТА 2 211.700 

Глава 3. Служба за обезбедување во згради-
те на сојузните органи 
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

96 07-2-1 Редовна дејност 3,521.100 
97 07-2-2 Трошоци за обука на кадри 42.000 
98 07-2-2 Надоместок за работа подолга од полното работно 

време 240.000 
99 07-2-2 Набавка на облеки и обувки 200.000 

100 07-2-2 Трошоци во врска со одржувањето на возилата и 
апаратите 140.000 

101 07-2-2 Трошоци за опремата на просториите за стручна 
обука 10.000 

102 07-2-2 Трошоци на превентивата 15.000 
103 07-2-2 Надоместоци за одвоен живот од семејството 12.000 

Вкупно основната намена 07 4,180.100 

Основна намена 14 — Нестопански инвестиции 
104 14-2-21 За посебни потреби на техничкото обезбедување 1,000.000 

Вкупно основната намена 14 , 1,000.000 

ВКУПНО ГЛАВАТА 3 5,180.100 
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ5(позиции 71 до 104) 146,186.600 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 5. 
СОЈУЗЕН ИЗВРШЕН СОВЕТ 
- Редовна дејност 11,130.300 
- Други намени 135,056.300 

ВКУДНО РАЗДЕЛОТ 5 146,186^600 

РАЗДЕЛ 6. УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

105 07-2-1 Редовна дејност 2,976.800 
1 0 6 07-2-2 Надоместоци на личните доходи на функционерите 1,488.870 
107 07-2-2 Надоместоци за одвоен живот од семејството на 

функционерите 54.000 
108 07-2-2 Трошоци на постапката 120.000 
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109 07-2-2 Издавање на збирка одлуки на Уставниот суд на 
Југославија 150.000 

НО 07-2-2 Патни трошоци во странство 70.000 
111 07-2-2 Дневници на возачите 28.000 
112 07-2-2 Набавка на облеки и обувки 20.000 
113 07-2-2 Набавка и дополнување на опремата 50.000 
114 07-2-2 Трошоци на престојот на делегациите и за репре-

зентација 200.000 
115 07-2-2 Трошоци на одржувањето на Меѓународната кон-

ференција на Уставното судство 200.000 
Вкупно основната намена 07 5,357.670 
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 6 (позиции 105 до 115) 5,357.670 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 6. 
УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 
- Редовна дејност 2,976.800 
- Други намени 2,380.870 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 6 5,357.670 

РАЗДЕЛ 7. ВРХОВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

116 07-2-1 Редовна дејност 2,655.300 
117 07-2-2 Надоместоци на личните доходи на функционерите 2,240.840 
118 07-2-2 Надоместоци за одвоен живот од семејството на 

функционерите 36.000 
119 07-2-2 Издавање на судски одлуки 100.000 
120 07-2-2 Патни трошоци во странство 12.000 
121 07-2-2 Преведување на јазиците на народите на Југо-

славија ' 20.000 
122 07-2-2 Набавка и дополнување на опремата 35.000 
123 07-2-2 Тековно одржување на зградата 65.000 

Вкупно основната намена 07 5,164.140 
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 7 (позиции 116 до 123) 5Д64Д40 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 7. 
ВРХОВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 
- Редовна дејност 2,655.300 
- Други намени 2,508.840 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 7 ' 5,164.140 

РАЗДЕЛ 8. ВРХОВЕН СТОПАНСКИ СУД 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

124 07-2-1 Редовна дејност 1,480.800 
125 07-2-2 Надоместоци на личните доходи на функционерите 749.330 
126 07-2-2 Надоместоци за одвоен живот од семејството на фун-

кционерите 36.800 
127 07-2-2 Награди и надоместоци на судиите-поротници 30.200 
128 07-2-2 Патни трошоци и дневници на судиите-поротници 65.000 
129 07-2-2 Преведување на јазиците на народите на Југосла-

вија . 66.000 
130 07-2-2 Набавка и дополнување на опремата 10.000 
131 07-2-2 Патни трошоци, дневници и награди за одржување 

на проширена општа седница 30.000 
Вкупно основната намена 07 " 2,468.130 
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 8 (позиции 124 до 131) 2,468.130 
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132 
133 
134 

135 
136 

137 
138 

145 
146 
147 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 8. 
ВРХОВЕН СТОПАНСКИ СУД 
— Редовна дејност 
— Други намени 
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 8 

07-2-1 
07-2-2 

п-2-2 

, 2 - 2 
2 - 2 

2 - 2 
2 - 2 

РАЗДЕЛ 9. СОЈУЗНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО 
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи к 
организации 
Редовна дејност 
Надоместоци на личните доходи на функционерите 
Надоместоци за одвоен живот од семејството на 
функционерите 
Патни трошоци во странство 
Преведување на јазиците на народите на Југосла-
вија 
Набавка и дополнување на опремата 
За одржување на зградата 
Вкупно основната намена 07 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 9 (позиции 132 до 138) 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 9. 
СОЈУЗНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО 
— Редовна дејност 
— Други намени 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 9 

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

РАЗДЕ,Л И. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАД-
ВОРЕШНИ РАБОТИ 
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 
Редовна дејност 
Надоместоци на личните доходи на функционерите 
Лични и материјални расходи на дипломатските и 
конзуларните претставништва во странство 

2,379.600 
102.140 

55.080 
15.000 

80.000 
50.000 

150.000 

41,489.000 
92.600 

255.700.000 

1,480.800 
987.330 

2,468.130 

2,831.820 

2,831.820 

2,379.600 
452.220 

2,831.820 

РАЗДЕЛ 10. СОЈУЗНО ЈАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛ-
СТВО 
Основна намена 07 — Работа ма сојузните органи и 
организации 

139 07-2-1 Редовна дејност 950.800 
140 07-2-2 Надоместоци на личните доходи на функционерите 102.140 
141 07-2-2 Трошоци за застапувања во земјата 9.900 
142 07-2-2 Трошоци на процесната и извршната постапка во 

земјата 9.900 
143 07-2-2 Трошоци за водење процеси во странство 30.700 
144 07-2-2 Преведување на јазиците на народите На Југослав 

вида 
Вкупно основната намена 07 

22.000 
1,125.440 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 10 (позиции. 139 до 144) 1,125.440 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 10. 
СОЈУЗНО ЈАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО 

— Редовна дејност 
— Други намени 

950.800 
174.640 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 10 1,125.440 
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148 07-2-2 "Надоместоци на надворешните соработници 118.000 
149 07-2-2 Надоместоци за работа ноќе, во неделите и во дено-

вите на државни празници 400.000 
150 07-2-2 Трошоци за репрезентација 360.000 
151 07-2-2 Трошоци за делегации 1,719.300 
152 07-2-2 Трошоци за разграничување со соседните земји 534.600 
153 07-2-2 Трошоци на Комисијата за кодификација на меѓу-

народното право 18.000 
154 07-2-2 Трошоци за радиоврски 700.000 
155 07-2-2 Трошоци за привремено сместување 800.000 
156 07-2-2 Надоместоци за одвоен живот од семејството 100.000 
157 07-2-2 Преведување меѓународните договори на јазиците на 

народите и народностите на Југославија и други 
трошоци во врска со спроведувањето на уставните 
начела за рамноправноста на јазиците и писмата на 
народите и народностите на Југославија 800.000 

158 07-2-2 Собирање и обработка на архивска граѓа 710.000 
159 07-2-2 Членски влогови " 13,149.200 
-160 07-2-2 Техничко одржување на зградите 855.300 
161 07-2-2 За потребите на документацијата 2,200.000 
162 07-2-2 Дополнување и замена на опремата 200.000 
163 07-2-2 Подготвување на III-та конференција за трговија и 

развој (UNCTAD) 750.000 
164 07-2-3 Захмена на патните исправи на нашите граѓани во 

странство 750.000 -
165 07-2-3 Помош на палестинските бегалци 375.000 
166 07-2-3 За информативна дејност меѓу југословенските гра-ѓани на работа и престој во странство 700.000 
167 07-2-3 Трошоци за репатриација и депортација на југо-

словенските граѓани од странство 1,000.000 
Вкупно основната намена 07 323,521.000 

Основна намена 14'— Нестопански инвестиции 
168 14-2-21 Изградба и продолжување на изградбата на адми-

нистративните згради за потребите на дипломатски-
те и конзуларните претставништва во странство 3,333.100 

169 14-2-21 Набавка на уреди за радиоврски во земјата и во 
' странство 4,000.000 

170 14-2-21 Набавка на опрема во земјата и во странство 4,168.000 
171 14-2-21 Големи поправки на административните згради во 

земјата и во странство 3,498.900 
172 14-2-21 . За станбена изградба . 10,000.000 

Вкупно основната намена 14 25,000.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ И (позиции 145 до 172) 348,521.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 11. СОЈУЗЕН 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

— Редовна дејност 41,489.000 
- Други намени 307,032.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 11 348,521.000, 

РАЗДЕЛ 12. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НА-
РОДНА ОДБРАНА 
Основна намена 08 — Народна одбрана 

173 08-2 Средства за издржување, развој и модернизација на 
Југословенската народна армија 11.180,000.000 
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174 08-2 

175 
176 
177 
178 
179 
180 

181 
182 
183 

184 

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

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

07-2-3 

Средства за покритие на расходите врзани за врше-
њето услуги на корисниците вон од Југословенската 
народна армија 
Вкупно основната намена 08 

550,800.000 
11.730,800.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 12 (позиции 173 до 174) 11.730,800.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 12. 
СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАРОДНА ОД-
БРАНА 

— Редовна дејност 
— Други намени 11.730,800.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 12 11.730,800.000 

РАЗДЕЛ 13. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТ-
РЕШНИ РАБОТИ 

Глава 1. Секретаријат 
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации ? 
Редовна дејност 49,320.800 
Надоместоци на личните доходи на функционерите 86.500 
За определил потреби 25,000.000 
Набавка на облеки и обувки 1,000.000 
Школување на кадри 1,500.000 
Здравствена превентива, осигурување на работни-
ците и еднократна помош според член 35 на ОЗЗВР 270.000 
Селидбени трошоци 278.000 
Набавка на спортски реквизити 20.000 
Трошоци на Центарот за образование на работни^ 480.000 
ците 
Трошоци на транзитно-прифатниот центар за бе-
галци 166.000 
Вкупно основната намена 07 78,121.300 

185 
186 

187 

14-2-21 
14-2-21 

14-2-21 

Основна намена 14 — Нестопански инвестиции 
За станбена изградба 7,700.000 
За модернизација на опремата на органите на внат-
решните работи надлежни за обезбедување на гра-
ниците на морето, реките и езерата 20,000.000 
За изградба на складови за оружје и муниција 750.000 
Вкупно основната намена 14 
ВКУПНО ГЛАВАТА 1 

28,450.000 

106,571.300 

188 
189 

190 

191 
192 
193 

Глава 2. Сојузен совет за безбедност на соо-
браќајот 
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

07-2-1 Редовна дејност 153.400 
07-2-2 Организирање на општојугословенски натпревар во 

рамките на училиштен куп 100.000 
07-2-2 Учество во трошоците на органите и организациите 

за спроведување на унапредувањето на сообраќај-
ната превентива 50.000 

07-2-2 Трошоци за одржување на седниците на Советот 8.000 
07-2-2 Патни трошоци во странство 10.000 
07-2-2 Членарина на меѓународните организации 3.200 

Вкупно основната намена 07 

ВКУПНО ГЛАВАТА 2 

324.600 

324.600 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 13 (позиции 175 до 193) 106,895.900 
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194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 

202 

203 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 13. 
СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ РА-
БОТИ 

— Редовна дејност 
— Други намени 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 13 

РАЗДЕЛ 14. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СТО-
ПАНСТВО 

Глава 1. Секретаријат 
Основна намена 97 — Работа на сојузните органи и 
организации 

07-2-1 Редовна дејност 
07-2-2 Надоместоци на личните доходи на функционерите 
07-2-2 Изработка на прописи 
07-2-2 Трошоци на меѓународната соработка во земјата 
07-2-2 Патни трошоци во странство 
07-2-2 Надоместок за работата на членовите на комисиите 
07-2-2 Надоместок за анализи за пазарни истражувања 
07-2-2 Преведување на јазиците на народите на Југосла-

вија 
07-2-2 Членарина на меѓународни организации 

Вкупно основната намена 07 

Основна намена 14 — Нестопански инвестиции 
14-2-21 За набавка на машини за сметаше и пишување 

Вкупно основната намена 14 

ВКУПНО ГЛАВАТА 1 

6,653.700 
93.000 

900.000 
150.000 
200.000 
40.000 

800.000 

10.000 
11.000.000 

49,474.200 
57.421.700 

100,895.900 

19.846.700 

100.000 

100.000 

19,946.700 

Глава 2. Сојузен пазарен инспекторат 
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

204 07-2-1 Редовна дејност 2,318.400 
205 07-2-2 Надоместок на контролорите за преглед на квали-

тетот на земјоделските производи наменети за извоз 1,900.000 
206 07-2-2 Патни трошоци во странство 60.000 
207 07-2-2 Трошоци на контролата на квалитетот 20.000 
208 07-2-2 Преведување на јазиците на народите на Југославија ' 10.000 
209 07-2-2 Трошоци на меѓународната соработка 15.000 
210 07-2-2 Надоместок, за работата за вештачење и експертизи 50 ООО 
211 07-2-2 Изработка на прописи 70.000 
212 07-2-2 Набавка на стручни публикации и литература 16.000 

Вкупно основната намена 07 
ВКУПНО) ГЛАВАТА 2 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 14 (позиции 194 до 212) 

4,459.400 

4,459.400 

24,406.100 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 14. 
СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СТОПАНСТВО 

— Редовна дејност 
— Други намени 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 14 

8,972.100 
15.434.000 

24,406.100 
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213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 

222 
223 

224 

225 

226 

227 

228 

229 

230 

231 

232 

233 

234 

235 
236 

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

07-2-2 
07-2-2 

07-2-2 

07-2-2 

07-2-2 

07-2-2 

07-2-2 

07-2-2 

07-2-2 

07-2-2 

14-2-21 

14-2-21 

14-2-21 

14-2-21 
14-2-21 

РАЗДЕЛ 15. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗЕМЈО-
ДЕЛСТВО 
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 
Редовна дејност 
Надоместоци на личните доходи на функционерите 
Придонес за светската програма за храна WEP 
Изработка на прописи 
Трошоци на мешовитите комисии за водостопанство 
Трошоци На меѓународната соработка 
Службени патувања во странство 
Надоместоци за работата на членовите на комисиите 
Трошоци за контрола на средствата за заштитата 
на растенијата 
Преведување на јазиците на народите на Југославија 
Трошоци на Југословенскиот комитет за меѓународ-
ната хидролошка деценија -
Меѓурепубличко усогласување, признавање и вове-
дување нови сорти на земјоделски и шумски рас-
тенија 
На име надоместок на личните доходи на работни-
ците во социјалистичките републики и во соција-
листичките автономни покраини на граничните пре-
мини во областа на ветеринарството 
Материјални расходи на социјалистичките репуб-
лики и на социјалистичките автономни покраини на 
граничните премини во областа на ветеринарството 
Примена на мерките во граничниот појас во областа 
на ветеринарството и заштитата на растенијата 
За одржување семинари, курсеви и за подготвување 
прописи од областа на ветеринарството 
На име надоместок на личните доходи на работници-
те во социјалистичките републики и во социјалис-
тичките автономни покраини на граничните премини 
во областа на заштитата на растенијата 
Материјални расходи во социјалистичките републи-
ки и во социјалистичките автономни покраини на 
граничните премини во областа на заштитата на рас-
тенијата 
,За следење на движењето на карантинските болести 
и штетниците во областа на заштитата на растени-
јата 
Вкупно основната намена 07 

2,В00.000 
215.400 

1,800.000 
165.000 
350.000 
500.000 
250.000 
106.000 

20.000 
50.000 

1,215.000 

100.000 

2,036.000 

1,500.000 

500.000 

600.000 

1,900.000 

1,500.000 

200.000 
! 15,807.400 

Основна намена 14 — Нестопански инвестиции 
Набавка и дополнување на опрема на граничните 
премини во областа на ветеринарството 135.000 
Набавка и дополнување на опрема на граничните 
премини во областа на заштитата на растенијата 150.000 
Изградба на објекти на граничните премини во об-
ласта на заштитата на растенијата 200.000 
За набавка на машини за сметање и пишување 100.000 
За набавка на опрема за потребите на Југословен-
скиот комитет за хидролошката деценија 1,000.000 
Вкупно основната намена 14 1,585.000 

237 
238 

07-2-1 
. 07г2,-2 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 15 (позиции 213 до 236) 17,392.400 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 15. 
СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО 
— Редовна дејност 
— Други намени ч 

"-ТЅР1Р"г 2,800.000 
14,592.400 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 15 17,392.400 

РАЗДЕЈЃ 16. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ФИНАНСИИ 

Глава 1. Секретаријат ' 
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 
Редовна дејност 
Надоместоци на личните доходи на функционерите 

5,031.600 
97.000 
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3 

239 

240 
241 

242 

243 

244 

245 
246 
247 
248 
249 

250 
251 

252 
253 
254 

255 

256 

257 

25а 

259 

07-2-2 

07-2-2 
07-2-2 

07-2-2 
07-2-2 

07-2-2 

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

07-2-2 

07-2-3 
07-2-3 

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

07-2-3 

09-2 

09-2 

09-2 

09-2 

Прибавување докази за југословенскиот имот во 
странство 11.000 
Трошоци на работата на царинската комисија 40.000 
Преведување на јазиците на народите на Југо-
славија 41.500 
Патни трошоци во странство " 200.000 
Надоместок за одвоен живот од семејството на 
функционерите 48.000 
Надоместок за работа подолга од полното работно 
време 35.000 
Соработка со меѓународни финансиски организации 177.300 
Набавка и дополнување на опрема 110.000 
Печатење на буџетот и на завршната сметка 20.000 
Изработка и финансирање на финансиски публи-
кации 150.000 
За исплата на придонесот на меѓународното здру-
жение (IDA) 20,200.000 
Надоместок за национализираниот имот во земјата 1,200.000 
Надоместоци и провизии на Службата на опште-
ственото книговодство 6,605.000 
Трошоци на закупот на Етиопската амбасада 36.000 
За одредени потреби 161.000 
Трошоци на комисијата за Ревалоризација на основ-
ните средства , 150.000 
Емитирање на обврзници за покритие на обврските 140.000 
на федерацијата 
Вкупно основната намена 07 

Основна намена 09 — Општи дополнителни средства 
на стопански недоволно развиените републики и на 
Социјалистичка Автономна Покраина Косово 
Дополнителни средства на Социјалистичка Репуб-
лика Босна и Херцеговина ^ 718,420.000 
Дополнителни средства на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија 329,910.000 
Дополнителни средства на Социјалистичка Репуб-
лика Црна Гора 183,920.000 
Дополнителни средства на Социјалистичка Репуб-
лика Србија за Социјалистичка Автономна Покраи-
на Косово 539,750.000 
Вкупно основната намена 09 

38,053.400 

1.772,000.000 

— Наменски дополнителни Основна намена 10 
средства 

260 10-2 На Социјалистичка Автономна Покраина Косово за 
изградба на материјалната база на општествените 
служби 100,000.000 

261 10-2 На Социјалистичка Автономна Покраина Војводина г 
за покритие на остатокот на учеството на федера-
цијата во отстранувањето на последиците од 
поплавите 58,000.000 

262 10-2 На Социјалистичка Република Црна Гора за пов^и-
тие на дефицитот во фондот на инвалидското и пен-
зиското осигурување ' 84,000.000 

263 10-2 На фондовите на инвалидското и пензиското осигу-
рување за валоризација на пензиите на воените 
осигуреници 100,000.000 

264 10-2 Обврски спрема фондовите на социјалното осигуру-
вање во смисла на член 116 од Основниот закон за 
организацијата и финансирањето на социјалното 

^ осигурување (бенефицирани пензии на воените 
лица) 260,000.000 

265 10-2 На Социјалистичка Република Босна и Херцеговина 
за основна инвалидска и боречка заштита 301,296.800 

266 10-2 На Социјалистичка Република Македонија за ос-
новна инвалидска и боречка заштита 81,621.400 

267 -10-2 На Социјалистичка Република Словенија за основ-
на инвалидска и боречка заштита 327,938.800 

268 10-2 На Социјалистичка Република Србија за основна 
инвалидска и боречка заштита 489,001.600 

269 10-2 На Социјалистичка Република Хрватска за основна 
инвалидска и боречка заштита 711,583.600 
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270 10-2 На Социјалистичка Република Црна Гора за основна 
инвалидска и боречка заштита 142,171.400 

271 10-2 На Социјалистичка Автономна Покраина Војводина 
за основна инвалидска и боречка заштита 318,735.200 

272 10-2 На Социјалистичка Автономна Покраина Косово за 
основна инвалидска и боречка заштита 49,651.000 
Вкупно основната намена 10 3.024,000.000 

Основна намена 15 — Обврски" на федерацијата по 
основ на инвестициите во стопанството 

273 15-2-21 Средства за обврските на федерацијата по основ на 
инвестициите во стопанството 1.260,000.000 

Вкупно о-сновната намена 15 1.260,000.000 

Основна намена 16 — Враќање на давачки и на 
средства за унапредување на пазарот на земјодел-
скопрехранбени производи 

274 16-2-21 Враќање на царински, даночни и други давачки 3.860,000.000 
275 16-2-21 Средства за унапредување на пазарот на земјодел-

скопрехранбени производи 100,000.000 
Вкупно основната намена 16 3.960,000.000 

Основна намена 17 - За обврските по внатрешни и 
странски заеми 

276 17-2 Обврски по внатрешните заеми 12,000.000 
277 17-2 Обврски по странски заеми и за национализиран ^ 

странски имот 31,110.000 
278 17-2 Амортизација на обврзници издадени во 1970 и 1971 

година по основ на бенефицирани пензии 318,740.000 
Вкупш основната намена 17 361,850.000 

Основна намена 18 — Издвојување во резервниот 
Фонд 

279 18-2 Издвојување во резервниот фонд 120,000.000 

Вкупно основната намена 18 120,000.000 

Основна намена 19 — Буџетска резерва 
280 19-2-21 Текушта буџетска резерва 50,000.000 
281 19-2-21 За зголемување на личните доходи на функционе-

рите и работниците на сојузните органи и органи-
зации 30,800.610 
Вкупно основната намена 19 80,800.610 

Основна намена 20 — Надоместок на Службата на 
општественото книговодство 

282 20-2 Надоместок за пок,ритие на трошоците на Службата 
на општественото книговодство за работите на еви-
денцијата, за работите на контролата и за инфор-
мативно-аналитичките работи 59,400.000 

Вкупно основната намена 20 59,400.000 

Основна намена 21 — Компензациите во областа на 
земјоделството 

283 21-2 Компензации во областа на земјоделството 240,000.000 

Вкупно основната намена 21. 240,000.000 

ВКУПНО ГЛАВАТА 1 10.916,104.010 

Глава 2. Сојузен девизен инспекторат 
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

284 07-2-1 Редовна дејност 4,175.100 
285 07-2-2 Унапредување на Службата на девизната инспек-

ција 80.500 
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286 07-2-2 Закупи и одржување на деловните простории 120.000 
287 07-2-2, . Преведување на јазиците на народите на Југославија 20.000 
588 07-2-2 Патни трошоци во странствр 20.000 
289 07-2-2 Набавка и дополнување на опрема 80.000 

Вкупно основната намена 07 4,445.600 

Основна намена 14 — Нестопански инвестиции 
290 14-2-21 За купување и изградба на станови за девизните 

инспектори вон од Белград 500.000 

Вкупно основната намена 14 500.000 

ВКУПНО ГЛАВАТА 2 4,945.600 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 16 (позиции 237 до 290) 10.921,049.610 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 16. 
СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИИ 
- Редовна дејност 12,806.700 
- Други намени 10.908,242.910 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 16 10.921,049.610 

РАЗДЕЛ 17. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НА-
ДВОРЕШНА ТРГОВИЈА 
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

291 07-2-1 Редовна дејност 6,191.300 
292 07-2-2 .. Надоместоци на личните доходи на функционерите 98.000 
293 07-2-2 Надоместоци за одвоен живот од семејството на 

функционерите 36.000 
294 07-2-2 Трошоци на престојот на странски делегации и 

гости 1,164.300 
295 07-2-2 Преведување на јазиците на народите на Југосла-

вија 148.000 
296 07-2-2 Надоместоци за преведување од странски јазици на 

разни стручни материјали и странски публикации 20.000 
297 07-2-2 Членарина на меѓународни организации 476.000 

Вкупно основната намена 07 8,133.600 

Основна намена 14 — Нестопански инвестиции 
298 14-2-21 Набавка на опрема 100.000 

Вкупно основната намена 14 100.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 17 (позиции 291 до 298У 8,233.600 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 17. 
СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНА ТР-
ГОВИЈА 
— Редовна дејност 6,191.300 
- Други намени 2,042.300 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 17 . ^ 8,233.600 

РАЗДЕЛ 18. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ТРУД 
И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 
Основна намена 04 - Социјални грижи 

299 04-2-2 Инвалидски принадлежности на корисниците нас-
т а н е а во странство, како и за унапредување на 
ортопедијата 10,000.000 

300 04-2-2 За надоместоци на носителите на „Партизанска спо-
меница 1941" и на други одликувања 90,000.000 
Вкупно основната намена 04 100,000.000 
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Основна намена 07 — Работа на сојузните органи п 
организации 

301 07-2-1 Редовна дејност 5,143.300 
302 07-2-2 Надоместоци на личните доходи на функционерите 92.700 
303 07-2-2 Патни трошоци во странство 180.000 
304 07-2-2 Патни трошоци на странски стручњаци и на наши 

стручњаци. што ги следат странските стручњаци во 
земјата 400.000 

305 07-2-2 Преведување на јазиците на народите на Југосла-
вија 205.000 

306 07-2-2 Надоместок за работата на членовите на Комисија-
та за фармакопеја ^7.000 

307 07-2^2 Надоместок за работата на членовите на постојана-
та стручна комисија за лекови 65.000 

308 07-2-2 Трошоци за издавање и печатење на билтени и из-
вештаи 110.000 

309 07-2-2 Трошоци во врска со состаноци и преговори со 
странски делегации, со дипломатски и други прет-
ставници 50.000 

310 07-2-2 Членерина на меѓународни организации 800 
311 07-2-2 За одредени работи од областа на фармацеутската 

служба и медицинското снабдување од интерес за 
федерацијата што ќе се договараат врз "основа на 
јавен конкурс или со договор со Сојузниот завод за 
здравствена заштита 250.000 

"312 07-2-2 Преведување на инвалидски документи од странски 
јазици 11.800 

313 07-2-2 Набавка и дополнување на опрема 50.000 
314 07-2-2 Набавка на стручна литература 8.000 
315 07-2-2 Надоместоци на надворешни соработници 81.500 
316 , 07-2-2 Надоместоци за работа подолга од полното работно време 106.000 
317 07-2-2 Трошоци за заштита на земјата од внесување и ши-

V рење на заразни болести , 140.000 
318 07-2-2 Трошоци на анализата на мостри 350.000 
3,19 07-2-2 Материјални трошоци во врска со вршење сани-

тарен надзор на границата 50.000 
320 07-2-3 Трошоци на лекувањето на странски државјани 30.000 
321 07-2-3 За заштита од јонизирачко зрачење 2,000:000 
322 07-2-3 За одредени работиод областа на здравствената за-

штита од интерес за федерацијата што се догова-
раат со Сојузниот завод за здравствена заштита и 
со републичките институции 2,100.000 

323 07-2-3 Ексхумација на посмртните остатоци и уредување 
на партизанските гробишта во Италија 5,000.000 

324 07-2-3 Материјално обезбедување, сместување и здрав-
ствена заштита на бегалци 2,100.000 

325 07-2-3 За задачите во врска со вработувањето во странство 3,500.000 
326 07-2-3 Трошоци на компензаци,ите за југословенските со-

цијални работници во странство, како и трошоци за 
упатување на тие работници и во странство 4,000.000 
Вкупно основната намена 07 26,031.100 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 18 (позиции 299 до 326) 126,031.100 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 18. 
СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛ-
НА ПОЛИТИКА 

5,143.300 
120,887.800 

— Редовна дејност 
— Други намени 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 18 126,031.100 
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РАЗДЕЛ 19. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СО-
ОБРАЌАЈ И ВРСКИ 

Глава 1. Секретаријат 
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

327 07-2-1 Редовна дејност 2,100.000 
328 07-2-2 Изработка на прописи 50.000 
329 07-2-2 Трошоци на меѓународната соработка 100.000 
330 07-2-2 Патни трошоци во странство ^ 250.000 
331 07-2-2 Надоместок за работата на членовите на комисиите 17.000 
332 07-2-2 Печатење меѓународни дозволи во сообраќајот 25.000 
333 07-2-2 Преведување на јазиците на народите на Југосла-

вија "" 10.000 
334 07-2-2 Членарина на меѓународни организации 1,100.800 
335 07-2-2 Набавка на опрема 100.000 
336 07-2-3 За безбедноста на пловидбата во поморскиот и ре-

чниот сообраќај 11,000.000 
Вкупно основната намена 07 

Основна намена 14 — Нестопански инвестиции 
337 14-2-21 За работи на поморските пловни патишта на Уста-

новите за одржување на поморските пловни па-
тишта 1,500.000 

338 14-2-21 Набавка на опрема за Установата за одржување на 
поморските пловни патишта 1,500.000 

339 14-2-21 За работи на внатрешните пловни патишта за по-
требите на Установата за одржување на внатреш-
ните пловни патишта 2,300.000 

340 14-2-21 Набавка на опрема за потребите на Установата за 
одржување на внатрешните пловни патишта 1,000.000 
Вкупно основната намена 14 

Основна намена 16 - - Повластици во сообраќајот 
341 16-2-21 За покритие на обврските за повластено возење 

Вкупно основната намена 16 
ВКУПНО ГЛАВАТА 1 

Глава 2. Сојузна управа за цивилна воздуш-
на пловидба 
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

342 07-2-1 Редовна дејност 27,346.800 
343 07-2-2 Надоместоци на личните доходи на функционерите 100.000 
344 07-2-2 Трошоци на погоните 1,500.000 
345 07-2-2 Закупи ^ 360.000 
346 07-2-2 Калибража на радиоуредите 700.000 
347 07-2-2 ПТТ трошоци 5,000.000 
348 07-2-2 Надоместоци за' работа во неделите, ноќе и во дено-

вите на државни празници 1,448.300 
349 07-2-2 Надоместоци на надворешни соработници 250.000 
350 07-2-2 Трошоци за курсеви и семинари 600.000 
351 07-2-2 Набавка на облеки и обувки 850.000 
352 07-2-2 Патни трошоци во странство 40.000 
353 07-2-2 Членарина на меѓународни организации 511.500 
354 07-2-2 Студиски патувања и специјализации 1,000.000 
355 07-2-2 Набавка на средства за обука 600.000 
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356 
357 

358 

359 

360 

361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 

368 

369 
370 
371 
372 

373 

374 
375 
376 

377 

378 

379 
380 

07-2-2 
07-2-2 

14-2-21 

14-2-21 

14-2-21 

37-2-1 
07-2-2 
07-2-2 
07-2-2 
07-2-2 
07-2-2 
07-2-2 

14-2-21 

Трошоци на парнично-платниот промет и провизии t 3,000.000 
Преквалификација на стручните кадри ' 2,000:000 
Вкупно основната намена 07 

ВКУПНО ГЛАВАТА 2 

Глава 3. С о ј у з н а у п р а в а з а р а д и о в р с к и 
Работа ва сојузите органи и Основна намена 07 

организации 
Редовна дејност 
Надоместоци на личните доходи на функционерите 
Одржување на контролно-мерните уреди 
Набавка и дополнување на опрема 
Патни трошоци во странство 
Набавка на облеки и обувки 
Закупи 
Вкупно основната намена 07 

Основеннамена 14 Нестопамски инвестиции 
За финансирање на програмата на развојот на кон-
тролно-мерните центри за радиоврски 

Вкупно основната намена 14 

ВКУПНО ГЛАВАТА 3 
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 19 (позиции 327 до 368) 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 19. 
СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СООБРАЌАЈ И 
ВРСКИ 
— Редовна дејност 
— Други намени 
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 19 

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

07-2-2 

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

07-2-2 

07-2-2 

07-2-2 
07-2-2 

РАЗДЕЛ 20. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРА-
ВОСУДНИ И ОПШТИ УПРАВНИ РАБОТИ 
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации % 
Редовна дејност 
Надоместоци на личните доходи на функционерите 
Лични доходи на работниците на располагање 
Материјални трошоци во врска со решавањето на 
прашањето на работниците на располагање 
Надоместоци за одвоен живот од семејството на 
функционерите 
Трошоци на екстрадиција 
Патни трошоци во странство 
Преведување на јазиците на народите на Југосла-
вија 
Преведување од странски јазици на замолници л 
документи 
Изработка на законски прописи и материјали во 
врска со работата на заедничките служби 
Адаптација, уредувана и спремање на станови 
Трошоци на ненаселените станови, деловни просто-
рии и друго 

1,504.900 
74.300 

128.300 
55.000 
шш 

2.000 
4.000 

Д 

1,720.900 
92.630 

3,441.500 

5.000 

19.000 
95.000 
25.000 

70.000 

6.000 

100.000 
157.820 

48.080 

45,306.600 

Основна намена 14 — Нестопански инвестиции 
Финансирање на програмата за модернизација тот 
службата за безбедност на воздушната пловидба 26,000 000 
Отплата на ануитетите за набавената опрема, набав-
ка на нова опрема и резервни делови 10,000.000 
Градежни и монтажни работи и отплати на банкар-
ските кредити за овие работи 20,000.000 
Вкупно основната намена 14 56,000.000 

101,303.600 

1,793.500 

1,073.700 

1,073.700 

2,872.200 
148^23L600 

30,951.700 
117,279.900 

148,231.600 
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381 
Ш 

383 

384 

385 

386 

387 

388 

389 

390 

07-2-2 
07-2-3 

07-2-3 

07-2-3 

07-2-3 

07-2-3 

07-2-3 

14-2-21 

14-2-21 

14-2-21 

Трошоци на преселувањето 15.000 
Дотации на Фондот за" унапредување на ликовните 
уметности „Моша Пијаде" 232.870 
Награди на Антифашистичкото веќе на народното 
ослободување на Југославија 650.000 
Надоместоци на Автосервисот на сојузните органи 
за разликата во трошоците на превозот со автобуси 
на работниците на сојузните органи ' 400.000 
За извршување на програмата на работата на Ар-
хивот на Југославија и Музејот на Револуцијата на 5,438.000 
народите на Југославија 
Надоместок на Сојузниот завод за јавна управа за 
извршување на програмските задачи 1,590.000 
Надоместок на Здравствениот дом на Сојузниот се-
кретаријат за внатрешни работи за услуги на амбу-
лантата 35.000 
Вкупно основната намена 07 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 20 (позиции 369 до 390) 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 20. 
СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРАВОСУДНИ 
ОПШТИ УПРАВНИ РАБОТИ 
— Редовна дејност 
— Други намени 

И 

14,140.400 

Основна намена 14 — Нестопански инвестиции 
За станбена изградба за потребите на кадровските 
промени на раководните места 5,000.000 
За станбена изградба за потребите на кадровските 
промени и подобрување на кадровската структура 11,500.000 
За купување станови за пензионираните работници 

' на Сојузниот секретаријат за внатрешни работи 5,000.000 
Вкупно основната намена 14 21,500.000 

35,640.400 

1,720.900 
33,919.500 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 20 35,640.400 

391 
392 
393 

394 

395 
Ш 
ж 

398 
399 
Ш 

401 

402 
403 
404 
405 

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

07-2-2 

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

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

14-2-21 

14-2-21 
14-2-21 
14-2-21 
14-2-21 

РАЗДЕЛ 21. СОЈУЗНА УПРАВА ЗА ЦАРИНИ 
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и ор-
ганизации 
Редовна дејност 125,323.200 
Закупи 1,514.300 
Надоместоци на штета според член 52 од Царинскиот 
закон 79.200 
Трошоци на царинарницата во Слободната зона во 
Солун 520.800 
Патни трошоци во странство 115.000 
Членарина на меѓународни организации 125.000 
Надоместок за работа во неделите, ноќе и во дено-
вите на државни празници 3,000.000 
Набавка на облеки и обувки 2,000.000 
Издавачка дејност 768.900 
Стручно оспосубување на работници 933.600 
Вкупно основната намена 07 

24,147.500 
7,200.000 
6,000.000 
4,152.500 
3,500.000 

134,380.000 

Основна намена 14 — Нестопански инвестиции 
Изградба и адаптација на граничните премини, ра-
ботни простории, магацински простор и лаборатории 
Набавка на техничка и биротехничка опрема 
Станбена изградба 
Набавка на уреди за механографија t 
Отплата на ануитети 
Вкупно основната намена 14 45,000.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 21 (позиции 391 до 405) 179,380.000 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 21. 
СОЈУЗНА УПРАВА ЗА ЦАРИНИ 
— Редовна дејност 125,323.200 
— Други намени 54,056.800 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 21 179,380.000 

РАЗДЕЛ 22. СОЈУЗНА ГЕОДЕТСКА УПРАВА 
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

406 07-2-1 Редовна дејност 1,075.900 
407 07-2-2 Надоместоци на личните доходи на функционерите 74.900 
408 07-2-2 Изработка на репродукциони оригинали и на стру-

80.000 чно-технички прописи 80.000 
409 07-2-2 Изработка на техничка документација 98.000 

- 410 07-2-2 Патни трошоци во странство 30.000 
411 07-2-2 Преведување на јазиците на народите на Југо-

славија 12.500 
412 07-2-2 Набавка надополнување на опрема 15.000 

со 07-2-2 Членарина на меѓународни организации 6.000 
414 - 07-2-3 За премер на земјиштето 10,000.000 

- Вкупно основната намена 07 11,392.300 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 22 (позиции 406 до 414) 11,392.300 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 22. 
СОЈУЗНА ГЕОДЕТСКА УПРАВА 
— Редовна дејност 1,075.900 
— Други намени 10,316.400 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 22 11,392.300 

РАЗДЕЛ 23. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА 
ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ 
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

07-2-1 Редовна дејност 7,259.200 
Л6 07-2-2 Надоместоци на личните доходи на функционерите 92.700 

417 07-2-2 Трошоци на спроведување анкети 50.000 
418 07-2-2 Патни трошоци во странство 100.000 
419 07-2-2 Надоместок на надворешните соработници 40.000 
420 . 07-2-2 Набавка и дополнување на опрема 50.000 
421 07-2-2 Преведување на јазиците на народите на Југо-

славија 100.000 
Вкупно основната намена 07 7,691.900 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 23 (позиции 415 до 421) 7,691.900 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 23. 
СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО 
ПЛАНИРАЊЕ 
— Редовна дејност 7,259.200 
— Други намени 432.700 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 23. 7,691.900 

РАЗДЕЛ 24. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА ЦЕНИ 
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

422 07-2-1 Редовна дејност 2,586.100 
423 07-2-2 Трошоци за печатење на публикации 55.000 
424 07-2-2 Патни трошоци во странство 1 1 30.000 
425 07-2-2 Закупи 180.000 
426 07-2-2 Преведување на јазиците на народите на Југо- 20.000 

славија 
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427 07-2-2 Надоместок за работа подолга од полното работно 
време 100.000 
Вкупно основната намена 07 2,971.100 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 24 (позиции 422 до 427) 2,971.100 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 24. ; ^ 
СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА ЦЕНИ ! i ' ) / 

. — Редовна дејност 2,586.100 
— Други намени 385.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 24 2,971.100 

РАЗДЕЛ 25. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА МЕЃУНАРОДНА 
НАУЧНА, ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНА И ТЕХНИЧКА 
СОРАБОТКА 
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

428 07-2-1 Редовна дејност 3,956.500 
429 07-2-2 Режиски трошоци во врска со одржувањето на 

зградата 100.000 
430 07-2-2 Учество на Југославија во финансирањето на Про-

грамата на размената во областа на просветата по-
меѓу Југославија и САД (Фулбрајтова програма) 690.000 

431 07-2-2 Членарини на меѓународни организации 16,318.290 
432 07-2-2 Придонес на Претставништвото на ООН во Југо-

славија 1,462.000 
433 07-2-3 Трошоци за редовно школување, специјализација и 

студиски престој на странски граѓани во Југо-
славија , 21,083.000 

434 07-2-3 Трошоци за подготвување за одење на стручњаци, 
партиципација во платите на Југословенските стру-
чњаци и помош во организирање центри за обука 
на кадри во земјите во развој 4,500.000 

435 07-2-3 Изработка на студии, експертизи, техничка доку-
ментација, публикации и меѓународни семинари и 
посебни курсеви за земјите во развој 2,500.000 

436 07-2-3 Трошоци за заседание а на меѓународни Мешовити 
комисии и за советувања и патни трошоци во зем-
јата и во странство 2,000.000 

437 07-2-3 Надоместок за здравствените услуги дадени на пер-
соналот на Претставништвото на ООН во Југо-
славија 10.000 

438 07-2-3 Изработка, преведување и умножување на разни 
елаборати, извештаи, анализи и слично 300.000 

439 07-2-3 Образовно-воспитна работа со децата на нашите 
работници приврездено вработени во странство — 
дополнителни примања на наставници во СР Гер-
манија и во други земји 1,000.000 

440 07-2-3 Културно-просветна дејност со странство 1,000.000 
Вкупно основната намена 07 54,919.790 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 25 (позиции 428 до 440) 54,919.790 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 25. 

СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА, 
ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНА И ТЕХНИЧКА 
СОРАБОТКА 

— Редовна дејност 3,956.500 
— Други намени 50,963.290 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 25 54,919.790 
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РАЗДЕЛ 26. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

441 07-2-1 Редовна дејност 32,905.700 
442 07-2-2 Противпожарна и хигиенско-техничка заштита 49.500 
443 07-2-2 Патни трошоци во странство . 160.000 в 

444 07-2-2 Членарина на меѓународни организации 4.700 
445 07-2-2 Трошоци за пописот на населението и становите 5,389.000 

Вкупно основната намена 07 38,508.900 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 26 (позиции 441 до 445) 38,508.900 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 26. 
СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 
- Редовна дејност " 32,905.700 
- Други намени 5,603.200 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 26 38,508.900 

РАЗДЕЛ 27. СОЈУЗЕН ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ 
ЗАВОД 
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

446 07-2-1 Редовна дејност 8,350 400 
447 07-2-2 Надоместок за работа во неделите, ноќе и во дено-

вите на државни празници 204,800 
448 07-2-2 Надоместок на Радио-Белград за емитирање на во-

достој от на Дунав 509.700 
449 07-2-2 Патни трошоци во странство 40.000 
450 07-2-2 Членарина на Светската метеоролошка организација 299.300 
451 07-2-2 Трошоци за изработка на елаборати и надоместоци 

на надворешните соработници . 500.000 , 
452 07-2-2 Дополнување, на опрема 200.000 
453. 07-2-2 Печатење на Годишникот на атласот на климата и на други стручни публикации 650.000 

Вкупно основната намена 07 ' 10,754.200 

Основна намена 14 — Нестопански инвестиции 
454 14-2-21 За финансирање на програмата за вклучување на 

Хидрометеоролошката служба на ^Југославија во 
Планот на светскиот систем на метеоролошкото 
бдеење за периодот од 1970 до 1974 година 4,297.300 

455 14-2-21 За замена на опремата 300.000 
Вкупно основната намена 14 4,597.300 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 27 (позиции 446 до 455) 15,351.500 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РА.ЗДЕЛОТ 27. 
СОЈУЗЕН ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД 

Редовна дејност 8,350.400 
- Други намени ^ 7,001.100 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 27 - 15,351.500 

. РАЗДЕЛ 28. ЈУГОСЛОВЕНСКИ ЗАВОД ЗА 
СТАНДАРДИЗАЦИЈА 
Основна намена 07 - Работа на сојузните органи и 
организации 

456 07-2-1 Редовна дејност - 2,274.200 
457 07-2-2 Преведување на јазиците на народите на Југо- 8,500.000 

славија 
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453 

459 
460 

461 
462 
463 
464 

465 
466 
467 
468 

469 
470 
471 
472 
473 

474 

07-2-2 

07-2-2 
07-2-2 

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

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

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

14-2-21 

Трошоци за изработка, донесување и дистрибуција 
на југословенските стандарди, на билтенот „Стан-
дардизација" и на каталозите 1,300.000 
Закупи и одржување на деловниот простор 280.000 
Членарина на меѓународни организации 250.000 
Вкупно основната намена 07 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 28 (позиции 456 до 460) 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 28. 
ЈУГОСЛОВЕНСКИ ЗАВОД ЗА 
СТАНДАРДИЗАЦИЈА 
— Редовна дејност 
— Други намени 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 28 

РАЗДЕЛ 29. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА ПАТЕНТИ 
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

Редовна дејност 1,844.200 
Трошоци за печатење на патентни списи 670.000 
Патни трошоци во странство 80.000 
Преведување на јазиците на народите на Југо- 20.000 
славија 
Набавка и дополнување на опрема 30.000 
Членарина на меѓународни организации 194.500 
Печатење на патентниот гласник 170.000 
Изработка на обрасци и на материјал за фотоко- 50.000 
пирање 
Повластици на одредена категорија лица 20.000 
Набавка на стручна литература 20.000 
Прием и отпремање на патентната документација 40.000 
Трошоци на издавачката дејност 30.000 
Обврски спрема пријавителите на патенти и вра-
ќање на депозитите 500.000 
Вкупно основната намена 07 

Основна намена 14 — Нестопански инвестиции 
Набавка на опрема за патентната документација 

Вкупно основната намена 14 

7,604.200 

7,604.200 

2,274.200 
5,330.000 

7,604.200 

3,668.700 

100.000 

100.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 29 (позиции 461 до 474) 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 29. 
СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА ПАТЕНТИ 
— Редовна дејност 
— Други намени 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 29 

РАЗДЕЛ 30. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА МЕРИ И 
СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ 
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

475 07-2-1 Редовна дејност 
476 07-2-2 Закупи 
477 07-2-2 Набавка на инвентар 
478 07-2-2 Трошоци за унапредување на службата 
479 07-2-2 Трошоци за организирање на состаноци 
480 07-2-2 Трошоци за преведуваше на јазиците на народите 

на Југославија 

10,231 200 
231.200 
100.000 
75.600 
15.800 
05.000 

3,768.700 

1,844.200 
1,924.500 

3,768.700 
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481 07-2-2 Членарина на меѓународни организации 131.400 
Вкупно основната намена 07 10,850.200 

Основна намена 14 — Нестопански инвестиции 
482 14-2-21 За изградба на лабораторијата во Цеље и за на- 800.000 

бавка на опрема 
483 14-2-21 За набавка на опрема за лабораториите 900.000 

Вкупно основната намена 14 1,700.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 30 (позиции 475 до 483) 12,550.200 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 30. СОЈУЗЕН 
ЗАВОД ЗА МЕРИ И СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ 
— Редовна дејност 10,231.200 
— Други намени 2,319.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 30 12,550.200 

РАЗДЕЛ 31. СОЈУЗЕН ГЕОЛОШКИ ЗАВОД 
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи 
и организации 

484 07-2-1 Редовна дејност 766.900 
485 07-2-2 Надоместоци на членовите на стручните комисии^ 5.930 
486 07-2-2 Закупи 125.220 
487 07-2-2 Придонес за користење на градско земјиште 3.000 
488 07-2-2 Патни трошоци во странство 9.400 
489 07-2-2 Преведување на јазиците на народите на Југосла- 4.950 

вија 
Вкупно основната намена 07 915.400 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 31 (позиции 484 до 489) 915.400 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 31. СОЈУЗЕН 
ГЕОЛОШКИ ЗАВОД 
— Редовна дејност 766.900 
— Други намени 148.500 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 31. 915.400 

РАЗДЕЛ 32. СОЈУЗНА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ 
НА ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ 
Основна^ намена 07 — Работа на сојузните органи 
и организации 

490 07-2-1 Редовна дејност 3,525.900 
491 07-2-2 Патни трошоци во странство 53.000 
492 07-2-2 Надоместоци за одвоен живот од семејството 54.720 
493 07-2-2 Трошоци за истражувачка работа 104.080 
494 07-2-2 Набавка на опрема 147.300 
495 07-2-2 Набавка на материјали за цивилна заштита 5.000 
486 07-2-2 Надоместоци на надворешните соработници 60.000 
497 07-2-2 Трошоци за советување на органите за материјални 

резерви на СЕВ во Југославија 250.000 
Вкупно основната намена 07 4,200.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 32 (позиции 490 до 497) 4,200.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 32. СОЈУЗНА 
ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ НА ПРЕХРАНБЕНИ 
ПРОИЗВОДИ 
— Редовна дејност 3,525.900 
— Други намени 674.100 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 32 4,200.000 
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РАЗДЕЛ 33. СОЈУЗНА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ 
НА ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ 

07 Работа на сојузните органи Основна намена 
и организации 

498 07-2-1 Редовна дејност 
499 07-2-2 Надоместоци на членовите на советот на Дирекци-

јата 
500 07-2-2 Надоместоци на надворешни соработници 
501 07-2-2 Преведување на јазиците на народите на Југосла-

вија 
502 07-2-2 Трошоци за советувања на органите за материјални 

резерви на СЕВ во Југославија 
503 07-2-2 Надоместоци за одвоен живот од семејството 
504 07-2-2 За задачите во врска со увозот на одделни стоки 
505 07-2-2 За купи 
506 07-2-2 Патни трошоци во странство 

Вкупно основната намена 07 

3,587.000 
34.600 

4.000 
20.000 

260.000 
18.000 

265.600 
179.500 
195.300 

4,564.000 

Основна намена 14 — Нестопански инвестиции 
507 14-2-21 Набавка на опрема 

Вкупно основната намена 14 

508 
509 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 33 (позиции 498 до 507) 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 33. СОЈУЗНА 
ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ НА ИНДУСТРИСКИ. 
ПРОИЗВОДИ 
— Редовна дејност 
— Други намени 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 33 

07-2-1 
07-2-2 

РАЗДЕЛ 34. ДИРЕКЦИЈА НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА 
СЛОБОДНА ЗОНА ВО СОЛУН 
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 
Редовна дејност 
Надоместоци на надворешните соработници 
Вкупно основната намена 07 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 34 (позиции 508 до 509) 

1,224.000 
45.000 

136.000 

136.000 

4,700.000 

3,587.000 
1,113.000 

4,700.000 

1,269.000 

1,269.000 

510 
511 
512 
513 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 34. ДИРЕК-
ЦИЈА НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА СЛОБОДНА ЗОНА 
ВО СОЛУН 
— Редовна дејност 
— Други намени 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 34 

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

РАЗДЕЛ 35. ЈУГОСЛОВЕНСКА КОМИСИЈА х 

ЗА СОРАБОТКА СО ОРГАНИЗАЦИЈАТА 
НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ЗА ПРОСВЕТА, НАУ-
КА И КУЛТУРА (UNESCO) 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи 
и организации 
Редовна дејност 
Соработка со органите на UNESCO 
Трошкови за работата на Комисијата и одборите 
Преведување на јазиците на народите на Југосла-
вија 

288.400 
117.600 
100.000 
20.000 

1,224.000 
45.ООО 

1,269.000 
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514 07-2-2 Учество во режиските трошоци во врска со одржу-
вањето на зградите и инвентарот 17.280 

515 07-2-2 Патни трошоци во странство 150.000 
516 07-2-2 Членарина на меѓународни организации 2,218.920 

Вкупно основната намена 07 2,912.200 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 35 (позиции 510 до 516) 2,812.200 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 35. ЈУГОСЛО-
ВЕНСКА КОМИСИЈА ЗА СОРАБОТКА СО ОРГА- i 
НИЗ АЏИЈАТА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ЗА 
ПРОСВЕТА, НАУКА И КУЛТУРА (UNESCO) 
— Редовна дејност 288.400 
— Други намени 2,623.800 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 35 2,912.200 

РАЗДЕЛ 36. ЈУГОСЛОВЕНСКА КОМИСИЈА ЗА 
СОРАБОТКА СО МЕЃУНАРОДНИОТ ФОНД НА 
ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ 
ЗА ПОМОШ НА ДЕЦАТА (UNICEF) 
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи 
и организации 

517 07-2-2 Патни трошоци во земјата 50.000 
513 07-2-2 Патни трошоци во странство 50.000 
519 07-2-2 Печатење на монографии и билтени 10.000 
520 07-2-2 Придонес за UNICEF 3,306.000 

Вкупно основната намена 07 3,416.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 36 (позиции 517 до 520) 3,416.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 36. ЈУГОСЛО-
ВЕНСКА КОМИСИЈА З К СОРАБОТКА СО МЕЃУ-
НАРОДНИОТ ФОНД НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА 
ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ЗА ПОМОШ НА ДЕЦАТА 
(UNICEF) 
— Редовна дејност — 
— Други намени 3,416.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 36 3,416.000 
ЈП . г-=- 7 .. 
РАЗДЕЛ 37. ЈУГОСЛОВЕНСКА КОМИСИЈА ЗА 
СОРАБОТКА СО МЕЃУНАРОДНИ ЗДРАВСТВЕНИ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи н 
органмзацвш 

521 07-2-2 Патни трошоци во земјата = % i 40.000 
522 07-2-2 Патни трошоци во странство 60.000 
523 07-2-2 Членарина на меѓународни организации 4,316.700 
524 07-2-2 Обврски на Југославија како членка на Светената 

здравствена организација 40.500 
525 07-2-2 Печатење на публикација за системот на з д р а в с т ^ -

вата заштита и на организацијата на здравствената 
служба во Југославија (за странство) 40.000 

, Вкупно основната намена 07 "ТК ' 4,497.200 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 37 (позиции 521 до 525) 4,497.200 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 37. КОМИСИ- -
ЈА ЗА СОРАБОТКА СО МЕЃУНАРОДНИ ЗДРАВС- fcw"- , 
ТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ 
- - Редовна дејност — 
— Други намени 1 1 4,497.200 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 37 4,497.200 
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РАЗДЕЛ 38. ЈУГОСЛОВЕНСКА КОМИСИЈА ЗА 
СОРАБОТКА СО МЕЃУНАРОДНАТА ОРГАНИЗА-
ЦИЈА НА ТРУДОТ (MOT) 
Основна намена 47 — Работа на сојузните органи и 
организации 

526 07-2-2 Патни трошоци во странство 90.000 
527 07-2-2 Патни трошоци на членовите на Југословенската 

комисија за соработка со Меѓународната организа-
ција на трудот и надоместок за учество во работата 
и патни трошоци на членовите на работната група 
за статутарните и програмските прашања на MOT 15.000 

523 07-2-2 Преведување на јазиците на народите на Југосла-
вија , 5.000 

529 07-2-2 Членарина на меѓународни организации 2,393.700 
Вкупно основната намена 07 - 2,508.700 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 38 (позиции 526 до 529) 2,508.700 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 38. 
ЈУГОСЛОВЕНСКА КОМИСИЈА ЗА СОРАБОТКА 
СО МЕЃУНАРОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ТРУ-
ДОТ (MOT) 
— Редовна дејност — 
- Други намени 2,508.700 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 38 2,508.700 

РАЗДЕЛ 39. ЈУГОСЛОВЕНСКА КОМИСИЈА ЗА СО-
РАБОТКА СО ООН ЗА ИСХРАНА И ЗЕМЈОДЕЛ-
СТВО (ФАО) 
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

530 07-2-2 Членарина на меѓународни организации 3,562.700 

Вкупно основната намена 07 3,562.700 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 39 (позиција 530) 3,502.700 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 39. 
ЈУГОСЛОВЕНСКА КОМИСИЈА ЗА СОРАБОТКА 
СО ООН ЗА ИСХРАНА И ЗЕМЈОДЕЛСТВО (ФАО) 
— Редовна дејност 

- Други намени 3,562.700 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 30 3,562.700 
РАЗДЕЛ 40. ЈУГОСЛОВЕНСКА КОМИСИЈА ЗА ЗА-
ШТИТА ОД ЗАГАДУВАЊЕ НА МОРЕТО И НА 
ВОДИТЕ НА ВНАТРЕШНИТЕ ПЛОВНИ ПАТИШТА 
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

531 07-2-1 Редовна дејност 80.000 
532 07-2-2 Патни трошоци во странство 50.000 
533 07-2-2 Изработка на материјали од советувања 60.000 
534 07-2-2 Надоместок на надворешните соработници 30.000 

Вкупно основната намена 07 220 ООО 
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 40 (позиции 531 до 534) 220.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 40. ЈУГОСЛО-
ВЕНСКА КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА ОД ЗАГАДУ-
ВАЊЕ НА МОРЕТО И НА ВОДИТЕ НА ВНАТРЕ-
ШНИТЕ ПЛОВНИ ПАТИШТА 
— Редовна дејност 80.000 
— Други намени 140.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 40 220.000 
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РАЗДЕЛ 41. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВНИ 
И ПРАВНИ РАБОТИ ВО СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН 
СОВЕТ 
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

535 07-2-1 Редовна дејност 1,293.000 

Вкупно основната намена 07 - 1,293.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 41 (позиција 535) 1,293.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 41. СЕКРЕ-
ТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВНИ И ПРАВНИ РАБО-
ТИ ВО СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 
— Редовна дејност 1,293.000 
— Други намени — 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 41 1,293.000 

РАЗДЕЛ 42. СЕКРЕТАРИЈАТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗ-
ВРШЕН СОВЕТ ЗА ИНФОРМАЦИИ 
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

536 07-2-1 Редовна дејност 2,971.700 
537 07-2-2 Надоместоци на личните доходи на функционерите 53.000 
538 07-2-2 Надоместоци за одвоен живот од семејството на 

функционерите 18.000 
539 07-2-2 Трошоци на престојот на странски гости 646.000 
540 07-2-2 Издавање билтени и конференции за печат 500.000 
541 07-2-2 Дополнување и заменување на опрема 60.000 
542 07-2-3 Издавачка дејност, актуелни пишувани информации, 

откуп на изданија за Југославија на странски ја-
зици, информативно-документарни филмови, ТВ-
-стории и репортажи, фото-информации, изложби 
и посебни акции 4,000.000 

543 07-2-3 Откуп на периодични публикации наменети за 
странство 6,000.000 

544 07-2-3 Радио-програма за странство, новинско-агенциски 
услуги, изработка на филмски новости, емисии на-
менети на нашите работници и иселеници во стран-
ство и трошоци на информативните центри во 
странство 36,000.000 
Вкупно основната намена 07 50,248.700 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 42 (позиции 536 до 544) ' 50,248.700 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 42. СЕКРЕТА- ' 
РИЈАТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ ЗА 
ИНФОРМАЦИИ 
- Редовна дејност 2,971.700 
- Други намени 47,277.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 42 50,248.700 

РАЗДЕЛ 43. СЕКРЕТАРИЈАТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗ-
ВРШЕН СОВЕТ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ 
ДВИЖЕЊА 
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

545 07-2-1 Редовна дејност ' 690.500 
546 07-2-2 Службени патувања во странство 40.000 
547 07-2-2 Трошоци за работата на стручниот совет л 100.000 

Вкупно основната намена 07 830.500 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 43 (позиции 545 до 547) 830.500 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 43. СЕКРЕ-
ТАРИЈАТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ ЗА 
СЛЕДЕЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ ДВИЖЕЊА 
- Редовна дејност 690.500 
— Други намени 140.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 43 830.500 

РАЗДЕЛ 44. УПРАВА ЗА ПЕРСОНАЛНИ РАБОТИ 
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

548 07-2-1 Редовна дејност 399.900 
549 07-2-2 Преведување на јазиците на народите на Југославија 19.800 
550 07-2-2 Лични доходи на разрушените функционери на уки-

натите ортани и на сопругите на функционерите 
што доаѓаат од републиките 2,960.000 
Вкупно основната намена 07 3,379.700 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 44 (позиции 548 до 550) 3,379.700 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 44. 
УПРАВА ЗА ПЕРСОНАЛНИ РАБОТИ 
— Редовна дејност 399.900 
- Други намени 2,979.800 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 44 3,379.700 

РАЗДЕЛ 45. СЕРВИС ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ОБ-
ЈЕКТИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РЕПРЕЗЕНТАЦИ-
ЈАТА НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

551 07^2-1 Редовна дејност 5,564.700 
552 07-2-2 Трошоци за одржување на објектите на репрезен-

тацијата 3,984.000 
553 07-2-2 Надоместок за работа подолга од полното ра-

ботно време 593.500 
Вкупно основната намена 07 10442.200 

Основна намена 14 — Нестопански инвестиции 
554 14-2-21 Набавка на опрема за потребите на објектите на 

репрезентацијата на сојузните органи 2,000.000 

Вкупно основната намена 14 2,000.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 45 (позиции 551 до 554) 12,142.200 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 45. СЕРВИС 
ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИТЕ ЗА ПОТРЕ-
БИТЕ НА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈАТА НА СОЈУЗНИТЕ 
ОРГАНИ 
— Редовна дејност 5,564.700 
- Други намени 6,577.500 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 45 12,142.200 

РАЗДЕЛ 46. УПРАВА НА ЗГРАДИТЕ НА СОЈУЗ-
НИТЕ ОРГАНИ НА НОВ БЕЛГРАД 
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организа,ции 

555 07-2-1 Редовна дејност 9,354.900 
556 07-2-2 Режиски трошоци во врска со одржувањето на 

зградите и опремата 8,273.000 
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557 07-2-2 Дополнување на опремата 300.000 
558 07-2-2 Осигурување на зградите и опремата 550.800 
559 07-2-2 Телефонски трошоци на заедничката централа 600.000 
560 07-2-2 Надоместоци за работата подолга од полното ра-

ботно време 140.000 
561 07-2-2 Придонес за користење градско земјиште 73.200 
562 07-2-2 Транспортни услуги 20.000 

Вкупно основната намена 07 19,311.900 

Основна намена 14 — Нестопански инвестиции 

563 14-2-21 За градежни работи и за набавка н а с п р е м а 2,900.000 

Вкупно основната намена 14 2,900.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 46 (позиции 555 до 563) 22,211.900 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 46. 
УПРАВА НА ЗГРАДИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 
НА НОВ БЕЛГРАД 
— Редовна дејност 9,354.900 
- Други намени "" 12,857.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 46 22,211.900 

РАЗДЕЛ 47. СЕРВИС ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ И 
СМЕТКОВОДСТВЕНИ РАБОТИ 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

564 07-2-1 Редовна дејност 4,089.700 
565 07-2-2 Трошоци за франкирање пошта 160.000 
566 07-2-2 Резервни делови за печатарски машини и репро-

материјал 26.730 
567 07-2-2 Набавка и дополнување на опрема 427.670 
1 Вкупно основната намена 07 4,704.100 

4 Основна намена 14 — Нестопански инвестиции 
568 14-2-21 За набавка на опрема за механографска обработка 

на податоци 460.800 

Вкупно основната намена 14 460.800 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 47 (позиции 564 до 568) 5,164.900 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 47. 
СЕРВИС ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ И СМЕТКО-
ВОДСТВЕНИ РАБОТИ 

— Редовна дејност 4,089.700 
- Други намени 1,075.200 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 47 5,164.900 

РАЗДЕЛ 48. УПРАВА НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИТЕ 
ОБЈЕКТИ, БЕЛГРАД 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 4 

569 07-2-1 Редовна дејност 8,481.200 
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570 07-2-2 Дополнување на опрема 660.000 
571 07-2-2 Трошоци за одржување на објектите 1,545.000 
572 07-2-2 Надоместок за работа подолга од полното работно 

време 180.000 
573 А 07-2-2 Надоместоци на надворешните соработници 150.000 

Вкупно основната намена 07 11,016.200 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 48 (позиции 569 до 573) 11,016.200 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 48. 
УПРАВА НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИТЕ ОБЈЕКТИ, 
БЕЛГРАД 

- Редовна дејност 8,481.200 
- Други намени 2,535.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 48 11,016.200 

РАЗДЕЛ 49, УПРАВА НА ОСТРОВИТЕ БРИОНИ 
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

574 07-2-1 Редовна дејност " 10,449.600 
575 07-2-2 Трошоци за одржување на објектите 5,721.300 

Вкупно основната намена 07 16,170.900 

Основна намена 14 — Нестопански инвестиции 

576 14-2-21 За изградба на котларница 2,000.000 

Вкупно основната намена 14 2,000.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 49 (позиции 574 до 576) 18,170.900 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 49. 
УПРАВА НА ОСТРОВИТЕ БРИОНИ 
— Редовна дејност 10,449.600 
— Други намени 7,721.300 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 49 

РАЗДЕЛ 50. АВТО-СЕРВИС НА СОЈУЗНИТЕ ОР-
ГАНИ 
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

577 07-2-1 Редовна дејност 

Вкупно основната намена 07 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 50 (позиција 577) 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 50. 
АВТО-СЕРВИС НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 

— Редовна дејност 
— Други намени 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 50 

Член 5 
Овој буџет влегува во сила на 1 јануари 1972 година. 



Страна 1122 - Број 60' СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Четврток, 30 декември 1971 

677. 

Врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 1, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУ-
ВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 

1972 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за извршување на Бу-
џетот на федерацијата за 1972 година, што го усвои 
Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на 
народите од 28 декември 1971 година и на седни-
цата на Општествено-политичкиот собор од 28 де-
кември 1971 година. 

ПР бр. 28 
29 декември 1971 година 

Белград 
Претседател на 

Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на 'Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРА-

ЦИЈАТА ЗА 1972 ГОДИНА 

Член 1 
Средствата на Буџетот на федерацијата за 1972 

година распоредени на органите на федерацијата за 
посебните намени одредени во член 41 на Основниот 
закон за средствата за работа на органите на упра-
вата („Службен лист на СФРЈ", бр. 46/64, 57/65 и 
1/67), ако со посебен закон не е одредено поинаку, 
се користат: 

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

2) врз основа на програма за користење на тие 
средства што ја утврдува старешината на органот, 
ако органот не ги извршува непосредно задачите 
за кои се одобрени средства. 

Средствата распоредени со програмата се ко-
ристат врз основа на писмен договор што стареши-
ната на органот — носител на средствата го склу-
чува со непосредниот корисник на средствата. 

Член 2 
Органите на федерацијата во 1972 година за 

лични доходи на работниците ги користат сред-
ствата до износот што за таа намена им е обезбеден 
во Буџетот на федерацијата за 1972 година, како и 
пренесените средства од 1971 година што со заврш-
ните сметки на тие органи за 197Г година ќе бидат 
распоредени за лични доходи. 

Член 3 
Средствата предвидени со Буџетот на федера-

цијата за 1972 година во Разделот 16. Сојузен секре-
таријат за финансии, во позицијата 274 — Враќање 
на царински, даночни и други давачки и во пози-
цијата 275 — Средства за унапредување на паза-
рот" на земјоделско-прехранбени производи, ќе се 
користат на начинот и под условите што ќе ги про-
пише Сојузниот извршен совет. 

Член 4 
Средствата предвидени со Буџетот на федера-

цијата за 1972 година, во Разделот 5. Сојузен извр-

шен совет, во позицијата 87 — Средства за нау-
чноистражувачки работи како и за изработка на 
студир! и елаборати, Сојузниот извршен совет по 
усвојувањето на програмата на научните истражу-
вања и изработката на студии и елаборати, ги рас-
поредува на одделни органи на федерацијата. 

Во програмата од став 1 на овој член ќе се 
одредат научноистражувачките работи, студиите и 
елаборатите, чија изработка се отстапува врз основа 
на конкурс. 

Член 5 
Средствата предвидени во Буџетот на федера-

цијата за 1972 година во Разделот 16. Сојузен секре-
таријат за финансии, во позицијата 281 — За зго-
лемување на личните доходи на функционерите и 
работниците во органите на федерацијата," ќе се 
користат на начинот и под условите што ќе ги од-
реди Сојузниот извршен совет. 

Член 6 
АКО приходите што ги остваруваат органите на 

федерацијата, како и вонредните и другите прихо-
ди што му припаѓаат на буџетот на федерацијата, 
бидат погрешно наплатени или наплатени во из-
нос поголем од пропишаниот, погрешно или повеќе 
наплатениот износ ќе се врати првенствено врз то-
вар на тие приходи. 

Решение за враќање на приходите од став 1 
на овој член донесува сојузниот секретар за фи-
нансии, ако со посебен закон не е одредено поинаку. 

Член 7 
Средствата предвидени со Буџетот на федера-

цијата за 1972 година, во Разделот 5. Сојузен извр-
шен совет, во позицијата 91 — Дејност на опште-
ствено-политичките организации и здруженија, Со-
јузниот извршен совет ќе ги распореди на одделни 
општествено-политички организации и здруженија. 

Член 8 
Средствата предвидени со Буџетот на федера-

цијата за 1972 година, во Разделот 19. Сојузен се-
кретаријат за сообраќај и врски, во позицијата 341 
— За покритие на обврските за повластено возење, 
ќе се користат на начинот и под условите што ќе 
ги пропише Сојузниот извршен совет. 

Член 9 
Средствата распоредени со Сојузниот буџет за 

1971 година за нестопански инвестиции, што се ре-
довно ангажирани во 1971 година, а не се потроше-
ни до крајот на 1971 година, ќе се користат за тие 
инвестиции и во 1972 година. 

Член 10 
Органите на федерацијата што вршат стопанска 

дејност или услуги по пазарните услови, во Буџе-
тот на федерацијата за 1972 година уплатуваат дел 
од вкупниот приход по одбивање на материјалните 
трошоци (трошоци на работењето) и обврските спре-
ма општествената заедница. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, Дирекцијата за резерви на прехранбени про-
изводи и Дирекцијата за резерви на индустриски 
производи во Буџетот на федерацијата за 1972 го-
дина уплатуваат само дел од приходот распореден 
за финансирање на работните заедници на тие 
дирекции. 

Член 11 
Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1972 

година. 
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678, 

Врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 1, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАН-
СИРАЊЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО 1972 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за финансирање на феде-
рацијата во 1972 година, што ^ о усвои Сојузната 
скупштина, на седницата на Соборот на народите 
од 28 декември 1971 година и на седницата на Оп-
штествено-политичкиот собор од 28 декември 1971 
година. 

ПР бр. 29 
29 декември 1971 година 

Белград 
Претседател на 

Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО 1972 

ГОДИНА 

Член 1 
Приходи на" Буџетот на федерацијата за 1972 

година се царините, сојузните такси и приходите од 
работата на сојузните органи и организации, како и 
придонесите од републиките и автономните покра-
ини што се остваруваат ар отстапување на федера-
цијата дел од приходите од данокот на промет ост-
варен според Законот за Тарифата на сојузниот да-
нок на промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 33/65, 
57/65, 4/66, 28/66, 52/66, 5/67, 18/67, 31/67, 24/68, 30/68, 
45/68, 55/68, 50/69, 18/70, 52/70, 24/71, 32/71 и 44/71). 

Приходите од административни такси што ќе ги 
остварат сојузните органи и организации им се от-
стапуваат на општините, освен приходите од кон-
зуларни такси и царински такси што се плаќаат во 
готови пари. На општините им се отстапуваат и при-
ходите од судски такси што ги остваруваат судовите 
на федерацијата, освен приходите од судски такси 
што се плаќаат во готови пари. На општината и 
припаѓа оној приход од такси што е остварен со 
продажба на таксени 'вредносници на нејзината те-
риторија. 

Приходите од такси што се плаќаат за сообраќа-
јот на странски друмски моторни возила на терито-
ријата на Југославија им се отстапуваат и се рас-
поредуваат на републиките и автономните покраини 
согласно со одредбите на Основниот закон за јавни-
те патишта („Службен лист на СФРЈ", бр. 27/65, 
7/67 и 10/70). 

Член 2 
Приходите што во 1972 година ќе се остварат 

според одредбите на Законот за Тарифата на сојуз-
ниот данок на промет се приходи на републиките и 
автономните покраини на чија територија тие при-
ходи ќе се остварат. 

Член 3 
Од приходите од член 2 на овој закон републи-

ките и автономните покраини и отстапуваат на фе -
дерацијата на име придонес за намирување на пот-
ребите на федерацијата во 1972 година, вкупно 
12.252,000.000 динари, и тоа: 

Република Црна Гора 
Република Хрватска 
Република Македо-

Република Словенија 
Република Србија, 

покраини 
Автономна Покраина 

Соци ј а листичка 
Соци ј а листичка 
Социј алистичка 
ни ја 
Социјалистичка 
Социј а листичка 
без автономните 
Соци ј алистичка 
Косово 
Социјалистичка Автономна Покраина 
Војводина 

244,560.000 
3.274,890.000 

653,170.000 
1.963,520.000 

3.243,690.000 

240,530.000 

1.198,500.000 

Придонесот од став 1 на овој член го пресметува 
Службата на општественото книговодство со приме-
на на стапка од 68,3% врз приходите од член 2 на 
овој закон и тој придонес го уплатува во корист на 
буџетот на федерацијата. 

Отстапувањето на приходот престанува кога ре-
публиката односно автономната покраина ќе ја из-
врши обврската од став 1 на овој член. 

Ако се утврди дека одделна република односно 
автономна покраина до 31 декември 1972 година нема 
да може да ја изврши во целост обврската од став 1 
на овој член, стапката на отстапувањето на сред-
ствата на федерацијата од став 2 на овој член ќе се 
зголеми до височината што го обезбедува извршува-
њето на обврската на републиката односно авто-
номната покраина во целост. 

Сојузниот секретар за финансии, по претходно 
прибавено мислење од надлежниот орган на репуб-
ликата односно на автономната покраина, по потре-
ба, ќе донесе поблиски прописи за начинот на прес-
метувањето и уплатувањето на средствата што и се 
отстапуваат на федерацијата (ст. 1 и 2) и за зголе-
мување на стапката од став 4 на овој член. 

Член 4 
Средствата што сојузните органи и организации 

ќе ги остварат со вршење на својата дејност, како и 
средствата што ќе се остварат според Законот за по-
себните давачки при увозот на земјоделски и пре-
хранбени производи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
15/68), се внесуваат во Буџетот на федерацијата за 
1973 година. 

Член 5 
При изработката, донесувањето и извршувањето 

на Буџетот на федерацијата за 1972 година согласно 
ќе се применуваат и соодветните одредби од Основ-
ниот закон за финансирање на општествено-поли-
тичките заедници („Службен лист на СФРЈ", бр. 
31/64, 28/66, 1/67, 54/67, 30/68, 56/69, 32/70, 60/70 И 
15/71). 

Одредбите на член 1646 ст. 1 и 2 од Основниот 
закон за финансирање на општествено-политичките 
заедници согласно ќе се применат и за извршува-
њето на Сојузниот буџет за 1971 година. 

Член 6 
Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1971 

година. 

'Социјалистичка 
Херцеговина 

Република Босна и 
1.433,140.000 

679. 
Врз основа на Уставниот амандман XXXVII точ-

ка 4 под 1, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ 
НА ВНАТРЕШНИТЕ РАБОТИ ОД НАДЛЕЖНОСТА 

НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА 

Се прогласува Законот за вршење на внатреш-
ните работи од надлежноста на сојузните органи на 
управата, што го усвои Сојузната скупштина, на 
седницата на Соборот на народите од 28 декември 
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1971 година и на седницата на Општествено-политич-
киот собор од 28 декември 1971 година. 

ПР бр. 33 
29 декември 1971 година 

Белград 
Претседател на 

Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ВНАТРЕШНИТЕ РАБОТИ ОД 
НАДЛЕЖНОСТА НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА 

УПРАВАТА 

I. Општи одредби 
Член 1 

Сојузните органи на управата во областа на 
внатрешните работи ги вршат: 

1) работите на државната безбедност неопходни 
за остварување на со Уставот на СФРЈ утврдената 
одговорност на сојузните органи и ја усогласуваат 
работата на сите органи на управата што во СФРЈ 
Ги вршат работите на државната безбедност, 

2) работите во врска со движењето и престојот 
на странци во Југославија и минувањето преку др-
жавната граница, обезбедувањето на извршувањето 
на меѓународни договори и меѓународни обврски во 
областа на внатрешните работи, 

3) обезбедувањето на работата на сојузните ор-
гани, одредени личности и "странски дипломатско-
-конзуларни претставништва, 

4) работите на државјанството на СФРЈ, 
5) подготвувањето на сојузни прописи, евиден-

цијата и нанелното разгледување на поважните 
прашања во областа на матичните книги, личните 
карти, безбедноста на сообраќајот' на јавните па-
тишта, превозот на експлозиви, запаливи течности и 
гасови. 

Надлежноста на сојузните органи на управата 
во областа на внатрешните работи се утврдува со 
сојузен закон во рамките на цравата и должностите 
на федерацијата. 

Сојузните органи што ги вршат внатрешните 
работи непосредно се одговорни за извршувањето 
и применувањето на сојузните закони и другите 
сојузни прописи во областите наведени во став 1 
точ. 1, 2 и 3 од овој член. 

Член 2 
Внатрешните работи во областите наведени во 

член 1 од овој закон ги врши Сојузниот секретаријат 
за внатрешни работи (во понатамошниот текст: Со-
јузниот секретаријат), освен работите што со закон 
се ставени во надлежност на други сојузни органи. 

Сојузниот извршен совет утврдува кои работи 
на државната безбедност и во кој обем ги вршат 
одделни сојузни органи на управата. 

Член 3 
Сојузниот секретаријат ги врши работите од 

својот делокруг самостојно врз основа и во рам-
ките на Уставот, законите и прописите донесени врз 
основа на законот. 

Член 4 
Сојузниот секретаријат, во рамките на правата 

и должностите утврдени со законот, се грижи за 
спроведувањето на сојузните закони и другите со-
јузни прописи за чие извршување непосредно е 
одговорен; ја следи и проучува општата состојба 
од областа на внатрешните работи во земјата и 
им поставува податоци, информации и анализи на 

надлежните сојузни органи, на одредени опште-
ствено-политички организации и на републичките 
и покраинските органи на внатрешните работи. 

Сојузниот секретаријат, во границите на својата 
надлежност, им дава стручна и друга помош на 
сојузните органи и организации во остварувањето 
на општествената самозаштита. 

Член 5 
Сојузниот секретар за внатрешни работи (во 

понатамошниот текст: сојузниот секретар) за сво-
јата работа одговара пред Сојузната скупштина и 
пред Сојузниот извршен совет. 

Сојузниот секретар е должен на Сојузната 
скупштина и на Сојузниот извршен совет да им 
поднесува извештај за работата на Сојузниот се-
кретаријат и за состојбата на внатрешните работи 
во областите за кои Сојузниот секретаријат непо-
средно е одговорен. 

Сојузниот секретар на седниците на органите 
од став 2 на овој член може да бара поднесувањето 
на извештаи за одделни прашања да се одложи 
на одредено време или извештај за одделни пра-
шања да се поднесе без присуство на јавноста. Со 
причините за одлагањето на поднесувањето изве-
штај и за исклучување на јавноста сојузниот се-
кретар е должен да го запознае претседателот на 
соодветното тело. 

Член 6 
Работите на државната безбедност од делокру-

гот на Сојузниот секретаријат ги врши Службата 
на државната безбедност во Сојузниот секретари-
јат. 

Службата на државната безбедност ги врши 
работите што се однесуваат на собирање податоци 
и известувања и преземања други потребни мерки 
врз основа на закон и прописи; донесени во согла-
сност со законот заради откривање и спречување 
на дејноста на поединци, групи или организации 
насочени кон поткопување или урнување на поре-
докот утврден со Уставот на СФРЈ. 

Член 7 
Сојузниот секретаријат, во границите на утвр-

дената одговорност за работата на Службата на 
државната безбедност, ги усогласува дејностите на 
Службата на државната безбедност, во републич-
ките и покраинските органи на внатрешните ра-
боти. 

Сојузниот извршен совет може да одреди Со-
јузниот секретаријат и непосредно да врши одре-
дени работи и конкретни задачи од областа на 
државната безбедност за кои непосредно е одго-
ворен Сојузниот секретаријат. 

Сојузниот секретар донесува стручни правила 
за работата на Службата на државната безбедност. 

Член 8 
Во работете што Сојузниот секретаријат непо-

средно ги врши, кога е тоа неопходно од причини 
на безбедноста на земјата, сојузниот секретар може 
со свое решение да одреди спрема одделни лица и 
организации да се преземат одредени мерки со кои 
се отстапува од начелото неповредивост на тајната 
на писма и други средства на општење. 

Член 9 
Сојузниот секретаријат ја остварува соработ-

ката со соодветните странски органи и организации 
во работите што произлегуваат од членството во 
Меѓународната организација на криминалистичката 
полиција и од другите меѓународни обврски во вр-
ска со спречувањето и откривањето на кривични 
дела и сторители; води криминалистички евиденции. 
за случаите со елементи на странство; распишува 
меѓународни и објавува централни потраги и из-
дава соодветни гласила и регистри за потрагите; 
го усогласува постапувањето на органите на вна-
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грешните работи во случаите со елемент на стран-
ство и го обезбедува извршувањето на екстради-
ција. 

Член 10 
Сојузниот секретаријат непосредно ги врши ра-

ботите на обезбедувањето на сојузните органи и 
странските дипломатски и конзуларни претставни-
штва и одредените работи во врска со обезбедува-
њето на одредени личности. 

За вршењето на работите од став 1 на овој 
член, во Сојузниот секретаријат постои единица на 
милиција. 

Сојузниот извршен совет утврдува кои објекти 
и личности се обезбедуваат. 

Член 11 
Сојузниот секретаријат ги врши и стручно-

-аналитичките и стручно-техничките работи со кои 
се обезбедува поуспешно и поефикасно извршување 
на задачите на органите на внатрешните работи 
во границите на договорот на републиките и авто-
номните покраини. 

П. Однеси 

Член 12 
Во работите од областа на внатрешните работи 

за кои Сојузниот секретаријат не е непосредно од-
говорен, односите помеѓу Сојузниот секретаријат и 
органите на внатрешните работи во републиките 
и автономните покраини се засновуваат врз меѓу-
себната соработка, известување и договарање. 

Член 13 
Заради разгледување и усогласување на ставо-

вите, како и усогласување на плановите и мерките 
на безбедноста во работите од заеднички интерес, 
Сојузниот секретаријат организира соработка со ре-
,публичките и покраинските органи на внатрешните 
работи. 

Во постапката за подготвување прописи за из-
вршување на сојузните закони, сојузниот секретар 
прибавува мислење на старешините на републичките 
и покраинските органи на внатрешните работи. 

) . Член 14 
Сојузниот секретаријат остварува соработка со 

^сојузните органи на управата што вршат рабо-
ти на државната безбедност. 

ј Во работите на државната безбедност Сојузниот 
секретаријат и републичките и покраинските ор-
гани на внатрешните работи меѓусебно соработуваат 

( и си укажуваат помош во извршувањето на зада-
ч и т е , спогодбено организираат вршење на одредени 
/работи и заемно се известуваат за прашањата од 
значење за безбедноста на целата земја. 

I Член 15 
Во работите во кои федерацијата е непосредно 

одговорна, сојузниот секретар може да им издава 
^ упатства за,, работа на органите на внатрешните 

работи во републиката и автономната покраина. 

I Член 16 
Ј Сојузниот секретаријат може да врши инспек-
ција над спроведувањето на сојузните прописи од 
областа на државната безбедност во републичките 
п покраинските органи на внатрешните работи. 

Органот во кој се врши инспекција е должен да 
овозможи увид во сите предмети што се однесуваат 

t на спроведувањето на сојузните прописи од областа 
на државната безбедност и да даде потребни пода-

( тоци и известувања. 
Ако се утврди дека органот во кој се врши 

Инспекција не ги извршува сојузните закони и 
другите сојузни прописи од областа на државната 

безбедност или во извршувањето на тие прописи 
утврди други неправилности, работникот што врши 
инспекција за тоа ги запознава старешината на тој 
орган и сојузниот секретар и предлага мерки што 
треба да се преземат. 

Ш Овластувања на работниците на Сојузниот се-
кретаријат 

Член 17 
Одредени работници на Сојузниот секретаријат 

во вршењето на службените работи имаат посебни 
овластувања (овластени службени лица). 

Како овластени службени лица се сметаат ра-
ботниците на Сојузниот секретаријат што врз ос-
нова на прописи за вршењето на службата ќе ги 
одреди сојузниот секретар. 

На овластените службени лица им се издава 
посебна легитимација. Образецот на легитимацијата 
го утврдува сојузниот секретар. 

Член 18 
Овластените службени лица се должни служ-

бените работи од надлежноста на Сојузниот секре-
таријат да ги вршат и кога извршувањето на тие 
работи е сврзано со опасност по нивниот живот. 

Член 19 
Кога овластените службени лица ги вршат ра-

ботите од надлежноста на Сојузниот секретаријат, 
граѓаните, организациите на здружениот труд и 
другите организации, како и лицата што вршат 
работи во државните органи, се должни да се при-
држуваат кон наредбите што овластените службени 
лица ги издаваат во согласност со законот. 

Член 20 
Заради фаќање на извршител на кривично дело 

кого непосредно го гонат, како и заради превезу-
вање до здравствена установа на жртвата на 
кривичното дело, на елементарна несреќа или на не-
среќен случај, Овластените службени лица имаат 
право да се послужат со сообраќајно средство и со 
средство за врска до кое можат да дојдат, ако тоа 
не можат да го извршат на друг начин. 

Член 21 
Кога овластените службени лица ги вршат^ ра-

ботите од надлежноста на Сојузниот секретаријат 
имаат право да ги легитимираат граѓаните. 

Кога овластените службени лица ги вршат 
службените работи во граѓанска облека се должни 
претходно да се легитимираат. 

Член 22 
Овластените службени лица во извршувањето 

на задачите од надлежноста на Сојузниот секрета-
ријат, покрај должностите и овластувањата предви-
дени со Законикот за кривичната постапка и дру-
гите прописи, имаат право да го задржат лицето 
што го нарушува или загрозува јавниот ред и мир, 
ако воспоставувањето на јавниот ред и мир или 
отстранувањето на загрозувањето не може да сб 
постигне на друг начин или ако е тоа неопходно 
од причини на безбедноста. Задржувањето на ли-
цето може да трае најдолго 24 часа. Ако задржу-
вањето трае подолго од 6 часови или ако тоа го 
бара лицето што е задржано, Сојузниот секрета-
ријат е должен за тоа да го извести неговото се-
мејство или друго лице што ќе го одреди задржа-
ното лице. 

Овластените службени лица на Сојузниот се-
кретаријат се должни да го користат овластува-
њето од став 1 на овој член и кога не се на редовна 
должност со цел за давање помош заради извр-
шување на задачите од надлежноста на други ор-
гани на внатрешните работи, 
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Член 23 
Заради совладување отпорот на лицето што го 

нарушува јавниот ред и мир или кое треба да се 
приведе, да се задржи или да се лиши од слобода, 
како и заради одбивање напад од себе или од друго 
лице или објект што го обезбедуваат, овластените 
службени лица имаат право да употребат и физичка 
сила, гумена палка и други пропишани средства на 
присилба. 

Член 24 
Овластените службени лица имаат право да 

носат огнено оружје и смеат да го употребат при 
вршењето на службените работи само ако поинаку 
не можат: 

1) да го заштитат животот на луѓето; 
2) да го спречат бегството на лицето затечено 

во вршење на кривично дело за кое е предвидена 
казна строг затвор од 15 години или построга казна; 
на лицето лишено од слобода и на лицето за кое е изда-
ден налог за лишување од слобода поради извршу-
вање на кривично дело за кое е предвидена казна 
строг затвор од 15 години или построга казна; 

3) од себе да одбијат непосреден напад со кој 
се загрозува нивниот живот; 

4) да одбијат напад на објект или личност што 
ја обезбедуваат. 

Во случаите од став 1 на овој член овластените 
службени лица ќе употребат огнено оружје само 
ако со употребата на физичката сила, на гумена 
палка или на други средства на присилба не можат 
да го обезбедат извршувањето на службената работа. 

Овластените службени лица што вршат служба 
под раководство на старешина можат да употребат 
оружје само по негова наредба. Наредбата за упо-
треба на оружје старешината може да ја издаде само 
во случаите и под условите предвидени во ст. 1 и 
од овој член. 

Член 25 
Ако средствата на присилба и огненото оружје 

се употребени во границите на овластувањето, ис-
клучена е одговорноста на овластеното службено 
лице што ги употребило тие средства. 

Ако против овластеното службено лице се води 
кривична постапка поради употреба на средства 
на ^присилба, на огнено оружје или други интер-
венции во вршењето на службената работа, Сојуз-
ниот секретаријат ќе му обезбеди стручна правна 
помош во врска со водењето на постапката. 

IV. Работни односи 

Член 26 
На работа во Сојузниот секретаријат може да 

биде примено лице кое, покрај општите услови, ги 
исполнува и следните услови: 

1) да не е осудувано за кривично дело против 
народот и државата, за кривично дело против слу-
жбената должност, за кривично дело извршено од̂  
користољубје или за друго кривично дело извршено 
6д нечесни побуди; 

2) против него да не се води кривична постапка 
за кривичните дела од точка 1 на овој член; 

8) да е државјанин на СФРЈ. 

Член 27 
Прием на работници на одредени работни места 

во Сојузниов секретаријат може да се врши и без 
конкурс. Кои работни места се пополнуваат без кон-
курс се утврдува со актот за внатрешната организам 
ција и систематизација на работните места на Со-
јузниот секретаријат. 

Кога приемот на работници на работа се врши 
без конкурс, за приемот одлучува сојузниот сек-
ретар. 

Без конкурс се примаат и работници со кои ра-
ботниот однос се засновува на одредено време и ра-
ботници што се примаат на работа на одредени ра-
ботни места на кои според посебни прописи мора да 
се обезбеди републичка односно покраинска заста-
пеност. 

Член 28 
Кога интересот на службата бара работникот на 

Сојузниот секретаријат е должен да ја врши служ-
бената работа и подолго од полното работно време. 

Со општ акт на Сојузниот секретаријат се утвр-
дуваат мерилата за одредување надоместоци на ра-
ботниците за работата подолга од полното работно 
време. 

Член 29 
Ако работникот на Сојузниот секретаријат по-

ради извршување на одредени службени работи не 
може да користи одмор за време на државен праз-
ник, ќе му се обезбеди соодветен одмор по изврше-
ната работа. 

Сојузниот секретар може да му го одложи однос-
но прекине на работникот користењето на годишни-
от одмор кога тоа го бара потребата на извршување 
на неодложни и важни службени работи. 

Ако до прекинување на користењето на годиш-
ниот одмор дојде од причините наведени во став 2 
од овој член, работникот има право на надоместок на 
трошоците предизвикани со одлагањето односно пре-
кинувањето на користењето на годишниот одмор. 

Член 30 
Ако на претрес пред дисциплински суд се изне-

суваат податоци што претставуваат службена тајна, 
дисциплинскиот суд може да ја исклучи јавноста од 
целиот или од еден дел на претресот. 

Во случај на исклучување на јавноста од прет-
ресот, работникот може да го брани само работник 
на Сојузниот секретаријат или работник на друг ор-
ган на внатрешните работи. 

Одлука за исклучување на работникот од ра-
ботната заедница донесуваат советот на работната 
заедница и сојузниот секретар. 

Член 31 
Работникот на Сојузниот секретаријат може да 

биде отстранет од Сојузниот секретаријат ако про-
тив него е поведена кривична постапка, односно ако 
дисциплинскиот суд повел постапка поради потешка 
повреда на работната должност и ако би било штетно 
по интересот на службата работникот и натаму да 
остане на работа. 

Отстранувањето од Сојузниот секретаријат може 
да трае најдолго шест месеци, односно до завршето-
кот на поведената постапка. 

Решение за отстранувањето на работникот до-
несува сојузниот секретар. 

Поднесувањето на жалба не го одлага извршува-
њето на решението. 

Решението на советот и секретарот по жалбата 
е конечно. 

Член 32 
На работникот на Сојузниот секретаријат што е 

осуден за кривично дело од член 26 точка 1 на овој 
закон му престанува работниот однос со денот на 
врачувањето на правосилната пресуда. 

Решение за престанокот на работата донесува 
сојузниот секретар. 

Член 33 
На работниците на Сојузниот секретаријат нас 

работните места на кои се вршат оперативни работи^ 
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работи на физичко обезбедување на одредени објек-
ти и личности, поради тежината и природата на ра-
ботите и поради посебните услови на работата, секои 
12 месеци ефективно поминати на тие работи се сме-
таат како 16 месеци стаж на осигурување. 

Работните места од став 1 на овој член ги утвр-
дува Сојузниот извршен совет. 

Член 34 
На работникот на Сојузниот секретаријат кој има 

повеќе од 25 години пензиски стаж од што најмалку 
15 години ефективна работа поминати на работни 
места на кои стажот на осигурување се смета во 
наголемено траење, не може да му престане работата 
во Сојузниот секретаријат поради укинување на ра-
ботното место, поради потрајно намалување на обе-
мот на работата или ако се утврди дека работнико-
вата способност не ги задоволува барањата на ра-
ботното место на кое работи тој. 

На работникот од став 1 на овој член што ќе 
остане нераспореден му припаѓа надоместок на лич-
ниот доход во височина на вредноста на работното 
место на кое се наоѓа, како и сите дополнителни 
згол,емувања што на Сојузниот секретаријат му се 
обезбедуваат за другите работници. 

Надоместокот на личниот доход му припаѓа на 
нераспоредениот работник се додека не биде распоре-
ден на ново работно место кое одговара на неговата 
стручна подготовка или додека не заснове работен 
однос ка ј друг орган или организација или додека 
не го оствари правото на пензија или му престане 
работата според некој друг основ. 

Времето што работникот го ,поминал како нера-
спореден се смета како време во работен однос. 

Член 35 
На работникот на Сојузниот секретаријат на кој 

ќе му пр,естане работата, а кој ќе го оствари правото 
на пензија според посебни прописи за пензиското и 
инвалидското осигурување и на работниците на по-
себни должности, им припаѓа отпремнина во висо-
чина на личниот доход остварен за последните пет 
месеци. 

Член 36 
На работникот на Сојузниот секретаријат што ќе 

го оствари правото на пензија му припаѓа надомес-
ток на трошоците за селидба до местото во кое сака 
да живее, ако на работа во Сојузниот-секретаријат 
бил преместен врз основа на поранешни прописи или 
преземен односно примен на работа според посебни 
прописи заради обезбедување на републичката и по-
краинската застапеност. 

Правото на надоместок на трошоците од став 1 
на овој член може да се оствари во рок од две го-
дини од денот на престанокот на работниот однос. 

Член 37 
Работникот на Сојузниот секретаријат кој во 

вршењето на службените работи или по повод вр-
шењето на службените работи ќе го загуби животот, 
ќе се закопа врз товар на средствата на Сојузниот 
секретаријат во местото што ќе го одреди неговото 
семејство. 

Во случајот од став 1 на овој член на семејство-
то што го издржувал загинатиот работник му припа-
ѓа еднократна парична помош. Таа не може да биде 
помала од личниот доход што работникот го оства-
рил за последните шест месеци. 

V. Средства за работа 

"Член 38 
Средствата за работа на Сојузниот секретаријат 

ги сочинуваат средствата за вршење на редовната 

дејност, средствата на опремата, средствата' за по-
себни намени и средствата на постојаната резерва. 

Средствата на опремата на Сојузниот секретари-
јат се делат на предмети на опремата за општи на-
мени и предмети на опремата за посебни намени. 

Кои предмети на опремата во Сојузниот секре-
таријат се сметаат како предмети на опремата за 
посебни намени одлучува сојузниот секретар. 

Член 39 
Поради посебните услови на работата и приро-

дата на вршењето на работите на одделни работни 
места (посебни должности), на Сојузниот секретари-
јат за тие работни места му се обезбедуваат средства 
за лични доходи наголемени за 20% во однос на 
средствата што им се обезбедуваат на работниците 
на органите на сојузната управа. 

Работните места од став 1 на овој член ги утвр-
дува Сојузниот извршен совет. 

Член 40' 
За прибавување и пренесување на правото на 

користење, за продажба, за давање на послуга или 
закуп, за расходување и за заедничко користење со 
други органи или организации на предметите на 
опремата за посебни намени на Сојузниот секрета-
ријат, одлучува сојузниот секретар. 

/ 
Член 41 

Средствата за посебни намени се користат за 
намирување на одредени потреби или за извршува-
ње на задачите што спаѓаат во редовната дејност на 
Сојузниот секретаријат, како што се: набавка на 
облеки, обувки и опрема на униформираните работ-
ници; набавка на оружје, муниција и материјали за 
одржување на оружјето; посебни издатоци; финан-
сирање на посебни врски со републичките и покра-
инските органи на внатрешните работи; осигурување 
на овластените службени лица од последици на не-
среќен случај при работата; надоместоци за работа 
подолга од полното работно време; отпремнина; па-
рична помош на семејството на загинат работник; 
трошоци за спроведување лица и давање правна 
помош; надоместок на штета предизвикана со упот-
реба на туѓо сообраќајно средство за врска; финан-
сирање одредени нестопански инвестиции и трошо-
ци за школување и обука на кадри. 

За користењето на средствата за набавка на об-
леки, обувки и опрема на униформираните работни-
ци, за набавка на оружје, муниција и материјали за 
одржување на оружјето, за посебни издатоци, за 
трошоци за спроведување на лице и за давање прав-
на помош, одлучува сојузниот секретар, а за корис-
тење на другите средства за посебни намени одлучу-
ваат сојузниот секретар и советот на работната за-
едница. 

Ако средствата од став 1 на овој член не се 
потрошат во годината за која се обезбедени, се 
пренесуваат во наредната година со истата намена. 

Член 42 
Средствата на постојаната резерва му се обезбе-

дуваат на Сојузниот секретаријат секоја година во 
височина од 1% на средствата за вршење на редов-
ната дејност, со тоа што вкупните средства на пос-
тојаната резерва да не можат да надминат 5% од 
едногодишниот износ на средствата за вршење на 
редовната дејност. 

Член 43 
Покрај средствата од член 38 од овој закон, 

во буџетот на федерацијата се обезбедуваат и сред-
ства за извршување на работите од надлежноста 

. на Сојузниот секретаријат во чие%извршување, на 
негово барање, учествуваат и органите на внатре-
шните работи во републиките и автономните по-
краини. 
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VI. Преодни и завршни одредби 

Член 44 
Се овластува Сојузниот извршеа совет да до-

несе прописи за вооружувањето, униформата, зва-
њата и посебните ознаки на звањата на припадни-
ците на милицијата во Сојузниот секретаријат. 

Член 45 
Се овластува сојузниот секретар за внатрешни 

работи да донесе поблиски прописи за вршење на 
службата на обезбедување на одредени објекти и 
одредени личности; за употребата на огнено оруж-
је, на гумена палка и на други средства на при-
силба за овластените службени лица на Сојузниот 
секретаријат; за статистиката и евиденцијата и за 
начинот на известувањето за појавите во областа 
на внатрешните работи по прашањата што се од 
интерес за целата земја; за предметите на опрема 
за посебни намени, во Сојузниот секретаријат; за 
начинот на користењето на средствата за специјал-
ни издатоци во Сојузниот секретаријат и за рокот 
на траењето на одделните делови на униформата 
на работниците на милицијата во Сојузниот секре-
таријат. 

Член 46 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Основниот закон за внатреш-
ните работи („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/66). 

Уредбата за функциите, ознаките на функција 
и униформата на милицијата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 3/67 и 15/69), Уредбата за вооружува-
њето и опремата на милицијата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 20/67), Упатството за употребата на ог-
нено оружје, гумена палка и други средства на 
присилба („Службен лист на СФРЈ", бр. 14/67), 
Правилникот за вршењето на работите на службата 
на јавната безбедност („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 34/70) и Правилникот за легитимациите на ов-
ластените службени лица во органите на внатреш-
ните работи („Службен лист на СФРЈ", бр. 46/67), 
престануваат да важат по истекот на 90 дена од 
денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 47 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

680. 
Врз основа на Уставниот амандман XXXVII 

точка 4 под 1, издавам 

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

ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНИТЕ 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за воените инвалиди од војните, што го 
усвои Сојузната скупштина, на седницата на Соборот 
на народите од 28 декември 1971 година и на седницата 
на Социјално-здравствениот собор од 28 декември 
1971 година. 

ПР бр. 30 
29 декември 1971 година 

Белград Ј 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, d р. 

Претседател . 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровиќ, с.-р. 

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

ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНИТЕ 

Член 1 
Во Законот за воените инвалиди од војните 

(„Службен лист на СФРЈ", бр. 49/65, 23/67, 54/67, 53/68, 
56/69, 60/70 и 15/71) во член 22 став 1 се менува и 
гласи: 

„(1) Додаток за нега и помош од страна на друго 
лице му припаѓа: 

1) на воен инвалид од војните од I група; 
2) на воен инвалид од војните од II група на 

кој тоа својство му е признаено според член 4 на 
овој закон, или по основот на тешко оштетување 
односно губење на друг парен орган што настанало 
по војната независно од воените последици; 

3) на воен инвалид од војните од III и IV група 
на кој тоа својство му е признаено според член 4 
од овој закон, а чие телесно оштетување е еднакво 
на телесното оштетување на инвалид од I група." 

По став 1 се додаваат нови ст. 2 и 3, кои гласат: 
„(2) Основ за одредување на височината на до-

датокот за нега и помош од страна на друго лице 
е просечниот месечен личен доход во Југославија 
од претходната година и и м припаѓа: 

1) во износ од 100% од основот (полн додаток) -
на воен инвалид од војните од I група; 

2) во износ од 70% од основот (намален додаток) 
- на инвалиди од II, III и IV група од став 1 точ. 
2 и 3 на овој член. 

(3) Износот на основот од став 2 на овој член, 
како и процентот на зголемувањето на личната ин-
валиднина (член 46), го утврдува на почетокот на 
секоја година сојузниот орган на управата надлежен 
за работите на борците, воените инвалиди и семеј-
ствата од паднати борци." 

Ст. 2 и 3 од овој член стануваат ст. 4 и 5. 

Член 2 
Во член 36 став 2 износот: „106,50" се заменува 

со износот: „161", а износот: „2.210,20" со износот: 
„3.700". 

Во став 3 износот: „400" се заменува со износот: 
„595", а износот: „580" - со износот: „864". 

Во став 4 износот: „240" се заменува со износот: 
„341". 

По став 4 се додава нов став 5, кој гласи: 
„(5) Во случај на промена на курсот на вредноста 

на динарот постојаниот инвалидски додаток се усо-
гласува по службена должност со настанатите про-
мени." 

Член 3 
Во член 43а зборовите: „од I или II група" се 

бришат, а по зборовите: „рамни на износот" џо 
претпоследниот ред се додаваат зборовите: „од 85%.". 

Член 4 
Во член 436 став 1 по зборовите: „и износот" се 

додаваат зборовите: „од 85%." 
-л 

Член 5 
Во член 44 став 1 зборовите: „личната инвалид-

нина, додатокот за нега и помош од друго лице," се 
бришат. 

Во став 2 зборовите: „личната инвалиднина и" 
се бришат. 

Член В 
Во член 45 став 2 зборовите: „личната инвалид-

нина, додатокот за нега и помош од друго лице" се 
бришат, по зборовите: - „ортопедски^ додаток" 
зборот: „и" се заменува со запирка; а а по зборовите: 
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„посебниот инвалидски додаток" се додаваат збо-
ровите: „и семејниот додаток". 

Член 7 
Член 46 се менува и гласи: 
„(1) Личните инвалиднини на почетокот на се-

која година задолжително се зголемуваат за про-
центот на порастот на просечниот личен доход во 
Југославија од претходната година и на почетокот 
на секоја година се утврдува основот на додатокот 
за нега и помош од друго лице." 

Член 8 
По член 46 се додава нов член 46а, кој гласи: 
„(1) Семејната инвалиднина се зголемува по-

времено во врска со општото економско движење, а 
најдоцна секоја трета година, 

(2) Одлука за зголемување на инвалиднината од 
став 1 на овој член донесува Сојузниот извршен 
совет." 

Член 9 
На корисниците на семеен додаток што овој до-

даток го оствариле до 31 декември 1971 година, ќе 
им се утврди нов износ на семејниот додаток во 
смисла на чл. 3 и 4 од овој закон. 

Член 10 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на С)ФРЈ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1972 година. 

681. 

Врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 1, издавам 

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

ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
г Се прогласува Законот за измени и дополненија 

на Основниот закон за пензиското осигурување, што 
го усвои Сојузната скупштина, на седницата на 
Соборот на народите од 28 декември 1971 година и 
на седницата на Социјално-здравствениот собор од 
28 декември 1971 година. 

ПР бр. 31 
29 декември 1971 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ 

ЗАКОН ЗА ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 1 
Во Основниот закон за пензиското осигурување 

(„Службен лист на СФРЈ", бр. 51/64, 56/65, 14//66, 
1/67, 18/67, 31/67, 54/67, 17/68, 32/68, 55/68, 11/69, 56/69, 
47/70, 60/70, 15/71 и 16/71), по член 232ѓ се додава нов 
;член 232е, кој гласи: 

„(1) По исклучок од одредбите на член 102 од 
овој закон, пензиите на воените осигуреници оства-
рени до крајот на 1971 година, се усогласуваат така 
што како основа за утврдување на новиот износ на 
усогласената пензија се зема платата што според про-
писите важечки на 31 декември 1971 година им при-
паѓала на активните воени лица од ист чин односно 
класа. 

(2) Во поглед на утврдувањето на соодветна 
плата во смисла на став 1 од овој член, како и на 
обезбедувањето на средствата потребни за усогла-
сување на пензиите според овој член, се примену-
ваат одредбите на член 232д ст. 2 и 3 и член 232ѓ од 
овој закон." 

Член 2 
Во член 236а став 1 зборовите: „понизок од 990 

динари" се заменуваат со зборовите: „понизок од 
износот на просечниот личен доход во Југославија 
од претходната година", а зборовите: „од 990 ди-
нари, како износ кој со сојузниот пропис е опре-
делен како основ за определување на боречкиот до-
даток во 1970 година," се заменуваат со зборовите: 
„кој го сочинува износот на просечниот личен доход 
во Југославија од претхрдната година". 

Во став 2 по зборовите: „според тој член," се 
додаваат запирка и зборовите: „како и на кои спо-
ред тој член пензиите не им се усогласуваат во по-
четокот на календарската година затоа што личниот 
доход остварен во претходната година е земен за 
утврдување на пензискиот основ,". 

Член 3 
Усогласување на пензиите според овој закон ќе 

им се изврши по службена должност на сите зате-
чени уживатели на старосни инвалидски и семејни' 
пензии. Новите износи на така усогласените пензии 
им припаѓаат од 1 јануари 1972 година. 

Член 4 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во„Службен лист на СФРЈ". 

682. 

Врз основа ца Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 1, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА КОМПЕН-
ЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ВЕШТАЧКИ 
ЃУБРИЊА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ОПРЕДЕ-
ЛЕНИ ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ ПОРАДИ ЗГО-
ЛЕМУВАЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА ЗЕМЈОДЕЛ-

СКИТЕ ПРОИЗВОДИ 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за компензации на производителите на 
вештачки ѓубриња и на производителите на 
определени прехранбени производи поради зголе-
мувањето на цените на земјоделските производи, 
што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на 
Соборот на народите од 28 декември 19-71 година и 
на седницата на Општествено-политичкиот собор 
од 28 декември 1971 година. 

ПР бр. 32 
29 декември 1971 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, с р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
КОМПЕНЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА 
ВЕШТАЧКИ ЃУБРИЊА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ-
ТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВО-
ДИ ПОРАДИ ЗГОЛЕМУВАЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА 

ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИ 

Член 1 
Во Законот за компензации на производителите 

на вештачки ѓубриња , и на производителите 
на определеа^ прехранбени производи испади зголе-
мувањето на цените на земјоделските производи 
(„Службен лист на. СФРЈ", бр. 32/71 и 44/71) во 
член 1 ст. 2 и 3 зборовите: „31 декември 1971 го-
дина" се заменуваат со зборовите: „29 февруари 
1972 година". 

Член 2 
Во член 2 став 1 на крајот се додава нова рече-

ница, која гласи: „Средствата за компензации од 
член 1 на овој закон за периодот од 1 јануари до 
29 февруари 1972 година се обезбедуваат во Бу-
џетот на федерацијата за 1972 година.4". 

Член 3 
Во член 4 ст. 1 и 2 зборовите: „31 декември 1971 

година" се заменуваат со зборовите: „29 февруари 
1972 година". 

Член 4 
Овој закон влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен лист на СФРЈ". 

683. 

Врз основа на член 174 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и 
Уставниот амандман IX точка 1 став 2, Сојузната 
скупштина, на седницата на Соборот на народите 
од 28 декември 1971 година и на седницата на Сто-
панскиот собор од 28 декември 1971 година, донесе 

Р Е З О Л У Ц И Ј А 
ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ПРОИЗВОДИТЕ И УСЛУ-
ГИТЕ И ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА 1972 ГОДИНА 
ЗА ГОДИНА НА КВАЛИТЕТОТ ВО ЈУГОСЛАВИЈА 

I 

Квалитетот на производите и услугите претста-
вува значаен фактор во областа на стопанството и 
на општествениот стандард. Поради тоа се наметнува 
потребата на прашањето за квалитетот на произво-
дите и услугите да му се посвети посебно внимание. 

Сегашниот степен на нашиот општествен и сто-
пански развиток и достигнатото ниво на производ-
ните сили и на социјалистичките производствени 
односи бараат битно да се менуваат сфаќањата и 
политиката во областа на квалитетот на производите 
и услугите во правец на постојано подобрување на 
тој квалитет и на уште поголемо ангажирање на 
сите фактори што на одреден начин се заинтере-
сирани за тој квалитет и што можат да влијаат врз 
неговото подобрување. 

Во се поострата конкуренција на домашниот и 
светскиот пазар, квалитетот на производите и услу-
гите претставува во современиот свет фактор од 
прворазредно значење за националната еконимика, 
особено од становиштето за вклучување во меѓуна-
родната поделба на трудот. Затоа грижата за ква-
литетот не е само работа на работните организации 
што произведуваат одредени производи односно што 
вршат одредени услуги, туку станува се повеќе ра-

бота на целото општество. Надминато е сфаќањето 
дека организирањето и обезбедувањето на контрола-
та на квалитетот треба да се врпги само и исклучиво 
во производството, а не и во натамошн,ите фази од 
производителот до крајниот потрошувач. Тоа значи 
дека во прашањето за квалитетот треба да бидат 
ангажирани и зантересирани не само производител-
ските организации туку и прометните и потрошувач-
ките организации, како и непосредните потрошува-
чи. Со поорганизирано и поактивно ангажирање на 
непосредните потрошувачи -г- граѓани на праша-
њата за квалитетот на производите и услугите може 
да се придонесе тој квалитет да се подигне на по-
високо ниво, што е од непосреден интерес за тие 
потрошувачи, особено кога станува збор за произво-
дите и услугите што тие секојдневно ги користат. 

II 
Факт е дека помеѓу производителите веќе за-

почна процесот за менување на сфаќањата и погле-
дите за нивото и значењето на квалитетот на нив-
ните производи. На тоа се повеќе ги упатуваат ус-
ловите на стопанисувањето и желбата за што по-
добар пласман на нивните производи. Покрај тоа, од 
значење е и тоа дека одделни големи потрошувачи (го-
леми интеграциони заедници, големи технички си-
стеми и др.), заради поуспешно и поквалитетно вр-
шење на своите задачи односно дејности во совре-
мените услови на стопанисување, се почесто им по-
ставуваат на производителите поостри технички и 
други услови во поглед на квалитетот на нивните 
производи. Тоа има одредено влијание врз произво-
дителите да произведуваат и да испорачуваат про-
изводи од соодветен квалитет. Поради тоа-во прак-
тиката уследија напори на производителите за соз-
давање кадровски и други услови што треба да 
овозможат и да обезбедат поквалитетно производ-
ство. Тоа веќе даде одредени резултати, но тие ре-
зултати уште не се во се задоволителни. Слична е 
ситуацијата и со организациите што даваат разви 
услуги (од областа на прометот на стоки и др.). 

Од друга страна, широкиот круг индивидуални 
потрошувачи се повеќе покажуваат интерес за пра-
шаната на квалитетот на производите и услугите и се 
поорганизирано започнуваат да настануваат во бор-
бата за подобрување на тој квалитет. Техничката 
естетика која се опира врз вкусот и навиките на 
потрошувачите започнува да добива секојдневно се 
поголемо значење и влијание врз квалитетот на 
производите и услугите. Системот на информации 
како ефикасно средство за известување на јавноста 
за значењето на квалитетот на производите и услу-
гите започнува да добива секојдневно се поголема 
примена во практиката. 

Важечките нормативни акти што се однесуваат 
на квалитетот на производите и услугите (југосло-
венски стандарди, прописи за квалитетот на пре-
хранбените производи, прописи за атестирање на 
одредени производи и др.), како и организирањето и 
спроведувањето на контролата на квалитетот во ра-
ботните организации и воопшто, имаат одредено зна-
чење и влијание врз квалитетот на производите и 
услугите. Но, и тука е потребно да се направат по-
големи напори и да се вложи повеќе системска ра-
бота. 

III 
Последниве' години ка ј нас е постигнат виден 

напредок во поглед квалитетот на производите и 
услугите, но факт е дека со тоа уште не можеме да 
бидеме задоволни. Постигнатиот квалитет и темпото 
со кое се подига тој на повисоко ниво и натаму е 
во заостанување во однос на меѓународното ниво и 
напорите што во повеќето земји се преземаат за 
постојано подобруваше на квалитетот на произво-
дите и услугите. Со тоа се отежнува нашата земја 
односно нашето стопанство да се вклучи во свет-
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окото стопанство и во меѓународната поделба на 
трудот. Од друга страна, тоа неповолно влијае и 
врз стопанските и општествените движења во зем-
јата и врз општите настојувања и напори насочени 
кон подигање на општествениот стандард, а посебно 
на животниот стандард на работните луѓе, бидејќи 
мора да се има предвид дека прашањата за квали-
тетот на производите и услугите е непосредно и тесно 
поврзано со прашањето за заштита на интересите на 
потрошувачите. 

Во стопански развиените земји и во земјите што 
настојуваат да станат стопански и економски раз-
виени, на прашањето за квалитетот н^ производите 
и улугите му се посветува особено внимание. Според 
своето значење и карактер тоа е општо општествено 
и системско прашање, и се работи постојано врз не-
гово усовршување, што не би можело да се каже и 
за нашата земја. Покрај тоа, во многу земји во си-
стемот на стручното и високото образование на кад-
рите е вклучено и изучување на квалитетот на 
производите и услугите, додека кај нас во ТОЈ по-
глед се. прават ,почетни чекори. 

Појдувајќи од напред изложеното, а за обезбе-
дување што подобар квалитет на производите и 
услугите, во наредниот период е потребно: 

1) прашањето за квалитетот на производите и 
услугите да стане грижа на целата општествена 
заедница; 

2) работните организации, како производител-
ските така и прометните односно услужните, да 
преземаат соодветни мерки (техничко-технолошки, 
мерки во поглед на оспособувањето на стручните 
кадри и др.) за постојано подобрување на квалите-
тот на своите производи и услуги; 

3) по пат на нормативна дејност во областа на 
квалитетот на производите и услугите да се насо-
чува политиката за квалитетот и да се поттикнува 
и обезбедува одреден квалитет на производите и 
услугите; 

4) да се обезбеди ефикасен систем на контрола 
на квалитетот, како во работните организации, така 
и од Страна на општествено-политичките заедници 
и нивните органи; 

5) индивидуалните потрошувачи - граѓани 
уште повеќе да се ангажираат на прашањата за 
квалитетот на производите и услугите и со свои 
предлози и сугестии да влијаат и да придонесуваат 
за постојано подобрување на квалитетот; 

6) научните и стручните организации да се ко-
ристат во уште поголема мера по разни прашања 
од областа на квалитетот на производите и услу-
гите и во тоа и тие да даваат свој придонес; 

7) средствата за информации (печатот, радиото 
и др.) да ја известуваат јавноста за сите мерки што 
надлежните органи и организации ги преземаат во 
врска со квалитетот нћ производите и услугите и да 
влијаат врз формирањето на јавното мнение како 
фактор од значење за креирањето на политиката 
и на мерките за нејзиното спроведување. 

IV 
За да се обезбедат што подобри услови и даде 

поттик за постојана акција и за што поголемо 
ангажирање на сите фактори во подигањето на 
Квалитетот на производите и услугите, Сојузната 
скупштина ја прогласува 1972 година за Година на 
квалитетот во Југославија. 

V 
Сојузниот извршен совет во границите "чо-

јата надлежност: 
1) ќе презема мерки и ќе донесува соодветни 

решенија во областа на стандардите, атестите, цер-
тификатите, знаците на квалитетот и др., вклучу-
вајќи го и преземањето на мерки во врска со орга-
низацијата и функционирањето на инспекциите 
надлежни за контрола на квалитетот на произво-
дите и услугите; - - -

2) ќе презема мерки во поглед на нормативната 
дејност во областа на квалитетот на производите и 
услугите (донесување нови прописи, измени и до-
полненија на важечките проциси и др.). 

За остварување на целите на Годината на 
квалитетот во Југославија, Сојузната скупштина ќе 
формира Совет на Годината на квалитетот како 
општо општествено тело. 

Советот на Годината на квалитетот: 
1) ќе дава иницијатива за преземање акции на 

Годината на квалитетот во Југославија и ќе ги 
насочува и координира тие акции; 

2) ќе презема мерки борбата за квалитетот на 
производите и услугите да не биде привремена 
акција, туку таа да стане составен дел на постојана 
стопанска и општествена активност; 

3) ќе дава иницијатива и ќе се грижи сите за-
интересирани работни и други организации и др-
жавни органи да имаат програми во врска со Го-
дината на квалитетот во Југославија и со квалитетот 
на своите производи и услуги; 

4) ќе презема мерки да се обезбеди наставните 
програми на одредени образовни установи да ја 
опфатат и материјата од областа на квалитетот на 
производите и услугите; 

5) ќе дава иницијатива и ќе се грижи квалите-
тот на производите и услугите да најде соодветно 
место во плановите за развој на работните и други 
организации и на општествено-политичките заед-
ници; 

6) ќе ги поттикнува печатот, радиото, телевизи-
јата и другите средства за јавно информирање да 
ја известуваат јавноста за политиката и за мерките 
од областа на квалитетот на производите и услу-
гите; 

7) ќе установува и ќе доделува повелби и други 
видови признанија за постигнат квалитет на про-
изводите и услугите; 

8) ќе врши и други работи во врска со Годината 
на квалитетот во Југославија. 

VI 
Сојузната скупштина им препорачува на рабо-

тните организации и на нивните, асоцијации, на 
општествено-политичките заедници и на нивните 
органи и на другите организации, појдувајќи од 
интенциите на оваа резолуција, да преземат мерки 
и да осигурат тежиштето на конкретните акции за 
унапредување на квалитетот на производите и ус-
лугите да биде во работните организации, а особено 
во оние работни организации чие учество на паза-
рот има посебно значење за животниот стандард на 
работните луѓе. 

Сојузната скупштина се обрнува до собранијата 
на републиките и автономните покраини и на дру-
гите општествено-политички заедници, до Соција-
листичкиот сојуз на работниот народ на Југославија 
и до другите општествено-политички организации, 
како и до општествените организации што се зани-
маваат со прашањата за квалитетот и стандардот 
на работните луѓе, со своето активно ангажирање 
да придонесат за остварување на целите и задачите 
утврдени во оваа резолуција. 

Сојузна скупштина 

АС бр. 517 
29 декември 1971 година 

Белград 

i Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

Претседател ' Претседател 
на Стопанскиот собор, на Соборот на "народите, 
Васил Гривчев, с. р. Мика Шпиљак, с. р. 
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684. 

Врз основа на Уставниот амандман IX точка 1 
став 3 алинеја 4, Сојузната скупштина, на седни-
цата на Соборот на народите од 28 декември 1971 
година и на седницата на Општествено-политички-
от собор од 28 декември 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОРЕДОТ НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕНИ ЗА 
ПОТРЕБИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1972 ГО-

ДИНА 

1. Девизите за потребите на федерацијата во 
1972 година, во вкупен износ од 2.590,255.200 динари, 
можат да се користат за нестоковни и стоковни 
плаќања на сојузните органи на управата и на со-
јузните организации, на установите, на органите 
на општествените организации што својата дејност 
ја вршат на територијата на цела Југославија и на 
граѓанските правни лица, како и за намирување 
на другите потреби на федерацијата, и тоа: 
1) за нестоковни плаќања до 

износот од 482,014.700 динари 
2) за стоковни плаќања до из-

носот од 1.659,369.400 динари 
Од вкупниот износ на девизите од став 1 на 

оваа точка се издвојува износот од 434,687.100 ди-
нари за намирување на непредвидените и недоволно 
предвидените расходи на федерацијата (средства 
на резервата). 

За користење на средствата на резервата од 
став 2 на оваа точка одлучува Сојузниот извршен 
совет. 

2. Од вкупниот износ на девизите од точка 1 
став 1 на оваа одлука се издвојува износот од 
14Д84.000 динари на име дополнителни средства на 
Социјалистичка Република Македонија. 

3. Со распоредот на девизите за 1972 година, кој 
е отпечатен кон оваа одлука и е нејзин составен 
дел, се утврдуваат, во границите на износите од 
точка 1 став 1 на оваа одлука, највисоките износи 
на девизи за одделни корисници. 

4. Од вкупниот износ на девизите од точка 1 
на оваа одлука можат да се користат 72% во де-
визи што се од значење за одржување на ликвид-
носта во меѓународните плаќања, а 28% во д р у т 
девизи. 

Сојузниот извршен совет или орган што тој ќе 
го овласти може да им одобрува на одделни ко-
рисници користење на девизи во поголеми односно 
помали проценти од процентите утврдени во став 1 
на оваа точка, со тоа што вкупниот износ на де-
визите да не може да надмине 72% во девизи што 
се од значење за одржување на ликвидноста во ме-
ѓународните плаќања и 23% во други девизи. 

5. Сојузниот извршен совет или орган што тој 
ќе го овласти ќе го распореди износот на девизите 
од редниот број 68 од Распоредот на девизите за 
1972 година врз одделни корисници. 

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од 1 јануари 1972 година. 

Сојузна скупштина 

АС бр. 547 
29 декември 1971 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

на 
Претседател 

Општестезно-политич-
клот собор. 

Радомир Коматина, с. р. 

Претседател 
на Соборот на народите, 
Мика Шпиљак, с. р. 

РАСПОРЕД НА ДЕВИЗИТЕ ЗА 1972 ГОДИНА 

Род. 
број 

К о р и с н и к Изразено во динари 

1 Претседателство на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија 
— нестоковни плаќања 
— стоковни плаќања 

2 Сојузна скупштина 
— нестоковни плаќања 
— стоковни плаќања 

3 Секретаријат за законодавство на Сојузната 
скупштина 
— неетоковни плаќања 

4 Совет на федерацијата 
— нестоковни плаќања 

5 Секретаријат на Претседателот на Републиката 
— нестоковни плаќања 
— стоковни плаќања 

6 Сојузен извршен совет 
— нестоковни плаќања 
— стоковни плаќања 

7 Служба за обезбедување во зградите на со-
јузните органи 
— нестоковни плаќања 
— стоковни плаќања 

810.000 
225.000 

1,072.000 
4,385.000 

2,137.500 
394.500 

7,249.500 
35,809.500 

7.000 
528.000 

1,035.000 

5,457.000 

15.000 

80.000 

2,532.000 

43,059.000 

535.000 
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Уставен суд на Југославија 
- нестоковен плаќања 
Врховен суд на Југославија 
- нестоковни плаќања 
Сојузно јавно обвинителство 
- нестоковни плаќања 

11 Сојузно јавно правобранителство 
— нестоковни плаќања 

12 Сојузен секретаријат за надворешни работи 
— нестоковни плаќања 
— стоковни плаќања 

13 Сојузен секретаријат за народна одбрана 
— нестоковни плаќања 
— стоковни плаќања 

14 Сојузен секретаријат за внатрешни работи 
— нестоковни плаќања 
— стоковни плаќања 

15 Сојузен совет за безбедност на сообраќајот 
— нестоковни плаќања 

16 Сојузен секретаријат за стопанство 
— нестоковни плаќања 

17 Сојузен пазарен инспекторат 
— нестоковни плаќања 

18 Сојузен секретаријат за земјоделство 
— нестоковни плаќања 
— стоковни плаќања 

19 Сојузен секретаријат за сообраќај и врски 
— нестоковни плаќања 

20 Сојузен секретаријат за финансии 
— нестоковни плаќања 

21 Сојузен секретаријат за надворешна трговија 
— нестоковни плаќања 

22 Сојузен секретаријат за труд и социјална 
политика 
— нестоковни плаќања 
— стоковни плаќања 

23 Сојузен секретаријат за правосудни и општи 
управни работи 
— нестоковни плаќања 

24 Сојузна управа за царини 
— нестоковни плаќања 
— стоковни плаќања 

25 Сојузна управа за цивилна воздушна пловидба 
— нестоковни плаќања 
— стоковни плаќања 

26 Сојузна геодетска управа 

27 Сојузна управа за радиоврски 
— нестоковни плаќања 
— стоковни плаќања 

28 Сојузен завод за општествено планирање 
— неетоковни плаќања 

29 Сојузен завод за цени 
— нестоковни плаќања 

30 Сојузен завод за меѓународна научна, прос-, 
ветно-културна и техничка соработка 
— нестоковни плаќања: 

научно-техничка соработка (План I) 
научно-техничка соработка (План II) 

— стоковни плаќања 

31 Сојузен завод за статистика 
— нестоковни плаќања 
— стоковни плаќања 

263,400.000 
2,180.000 

32,360.000 
1.457,640.000 

4,107.000 
34,252.000 

1.231 ООО 
629.000 

3,321.800 
85.000 

742.000 
2,722.000 

1,351.500 
36,911.000 

30.000 
474.000 

8,252.600 
7,730.000 

203.000 

96.700 
3,745.300 

60.000 

10.000 

10.000 

30.000 

265,580.000 

1.490,000.000 

38,359.000 

13.500 

512.000 

50.000 

1,860.000 

1,232.000 

2,382.000 

1,239.000 

3,406.800 

154.000 

3,464.000 

38,262.500 

16.000 

504.000 

90.000 

30.000 

16,135.600 

3,842.000 
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32 Сојузен хидрометеоролошки завод 
— нестопански плаќања 339.000 
— стоковни плаќања 2,506.000 2,845.000 

33 Југословенски завод за стандардизација 
— нестоковни плаќања 350.000 

34 Сојузен завод за патенти 
— нестоковни плаќања 275.000 

35 Сојузен завод за мери и скапоцени метали 
— нестоковни плаќања 147.000 
— стоковни плаќања 600.000 747.000 

36 Сојузен геолошки завод 
— нестоковни плаќања 9.000 

37 Сојузна дирекција за резерви на прехранбени 
производи 
— нестоковни плаќања 45.000 

38 Сојузна дирекција за резерви на индустриски 
производи 
— нестоковни плаќања 150.000 

39 Југословенска слободна зона во Солун 
— нестоковни плаќања 

40 Југословенска комисија за соработка со ООН 998.000 
за просвета, наука и култура (UNESKO) 
— нестоковни плаќања 2,349.000 

41 Југословенска комисија за соработка со Ме-
ѓународниот фонд на ООН за помош на де-
цата (UNICEF) 50.000 
— нестоковни плаќања 

42 Југословенска комисија за соработка со ме-
ѓнародните здравствени организации 4,370.000 
— нестоковни плаќања 

43 Југословенска комисија за соработка со Ме-
ѓународната организација на трудот (MOT) 2,488.800 
— нестоковни плаќања 

44 Југословенска комисија за соработка со ООН 
за исхрана и земјоделство (FAO) 
— не сто ков ни плаќања 3,562.700 

45 Југословенска комисија за заштита од зага-
дување на морето и на водите на внатрешните 
пловни патишта 
— нестоковни плаќања 37.000 

46 Секретаријат на Сојузниот извршзн совет за 
информации 
— нестоковни плаќања 1,965.500 
— стоковни плаќања 150.000 2Д 15.500 

47 Секретаријат на Сојузниот извршен совет за 
следење на стопанските движења 
— нестоковни плаќања 30.000 

48 Сервис за.одржување на објектите за потре-
бите на репрезентацијата на сојузните органи 
— нестоковни плаќања 34.000 
— стоковни плаќања 615.000 649.000 

49 Управа на зградите на сојузните органи н а -
нов Белград 
— нестоковни плаќања 30.000 
— стоковни плаќања 1,633.000 1,663.000 

50 Сервис за административни и сметководствени 
работи 
— стоковни плаќања ^ 137.000 

51 Фонд на федерацијата за кредитирање на сто-
панскиот развој на стопански недоволно раз-
виените републики и краишта 
— нестоковни плаќања 48.000 

52 Фонд за кредитирање и осигурување на из-
возни работи 
— нестоковни плаќања 181.000 

53 Фонд за туристичка пропаганда и информа-
тивна дејност 
— нестоковни плаќања 16,450.000 

54 Претседателство на Сојузот на комунистите 
на Југославија 3,300.000 
— нестоковни плаќања 
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55 Сојузна конференција на Социјалистичкиот 
сојуз на работниот народ на Југославија 
— нестоковни плаќања 

56 Сојуз на борците на Народноослободителната 
војна на Југославија 
— нестоковни плаќања 

57 Сојуз на синдикатите на Југославија 
— нестоковни плаќања 

58 Југословенска лига за мир, независност и рав-
исправност на народите 
— нестоковни плаќања 

59 Југословенски сојуз на организациите за фи^ 
зинка култура 
— нестоковни плаќања 
— стоковни плаќања 

60 Југословенски олимписки комитет 
— нестоковии плаќања 

61 Совет на Народната техника на Југославија 
— нестоковни плаќања 
— стоковни плаќања 

62 Сојуз на извидниците на Југославија 
— нестоковен плаќања 

63 Противпожарен сојуз на Југославија 
— нестоковни плаќања 

64 Партизан на Југославија, Сојуз за телесно 
воспитување 
— нестоковни плаќања 

65 Југословенски црвен крст 
— нестоковни плаќања 

66 Планинарски сојуз на Југославија 
— нестоковни плаќања 
— стоковни плаќања 

67 Постојана конференција на градовите на Ју-
гославија 
— нестоковни плаќања 

68 Други општествени организации 
— нестоковни плаќања 

69 Служба на општественото книговодство 
— нестоковни плаќања 
— стоковни плаќања 

70 Народна банка на Југославија 
— нестоковни плаќања 
— стоковни плаќања 

71 Сојузна стопанска комора 
— несторовии плаќања 

72 Новинска агенција „Танјуг" 
— несторов ни плаќања 
— стоковни плаќања 

73 Сојузен завод за здравствена заштита 
— нестоковни плаќања 
— стоковни плаќања 

74 Сојузен завод за јавна управа 
— нестоковни плаќања 
— стоковни плаќања 

75 Национален одбор на СФРЈ на Меѓународната 
трговска комора 
— нестоковен плаќања 

76 Сојуз на заедниците на пензиското и инва-
лидското осигурување на Југославија 
— нестоковни плаќања: 

за редовна дејност 
за здравствена заштита 

1,421.500 
858.500 

137.000 
120.000 

14.000 
65.800 

16,728.500 
67,540.000 

1,622.000 
2,073.000 

10,638.000 
807.000 

50.000 
440.000 

80.000 
164.000 

121.000 
9,517.000 

1,680.000 

112.500 

2,342.000 

07.000 

2^80.000 

690.000 

2574100 

11.000 

30.000 

15.000 

236.000 

79.000 

05.000 

1,200.000 

84,268.500 

3,695.000 

49,795;000; 

11,445.000 

490.000 

244.000 

64.000 

9,638.000. 
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77 Архив на Југославија 
— нестоковни плаќања 11.500 
— стоковни плаќања 7.000 18.500 

78 „Филмски новости" 
— нестоковни плаќања 35.000 
— стоковни плаќања 344.000 379.000 

79 Југословенска лотарија 
— нестоковни плаќања 10.000 

80 Установа за одржување на внатрешните пло-
вни патишта 
— нестоковни плаќања 48.000 

81 Југословенски регистар на бродовите 
— нестоковни плаќања 21.000 
— стоковни плаќања 90.000 111.000 

82 Југословенски институт за урбанизам и стан-
беност 
— нестоковни плаќања 18.000 

83 Југословенски центар за техничка и научна 
документација 
— нестоковни плаќања 90.000 
— стоковни плаќања 375.000 465.000 

84 Југословенски завод за продуктивност на тру-
дот 
— нестоковни плаќања 84.500' 

85 Институт за проучување на туризмот 
— нестоковни плаќања 15.000 

86 Автосервис на сојузните органи 
— нестоковни плаќања 10.800 
— стоковни плаќања 660.800 4 671.600 

87 Југословенска радио-телевизија 
— нестоковни плаќања ч 7,951.800 

88 Југословенска авторска агенција 
— нестоковни плаќања 22.500 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

— нестоковни плаќања 482,014.700 
— стоковни плаќања 1.659,369.400 

2.141,384.100 

685. 

Врз основа на член 174 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и 
Уставниот амандман IX точка 1 став 2, а во врска 
со член 31 став 2 од Законот за Фондот на федера-
цијата за кредитирање на побрзиот развој на сто-
пански недоволно развиените републики и авто-
номни покраини, ^Сојузната скупштина, на седни-
цата на Соборот на народите од 28 декември 1971 
година и на седницата на Стопанскиот собор од 28 
декември 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ИЗМЕНИТЕ И ДОПОЛНЕ-
НИЈАТА НА СТАТУТОТ НА ФОНДОТ НА ФЕДЕ-
РАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ 
РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИ-
ЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ 

Се потврдуваат измените и дополненијата на 
Статутот на Фондот на федерацијата за кредити" 

рање на побрзиот развој на стопански недоволно 
развиените републики и автономни покраини, што 
ги усвоија Управниот одбор на Фондот на федера-
цијата за кредитирање на побрзиот развој на сто-
пански недоволно развиените републики и авто-
номни покраини, на седницата од 26 ноември 1971 
година и работната заедница на Фондот, на седни-
цата од 1 декември 1971 година. 

„ Сојузна скупштина 

АС бр. 533 
29 декември 1971 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

Претседател 
на Стопанскиот 

собор, 
Васил Гривчев, с. р. 

Претседател 
на Соборот 

на народите, 
Мика Шпиљак, с. р, 
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Врз основа на Уставниот амандман IX точка 1 
став 3, во врска со член 7 став 4 од Законот за извр-
шување на сојузниот 'буџет за 1971 година, Сојуз-
ната скупштина, по претходно прибавеното мисле-
ње од Сојузниот извршен совет, на седницата на 
Соборот на народите од 28 декември 1971 година и 
на седницата на Општествено-политичкиот собор од 
28 декември 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОДОБРУВАЊЕ 
НА ПРЕТСМЕТКИТЕ НА ПРИХОДИТЕ И НА РА-
СПОРЕДИТЕ НА ПРИХОДИТЕ НА ПОСЕБНИТЕ 
СМЕТКИ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРА 
ВАТА, СОЈУЗНИТЕ СОВЕТИ И СОЈУЗНИТЕ ОР-

ГАНИЗАЦИИ ЗА 1971 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за одобрување на пресметките 
на приходите и на распоредите на приходите на по-
себните сметки на сојузните органи на управата, 
сојузните совети и сојузните организации за 1971 
година („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/71 и 34/71), 
во точка 1 текстот под 1 се менува и гласи: 

,Д) Претсметката на посебната сметка на Сојуз-
ниот секретаријат за труд и социјална политика — 
со вкупно планирани приходи од 1,916.230 динари, 
со вкупно распоредени приходи од 1,213.074,80 ди-
нари и со нераспоредени приходи (резерва) од 
604.155,20 динари;". 

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

Сојузна скупштина 

АС бр. 531 
29 декември 1971 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина,' 
Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

Претседател 
на Општеетвено-поли-

тичкиот собор, 
Радомир Коматина, с. р. 

Претседател 
на Соборот на 

, народите, 
Мика Шпиљак, с. р. 

687. 
Врз основа на Уставниот амандман IX точка 1 

став 3, во врска со член 9 став 4 од Законот за извр-
шување на сојузниот буџет за 1970 година, Сојуз-
ната скупштина, по претходно прибавено^ мислење 
на Сојузниот извршен совет, на седницата на Собо-
рот на народите од 28 декември 1971 година и на 
седницата на Општествено-политичкиот собор од 
28 декември 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ОДОБРУВАЊЕ НА ЗАВРШНИТЕ СМЕТКИ НА 
ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА ПОСЕБНИТЕ 
СМЕТКИ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИ-

ЗАЦИИ ЗА 1970 ГОДИНА 

1. Во точка 1 на Одлуката за одобрување на за-
вршните сметки на приходите и расходите на по-
себните сметки на сојузните органи и организации 
за 1970 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 55/71), 
на крајот зборовите: „Вкупно 15,732.173,45 11,824.528,14 
3,907.645,31" се бришат. 

По потточка 3) се дода-ваат нови потточки 4) до 
7), кои гласат: 
„4) Сојузна 

управа 
за царини 44,326.018,32 34,272.336,70 10,053.681,62 

5) Сојузна 
геодетска 
управа 6,288.730 5,717.936,80 570.793,20 

6) Сојузен 
завод 
за мери и 

скапоцени 
метали 12.472.021,13 10,340.757,04 2,131.264,09 

7) Дирекција^ 
на Југо-
словен-
ската сло-
бодна зона 
во Солун 993.564,70 756.751,35 236.813". 

2. Во точка 2 став 1 зборовите: „Сојузниот се-
кретаријат за стопанство (средства за контрола на 
квалитетот на земјоделските производи наменети за 
извоз, средства за работите на ветеринарството и 
средства за заштита на растенијата), Сојузниот завод 
за патенти и Југословенскиот завод за стандардиза-
ција" се заменуваат со зборовите: „сојузните органи 
и организации од точка 1 на оваа одлука". 

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

Сојузна скупштина 

АС бр. 528 
29 декември 1971 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

на 
Претседател 

Општествено-политич-
киот собор, 

Радомир Коматина, с. р. 

Претседател 
на Соборот 

на народите, 
Мика Шпиљак, с. 

688. 
. Врз основа на Уставните амандмани II точка 2 

став 1 и IX точка 1 став 3 алинеја 4, во врска со 
член 43 став 2 од Законот за организацијата и де-
локругот на сојузните органи на управата и на со-
јузните организации и член 16 став 3 од Законот 
за Сојузниот извршен совет, Сојузната скупшти,на, 
на предлог од Комисијата за избор и именувања, а 
по прибавеното мислење од Сојузниот извршен со-
вет, на седмицата на Соборот на народите од 28 
декември 1971 година и на седницата на Општес-
твено-политичкиот собор од 28 декември 1971 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ 

ИМЕНУВА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА 

I. За генерален директор на Сојузниот завод за 
општествено планирање се именува д-р Борисав 
Јовиќ, член иа Сојузниот извршен совет, а за заме-
ник-генерален директор на Сојузниот завод за 
општеѕтвено планирање се именува Вуко Меденица, 
досегашен заменик-генерален директор на Сојуз-
ниот завод за општествено планирање. 

II. За заменици-сојузни секретари се имену-
ваат: 
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1. За заменик — сојузен секретар за земјоделс-
тво инис. Бранко Турудија, досегашен помошник-
директор на Фондот за унапредување на произ-
водството и пласманот на добиток и добиточни про-
изводи во Белград: 

2. За заменик-сојузен секретар за сообраќај 
и врски Ѓурѓе Миковиќ, досегашен началник на 
Градскиот секретаријат за комунални работи на 
град Белград. 

III. За заменик-секретар на Сојузниот из-
вршен совет се именува Лазар Максин, досегашен 
потсекретар во Сојузниот извршен совет. 

Сојузна скупштина 

АС бр. 555 
29 декември 1971 година 

Белград 

— Александар Трајковиќ, потпретседател на 
Републичкиот совет на Собранието на СР Србија. 

Сојузна скупштина 

АС бр. 524 
28 декември 1971 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина 

Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

Претседател 
на Општествено-

-политичкиот собор, 
Радомир Коматина, с. р. 

Претседател 
на Соборот на 

народите, 
Мика Шпиљак, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровиќ, с. р, 

Претседател 
на Општесгвено-политич- Претседател 

киот собор, на Соборот на народите, 
Радомир Коматина, с. р. Мика Шпиљак, с. р. 

689. 
Брз основа на Уставните амандмани II точка 2 

став 1 и IX точка 1 став 3 алинеја 4, во врска со 
член 25 став 2 од Законот за Фондот на федераци-
јата за кредитирање на побрзиот развој на стопан-
ски недоволно развиените републики и автономни 
покраини, Сојузната скупштина, на предлог од 
Комисијата за избор и именувања, а по пријавеното 
мислење од Сојузниот извршен совет, на седницата 
на Соборот на народите од 28 декември 1971 година 
и на седницата на Општествено-политичкиот собор 
од 28 декември 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ НА ФЕДЕ-
РАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ 
РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИ-
ЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ 

690. 

Врз основа на член 11 став 1. во врска со член 
24 став 1 точка 5 и чл. 184 и 185 од Законот за избор 
на сојузни пратеници („Службен лист на СФРЈ", 
Гф. 3/69), донесувам 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ 
ЗА ИЗБОР НА ЕДЕН ПРАТЕНИК: ЗА СТОПАНС-

КИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА 

1. Се распишуваат дополнителни избори за из-
бор на еден пратеник за Стопанскиот собор иа Со-
јузната скупштина во Изборната единица 51 — Ве-
лика Горица. 

?. Дополнителните избори ,ќе се одржат на 15 
февруари 1972 година. 

3. Роковите за вршење на изборните дејствија 
почнуваат да течат од 25 декември 1971 година. 

Бр. 020-213/71-1 
декември 1971 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

691. 
1. Се разрешуваат од должноста досегашниот 

претседател и членовите на Управниот одбор на 
Фондот на федерацијата за кредитирање на побр-
зиот развој на стопански недоволно развиените ре-
публики и автономни покраини. 

2. За претседател на Управниот одбор на Фон-
дот на федерацијата за кредитирање на побрзиот 
развој на стопански недоволно развиените репуб-
лики и автономни покраини се именува инж. Вајо 
Скенџиќ, член на Соборот на народите. 

3. За членови на Управниот одобр на Фондот на 
федерацијата за кредитирање на побрзиот развој 
на стопански недоволно развиените републики и 
автономни покраини се именуваат: 

— Марко Бачлија, претседател на Економскиот 
совет на Собранието на САП Војводина; 

— Авди Бакали, член на Стопанскиот собор на 
Сојузната скупштина; 

— Владимир Гошник, член на Извршниот одбор 
на Републичката конференција на ССРН на Сло-
венија; 

— Х а ј р о Капетановиќ, член на Општеетвено-
-политичкиот собор на Сојузната скупштина; 

— Павле Тасевски, директор на Заводот за план 
на СР Македонија; и 

Врз основа на член 24 од Законот за Сојузниот 
извршен совет („Службен лист на СФРЈ", бр. 32'71 
и 54/71), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ СЛУЖБА НА СОЈУЗНИОТ ИЗ-
ВРШЕН СОВЕТ ЗА МОБИЛИЗАЦИСКИ ПОДГО-

ТОВКИ 

1. За вршење на стручните и други работи од 
областа на мобилизациските подготовки за потре-
бите на Сојузниот извршен совет, како и за вршење 
на одредени стручни и други работи за потребите 
на сојузните органи на управата и на сојузните ор-
ганизации, што се однесуваат на работите на моби-
лизациските подготовки, се основа Служба на Со-
јузниот извршен совет за мобилизациски подготовки 
(во понатамошниот текст: Службата) како самостој-
на стручна служба. 

Службата ги врши стручните и други работи од 
областа на мобилизациските подготовки и за други 
сојузни органи, како и за извршните органи на Со-
јузната конференција на Социјалистичкиот сојуз на 
Работниот народ на Југославија, на советите на Со-
јузот на синдикатите cm Југославија, на Претседа-
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телството на Сојузот на' комунистите на Југославија, 
ма Претседателството на Сојузот на младината на 
Југославија и на Сојузниот одбор на Сојузот на 
здруженијата на борците од НОВ на Југославија, 
што ќе и ги доверат тие органи и организации. 

Работите од став 2 на оваа точка Службата 
може да ги врши и за потребите на други органи-
зации што ќе ги одреди Сојузниот извршен совет. 

2. Со работата на Службата раководи началник. 
Началникот го назначува и го разрешува од 

должност Сојузниот извршен совет. 
3. За работата на Службата началникот одго-

вара пред Сојузниот извршен совет, а за вршење 
на работите што ќе му ги доверат органите и орга-
низациите од точка 1 став 2 на оваа одлука одго-
вара пред тие органи односно организации, 

4. Во поглед засновувањето и престанокот на 
работниот однос на работниците на Службата, на-
чалникот ги има правата и должностите на старе-
шина на сојузен орган. 

5. Работниците на Службата сочинуваат посебна 
работна заедница. 

6. Средствата за работа на Службата се обез-
бедуваат во буџетот на федерацијата, во рамките на 
средствата за работата на Сојузниот извршен совет, 

Наредбодавец за извршување на претсметката 
на Службата е началникот. 

7. Првите општи акти за внатрешната органи-
зација и за систематизацијата на работните места 
на Службата ги донесува началникот, во согласност 
со Сојузниот извршен совет. 

8. Службата ќе ја преземе постојната докумен-
тација што се однесува на мобилизациските под-
готовки на Сојузниот извршен совет, на сојузните 
органи на управата и на сојузните организации, 
како и работниците што во стручната служба на 
Советот работеле на тие работи. 

9. Службата ќе започне со работа на 1 јануари 
1972 година до кој ден ќе ги преземе работниците и 
документацијата од точка 8 на оваа одлука. 

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

Р. п. бр. 236 
23 декември 1971 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

692, 

Врз основа на член 25 од Законот за девизното 
работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/66, 54/67, 
55/68, 13/69, 20/69, 50/69, 55/69, 32/70, 47/70, 53/70, 
15/71, 25/71 и 33/71), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА РАБОТ-
НИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ШТО СУРОВИНИТЕ И 
ДРУГИТЕ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ, ЧИЈ 
УВОЗ Е РЕГУЛИРАН, ГИ УВЕЗУВААТ ВО ОПРЕ-
ДЕЛЕН ОДНОС СПРЕМА ОСТВАРЕНИОТ ДЕВИ-

ЗЕН ПРИЛИВ ПО ИЗВОЗОТ ВО 1972 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за работните организации што 
суровините и другите репродукциони материјали, 
чиј увоз е регулиран, ги увезуваат во определен од-
нос спрема остварениот девизен прилив по извозот 
во 1972 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/71) 
во точка 2 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 

„По исклучок од став 1 на оваа точка, на работ-
ните организации на кои со решение од Сојузниот 

секретаријат за надворешна трговија за 1971 година 
им е утврдено дека плаќањата по увозот се пого-
леми од девизниот прилив по извозот, правото на 
користење на средствата наменети за увоз кој е по-
голем од девизниот прилив по извозот, во 1972 го-
дина се намалува за 20%. 

2. По точка 17 се додава нова точка 17а, која 
гласи: 

„17а. На работните организации на кои во сми-
сла на оваа одлука со решение на Сојузниот секре-
таријат за надворешна трговија им е утврден, од-
носот на увозот спрема извозот за 1972 година, во 
првиот квартал на 1972 година се намалува За 20% 
правото на користење на средствата според тоа ре-
шение. 

Намалениот износ на средствата од став 1 на 
оваа точка модѕе да се користи за плаќање на уво-
зот во четвртиот квартал на 1972 година." 

3. По точка 18 се додава нова точка 18а, која 
гласи: 

„18а. Девизите што работните организации од 
точка 1 на оваа одлука ги оствариле во смисла на 
Одлуката за работните организации што суровините 
и другите репродукциони материјали, чиј увоз е ре-
гулиран, ги увезуваат во определен однос спрема 
остварениот девизен прилив по извозот во 1971 го-
дина („Службен лист на СФРЈ", бр. 44/70, 53/70 и 
32/71), а тие девизи не ги користеле во таа година, 
можат да ги користат во 1972 година, и тоа: во пр-
виот квартал 25%, во вториот квартал 25% и во 
третиот и четвртиот квартал 50%." 

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

Р. п. бр. 235 
23 декември 1971 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

693. 

Врз основа на член 5 од Законот за кредитните 
работи со странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
29/66 и 24/71), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОД-
ЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА ИЗНОСИТЕ ДО 
КОИ ОВЛАСТЕНИТЕ БАНКИ ВО 1971 ГОДИНА 
МОЖАТ ДА КОРИСТАТ КРЕДИТИ ВО СТРАН-
СТВО И ДА БИДАТ ГАРАНТИ ПО КРЕДИТНИТЕ 
И ДРУГИ РАБОТИ НА ОВЛАСТЕНИТЕ БАНКИ И 

НА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Одлуката за височината на износите до кои 
овластените банки во 1971 година можат да кори-
стат кредити во станство и да бидат гаранти по кре-
дитните и други работи на овластените банки и на 
работните организации („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 30/71) ќе се применува до 31 март 1972 година. 

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

Р. п. бр. 234 
23 декември 1971 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
' Џемал Биедиќ, с. р. 
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694. 
Врз основа на член 99 од Законот за девизното 

работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/66, 54/67, 
55/68, 13/69, 20/69, 50/69, 55/69, 32/70, 47/70, 53/70, 
15/71, 25/71 и 33/71), Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБАТА 
НА СТОКИ ЗА ДЕВИЗИ ВО ЈУГОСЛАВИЈА И ЗА 
НАЧИНОТ НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ТИЕ ДЕ-

ВИЗИ 

1. Во Одлуката за продажбата на стоки за де-
визи во Југославија и за начинот на располагањето 
со тие девизи („Службен лист на СФРЈ", бр. 45/66, 
20/67, 26/67, 11/68, 26/69, 16/70, 6/71, 16/71 и 29/71) во 
точка 6 став 4 процентот: „25%" се заменува со процен-
тот: „15%". 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ ' , 

Р. п. бр. 233 
24 декември 1971 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

695. 

Врз основа на чл. 20, 22 и 25 од Законот за де-
визното работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 
29/66, 54/67, 55/68, 13/69, 20/69, 50/69, 55'69, 32/70, 
47/70, 53/70, 15/71, 25/71 и 33/71) и член 37 од Законот 
за прометот на стоки и услуги со странство („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 27/62 и „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71 и 29/71), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА ГЛОБАЛНАТА ДЕ-
ВИЗНА КВОТА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗОТ НА 
СУРОВИНИ И ДРУГИ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕ-

РИЈАЛИ ЗА 1972 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за утврдување и распределба на 
глобалната девизна квота за плаќање на увозот на 
суровини и други репродукциони материјали за 1972 
година („Службен лист на СФРЈ", бр. 47/71) во точка 
10 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 

„Неискористените девизи на глобалната девизна 
квота од 1971 година работните организации можат 
да ги користат во 1972 година, и тоа: 25% во првиот 
квартал, 25'% во вториот квартал и 50% во третиот 
и четвртиот квартал."' 

2. По точка 15 се додава нова точка 15а, која 
гласи: 

„15а. На работната организација на која во 
смисла на оваа одлука со решение на Сојузниот 
сек,ретаријат за надворешна трговија и е утврдена 
глобалната девизна квота за плаќање на суровини 
и други репродукциони материјали за 1972 година, 
средствата на глобалната девизна квота, одредени 
за користење во првиот квартал 1972 година, се на-
малуваат за 20'%. 

Намалениот износ на средствата на глобалната 
девизна квота од став 1 на оваа точка може да се 
користи за плаќање на увозот на суровини и други 
репродукциони материјали во четвртиот квартал на 
1972 година." 

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

Р. п. бр. 232 
23 декември 1971 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

696. 
Врз основа на член 19 став 2 и чл. 20 и 22 став 3 

од Законот за девизното работење („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 29/бб, 54/67, 55/68, 13/69, 20/69, 50/69, 
55/69, 32/70, 47/70, 53/70, 15/71, 25/71 и 33/71), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА ГЛОБАЛНАТА ДЕ-
ВИЗНА КВОТА ЗА УВОЗ НА СТОКИ ЗА ЛИЧНА 

ПОТРОШУВАЧКА ВО 1971 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за утврдување и распределба на 

глобалната девизна квота за увоз на стоки за лична 
потрошувачка во 1971 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 32/71) по точка 10 се додава нова точка 
10а, која гласи: 

„10а. Средствата на глобалната девизна квота 
од точка 10 став 1 на оваа одлука за кои е одредено 
да не можат да се користат во 1971 година, можат да 
се користат во 1972 година, и тоа: 20% во првиот 
квартал, 40% во вториот квартал и 4С'% во третиот 
и четвртиот квартал." 

2. По точка 14 се додава нова точка 14а, која 
гласи : 

„14а. Ако работната организација ги ко-ристи 
средствата на глобалната девизна квота противно 
на одредбите од оваа одлука, Сојузниот ^кретари-
јат за стопанство на таквата работна организација 
ќе и ја намали' глобалната девизна квота за двој-
ниот износ на средствата користени противно на од-
редената намена. Ако износот па користените сред-
ства е помал од 20% од вкупниот износ на утврде-
ната глобална девизна квота, Сојузниот секретари-
јат за стопанство ќе и ја намали на работната орга-
низација глобалната девизна квота за 20% од вкуп-
ниот износ на глобалната девизна квота утврден за 
таа работна организација." 

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

Р. п. бр. 231 
23 декември 1971 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

697. 
Врз основа на точка 1 од Одлуката за овласту-

вање на Сојузниот извршен совет за давање согла-
сност на актите на органите на управувањето на 
установите основани од сојузни органи („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 26/68), Сојузниот извршен совет 
донесува^ 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРИСОЕДИНУ-
ВАЊЕТО НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ ИНСТИТУТ 
ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУ-
РАТА КОН ЗАВОДОТ ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕ-

НИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА НА СР СРБИЈА 
1. Се дава согласност на Одлуката на Југосло-

венскиот институт за заштита на спомениците на 
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културата од1 25 јуни 1971 година за неговото присо-
единување кон Заводот за заштита на спомениците 
на културата на СР Србија и на Одлуката на Заво-
дот за заштита на спомениците на културата на СР 
Србија од 2 јуни 1971 година за прифаќаше на при-
соединувањето. 

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

Р. п. бр. 237 
23 декември 1971 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

698. 
Врз основа на член 58 од Законот на девизното ра-

ботење (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 29/66, 54/67, 
55/68, 13/69, 20/69, 50/69, 55/69, 32/70, 47/70, 53/70, 15/71, 
25/71 и 33/71), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА ИЗНОСИТЕ И УСЛОВИТЕ ЗА ПРОДАВАЊЕ 

ДЕВИЗИ НА ГРАЃАНИТЕ 

1. Во Одлуката за износите и условите за про-
давање девизи на граѓаните („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 45/66 и 52/67) точка 1 се менува и гласи: 

„1. За трошоци за приватни патувања во стран-
ство граѓаните можат да користат динари во износи 
и апоени согласно со Одлуката за изнесување и вне-
сување ефективни динари во патничкиот промет со 
странство (,,Службен лист на СФРЈ", бр, 45/66, 23/69, 
2/70 и 60/71)." 

2. Точка 1а се брише. 
3. Во точка 2 став 1 зборовите: „до износот од 

точка 1 на оваа одлука" се заменуваат со зборовите: 
„до износот од 550 динари". 

4. Во точка 3 зборовите: „точ. 1 и 2" се замену-
ваат со зборовите: „точка 2", а бројот: „2.500" — со 
бројот: „3.400". 

5. Во точка 4 зборовите: „од точка 1" се заме-
нуваат со зборовите: „од точка 2". 

6. По точка 6 се додава нова точка 6а, која 
гласи: 

„6а. Работите од точ. 2, 3 и 5 ст. 1 и 2 од оваа 
одлука овластените банки ги вршат според упат-
ството од Народната банка на Југославија." 

7. Во точка 7 став 2 се брише. 
8. Во точ. 2, 3 и 5 ст. 1 и 2 зборовите: „Народната 

банка на Југославија", различно членувани, се за-
менуваат со зборовите: „овластената банка" соод-
ветно пленувани. 

9. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1972 
година. 

Р.п. бр. 241 
24 декември 1971 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

699. 

Врз основа на член 8 став 1 од Законот за пре-
мину вање на државната граница и за движење во 
граничниот појас („Службен лист на СФРЈ", бр. 
13/65 и 12/67), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОСТОЈАНИОТ ГРАНИ-
ЧЕН ПРЕМИН КАЛУЃЕРОВО ЗА МЕЃУНАРОДЕН 

ДРУМСКИ СООБРАЌАЈ 

1. За преминување на државната граница спре-
ма Социјалистичка Република Романија се одредува 
постојаниот граничен премин Калуѓерово за меѓу-
народен друмски сообраќај, со почеток на работата 
на денот на влегувањето во сила на ова решение. 

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

Р, п. бр 238 
23 декември 1971 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

700. 

Врз основа на член 117 од Законот за воздуш-
ната пловидба ^,Службен лист на СФРЈ", бр. 12/65), 
во 4 согласност со сојузниот секретар за финансии, 
директорот на Сојузната управа за цивилна воздуш-
на пловидба издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ВОДЕЊЕ ВОЗДУХО-
ПЛОВИ ВО ВОЗДУШНИОТ ПРОСТОР НА ЈУГО-

СЛАВИЈА 

1. Кога југословенски и странски воздухоплови 
летаат во воздушниот простор на Југославија пла-
ќаат надоместок за користење на техничките уреди 
и услуги на службата за контрола на летањето 1во 
понатамошниот текст: надоместокот) според точ. 2 
до 5 од оваа наредба. 

2. Надоместокот за услуги дадени на воздухо-
плови во меѓународната воздушна пловидба при 
прелетување на Југославија без слетување, за секој 
километар поминат воздушен пат изнесува: 

Динари 
1) за авиони тежина над 5 до 25 тона 1,29 
2) за авиони тежина над 25 до 50 тона 1,62 
3) за авиони тежина над 50 тона 1,96 

Надо,местокот за услуги дадени на хеликоптери 
во меѓународната воздушна пловидба при прелету-
вање на Југославија без слетување изнесува 50% 
од надоместокот одреден во одредбите под 1 до 3 од 
став 1 на оваа точка. 

Ако надоместокот од став 1 на оваа точка се 
плаќа во странска валута, тој надоместок се плаќа 
по курсот утврден Брз основа на Законот за 
паритетот на динарот („Службен лист на СФРЈ", бр. 
58/71), и тоа од 22 декември 1971 година. 

3. Надоместокот за услугите дадени на возду-
хоплови во внатрешната пловидба изнесува 5% од 
надоместокот одреден во точка 2 на оваа наредба. 

4. Југословенските воени воздухоплови, воз-
духопловите со кои летаат шефови на држави и 
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спортските воздухоплови не плаќаат надоместок 
(член 117 став 2 од Законот за воздушната пло-
видба). 

Како спортски воздухоплови се подразбираат 
јуоословенските и странските воздухоплови тежина 
до 5 тона. 

5. Како тежина на воздухоплов при пресмету-
вањето на надоместокот според оваа наредба, се зе-
ма најголемата дозволена тежина означена во уве-
рението за пловидбеноста на воздухопловот. 

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа на-
редба престанува да важи Наредбата за надомес-
токот за водење воздухоплови во воздушниот прос-
тор на Југославија („Службен лист на СФРЈ", бр. 
56/65, 34/66, 2/68 38/68, 51/69, 56/70 и 7/71). 

7. Оваа наредба влегува во сила на 1 јануари 
1972 година. 

09 Бр. 10470/2 
23 декември 1971 година 

Белград 

Директор 
на Сојузната управа за 

цивилна воздушна 
пловидба, 

Милован Ѓокановиќ, с. р. 

701. 

Врз основа на точка 2 од Одлуката за мерките 
и начинот за утврдување посебна давачка при уво-
зот на одделни земјоделски и прехранбени произво-
ди („Службен лист на СФРЈ", бр. 16/68, 27/68 и 30/69), 
во согласност со сојузниот секретар за стопанство 
и со сојузниот секретар за надворешна трговија, ди-
ректорот на Сојузниот з;авод за цени издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ВИСОЧИ-
НАТА НА ПОСЕБНАТА ДАВАЧКА ПРИ УВОЗОТ 
НА ОДДЕЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ 

ПРОИЗВОДИ 

1. Во Наредбата за височината на посебната да-
вачка при увозот на одделни земјоделски и пре-
хранбени производи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
11/71, 15/71, 17/71, 19/71, 21/71, 48/71, 51/71, 54/71 
и 56/71) во точка 1 во одредбата под 105 на крајот 
точката се заменува со точка и запирка и по тоа 
се додава нова одредба, која гласи: 

,Д06) 01.05 Кокошки, подмладок, пилиња 
други 
б) подмладок 

1) пилиња еднодневни 
во износ од 0,70 динари за 
1 парче; 

2) други, коковчиња ,за несење кон-
зумни јајца 
во износ од 5,50 динари за 
1 килограм." 

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

Бр. 17-1062 
23 декември 1971 година 

Белград 

Заменик" директор 
на Сојузниот завод 

за цени, 
Александар Шкрабан, с. р. 

702. 

Врз основа на 'член 36 став 2 од Законот за де-
визното работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 
29/66, 54/67, 55/68, 13/69, 20/69, 50/69, 55/69, 32/70, 47/70, 
53/70, 15/71, 25/71 и 33/71), Советот на гувернерите на 
Народната банка на Југославија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ 
ПОГОЛЕМИ ПЛАЌАЊА И ДОГОВОРИ ЗА ПОГО-

ЛЕМИ СЕЗОНСКИ НАБАВКИ ВО СТРАНСТВО 

1. Во Одлуката за пријавување поголеми плаќа-
ња и договори за поголеми сезонски набавки во 
странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 51/66, 50/67 
и 4/71) во точка 2 став 1 износот: „75.000" се заме-
нува со износот: „85.000", а во став 2 износот: 
„1,500.000" - со износот: „1,700.000". 

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

О. бр 82 
27 декември 1971 година 

Белград 

Народна банка на Југославија 

Гувернер, 
д-р Иво Периншн, с. р. 

703. 

Врз основа на член 10 од Законот за девизното 
работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/66, 54/67, 
55/68, 13/69, 20/69, 50/69, 55/69, 32/70, 47/70, 53/70, 15/71, 
25/71 и 33/71), Советот на гувернерите на Народната 
банка на Југославија донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНЕСУВАЊЕ 
И ВНЕСУВАЊЕ ЕФЕКТИВНИ ДИНАРИ ВО ПАТ-

НИЧКИОТ ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО 

1. Во Одлуката за изнесување и внесување 
ефективни динари во патничкиот промет со стран-
ство („Службен лист на СФРЈ", бр. 45/66, 23/69 и 
2/70) точка 1 се менува и гласи: 

„1. Домашни и странски лица во патничкиот 
промет со странство можат да изнесуваат од Југо-
славија односно да внесуваат во Југославија ефек-
тивни динари до износ од 500 динари, и тоа во апо-
ени до 50 динари." 

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 
1972 година. 

О. бр. 83 
29 декември 1971 година 

Белград 

Народна банка на Југославија 

Вицегувернер, 
Бранислав Чолановиќ, с. р. 
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У К А З И 
Врз основа на точка 4 став 1 под 3 од Уставниот 

амандман XXXVII, Претседателот на Републиката 
донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ПАРАГВАЈ И ЗА 
НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМО-
ШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-
ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕ-

ПУБЛИКА ПАРАГВАЈ 

I 
Се отповикува 
Иван Бачун од должноста на извонреден и опол-

номоштен амбасадор на Социјалстичка Федеративна 
Република Југославија во Република Парагвај, со 
седиште во Буенос Аирес. 

II 
Се назначува 
Драган Бернардиќ, извонреден и ополномоштен 

амбасадор на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија во Република Аргентина, за извон-
реден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија во Република 
Парагвај, со седиште во Буенос Аирес. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 42 
16 декември 1971 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
, ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и членот 4 од Законот за одликувањата одлу-
чува да се одликуваат за заслуги и постигнати 
успеси во работата од значење за социјалистичката 
изградба на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Грегорец Иван; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Лебич Иван, Лодрант Ожбе, Меглич Јанез, Ме-
жек Марија, Прапортник Алојз, Розман Франц, 
Седеј Франц, Вушник Антон; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Ахчип Рудолф, Бертонцељ Франц, Бобнар 
Франц, Брешковић-Берковић Катица, Чрнилец 
Станислав, Фзјмут Иван, Гол мајер Анка, Гробов-
шек-Велкаврх Антонија, Хассл-Јенко Ида, Хвали-
ца Венчеслав, Југовиц-Ваљавец Марија, Калишшш 
Јанез, Кодрин Михаел, Котвик Станко, Меглич-
-Шилар Антонија, Muller Корнелија, Перко Франц, 
Пернуш Мирко, Петернељ Павел, Радович Леополд, 
Рашко Алојз, Рудл Јоже, Скалар Јосип, Шарабон-
-Приможич Марјета, Штандекер-Котвик Марија, 
Штуцив-Узер Вера, Зупав Франц; 

за заслуги на полето на јавната дејност со која 
се придонесува за општиот напредок на. земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Розман Јанко; 
за примерно залагање и постигнати успеси во 

работата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Бевц Албин, Божич-Валчаншек Олга, Пико 

Франц, Среббт-МиНег Фрања, Божанк Франц; 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Дуговић-Петернељ Јелка, Градишар Јанко, Гра-
шић-Жепич Елза, Хорват-Млинар Вида, Јагодич-
-Зупанчич Е кадија, Јеромел Андреј, Кебер Фрањо, 
Кереник-Мекуч Јожефа, Копач-Вук Ана, Лаевте 
Здравко, Лодрант Андреј, Лодрант Станко, Оцепек-
-Ридл Лизика, Пехарц Антон, Пехарц Иван, Пеш л 
Фридерик, Пухаљ-Седеј Славка, Ропрет-Кокал^ 
Штефанија, Скумавец-Студен Антонија, Солер-
-Когеј Марија, Степанчич-Ваљавец Аница, Врхов-
ник-Кордеж Кристина, Залетељ Драга, Зупан-При-
можич Јожефа, Зулан Штефка. 

Бр. Џ 
22 јануари 1971 година 

Белград 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито е. р 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и членот 4 од Законот за одликувањата одлу-
чува да се одликуваат за особени заслуги и постиг-
нати успеси во р.аботата од значење за социјали-
стичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Ристевски Аце; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Шапкар Ристо; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Андреевски Страхил, Анѓелов Ордан, Ангелов-
ски Благоја, Антов Димитар, Авдија Адеми, Дими-
тров Трајко, Ђорђевић Воислав, Христовски Горѓи, 
Илевски Атанас, Илевски Михајло, Костов Борис, 
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Николовски Предраг, Павловски Мирко, Петровски 
Раде, Софревски Јован, Спировски Спиро, Шарев-
ски Чедо, Тодоровски Тодор, Бошковски Киро; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Андоновски Јонче, Ангеловски Миле, Дими-
триески Славе, Фидановски Томе, Христовски Љу-
бомир, Илиевски Петар, Каранфиловски Никола, 
Лечић Лазар, Петровски Јонче, Поповска-Дабевска 
Вера, Симески Томислав, Синадиновски Воислав, 
Узуновски Борис; 

за заслуги на полето на јавната дејност со која 
се придонесува за општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Попов Гојко; 
за примерно 

работата 
залагање и постигнати успеси во 

СО МЕДАЛ НА 

Бурески Блаже, Крајчев 

Бр. 11 
2 февруари 1971 година 

Белград 

ТРУДОТ 

Александар. 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. 

С О Д Р Ж И Н А : 
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Страна 
- 1121 Буџет на федерацијата за 1972, година 

Закон за извршување на Буџетот на фе-
дерацијата за 1972 година — — — — 1154 
Закон за финансирање на федерацијата 
во 1972 година — - - — — — — — 1155 
Закон за вршење на внатрешните работи 
од надлежноста на сојузните органи на 
управата — — — — — — — — 1156 
Закон за измени и дополненија на Законот 
за воените инвалиди од војните — — — 1160 
Закон за измени и дополненија на Ос-
новниот закон за пензиското осигурување 1161 
Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за компензации на производителите 
на вештачки ѓубриња и на производителите 
на определени прехранбени производи по-
ради зголемувањето на цените на земјо-
делските производи — — — — — — 1162 
Резолуција за квалитетот на производите 
и услугите и за прогласување на 1972 го-
дина за Година на квалитетот во Југо-
славија — — — — — — — — — 1162 
Одлука за распоредот на девизите ут-
врдени за потребите на федерацијата за 
1972 година - - - - - - - - - 1164 
Одлука за потврдување на измените и 
дополненијата на Статутот на Фондот на 
федерацијата за кредитирање на побрзи-
от развој на стопански недоволно разви-
ените републики и автономни покраини 1168 
Одлука за измена на Одлуката за одоб-
рување на пресметките на приходите и 
на распоредите на приходите на посебни-
те сметки на сојузните органи на управа-
та, сојузните совети и сојузните организа-
ции за 1971 година — — — — — — 1169 

Страна 
Одлука за измена и дополнение на Одлу-
ката за одобрување на завршните сметки 
на приходите и расходите на посебните 
сметки на сојузните органи и организации 
за 1970 година - - - - - - - 1169 
Одлука за именување на функционерите 
што ги именува Сојузната скупштина — 1169 
Одлука за разрешување и именување 
членови на Управниот одбор на Фондот на 
федерацијата за кредитирање на побр-
зиот развој на стопански недоволно раз-
виените републики и автономни покраини 1170 
Одлука за распишување дополнителни 
избори за избор на еден пратеник за Сто-
панскиот собор на Сојузната скупштина 1170 
Одлука за основање Служба на Сојузни-

.от извршен совет за мобилизациски под-
готовки — — — — — — — — — 1170 
Одлука за дополненија на Одлуката за 
работните организации што суровините и 
другите репродукциони материјали, чиј 
увоз е регулиран, ги увезуваат во опреде-
лен однос спрема остварениот девизен 
прилив по извозот во 1972 година — — 1171 
Одлука за продолжување на важењето на 
Одлуката за височината на износите до 
кои овластените банки во 1971 година мо-
жат да користат кредити во странство и 
да бидат гаранти по кредитните и други 
работи на овластените банки и на работ-
ните организации — — — — — — 1171 
Одлука за измена на Одлуката за про-
дажбата на стоки за девизи во Југослави-
ја и за начинот на располагањето со тие 
девизи — — — — — — — — — 1172 
Одлука за дополненија на Одлуката за 
утврдување и распределба на глобалната 
девизна квота за плаќање на увозот на 
суровини и други репродукциони матери-
јали за 1972 година - - - - - - 1172 
Одлука за дополненија на Одлуката за 
утврдување и распределба на глобалната 
девизна квота за увоз на стоки за лична 
потрошувачка во 1971 година — — — 1172 
Одлука за давање согласност на присое-
динувањето на Југословенскиот институт 
за заштита на спомениците на културата 
кон Заводот за заштита на спомениците 
на културата на СР Србија — — — — 1172 
Одлука за измени и дополненија на Од-
луката за износите и условите за продава-
ње девизи на граѓаните — — — — — 1173 
Решение за одредување на постојаниот 
граничен премин Калуѓерово за меѓуна-
роден друмски сообраќај — — — — 1173 
Наредба за надоместокот за водење воз-
духоплови во воздушниот простор на Ју-
гославија — — — — — — — — 
Наредба за дополнение на Наредбата за 
височината на посебната давачка при уво-
зот на одделни земјоделски и прехранбе-
ни производи — — — — — — — 
Одлука за измена на Одлуката за прија-
вување поголеми плаќања и договори за 
поголеми сезонски набавки во странство 
Одлука за измена на Одлуката за изне-
сување и внесување ефективни динари 
Во патничкиот промет со странство — — 

Одликувања — — — — — — — — — 

694. 

695. 

696. 

697. 

698. 

699. 

700. 

701. 

702. 

703. 

1173 

1174 

1174 

1174 
1175 
1175 
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