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998. 
Врз. основа на член 337 точка 1 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ОБЕМ НА РАСХОДИТЕ НА 
БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1980 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за утврдување на вкуп-
ниот обем на расходите на Буџетот на федерација-
та за 1930 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, 
на седницата на Соборот на републиките и покра-
ините од 26 декември . 1979 година. 

ПР бр. 824 
26 декември 1979 година 

Белград Претседател 
на Републиката 

Јосип Броз Тито, с. р. 
,Претседател 

на Собранието на СФРЈ 
Драгослав Марковиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ОБЕМ НА РАС-
ХОДИТЕ НА. БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 

1980 ГОДИНА 

Член 1 
Вкупниот обем на расходите на Буџетот на фе-

дерацијата за 1980 година се утврдува во износ од 
128.287.600.000 динари. 

Член 2 
Средствата за делумно покритие на вкупниот 

обем на расходите на Буџетот на федерацијата за 
1980 година ќе се обезбедат од, изворните приходи 
на федерацијата во износ од 82,173.100.000 динари. 

Член 3 
Разликата помеѓу износот на вкупниот обем на 

расходите од член 1 на овој ,закон и износот на из-

ворните приходи на федерацијата од член 2 на овој 
закон во износ од 46.114,500.000 динари ќе се обез^ 
беди од придонесите од републиките и автономните 
покраини во износ од 36.914,500.000 динари и од сред-
ствата што на федерацијата и ги обезбедува На-
родната банка на Југославија во износ од 9.200,000.000 
динари. 

Член 4 
Средствата од член 3 став 1 на овој закон ќе и 

ги обезбеди на федерацијата Народната банка на 
Југославија со рок на враќање од 20 години, со ка-
мата по стапка од 10/о годишно, со тоа што првиот 
ануитет да втасува на 1 јануари 1986 година. 

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

Член 5 
Обврските на федерацијата по обврзниците из-

дадени врз основа на Законот за утврдување на 
вкупниот обем на расходите на Буџетот на федера-
цијата за 1977 година коишто, врз основа на член 
5 од Законот за утврдување на вкупниот обем на 
раходите на Буџетот на федерацијата за 1979 годи-
на, втасуваат за наплата на 30 ноември 1980 година, 
се одлагаат и ќе се намират во износите предвидени 
на грбот на обврзниците, во пет еднакви годишни 
рати, почнувајќи од 30 ноември 1985 година. 

Поблиски прописи за исплата на обврските од 
став 1 на овој член ќе донесе сојузниот секретар за 
финансии. 

Член 6 
Во рамките на обемот на расходите на Буџетот 

на Федерацијата за 1980 година се вклучени и сред-
ствата поЈкредитот на Меѓународната банка за обно-
ва и развој, даден за финансирање на ХС „Ибар—Ле-
пенац" чиишто ануитети втасуваат во оваа година. 

Со посебен закон ќе се регулира -отплатата на 
ануитетите за целите од став 1 на овој член до ко-
нечната отплата на кредитот. 

Член 7 
Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1980 

година: 

999. 
Брз основа на член 337 точка 1 од Уставот" на Социјалистичка Федеративна Република Југосла-

вија, издаван 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1980 ГОДИНА 

Се прогласува Буџетот на федерацијата за 1930 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на 
седницата на Сојузниот собор од 26 декември 1979 година. 

ПР бр. 818 
26 декември 1979 година 

Белград 

Претседател4 

на Собранието на СФРЈ, 
Драгослав Марковиќ с. р. 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
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БУЏЕТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1980 ГОДИНА 

I. о п ш т ДЕЛ 

Член 1 
Буџетот на федерацијата за 1980 година содржи: 
1) изворни приходи на федерацијата - во вкупен износ од 82.173,100.000 динари; 
2) вкупни расходи, со средства на тековната буџетска резерва и со износот кој се издвојува во 

постојана буџетска резерва на федерацијата - во износ од 128.287,600.000 динари; 
3) разлика меѓу вкупниот износ на расходите и вкупниот износ на изворните приходи на феде-

рацијата од 46.114,500.000 динари; 
4) придонеси од републиките и автономните покраини - во вкупен износ од 36.914,500.000 ди-

нари; 
5) приходи од посебните извори утврдени со сојузниот закон - во вкупниот износ од 9.200,000.000 

динари. 
Член 2 

Во постојаната буџетска резерва на федерацијата се издвојуваат 235,700.000 динари од изворни-
те приходи на федерацијата за 1980 година. 

, Член 3 
Приходите по видови, форми и потформи и расходите по основните намени, се утврдуваат во 

Билансот на приходите и расходите на Буџетот на федерацијата за 1980 година, во следните износи: 

Б И Л А Н С 

НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1980 ГОДИНА 

Класификациони И з н о с 
број 

на формата на потфор- I Приходи на потформа- на формата 
на приходи- мата на та на прихо- на приходи-

те прихо- дите те 
дите 

1 2 3 4 5 

Вид из. данок на промет на производи 
03-1 Основен данок на промет на производи 48 850 ООО ООО 

03-1-1 Дел од основниот данок на промет на производи 48.859,000.000 

Вкупно вид 03. 48.859,000.000 

Вид 05. Такси 

05-1 Административни такси 
153500 000 

05-1-1 Конзуларни такси 84,300.000 
05-1-2 Царински такси 62,700.000 
05-1-3 Други сојузни административни такси 6,500.000 

05-3 Судски такси 1,200.000 

Вкупно вид 05. 154,700.000 

13 572,000.000 

17 019 000 000 

6.062,500.000 
1.106,800.000 

9.800,200.000 
49,500.000 

Вид 06. Царини и давачки 

06-1 Царини 

06-2 Посебни увозни давачки и такси и лежарина 

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

06-2-3 - Посебна давачка за царинско евидентирање 
06-2-4 Посебна такса за увезени стоки 
06-2-5 Лежарина за стоки сместени во царински магазини 

Вкупно вид 06. ' 30.591,000.000 
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Вид 07. Приходи по посебни сојузни прописи, при-
ходи на сојузните органи и организации и други 
приходи 

07-2 Приходи на сојузните органи на управата 1,654,600 000 

07-2-1 Приходи на сојузни-те органи.и организации 1.654,600.000 

07-4 Други приходи 913,800.000 

Вкупно вид 07. 2.568,400.000 

Вид 08. Приходи од други општествено-политички 
заедници 

08-1 Придонеси од републиките и автономиите покраини 36.914,500.000 

08-1-1 Придонес од, Социјалистичка, Република Босна и 
Херцеговина , 4.763.900.000 

08-1-2 Придонес од Социјалистичка Република Македонија 2.096,800.000 

08-1-3 Придонес од Социјалистичка Република Словенија 6.110,600.000 

08-1-4 Придонес од Социјалистичка Република Србија, без 

автономните покраини ' 8.938,800.000 

08-1-5 Придонес од Социјалистичка Република Хрватска 10.011,700.000 

08-1-6 Придонес од Социјалистичка Република Црна Гора 701,500.000 
08-1-7 Придонес од Социјалистичка Автономна Покраина 

Војводина 4.145,000.000 
08-1-8 Придонес од Социјалистичка Автономна Покраина 

' „ Косово л 146,200.000 

Вкупно вид 08. 36.914,500.000^ 

Вид 09, Заеми, кредити и ослободувања и други 
средства на тековната година 

09-5 . Примени кредити 9.200.000.000 

09-5-1 Средства на Народната банка на Југославија 9.200,000.000 

Вкупно вид 09. 9.200,000.000 

Вкупни приходи за распоред (видови 01 до 09) 128.287,600.000 

Класификациони И з н о с 
број 

: II. Распоред на приходите 
распоред" распоредна распоредна распореди 

на група подгрупа " подгрура група 
1 2 3 4 5 

Основна намена 01. Средства за работа на органите 
на управата 

01-1 Средства што работниците ги стекнуваат како до-
ход на работната заедница 3.271,270.270 

01-1-1 Средства за лични доходи 3.146,190.270 
01-1-2 Средства за заедничка потрошувачка 125,080.000 

01-2 Средства за материјални трошоци 286,944.460 
01-3 Средства за посебни намени 6.128,918.270 

01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 
на функционерите и делегатите 296,029.300 

01-3-2 Други посебни намени 2.053,477.310 
01-3-3 Средства за општи општествени потреби ј 2.760,111.660 
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01-3-4 Тековно финансирање на сојузните дирекции за 
стоковни резерви 1.019,300.000 

01-4 Нестопански инвестиции и средства на опремата 2.200,967.000 

Вкупно основна намена 01. 11.888,100.000 

Основна намена 02. Народна одбрана и општествена 
самозаштита 

02-1 Средства за Југословенската народна армија 
73 597 800 000 

02-1-1 Средства за Југословенската народна армија во те-
ковната година 72.677,800.009 

02-1-2 Средства за покритие на расходите врзани за вр-
шење услуги на корисниците надвор од ЈНА 920,000.000 

Вкупно основна намена 02. 73.597 ,800 .000 

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

04-2 Дополнителни средства 13.8 л i m ооо 

04-2-1 Дополнителни средства за буџетите на републиките 
и автономните покраини 10.871.300.000 

04-2-2 Посебни дополнителни средства за буџетите на ре-
публиките и автономните покраини 2.962,600.000 

Вкупно основна намена 04. 13.833,900.000 

Основна намена 05. Обврски во финансирањето на 
општествените дејности 

05-9 За пензиското и инвалидското осигурување 1R поп 

05-11 За боречко-инвалидска заштита 4 J . i ; ) , f )00 ООО 

Вкупна основна намена 05. 23.985,300.000 

Основна намена 06. Други општи општествени по-
треби 

06-2 За општествено-политичките организации 60R ЗПП ооо 

06-10 Дотација за Фондот на солидарноста со неврзаните 
земји и со земјите во развој 100 ооо ооо 

06-11 Надомест за Службата на општественото книговод-
ство 160,200.000 

Вкупно основна намена 06. 866 .500 .000 

Основна намена 07. Средства на резервите на феде-
рацијата 

07-1 Издвојување во постојаната буџетска резерва ' 235 ,700 .000 

07-2 Тековна буџетска резерва 228 ,900 .000 

Вкупно ,основна намена 07. 464 ,600 .000 

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

08-4 Обврски по кредити 3.651,400.000 
08-4-2 ДрЈти обврски од поранешните години 1 3.651,400.000 

Вкупно основна камена 08. 3.651,400.000 

Вкупно распоредени и нераспоредени приходи 128.287,600.000 
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П, ПОСЕБЕН ДЕЛ 

Член 4 
Расходите во износ од 128.287,600.000 динари, што се искажани по основни намени во Билансот 

на приходите и расходите на Буџетот на федерацијата за 1980 години, се распоредуваат по носители, 
корисници и поблиски намени во посебниот дел на Буџетот на федерацијата за 1980 година, што 
гласи: 

Број на Распоредна 
позћци- група или 

јата подгрупа 

1 

И з н о с 

Основна и поблиска намена на позицијата основна 
намена 

РАЗДЕЛ 1. ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА СОЦИЈАЛИ-
СТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОС-
ЛАВИЈА 

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

1 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 15,421.870 

2 01-2 Средства за материјални трошоци 200.000 

3 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите 17,609.920 

4 01-3-1 Средства за лични доходи на другите работници 2,212.720 

5 01-3-2 Надомести за одвоен живот од семејството 450.000 

6 01-3-2 Патни трошоци 1,500.000 

7 01-3-2 Канцелариски материјал 300.000 

8 01-3-2 Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци 550.000 

9 01-3-2 Трошоци за репрезентација 800.000 

It) 01-3-2 Патувања и посети 14,300.000 

11 01-3-2 Надомести за надворешни соработници 100.000 

12 01-3-2 Претплата за службени весници, списанија и печат 500.000 

13 01-3-2 Трошоци за изработка на ордени и одликувања 8,500.000 

14 01-3-2 Трошоци за услуги 40.000 

15 01-3-2 Паушал на возачите за ненормирано работно време 502.000 

16 01-3-2 Набавка на службена и работна облека 30.000 

17 01-3-2 Дополнување на опрема и инвентар 700.000 

18 01-3-2 Трошоци на Сојузниот совет за заштита на устав-

ниот поредок 80.000 

19 01-3-2 Трошоци на Советот за народна одбрана 55.000 

Вкупно основна намена 01 
63,851.510 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 1 (позиции 1 до 19) 63,851.510 

РАЗДЕЛ 2. СОБРАНИЕ НА СФРЈ 

Глава 1. Собрание на СФРЈ 
Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата 

20 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 109,593.180 

21 01-2 Средства за материјални трошоци - 250.000 
22 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

. на функционерите и на делегатите 101,472.000 
23 ^ 01-3-2 Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци 4,335.500 
24 01-3-2 Надомест за работа подолга од полното работно време ' 7,200.000 
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25 01-3-2 Надомести за надворешни соработници 2,000.000 
26 01-3-2 Трошоци за работа на делегатите и на собраниски-

те тела 30,000.000 
27 01-3-2 Набавка на домашни и странски книги 330.000 
28 01-3-2 Претплата за службени весници, билтени и спи-

санија 1,200.000 
29 01-3-2 Издавање стенографски белешки 7,006.000 
30 01-3-2 Изработка на публикации на Собранието на СФРЈ, 

информации, билтени и други собраниски матери-
јали 8,000.000 

31 01-3-2 Трошоци за парламентарни делегации 8 600.000 
32 01^-3-2 Трошоци за репрезентација 826.000 
33 01-3-2 Набавка на облеки и обувки 800 ООО 
34 01-3-2 Членски влогови за Интерпарламентарната унија 450.000 
35 01-3-2 Услуги извршени од други 400.000 
36 01-3-2 Трошоци за одржување на возниот парк 6,000.000 
37 01-3-2 Трошоци на печатницата 4 125.000 
38 01-3-2 Набавка на опрема 16,000 ООО 
39 01-3-2 Партиципација за зачувување на основната музеј-

ска поставка на Музејот од I и II заседание на 
АВНОЈ 1 800.000 

40 01-3-2 Изработка на теми, анализи и елаборати 1,000.000 
41 01-3-2 Канцелариски материјал, ситен инвентар, хартија : 

и друг потрошен материјал 8,000.000 
42 01-3-2 Трошоци на Комисијата на Сојузниот собор на Со-

бранието на СФРЈ за подготовка на Законот за^ ос-
новните права од пензиското и инвалидското оси-
гурување 3,000.000 

43 01-3-2 Трошоци на Комисијата за следење на спроведува-
њето на Законот за здружениот труд 1,500.000 

44 01-3-2 Титов фонд за стипендирање млади работници и 
работнички деца во Југославија 300.000 

45 01-3-2 Комисија на Сојузниот собор на Собранието на 
х СФРЈ за подготовка на Законот за основите на оп-

штествено-економските односи во управувањето и 
стопанисувањето со средствата за проширена ре-
продукција 1,500.000 
Вкупно основна намена 01 

Вкупно Глава 1 

325,681.680 

325,681.680 

Глава 2. Биро за претставки и поплаки 

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

46 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 7,618.820 
47 01-2 Средства за материјални трошоци 250.000 
48 01-3-1 -Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите 795.040 
49 01 -3- 2 Помош на странки ; 50 000 
50 01-3-2 Дополнување на опрема и инвентар 55.000 

Вкупно основна намена 01 . 
Вкупно Глава 2 

Глава 3. Секретаријат за законодавство на 
Собранието на СФРЈ 

8,768860 

8,768 860 

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

51 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 
52 01-2 Средства за материјални трошоци 

4,609840 
147 400 
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53 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 
на функционерите 1,080.820 ' 

Вкупно основна намена 01 , 5,838.060 

Вкупно Глава 3 5,838.060 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 2 (позиции 20 до 53) 340,288.600 

РАЗДЕЛ 3, СОВЕТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

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

54 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 10,170.880 : 

55 ' 01-2 Средства за материјални трошоци . . . . . . . . 176.000 

56 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите и на лица со посебен статус 40,384.730 

57 - 01-3-2 Паушал на возачите за ненормирано работно време 565.000 

58 01-3-2 Патни и селидбени трошоци во земјата 550.000 

59 01-3-2 Патни трошоци во странство 70.000 

60 01-3-2 Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци 320.000 . 

61 01-3-2 Претплата за информативни материјали и друго 600.000 

62 01-3-2 Трошоци за репрезентација 98.000 
63 01-3-2 Надомест на трошоците ћа чденовите на Советот на 

федерацијата за користење на дел од стан за врше-
ње службени работи 645.000 

64 01-3-2 Набавка на облека и обувки , 70.000 

65 01-3 2 Набавка на опрема 60.000 

Вкупно основна намена 01 1 53,709.610 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 3 (позиции 54 до 65) ' 53,709.610 

РАЗДЕЛ 4. КАБИНЕТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА 
РЕПУБЛИКАТА 

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

66 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 21,058.990 

67 01-2 Средства за материјални трошоци 16,200.000 

68 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите 3,833.300 

69 01-3-2' Кумување и помошти , 100.000 

70 01-3-2 Трошоци за набавка на подароци во врска со пату-

вања и посети 9,000.000 

71 01-3-2 Патни трошоци во земјата и во странство 1,317.000 

72 01-3-2 Дополнување на инвентарот 2,000.000 

73 01-3-2 Трошоци за одржување на објектите и на инвентарот 7,315.000 

74 01-3-2 Средства за лични доходи на сезонските работници 150.000 

75 01-3-2 Надомест за работа подолга од полното работно време 1,200.000 

76 01-3-2 Надомест за работа на надворешни соработници . . 1,700.000 

Вкупно основна намена 01 63,874.290 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 4 (позиции66 до 76)л 63,874.290 
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97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 
104 
105 

106 
107 
108 

109 

НО 

РАЗДЕЛ 5. СОЈУЗЕН ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Глава 1. Сојузен извршен совет 
Основна намена 01 — Средства за работа на органи-
те на управата 

77 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 46,700.100 

78 01-2 Средства за материјални трошоци 1,350.000 

79 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 
на функционерите 25 207.180 

80 01-3-2 Надомести за одвоен живот од семејството 840.000 

81 01-3-2 Надомести за надворешни соработници 330.000 

82 01-3-2 Канцелариски материјал 228.000 

83 01-3-2 Претплати за печат, списанија и публикации 700.000 

84 01-3-2 Патни и селидбени трошоци во земјата 2,500.000 

85 01-3-2 Трошоци за закуп на купеа на Југословенската ж е -
лезница 2,000.000 

86 01-3-2 Патни трошоци во странство 16 500.000 

87 01-3-2 Потрошен материјал и инвентар 80 ООО 

88 01-3-2 Печателе и умножување на материјали за седници 2,500.000 

89 01-3-2 Средства за потребите на работата на Комисијата 
на СЕВ 1,823.360 

90 01-3-2 Трошоци за репрезентација 3 000.000 

91 01-3-2 Трошоци за меѓународна соработка 14,000.000 

92 01-3-2 Трошоци за работа на Сојузниот правен совет 450.000 

93 01-3-2 Трошоци за работа на Сојузниот економски совет 450.000 

94 01-3-2 Набавка на опрема 10,000.000 

95 01-3-2 Трошоци на техничките служби на Сојузниот извр-

01-3-2 

01-3-2 

01-3-2 

01-3-2 

01-3-2 

01-3-2 

01-3-2 

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

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

01-4 

06-10 

шен совет 250.000 
Трошоци за работа на Сојузниот општествен совет 
за . прашања на општественото уредување 3,300.000 
Трошоци за работа на Сојузниот општествен Совет 
за меѓународни односи 1,290.000 
Трошоци за работа на Сојузниот општествен совет 
за стопански развој и економска политика 2,700.000 
Трошоци за работа на Советот за човекова средина 
и просторно уредување 5,450 000 
Трошоци за работа на Комисијата на Сојузниот из-
вршен совет за односи со верските заедници 420.000 
Трошоци за работа на Комисијата за нуклеарна 
енергија 1,250.000 
Трошоци за работа на Југословенската комисија за 
соработка со UNESCO ' 7,000.000 
Членарини за меѓународни организации 11,032.330 
Стипендии 300.000 

; Уредување и опремување на станови на функцио-
нери 1,500.000 
Трошоци за неуселени станови . 370.000 
Трошоци за преселување 50.000 
Надомести за работа подолга од полното работно 
време 381.000 
Акуитети за воздухоплови 79,540.000 
Вкупно основна ,намена 01 

Основна намена 06 — Други општи општествени 
потреби 
Дотација за Фондотлна солидарноста со неврзаните 
земји и со земјите во развој 
Вкупно основна намена 06 

100,000.000 

243,491.970 

100,000.000 

Вкупно Глава 1 343,491.970 
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Глава 2. Протокол на Сојузниот извршеа 
совет 
Основна намена 01 
ките на управата 

Средства за работа на орга-

111 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 
112 01-2 Средства за материјални трошоци 
113 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања-

на функционерите 
114 01-3-2 Надомести за работа подолга од полното работно 

време 
115 01-3-2 Трошоци за репрезентација 
116 01-3-2 -Наванка на службена облека 

Вкупно основна намена 01 

Вкупно Глава 2 

633.480 
88.000 

' 722.870 

105.000 
7.000 

13.000 
1,569.350 

1,569.350 

Глава 3. Служба на Сојузниот извршен 
совет за одранбени подготовки 
Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата 

117 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 
118 01-2 Средства за материјални трошоци 
119 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите 
120 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 
121 01-4 Финансирање на програмата на I фаза за изградба и адаптација на засолништа 

Вкупно основна намена 01 

Вкупно Глава 3 

4,758.260 
325.000 

403.010 
14.000.000 

113,226.000 
132,712.270 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 5 (позиции 77 до 121) 

132,712.270 

477,773.590 

РАЗДЕЛ 6. УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

122 01 -1-1 Средства за лични доходи на работниците 8,804.580 
123 01 -2 Средства, за материјални трошоци 750.000 

-124 .01 -3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 
на функционерите 7,849.140 

125 01 -3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 240.000 
126 01 -3-2 Трошоци за постапка ' ч 160.000 
127 01 -3-2 Издавање Збирка на одлуки, и мислења на Устав-

ниот. суд на Југославија 826.000 
128 01 -3-2 Патни трошоци во странство 70.300 
129 01--3-2 Дневници на возачи 60.000 
130 01- 3-2 Паушал на возачи за иенормирано работно време 262.140 
131 01 3-2 Набавка на облека и обувки 20.000 
132 01--3-2 Набавка и дополнување на опрема 100.000 
133 01--3-2 Трошоци за престој на делегации 200.000 
134 01--3-2 Трошоци за средување на материјали од IT, III и 

IV меѓународна европска конференција во 1974, 1976 
и 1978 година 120.000 

19,462.160 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 6 (позиции 122 до 134) 19,462.160 
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РАЗДЕЛ 7. СОЈУЗЕН СУД 

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

135 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 12,844.380 
136 01-2 Средства за материјални трошоци . 1,450.000 
137 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите 7,191.290 
138 01-3^2 Надомест за одвоен живот од семејството 180.000 
139 01-3-2 Издавање Збирка на судски одлуки 500.000 
140 01-3-2 Патни трошоци во земјата 130.000 
141 01-3-2 Патни трошоци во странство 35.000 
142 01-3-2 Преведување на јазиците на народите и народно-

стите , : ' ' 10.000 
143 01-3-2 Трошоци на судска постапка 10.000 
144 01-3-2 Набавка и дополнување на опрема 200.000 
145 01-3-2 Тековно одржување на зградата и на инвентарот 260.000 
146 01-3-2 Трошоци за престој на странски делегации 80.000 
147 01-3-2 Трошоци за репрезентација 80.000 
148 01-3-2 Награди и надомести за судии — поротници 20.000 , 
149 01-3-3 Баботи во врска со народната одбрана 40.000 

Вкупно основна намена 01 22,860:670 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 7 (позиции 135 до 149) 22,860.670 

РАЗДЕЛ 8. СОЈУЗНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО 

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

150 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 4,770 360 
151 01-2 Средства за материјални трошоци 430.000 
152 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите ч 3,313.350 
153 01-3-2 Надомести за одвоен живот од семејството 180.000 
154 01-3-2 Патни трошоци во странство 100.000 
155 01-3-2 Преведување судски списи од странски јазици на 4 ' странски јазици 120.000 

156 01-3-2 Трошоци за советување, следење и проучување на 
општествените односи и појави 120.000 : 

157 01-3-2 Патни трошоци во земјата 75,000 
158 01-3^2. . Трошоци за престој на странски делегации 177;000 ; 

159 01-3-2 Трошоци за репрезентација 40.000 
160 01-ЗтЗ Работи во врска со народната одбрана 20.000 

Вкупно основна намена 01 9,345.710 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 8 (позиции 150 до 160) 9,345.710 

РАЗДЕЛ 9. СОЈУЗНО ЈАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛ-
СТВО 

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

561 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 2,624.220 
262 01-2 ' Средства за материјални трошоци 280.000 
163 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите 1187.320 
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166 
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173 
176 
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185 

01-3-2 

01-3-2 

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

0 1 - 1 - 1 

0 1 - 2 

01-3-1 

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

0 1 - 1 - 1 

0 1 - 2 

01-3-1 

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

01-3-2 

Трошоци за процесна и извршна постапка и заста-
пување во земјата 20.000 
Трошоци за водење на процеси во странство и патни 
трошоци . 386.430 
Трошоци за репрезентација 5.000 
Трошоци за престој на странски делегации 20.000 
Трошоци за состаноци 30.000 
Работи во врска со народната одбрана 10.000 
Вкупно основна намена 01 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 9 (позиции 161 до 169) 

РАЗДЕЛ 10. СОЈУЗЕН ОПШТЕСТВЕН ПРАВОБРА-
НИТЕЛ НА САМОУПРАВУВАЊЕТО 

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

Средства за лични доходи на работниците 1,960.830 
Средства за материјални трошоци ' 420.000 
Средства за лични доходи и други лични примања 
на функционерите 1,542.220 
Патни трошоци во странство 70.800 
Набавка на опрема 50.000 
Трошоци за репрезентација 30.000 
Трошоци за советување и семинари 40.000 
Трошоци за престој на странски делегации 30.000 
Трошоци во врска со народната одбрана 15.000 
Вкупно основна намена 01 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 10 (позиции 170 до 178) 

РАЗДЕЛ 11. СОЈУЗЕН СОВЕТ ЗА ПРЕКРШОЦИ 

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

Средства за лични доходи на работниците 2,877.140 
Средства за материјални трошоци 340.000 
Средства за лични доходи и други лични примања 
па функционерите 2,208.970 
Патни трошоци во земјата 30.000 
Набавка на опрема 30.000 
Трошоци за преведување од странски јазици и на 
странски јазици 15.000 
Трошоци за работа на повремени членови на советот 100.000 
ВКУПНО основна намена 01 ' 

4,562.970 

4,562.970 

4,158.850 

4,158.850 

5,601.110 

ВКУПНО РАЗДЕЛ И (позиции 179 до 185) 5,601.110 

186 
187 
168 

0 1 - 1 - 1 

01-2 
01-3-1 

РАЗДЕЛ 12. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАД-
ВОРЕШНИ РАБОТИ 

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

Средства за лични доходи на работниците 
Средства за материјални трошоци 
Средства за л ички доходи и други, лични примања 
на функционерите 

261,762.310 
40.000.000 

12,154.570 
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1 2 
189 01-3-2 
190 01-3-2 

191 01-3-2 
192 01-3-2 
193 01-3-2 

194 01-3-2 

195 01-3-3 

196 01-3-2 
197 01-3-2 
198 01-3-2 
199 01-3-2 

200 01-3-2 
201 01-3-2 
202 01-3-2 
203 01-3-2 
204 01-3-2 
205 01-3-2 
206 01-3-2 

207 01-3-3 

208 01-3-3 

209 01-3-3 

210 01-3-3 
211 01-3-3 

212 01-3-3 
1 

213 01-3-3 

214 .01-3-3 

215 01-3-3 

216 01-3-3 
217 01-3-3 
218 01-3-3 

219 01-3-3 

220 01-4 

221 01-4 

222 04-1 

223 04-1 

Надомести за надворешни соработници 1,290.009 
Надомес-ти за работа ноќе, во недели и во денови 
на државни, празници 3,000.000 
Трошоци за репрезентација 1,500 000 
Трошоци на делегации - 11,500.000 
Трошоци за разграничување со соседните земји и 
на Комисијата за кодификација на меѓународното 
право 2,471 000 
Трошоци за консултации и состаноци на група не-
Ерзаии земји 6,749.000 
Трошоци за учеството на домашна делегација на 
Конференцијата за европска безбедност и соработка 432.740 
Експлоатација на опремата на радиоврските 9.200.000 
Трошоци за привремено сместување 4,500.000 
Надомести за одвоен живот од семејството 1.530.000 
Преведување на меѓународни договори на јазиците 
на народите и народностите на Југославија и други 
трошоци , 2,000.000 
Собирање и обра-ботка на архивска граѓа 4 1,900.000 

Членарина на меѓународни организации 48,945.450 
За потреби на документацијата 6,830.000 
Дополнување и замена на опремата 5,000.000 
Научноистражувачки работи, студии и анализи 16,000.000 
Стручна обука на хадри за служба на врските 520.000 
Закуп и одржување на деловниот простор на Про-
токолот 700.000 
Лични и материјални расходи на дипломатските и 
конзуларните претставништва во странство 1.510,000.000 
Обврски по ануитетите за купените згради на кре-
дит за потребите на дипломатските и конзуларните 
претставништва во ,странство 40,693.000 
Замена на патни исправи на југословенски граѓани 
во странство 18,000.000 
Физичко и техничко обезбедување 1,500.000 
За информативна дејност помеѓу југословенските 
граѓани на работа и престој во странство 5,000.000 
Трошоци за репатријација и депортација на југо-
словенски граѓани од странство 2,196.000 
Трошоци за подготовка и одржување на 59 конфе-
ренција на Здружението за меѓународно право 4,000.000 
Изработка на публикации и документи во надво-
решната политика 2,180.000 
Разни помоштп, согласно со принципите на меѓу-
народната солидарност 2,000.000 
Работи во врска со народната одбрана 8,000.000 
Стручно -образование на кадрите 2,000.000 
Учество на СФРЈ во финансирање на мировните " 
сили на ООН на Блискиот Исток 2,901.790 
Трошоци за одржување на XXI заседание на Гене-
ралната конференција на UNESCO 150,000.000 
Финансирање на програмата за инвестициони 
вложувања на Сојузниот секретаријат за надвореш-
ни работи 423,890.000 

Финансирање на програмата за инвестициони 
вложувања во изградбата на објекти за потребите 
на странски дипломатски и конзуларни претстав-
ништва во Белград 4 39,770.000 
Изградба на зграда на Канадската амбасада во Бел-
град 10,670.000 
Опрема за физичко и техничко обезбедување 4,947.000 
Вкупно основната намена 01 1 2.665,732.860 
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Основна намена 07 
дерацијата 

Средства на резервите на фе-

224 07-2 Нераспоредени средства 

Вкупно основна намена 07 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 12 (позиции 186 до 224) 

6.400.000 

6,400.000 

2.672,132.860 

РАЗДЕЛ 13. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НА-
РОДНА ОДБРАНА 

Основна намена 02 
ствена самозаштита 

Народна одбрана и опште-

225 02-1-1 Средства за Југословенската народна армија во те-
ковната година 72.677,800.000 

226 02-1-2 Средства за покритие на расходите за вршење услу-
ги на корисници надвор од Југословенската народна 
армија , 920,000.000 
Вкупно основна намена 02 

ВКУПНО РАЗДЕЛ L3 (позиции 225 и 226) 
73.597,800.000 

73.597,800.000 

РАЗДЕЛ 14. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНА-
ТРЕШНИ РАБОТИ 

Основна намена 01 
лите на управата 

Средства за работа на орга-

227 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 503,321.450 
228 01-2 Средства за материјални трошоци 50,000.000 
229 - 01-3-1 Средства за лични доходи pi други лични примања 

на функционерите 4,456.290 
230 01-3-2 За определени потреби ' 186,000.000 
231 01-3-2 Набавка на облека и обувки 10,000.000 
232 01-3-2 Школување на кадри 8,000.000 
233 01-3-2 Здравствена превентива, осигурување на работни-

ци и еднократна помош според член 37 од Законот 
за вршење на внатрешните работи од надлежноста 
на сојузните органи на управата 1,600.000 

234 01-3-2 Трошоци за одржување на зграда 6,500.000 
235 01-3-2 Селидбени трошоци и испратнина 3,500.000 
236 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 3,400.000 
237 01-3-2 Надомест за повремени, привремени и друга работи 2,000.000 
238 01-3-2 Набавка на спортски реквизити 250.000 
239 01-3-2 Трошоци на Центарот за образование на работни-

ците 3,000.000 
240 01-3-2 Надомест за работа подолга од ,полното работно вре-

ме и ноќна работа 2,000.000 
241 01-3-2 Обврски спрема органите за внатрешни работи во 

републиките и во автономните покраини според 
член 43 од Законот за вршење на внатрешните ра-
боти од надлежноста на сојузните органи на упра-
вата 28,000.000 

242 01-3-3 Надомест на личните доходи и други расходи на 
работниците за обезбедување вработени во дип-
ломатските и конзуларните претставништва на 
СФРЈ во странство 40,228.130 

243 01-3-3 Трошоци на транзитноприфатниот центар за бе-
галци 1,600.060 

244 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 6,000.000 
245 01-3-3 Средства за работа на Институтот -за безбедност и општествена самозаштита ( 12,000.000 
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246 

247 
248 
249 
250 

01-3-3 

01-4 
01-4 
01-4 
01-4 

Средства за трошоци за Институтот на безбедност 
и општествена самозаштита во врска со давање 
услуги на странски служби и на трети лица во зем-
јата 65,000 000 
Финансирање според програмата за модернизација 58 600.000 
Набавка на транспортни средства 21.800.000 
Изградба на прифатилишта за странци 6,000.000 
Изградба на хангари и работилница за хеликоптери 22,000.000 
Вкупно основна намена 01 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 14 (позиции 227 до 250) 

РАЗДЕЛ 15. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА Ф И -
НАНСИИ 

1;045,255.870 

1.045,255.870 

Глава 1. Секретаријат 
Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата 

251 0- 1-1 .. Средства за лични доходи на работниците 43,972.700 

252 01 -1-2 Средства за заедничка потрошувачка на сојузните 
органи и организации 125,080:000 

253 01 -2 Средства за материјални трошоци 2,845;000 
254 01 -3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите 4,859.720 

255 01 -3-2 Надомести за одвоен живот" од семејството 140:000 
256 01 -3-2 Прибавување докази за југословенскиот имот во 

странство 16.000 
257 01 -3-2 Трошоци на работа на царинската комисија 86:000 
258 01 -3-2 Преведување од странски јазици и на странски ј а -

зици .55.000 
259 01 -3-2 Патни трошоци во^странство 1,357:000 
260 01 -3-2 Надомести за надворешни соработници 82.000 
261 01 -3-2 Надомести за работа подолга од полното работно 

време 322.000 
262 01 -3-2 Соработка со меѓународните финансиски органи-

зации 333.000 
263 01 -3-2 Финансирање на програмата за усовршување на 

работниците 170.000 
264 01 -3-2 Набавка и дополнување на опремата 530.000 

265 01 -3-2 Печатење на буџетот и завршната сметка 55.000 

266 01 -3-2 Изработка на финансиски публикации 75.000 

267 01 -3-2 Трошоци на Комисијата за изработка-на системски 
решенија 500.000 

268 .01. -3-2 За определени потреби 190.000 
269 01--3-2 Средства за нови работи во органите на федера-

цијата 64:983.680 
270 01 -3-2 Средства за усогласување на личните доходи во 

органите на федерацијата 158,031.730 
271 01 -3-2 Средства за финансирање на научноистражувачки 

проекти и научни студии 30,000.000 
272 01--3-2 Трошоци, за одржување на Комисијата на СЕВ во 

С Ф Р Ј 350.000 
273 01. -3-3 Надомести за иационализираниот имот во земјата 8,400.000 
274 01--3-3 Надомест и провизии за Службата на општественото 

книговодство 10,696.000 
275 01--3-3 Трошоци за закуп на Амбасадата на Етиопија 46.000 
276 01- 3-3 Трошоци на Комисијата за Ревалоризација на основ-

ните средства 100.000 
277 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 35.000 
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278 01-3-3 Средства за работа на Фондот на солидарноста со -
неврзаните земји и со земјите во развој за 1950 г о 
Дина 1,384.290 

279 01-3-3 Доде ген влог на С Ф Р Ј во селективното зголемување 
на капиталот на Меѓународната банка за обнова и 

. развод 35,937.000 
280 01-3-3 Трошоци во врска со годишното собрание на Меѓу-

народната банка и Меѓународниот монетарен фонд 1,000.000' 
281 01-4 Средства за валоризација предвидена со законите 

за ^стопанските инвестиции 236,874.000 

Вкупно основна намена 01 728,546.120 

Основна намена 94 — Трансферни средства за дру-
ги општествено-политички заедници 

282 04-2 Дополнителни средства за 
лика Босна и/Херцеговина 

Социјалистичка Репубт 
4.364,800.000 

283 04-2 Дополнителна средства за 
лика Македонија 

Социј а л источка Репуб-
1.989,500.000 

284 04-2 Дополнителни средства за 
лика Црна Гора 

Социј а листичка Репуб-
2.207,500.000 

285 04-2 Дополнителни средства за 
номна Покраина Косово 
Вкупно основна намена 04 

Социј ал истичка Авто-
5.272,100.000 

13.833.900.000 

Основна намена 05 — Обврски во финансирање на 
општествените дејности 

286 05-9 Дополнителни наменски средства за Заедницата 
на пензиското и инвалидското осигурување на СР 
Црна Гора за покритие на дефицитот во, Фондот на 
пензиското и инвалидското осигурување . 469,480,000 

287 05-9 Средства за бенефицирани пензии на воените лица 
во смисла на одредбите на Законот за обврските 
на федерацијата за пензиите на борците 1.552,970.000 

288 05-9 Средства за валоризација на воените пензии 848,750.000 
289 05-9 Дополнителни наменски средства за покритие на 

дефицитот во Фондот на пензиското осигурување 
на воените лица 3.653,000.000 
Вкупно основна намена 05 6.524,200.000 

Основна намена 96 - Други општи општествени по-
треби 

11 Надомест за покритие на трошоците на Службата 
на општественото книговодство за работите на еви-
денцијата, за работите на контролата и информа-
тивно-аналитичките работи 
Вкупно основна намена 06 

160,200.000 
160,200.000 

Основна намена 97 - Средства на резервите на фе-
дерацијата 

291 07-1 Издвојување во постојана резерва на федерацијата 235,700.000 

292 07-2. Тековна буџетска резерва 222,500.000 

Вкупно основна намена 07 458,200.000 

Основна намена 08 - Орочени средства, издвоени 
средства, обврски и други потреби од интерес за фе-
дерацијата 

293 08-4-2 Обврски по странските заеми, и за. национализира -
ниот странски имот 22,000.000 
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08-4-2 Обврски по основ на кредити на СР Црна Гора за 
отстр.анување на штети поради земјотресот 10,000.000 

08-4-2 За отплата на кредити за земјоделски вишоци ко-
ристени за финансирање на Сојузниот буџет за 1985 
и на Сојузниот буџет за 1966 година 144,000.000 

08-4-2 Преземена обврска на САП Косово за отплата на 
странскиот заем за хидроенергетскиот систем 
„Ибар-Лепенац" 75,000.000 

08-4-2 Средства за амортизација на обврзниците и на кур-
сните разлики од поранешните години 1.349,800.000 

08-4-2 Отплата на кредити на Народната банка на Југо-
славија во врска со извршувањето на програмите за 
постојани сојузни стоковни резерви за 1975 година 259,600.000 

08-4-2 Отплата на кредити на Народната банка на Југо-
славија во врска со извршувањето на програмите 
за постојани сојузни стоковни резерви за 1976 го-
дина 517,000.000 

08-4-2 Отплата на Кредити на Народната банка на Југо-
славија во врска со извршувањето на програмите за 
постојани сојузни стоковни резерви за 1977 година 170,500.000 

08-4-2 Отплата на кредитот одобрен за извршување на 
програмите за постојани сојузни стоковни резерви 
во 1978 година 250.000.000 

08-4-2 Средства за отплата на меѓународните кредити за 
сообраќајници на територијата на СР Црна Гора 66,300.000 

08-4-2 Средства за премостување на разликите помеѓу ро-
ковите на запишување заем и пласманот на сред-
ства на Фондот на федерацијата за кредитирање па 
стопанскиот развој на стопански недоволно развие-
ните републики и автономни покраини 623 900.000 

08-4-2 Обврски спрема Африканскиот фонд за разбој 70,000.000 
08-4-2 Придонес за Меѓународното здружение за развој -

(IDA) 49,700.000 
08-4.-2 Членски влог за Интерамериканската банка 35,000.000 
08-4-2 Придонес за Меѓународната финансиска корпора-

ција 8,600.000 
Вкупно основна намена 08 3.651,400.000 

Вкупно Глава 1 25.356,446.120 

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

308 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 34,569.500 
309 01-2 Средства за материјални трошоци 1,622.000 
310 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите 404.500 
311 01-3-2 Надомести за работа на хонорарните соработници 

во девизните инспекторати во републиките 80.000 
312 01-3-2 Патни трошоци на девизните инспектори во земјата 2,600.000 
313 01-3-2 Закупи и одржување на деловните простории 600.000 
314 01-3-2 Патни трошоци во странство 600.000 
315 01-3-2 Набавка на опрема 600.000 
316 01-3-2 Трошоци за репрезентација 5.400 
317 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана. 95.000 
318 01-4 Купување на деловни простории 2,910.000 

Вкупно основна намена 01 

Вкупно Глава 2 
44,086.400 

44,086.400 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 15 (позиции 251 до 318) 25.400,532.520 
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РАЗДЕЛ 16. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАД-
ВОРЕШНА ТРГОВИЈА 

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

319 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 40,283.840 
320 01-2 Средства за материјални трошоци 3,800.000 
321 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите , 5,081.080 
322 01-3-2 Надомести за одвоен живот од семејството 300.000 
323 01-3-2 Надомести за работа подолга од полното работно 

време на дактилографи по норма, на хонорарна! со-
работници, на стручни комисии и работни групи 500.000 

324 01-3-2 Изработка на билтени, на други материјали и обра-
сци за спроведување на надворешнотрговскиот и 
девизниот режим 230.000 

325 01-3-2 Научна информационо-документациона и советодав-
на работа на одделни институции 120.000 

326 01-3-2 Трошоци на странски и домашни делегации 2,900.000 
327 01-3-2 Надомести за преведување од странски јазици на 

разни стручни материјали и странски публикации 55.000 
328 01-3-2 Набавка на облека и обувки 35.000 
329 01-3-2 Тековно одржавање на зградата 200.000 
330 01-3-2 Членарина за меѓународни организации 7,892.500 
331 01-3-2 Набавка на опрема 700.000 
332 01-3-2 Трошоци за програмата за усовршување на ра-

ботници 1 250.000 
333 01-3-3 Работи во врска со народната о,дбрана 140.000 

Вкупно' основна намена^ 01 62,487.420 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 16 (позиции 319 до 333) 62,487.420 

РАЗДЕЛ 17. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПАЗАР 
И ОПШТИ СТОПАНСКИ РАБОТИ 

Глава 1. Секретаријат 

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

334 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 18,523.850 
335 01-2 Средства за материјални трошоци 2,350.000 
336 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите 3,650.060 
337 01-3-2 Надомести за работа подолга од полното работно 

време 250.000 
338 01-3-2 Патни трошоци во странство 363.000 
339 01-3-2 Трошоци за меѓународна соработка 210.000 
340 01-3-2 Набавка на опрема 427.000 
341 01-3-2 Патни трошоци во земјата 1,000.000 
342 01-3-2 Трошоци за обработка на податоци 150.000 
343 01-3-2 Членарина за меѓународи организации 1,769.320 
344 01-3-2 Надомести за надворешни соработници 50.000 
345 01-3-2 Средства за финансирање на трошоците во врска со 

анализата и прогнозата на стопанските движења 3,200.000 
346 01-3-2 Трошоци за усогласување на методологијата за сле-

дење на стопанските движења 920.000 
347 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 60.000 

Вкупно основна намена 01 32,923.230 

Вкупно Глава 1 32,923.2Sfr 
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Глава 2. Сојузен пазарен инспекторат 
Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата 

348 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците , 20,288.910 

349 61-2 Средства за материјални трошоци 1,900.000 

350 01-3-1 Средства за лични доходи и друѓи лични примања 
на функционерите 401.260 

351 01-3-2 Надомести за продолжена работа 200.000 

352 01-3-2 Надомести на овластените организации и на струч-
ните лица за вршење контрола на квалитетот на 
производите што се увезуваат 2,000.000 

353 01-3-2 Патни трошоци во странство 200,000 
354 61-3-2 Трошоци за контрола на квалитетот - 500.000 
355 , 01-3-2 Закупи 860.000 
356 01-3-2 Трошоци за меѓународна соработка 60.000 
357 01-3-2 Надомести за вештачење и експертизи 900.000 
358 6s!-3-2 Набавка на опрема 350.000 
359 ei-3-2 Набавка на стручни публикации 100.000 
360 01-3-2 Патни трошоци на пазарни инспектори во земјата 3,000.000 
361 01-3-2 Трошоци за репрезентација 

Вкупно основна намена 01 
10.000 

1 30,710.170 

Вкупно Глава 2. 30,710.170 

-

Глава 3. Сојузна дирекција за резерви на 
индустриски производи 
Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата 

362 01-3-4 Средства за работа на работната заедница 20,300.000 ' 
363 01-3-4 Средства за определени потреби 

Вкупно основна намена 01 
242,300.000 

262,600.000 
Вкупно Глава 3 262,600.000 

Глава 4. Сојузна дирекција за резерви на 
прехранбени производи 
Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата 

364 01-3-4 Средства за работа на работната заедница 33,200.000 
365 01-3-4 Средства за определени потреби 

Вкупно основна намена 01 
723,500.000 

756,700.000 
Вкупно Глава 4. 756,700.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 17 (позиции 334 до 365) 1.082,933.400 

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

Глава 1. Секретаријат 
Основна намена 01 - Средства за работа на орга-
ните на управата 

366 
01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 10,063.660 

367 
01-2 Средства за материјални трошоци 778.000 
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368 01 -3- 1 Средства за лични доходи и други лични примања 
на функционерите 2,531.570 

369 01 -3 -2 Надомест за одвоен живот од семејството 381.120 
370 01 -3--2 Трошоци на екстрадиција 826.000 
371 01 -3--2 Патни трошоци во странство 100.000 
372 01 3- 2 Преведување од странски јазици на замолинди и 

документи 22.000 
373 01 -3- 2 Трошоци за вештачење и процесни трошоци 50.000 
374 01 -3 -2 Консултации за изработка на законски прописи, 

како и патни трошоци во врска со консултации 236.000 
375 01 -3 3 За извршување на програмата за работа на Инсти-

тутот за наспоредно право 2,950.000 
376 01 -3- 3 Средства за работа на Центарот за унапредување на 

сојузната управа 2,837.000 
377 01 -3--3 Надомест за Домот за здравје на Сојузниот секое-

таријат за внатрешни работи, за амбулантно! услуги 450.000 
378 01 -3- 3 Средства за наградата на АВНОЈ 2,591.550 
379 

380 

01 

01-

-3-

-3-

3 

3 

Фонд за унапредување на ликовната уметност 
,.Моша Пијаде4' 
Средства за работа на Комисијата по предметите со 
ликот на Претседателот на Републиката 

1,474.200 

140.400 
381 01--3-3 Средства за извршување на програмата за работа 

на Музејот на Револуцијата на народите и народ-
ностите на Југославија 8,551.280 

382 01 -3- 3 Учество во финансирање на меѓународните соста-
ноци и други потфати 1,000.000 

383 01 -3-3 Средства за плаќање на деловен простор 115.000 . 
384 01 -3--3 Работи во врска со народната одбрана 35.000 
385 01 -4 Станбена изградба во врска со ротацијпта 29,100.000 
386 01 л Завршување на изградбата на деловната зграда на 

сојузните органи во Булевар на АВНОЈ бр. 104 на 
Нов Белград 14,550.000 

387 01 -4 Изградба на станови за потребите на пензионира-
ните работници на Сојузниот секретаријат за вна-
трешни работи 12,610.000 

388 01 -4 Инвестициони вложувања во изградбата на зградата 
и постојаната поставка на Музејот на Револуцијата 
на народите и народностите на Југославија 
Вкупно основна намена 01 

10,000.000 
101,392.780 

Вкупно Глава 1 10l,392.780 

Глава 2. Центар за информатика на сојуз-
ните органи 
Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата 

389 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 8,178.990 
390 01-2 Средства за материјални трошоци 885.000 
391 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите 628.880 
392 01-3-2 Надомест за надворешни соработници 35.400 
393 01-3-2 Патни трошоци во странство 60.000 
394 01-3-2 Набавка на стручна литература 277.000 
395 01-3-2 Материјални трошоци во врска со издавање и 

чување на документациони и информациони мате-
ријали 330.000 

396 01-3-2 Трошоци за работа на електронскиот сметач 1,180.000 



Страна 1972 - Број Ш СЛУЖИШ ЛШГГ МА ЕФШ Но-шк, 2d декември 1979 

397 

398 

01-3-2 Трошоци за изработка-на проекти на информацио-
нен систем' 

01-3-2 Набавка на опрема 
Вкупно основна намена 01 

Вкупно Глава 2 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 18- (позиции 366 де 398) 

500.000 
177.000 

12,252.270 

12,252.270 

113,645.050 

РАЗДЕЛ 19. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА. ИН-
ФОРМАЦИИ 

Основна намена 01 — Средства за работа на органи^ 
те на управата 

399 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 21,789.380 
400 01-2 Средства за материјални трошоци 700;000 
401 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите 2,057.730 
402 01-3-2 Претплата за печат, списанија, и публикации 825:000 
403 01-3-2 Трошоци за престој на странски гости и публициети 3,000.000 
404 01-3-2 Државни посети — странски новинари во придружба 1,400.000 
405 01-3-2 Издавање на билтени и трошоци за одржување 

на конференции за печат и издавачка дејност врза-
на за работата на Сојузниот извршен совет 3,700.000 

"406 01-3-2 Извршување на програмата за меѓународни врски на 
Сојузот на новинарите на Југославија 900.000 

407 01--3—2; Трошоци за соработка на мултилатерален план во 
областа на информирањето меѓу неврзаните земји 
во развој 300:000 

408 01-3-2 Дополнување и замена на опремата 206.000 
409 01-3-3 Издавачка дејност, актуелни пишани информации; 

откуп на изданија за Југославија на странски јази-
ци, информативно-документарни филмови, фотоин-
формации, изложби, посебни акции, оперативен фонд 
при Секретаријатот и трошоци, за транспорт на ин-
формативно-пропаганден материјал "25,000.000 

410 01-3-3 Откуп на периодични публикации наменети за 
странство 37.000.000 

411 01-3-3 Радиопрограма за странство 06,700.000 
412 61-3-3 Радио емисии, репортажи и ТВ стории за странство 2,774.000 

413 01-3-3 Ковинско-агенциски услуги 125,724.000 
414 01-3-3 Трошоци за изработка на „Филмски новости" 17,802.000 
415 01-3-3 Информативно-пропагандна и културно-забавна деј-

ност , наменета за наши работници и иселеници' во 
странство 15,500.000 

416 01-3-3 Информирање на ,странската Јавност преку радиото 
и телевизијата 1^6,000.000 

417 01-3-3^ Меѓународен прес-центар во Белград 6,500.000 
418 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана - 10,000.000 
419 01-3-3 Редовни трошоци за одржување на Службата за; 

одбранбени подготовки на Радио-Југославија 4,500.000 
420 01-3-3- Редовни трошоци за одржување на Службата за. одг 

бранбени подготовки на Новинската агенција ТАН-
ЈУГ 900.000 

421 01-4' Изградба и модернизација на техничката база на 
Радио-Југославија . 32,500:000 
Вкупно основна намена 01' 395,770.110 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 19 (позиции 399 да 421), 395,778)10 
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РАЗДЕЛ 20. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
И ИНДУСТРИЈА 

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

422 01-1-1 Средства за лични доходи -на работниците 20,010.450 
423 01-2 Средства за материјални трошоци , 1,700.000 
424 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите 3,323.090 
425 01-3-2 Трошоци за меѓународна соработка во земјата 600.000 
426 01-3-2 Патни трошоци во странство 1,200.000 
427 01-3-2 Надомест за работа на членови на комисии и сора-

ботници 200.000 
428 01-3-2 Трошоци за одржување на седници на Комитетот 340.000 
429 01-3-2 Членарина за меѓународни организации 6,078.360 
430 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 80.000 
431 01-3-2 Партиципација на трошоците по Меѓународна сту-дија INFCE во 1980 година 440.000 
432 01-3-2 Надомест за работа подолга од полното работно 

време 80.000 
433 01-3-2 Набавка на опрема 180.000 
434 01-3-2 Трошоци за реализација на Програмата за работа на 

Комисијата на Сојузниот извршен совет 1,000.000 
435 01-3-3 Работи во врска ео народната одбрана 470.000 

Вхупно основна намена 01 35,701.900 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 20 (позиции 422 до 435) 

РАЗДЕЛ 21. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛ-
СТВО 

Основна намена 01 — С,редства за работа на органи-
те на управата 

436 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 15,151.840 
437 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците во грани-

чни станици 31,919.410 
438 01-2 Средства за материјални трошоци 2,000.000 
439 01—2 Средства за материјални трошоци на гранични ста-

ници 10,000.000 
440 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични' примања 

на функционерите, 2,914.540 
441 01-3-2 Придонес за светската програма за храна WEP 3,700.000 
442 01-3-2 Трошоци за меѓународна соработка во водостопан-

ството 680.000 
443 01-3-2 Надомест за работа на членовите на посебни комисии 300.000 
444 01-3-2 Трошоци за контрола на средствата за заштита на растенијата 120.000 
445 01-3-2 Трошоци за контрола на средствата за заштита 

на добитокот 48.000 
446 01-3-2 Трошоци на Југословенскиот комитет за меѓународ-

на хидролошка програма 3,000.000 
447 01-3-2 Примена на мерки во граничниот појас во областа 

на ветеринарствата и заштитата на растенијата 3,800.000 
448 01-3-2 Трошоци на меѓународната доработка во земјодел-

ството и шумарството 2,000.000 
449 01-3-2 Трошоци за одржување на седниците на Комитетот 350.000 
450 01-3-2 За одржување на семинари, курсеви ,и подготовка 

на прописите од областа на ветеринарството и заш-
титата на растенијата 1,600^000 

451 01-3-2 Надомести за надворешни соработници во областа на 
заштитата на ,растенијата на хроничните премини 300.000 
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4 5 2 0 1 - 3 - 2 За следење на движењата на карантински болести 
и штетници во областа на заштитата на растенијата 600.000 

453 01-3-2 Членарини за меѓународни организации (FAO) 11,556.000 
454 01-3-2 Надомест за работа подолга од полното работно вре-

ме во областа на ветеринарството на граничните 
премини 400.000 

455 01-3-2 Надомест за работа подолга од полното работно вре-
ме во областа на заштитата на растенијата на гра-
ничните премини 700.000 

456 01-3-2 Признавање на новосоздадени сорти и одобрување 
за воведување во производство на семиња на саден 
материјал 2,000.000 

457 01-3-2 Надомест за надворешни соработници за вршење на 
ветеринарска контрола на граница " „ 330.000 

458 01-3-2 За проверка и примена на нови технологии и тех-
ники во земјоделството и шумарството во согласност 
со политиката на економскиот развој во 1980 година 2,000.000 

459 01-3-2 Обработување и печатење на упатства за спроведу-
вање на прописи и мерки од надлежноста на феде-
рацијата 1,100.000 

460 01-3-2 Одржување на саеми, изложби, советувања, сим-
позиуми и конгреси со цел за унапредување на зем-
јоделството 1,400.000 

461 01-3-2 Следење, утврдување и спроведување на соработка 
со земјите со кои постојат меѓудржавни комитети и 
комисии, а посебно со земјите во развој 1,000.000 

462 01-3-2 Набавка и дополнување на опремата 1,500.000 
463 01-3-2 Трошоци за утврдување на однесувањето на актив-

ните супстанции на пестицидите 400.000 
464 01-3-2 Трошоци за работа на комисијата на работните тела 

на Комитетот 400.000 
465 01-3-2 Трошоци на Југословенската комисија за заштита 

од загадз^вање на морето, водите и внатрешните 
пловни патишта 230.000 

466 01-3-2 Дијагностика на вирусните заболувања 300.000 
467 01-3-2 Подготовка на симпозиум „Производство, техноло-

гија и употреба на пченка" 900.000 
468 01-3-2 Доработка на интегрални мерки за заштита на расте-

нијата и воведување на непестицидни мерки за от-
странување на растителни болести и штетници 800.000 

469 01-3-2 Трошоци за подготвување на III конференција на 
Европската асоцијација на аграрни економисти 750.000 

470 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 900.000 
Вкупно основна намена 01 105,149 790 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 21 (позиции 436 до 470) 105,149.790 

РАЗДЕЛ 22. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА СООБРАЌАЈ 
И ВРСКИ 

Глава 1. Комитет 

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

471 01 -1-1 Средства за лични доходи на работниците 18,264.130 
472 01 -2 Средства за материјални трошоци 1,800.000 
473 01 -3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите 3,636.090 
474 01 -3-2 Изработка на технички прописи 950.000 
475 

01 
-3-2 Трошоци за меѓународна соработка 1,500.000 

476 01 -3-2 Патни трошоци во странство 2,500.600 
477 01 -3-2 Надомест за работата на членовите на комисиите 450.000 
478 01' -3-2 Печатење на меѓународни дозволи во сообраќајот 170.000 
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479 
480 
481 

482 
483 
484 
485 

486 

487 

488 

489 
490 
491 

492 

493 

494 

01-3-2 Набавка и дополнување на опремата " 250,000 
01-3-2 Членарина за меѓународни организации 11,066.360 
01-3-2 Трошоци за учество на стручњаци на Југо-регистар 

на работи од интерес за федерацијата 1,180.000 
01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 200.000 
01-3-2 Трошоци на седниците на Комитетот 300.000 
01-3-2 Трошоци на претставништвата во странство 1,155.380 
01-3-2 Одржување на редовен воздушен сообраќај Белград--Тирана и обратно 5,200.000 
01-3-2 Одржување на редовен воздушен сообраќај Белград-

-Малта и обратно 9,400.000 
01-3-2 Надомест за работа на аеродроми за потребите на 

безбедноста на воздушниот сообраќај 16,000.000 
01-3-3 За безбедност на пловидбата во поморскиот сообраќај 62,088.000 
01-3-3 За безбедност на пловидбата во речниот сообраќај 63.000.000 
01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 300.000 
01-3-3 Средства за работа на Геомагнетскиот институт врз работите од интерес за федерацијата 13,000.000 
01-3-3 Средства за покритие на обврските за повластено 

возење во патничкиот сообраќај 90,000.000 
01-4 Финансирање на програмата за модернизација на 

Установата за одржување на поморските пловни па-
тишта и Установата за одржување на внатрешните 
пловни патишта 24,700.000 

01-4 Средства за регулација на реката Дунав 141,000.000 
Вкупно основна намена 01 468Д09-.960 

Вкупно Глава 1 468,109.960 

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

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

495 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците . 223,668.380 
496 01-2 Средства за материјални трошоци 3,500.000 
497 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања1 

на функционерите - 910.560 
498 01-3-2 Трошоци на погоните 60,000.000 
499 01-3-2 Закупи 1,542.270 
500 01-3-2 Трошоци за користење на авиони 8,000.000 
501 01-3-2 Надомест за работа ноќе и во денови на државни 

празници за продолжена работа 9,300.000 
502 01-3-2 Надомест за надворешни соработници 1,424.600 
503 01-3-2 Трошоци за користење на возила 6,000.000 

504 01-3-2 Трошоци за осигурување 4,645.500 
505 01-3-2 Патни трошоци во земјата 8,000.000 
'506 01-3-2 Трошоци на печатницата 630.000 
507 01-3-2 Набавка на облека и обувки 5,329.850 
508 01-3-2 Трошоци на банкарската провизија 1,400.000 
509 01-3-2 Патни трошоци во странство 1,265.000 
510 01-3-2 Членарини за меѓународни и други организации 193.150 

511 01-3-2 Набавка на средства за заштита при работат^ ј 868.430 

512 01-3-2 Трошоци по издадени гаранции 60.000 
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513 4 

514 
515 
516 
517 
518 
519 
520 
521 
522 

523 

01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 
01-4 

01-4 

Дополнување на инвентарот 
Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци 
Чување и обезбедување на имотот 
Лекарски прегледи, контрола на летани и возачи 
Набавка на учила-и учебници за обука 
Трошоци за репрезентација 
Трошоци за реамбулација на воздухопловни карти 
Трошоци што се плаќаат според воените прописи 
Трошоци во врска со народната одбрана 
Финансирање на Програмата за интеграција на за-
едничките служби за водење на цивилните и воени-
те воздухоплови 
Финансирање на Програмата за модернизација на 
заедничките служби за водење на цивилните и вое-
ните воздухоплови 
ВКУПНО основна намена 01 

1,500.000 
24,580.240 

1,836.500 
1,073.900 

520.000 
115.000 

1/750.000 
2,000.000 

260.000 

194,000.000 

184,300.000 
823,673.380 

Вкупно Глава 2 823,673,380 

Глава 3. Сојузна управа за радиоврски 

Отпеана намена 01 — Средства за работа на органи-
те на управата 

524 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 16 977.240 
525 4 01-2 Средства за материјални трошоци 880.000 
526 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите 765.500 
527 01-3-2 Надомест за работа подолга од полното работно 

време 150.000 
528 01-3-2 Одржување на контролномерни центри 400.000 
529 01-3-2 Осигурување на имотот 1,500.000 
530 01-3-2 Набавка и дополнување на опремата 243.000 
531' 01-3-2 Трошоци на возниот парк 291 000 
532 01-3-2 Патни трошоци во земјата 450.000 
533 01-3-2 Патни трошоци во странство 479.180 
534 01-3-2 Набавка, на облека и обувки 25.000 
535 01-3-2 Изработка на стручно-технички прописи, упатства и елаборати 20.000 
536 01-3-2 Информационо"документациона обработка на пода-

тоци 700.000 
537 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 300.000 
538 01-4 Финансирање на Програмата за развој и модерниза-ција на.работата врз планирање на фреквенциите и 

контрола на радиоврските 19,885.000 
Вкупно основна намена 01 43,065.920 

Вкупно Глава 3 43,065.920 

Глава 4. Сојузен воздухопловен инспекторат 
Основна намена 01 — Средства за работа на органи-
те на управата 

539 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 9,653.470, 
540 01-2 Средства за материјални трошоци 1,720.000 
541 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите . . . . 399.610 
542 01-3-2 Трошоциве користење на авиони и автомобили 700.000 
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543 01-3-2 Набавка на облека и обувки 180.000 
544 01-3-2 Трошоци за меѓународна соработка 30.000 
545 01-3-2 Патни трошоци во странство 959.000 
546 01-3-2 Надомест за работа на надворешни соработници 200.000 
547 01-3-2 Патни и селидбени трошоци 1,050.000 
548 01-3-2 Набавка и дополнување на опремата 1,000.000 
549 01-3-2 Трошоци за преведување 40.000 
550 01-3-2 Трошоци за организирање на советувања 30.000 
551 01-3-2 Трошоци за стручно образование 90.000 
552 01-3-2 Надомест за работа ноќе и во денови на државни 

празници 30.000 
553 01-3-2 Трошоци за репрезентација 5.000 
554 01-3-2 Надомест за превоз на работници на работа и од 

работа 100.000 
555 01-3-2 Студии и анализи 100.000 
556 01-3-2 Членарини и котизации 120.000 
557 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 20.000 

Вкупно основна намена 01 16,427.030 

Вкупно Глава 4 16,427.080 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 22 (позиции 471 до 557) 1.331,276,340 

РАЗДЕЛ 23. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ТРУД, ЗДРА-
ВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

Глава 1. Комитет 

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

558 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 28,420.970 
559 01-2 Средства за материјални трошоци 900.000 
560 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични, примања 

на функционерите 3,274.020 
561 01-3-2 Патни трошоци во странство 2,250.000 
562 01-3-2 Патни трошоци во земјата 800.000 
563 01-3-2 Патни трошоци на странски стручњаци и домашни 

кои ги придружуваат, трошоци во врска со соста-
ноци и преговори со странски делегации, дипломат-
ски и други претставници 900.000 

564 01-3-2 Надомест за работа на членовите на постојаните 
стручни комисии 350.000 

565 01-2 Трошоци за одржување на седници на Комитетот 
и неговите тела за подготовка на здравството за 
општонародната одбрана 600.000 

566 01-3-2 Трошоци за издавање на извештаи на инспекцијата 
на трудот 180.000 

567 . 01-3-2 Членарина за меѓународни организации 27,041.100 
568 01-3-2 Определени работи од областа на фармацевтската 

служба и медицинското снабдување од интерес за 
федерацијата што ќе се договараат со соодветни 
стручни институции 820.000 

569 01-3-2 Набавка и дополнување на опремата 2,650.000 
570 01 3-2 Превод на материјал од странски јазици 82.000 
571 01-3-2 Набавка на стручна литература 75.000 
572 01-3-2 Надомест на работниците со неполно работно време 

и надворешни соработници 1,000.000 
573 01-3-2 Надомест за работа подолга од полното работно вре-

ме во врска со вршењето на санитарен надзор на 
граница 295,000 
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574 

575 

576 

577 
578 

579 

580 
581 
582 

583 

584 

585 

587 

588 

589 

590 
591 

592 

01-3-2 Закуп и одржување на делозни простории за гра-
ничен санитерен надзор 450.000 

01-3-2 Набавка на службена облека за гранични санитарни 
инспектори 140.000 

01-3-2 Трошоци за заштита на земј-ата од внесување на 
заразни болести 2,080.000 

01-3-2 Трошоци за анализа на лекови 360.000 
01-3-2 Трошоци во врска со вршење на еашггареи надзор 

на граница 1,000,000 
01-3-2 Трошоци за лекување на странци во Југославија 500.000 
01-3-2 Заштита од јонизирачки зрачења 240.000 
01-3-2 Материјално обезбедување и сместувања на бегалци 3,984.300 
01-3-2 Определени работи од областа на здравствената з аш-

тита од непосреден интерес за остварување на ф у н -
кциите на федерацијата што ќе се договорат со 
Сојузниот завод за здравствена заштита 6,000.000 

01-3-2 Трошоци на контролата на загаденоста на меѓуна-
родните и меѓурепубличките води 1,100.000 

01-3-2 Трошоци за работа на меѓуресорска работна група 
за координација на работата на сојузните органи врз 
реализација на одлуката на светската конференција 
на Меѓународната година на жените ООН 1,900 ООО 

01-3-2 Обврски на Југославија како членка на Светската 
здравствена организација 200.000 

01-3-2 Трошоци за изработка на национална студија во 
рамките на проектот на OECD за преглед на инте-
грираните социјални политики во пилот-земји 150.000 

01-3-2 Материјално обезбедување и сместување на семеј-
ството Daniel Tekesoe к Anihita Kaiebzad 427.400 

01-3-2 Југословенски одбор за Меѓународна година на де-
тето СН - 1979 1,500.000 

01-3-3^ Финансирање на активности спрема југословенските 
работници'" на работа во странство 15,000.000 

01-3-3 Средства за првомајски награди 1,453 ООО 
01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 130.000 

01-4 Изградба на станови во врска со интеграција на бе-
галци 11,64.0.000 
Вкупно основна намена 01 

Вкупно Глава 1 

117,812.790 

117,812.790 

Глава 2. Сојузно биро за работи на вработу-
вањето 

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

593 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 14,861.500 
594 01-2 Средства за материјални трошоци 1,884.500 
595 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите 1,148.500 
596 01-3-2 Материјални трошоци на постојаните југословенско-

^ -странски комисии 549.000 
597 01-3-2 Надомест за одвоен живот на социјалните работници 

во странство и трошоци за упатување на тие работ-
ници во странство . - 5,800,000 

598 01-3-2 Трошоци за печатење и издавање на билтени и из-
, вештаи - 240.000 

599 01-3-2 Службени патувања во земјата 330.000 
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600 01-3-2 Надомест за работа подолга од полното работно вре-
ме и ноќна работа 15.000 

601 01-3-2 Патни трошоци во странство 900.000 
602 01-3-2 Набавка на стручна литература 50.000 
603 01-3-2 Набавка и дополнување на опремата 200.000 
604 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 30.000 

Вкупно основна намена 01 26,008.500 

Вкупно Глава 2 26,008.500 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 23 (позиции 558 до 604) 143,821.290 

Р А З Д Е Л 24. С О Ј У З Е Н К О М И Т Е Т З А П Р А Ш А Њ А 
Н А Б О Р Ц И Т Е И Н А В О Е Н И Т Е И Н В А Л И Д И 

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

605 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 4,430.180 
606 01-2 Средства за материјални трошоци 366.160 
607 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите 1,151.930 
603 01-3-2 Патни трошбци во странство 236.890 
609 01-3-2 Патни трошоци во земјата 200.000 
610 01-3-2 Преведување на Инвалидски и други исправи и ма-

теријали од странски јазици 42.500 
611 01-3-2 Трошоци за одржување на седници на Комитетот 210.000 
612 5 01-3-2 Средства за вонредни работи и задачи за подготовка на законски и подзаконски прописи во областа на 

боречката и инвалидската заштита е 150.000 
613 01-3-3 Уредување на гробовите и гробиштата на југосло-

венски борци 2,000.000 
Вкупно основи а намена 01 8,787.660 

Основна намена 05 — Обврски во финансирањето на 
општествените дејности 

614 ( 05-9 Средства за бенефицирани пензии (без воени пен-
зии) во смисла на одредбите на Законот за обврските 
на федерацијата за пензиите на борците 12.464,500.000 

615 05-11 Средства за инвалидски принадлежности на воените 
инвалиди 3.715,500 ООО 

616 05-11 Средства за здравствена заштита на воените инва-
лиди 892,800.000 

617 05-11 Средства за боречки додаток 94,200.000 
618 05-11 Надомест на носителите на „Партизанска споменица 

1941" и на други одликувања 262,700.000 
619 05-11 Инвалидски принадлежности на корисниците во 

странство ' 31,000.000 
620 05-11 Средства за здравствена заштита на воените инва-

лиди во реализација на планот за соработка со HP 
Полска 400.000 
Вкупно основна намена 05 17.461,100.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 24 (позиции 605 до 620) 17,469.887.660 

РАЗДЕЛ 25. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗАКОНО- ' 
ДАВСТВО 

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

621 Ol-1-t Средства за лични доходи на работниците 6,505.480 ; 

622 01-2 Средства за материјални трошоци 354.000 
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623 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 
на функционерите 1,785.440 

624 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 180.000 

625 01-3-2 Превод и препис на материјали 38,500 

626 01-3-2 Патни трошоци во земјата на членовите на Комите-
тот и неговите тела 850.000 

627 01-3-2 Трошоци за репрезентација 25.000 

628 01-3-2 Набавка на опрема 60.000 

629 01-3-2 Надомести за надворешни соработници 100.000 

630 01-3-2 Комисија за правни прашања на СЕВ 

Вкупно основна намена 01 

500.000 

10,398.420 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 25 (позиции 621 до 630) 10,398.420 

РАЗДЕЛ 26. СОЈУЗНА УПРАВА ЗА ЦАРИНИ 

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

631 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 825,626.000 

632 01-2 Средства за материјални трошоци на Сојузната уп-
рава за царини 000.000 

633 01-2 Средства за материјални трошоци на царинарни-
ците 60,000.000 

634 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања i 
на функционерите 2,839.200 

635 01-3-2 Закупи 8,250.000 
636 01-3-2 Надомест на штети според чл. 252, 283 и 356 од Ца-

ринскиот закон 300.000 
637 01-3-2 Патни трошоци во странство 600.000 
f38 01-3-2 Надомест за работа во недела, ноќе и во денови на 

државни празници 16,500.000 
639 01-3-2 Надомест за работа врз царинење вон од седиштето 

на царинарницата 2,950.000 
640 01-3-2 Одржување на згради, рампи и други објекти . 3,500.000 
641 01-3-2 Трошоци на Советот на царинската служба 30.000 
642 01-3-2 Набавка на облека и обувки 16,000 ооо 
643 01-3-2 Членарини за меѓународни организации 853.000 
644 01-3-2 Набавка на патнички автомобили 1,500.000 
645 01-3-2 Трошоци за одржување на Електронскиот смета-

чки центар 9000.000 
646 01-3-2 Трошоци за спречување на царински деликти, ек-

сплоатација и одржување на техниката 10.000.000 
647 01-3-2 Трошоци на интернатот 1.000 ооо 
648 01-3-2 Трошоци за систематски прегледи на работниците ш о . о о о 
649 01-3-2 Трошоци за осигурување на работниците 1,500.000 
650 01-3-2 Надомест за прекувремена работа во царинарниците 1,500.000 
651 01-3-2 Награда за откривање на царински прекршоци 1.600.000 
652 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 2,000.000 
653 01-4 Финансирање на Програмата за модернизација ма 

царинската служба 242,000.000 
654 01-4 Додатни средства поради зголемување на обемот на 

изградба 69,000.000 

Вкупно основна намена 01 1.287,148.200 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 26 (позиции 631 до 654) 1.287,148.200 
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РАЗДЕЛ 27. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО 
ПЛАНИРАЊЕ 

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

655 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 26,806.050 
656 01-2 Средства за материјални трошоци 4,300.000 
657 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите 7,175.050 
658 01-3-2 Патни трошоци во странство 440.000 
659 01-3-2 Периодични и други публикации 600.000 
660 01-3-2 Надомести за надворешни соработници и трошоци за анкети 400.000 
661 01-3-2 Набавка и дополнување на опремата 2,100.000 
662 01-3-2 Надомест за работа подолга од полното работно време 450.000 
663 01-3-2 Изработка на експертизи и на други документи 900.000 
664 01-3-2 Стручни консултации и советувања 800,000 
665 01-3-2 Издавање на билтенот „Стопански движења" во 

светот и нивното влијание врз стопанството на Југо-
славија 3,510.000 

666 01-3-2 Методолошки истражувања 2,925.000 
667 01-3-2 Средување на архивската граѓа 250.000 
668 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 150.000 

Вкупно основна намена 01 50,806.100 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 27 (позиции 655 до 663) 50,806.100 

РАЗДЕЛ 28. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА ЦЕНИ 

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

669 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 7,930.290 
670 01-2 Средства за материјални трошоци 900.000 
671 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите 2,105.110 
672 01-3-2 Трошоци за печатење на публикации 50.000 
673 01-3-2 Надомест за работа подолга од полното работно'време 183.000 
674 01-3-2 Набавка на опрема 165.000 
675 01-3-2 Трошоци за одржување на седниците на Советот на 

Заводот ^ 100.000 
676 01-3-2 Трошоци за стручна соработка со органите на заво-

дите за цени на републиките и автономните покраини 100.000 
677 01-3-2 Трошоци во врска со разработка на претстојните 

подзаконски прописи 4 70.009 
678 01-3-2 Патни трошоци во странство 80.000 
679 01-3-2 Преведување на јазиците на народите и народно-

стите 30.000 
680 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 30.000 

^ Вкупно основна намена 01 11,743.400 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 28 (позиции 669 до 680) 11,743.400 

РАЗДЕЛ 29. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 

Основна намена 91 — Средства за работа на орга-
ните на управата 

681 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 89,625.150 
682 01-2 Средства за материјални трошоци 8,850.000 
683 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите 1,537.330 
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684 01-3-2 Противпожарна и хигиенско-техничка заштита 82.000 

685 01-3-2 Патни трошоци во странство 330.000 
686 01-3-2 Членарина за меѓународни организации 10.300 
687 01-3-2 Трошоци за статистички истражувања 5,500.000 
688 01-3-2 Трошоци на Центарот за автоматска обработка на 

податоци 3,500.000 
689 01-3-2 Закуп на машини за автоматска обработка на по-

датоци 2,151.000 
690 01-3-2 Трошоци за издавачка дејност 5,000.000 
691 01-3-2 Одржување на зградите и на инвентарот 500.000 
692 01-3-2 Трошоци за постдипломец настава во областа на статистиката 840.500 
693 01-3-3 Трошоци за попис на населението, домаќинствата и 

становите ' 9,000 000 
694 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 160.000 

Вкупно основна намена 01 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 29 (позиции 681 до 694) 

127,086.280 

127,086.280 

РАЗДЕЛ 30. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА МЕЃУНАРОДНА 
НАУЧНА, ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНА И . ТЕХНИ-
ЧКА СОРАБОТКА 

Основна намена 01 
вите на управата 

Средства за работа на орга-

695 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 19,903.130 
696 01-2 Средства за материјални трошоци 1,210.000 
697 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите 1,941.740 
698 01-3-2 Дополнување и замена на опремата 500.000 
699 .01-3-2 Членарини за меѓународни организации 64,346.850 
700 01-3-2 Придонес за Претставништвото на ООН во Југосла-

вија 4,650.000 
701 01-3-3 Трошоци за редовно школување, специјализација и 

студиски престој на странски граѓани во Југославија 63,208.000 
702 01-3-3 Трошоци на подготовки за заминување на струч-

њаци, партиципација во платите на југословенски 
стручњаци и помош во организирање на Центар за 
обука на кадри во земјите во развој 27,000.000 

703 01-3-3 Изработка на студии, експертизи, техничка доку-
ментација, публикации, меѓународни семинари, п о -
себни курсеви за земјите во развој и за изработка 
на филмови 6,000.000 

704 01-3-3 Културно-просветна соработка со земјите во развој 10,000.000 
705 01-3-3 Меѓународен семинар ,.Универзитетот денес" — уче-

ство на претставници од земјите ео развој 120.000 
706 01-3-3 Меѓународни преговори и заседанија на мешовити 

комисии, патни трошоци во земјата и во странство 5,000.000 
707 01-3-3 Партиципација во платите на наставниците кои одр-

жуваат настава за децата на југословенските работ-
ници привремено вработени во земјите на Западна 
Европа ^ 75,000.000 

708 01-3-3 Преведување и умножување на елаборати, извеш-
таи анализи и на други материјали 826.000 

709 01-3-3 Надомести за здравствени услуги дадени на персо-
налот на Претставништвото на ООН во Југославија 50.000 

710 01-3-3 Надомест за вршење на определени работи од над-
лежноста на федерацијата од страна на Југословен-
скиот библиографски институт 1,115.000 

711 01-3-3 Информативна дејност ' 1,510,000 
712 01-3-3 Центар за насочување и организација на меѓусебна 

соработка на неврзаните земји на подрачјето на нау-
ката и технологијата ( 9,000.000 
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713 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 
Вкупно основна намена 01 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 30 (позиции 695 до 713) 

113.020 
291,493.740 

291,493.740 

РАЗДЕЛ 31. СОЈУЗЕН ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ 
,ЗАВОД 

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

714 01-1-1 ,.Средства за лични доходи на работниците 72,934.350 
715 01-2 Средства за материјални трошоци 6,000.090 
716 01-3-1 ' Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционе-рите 750.250 
717 01-3-2 Надомести за работа ЕО недела, ноќе и во денови на 

државни празници - 3,816.420 
718 01-3-2 Надомест на Радио-Белград за емитирање на водо-

стојот на Дуна в 3,150.000 
719 01-3-2 Трошоци за телекомуникациони врски 6,555.000 
720 01-3-2 Патни трошоци во странство 300.000 
721 01-3-2 Членарини за. меѓународни организации 11,200.000 
722 01-3-2 Трошоци врзани за остварување на приходите од 

издавачка дејност 175.000 
723 01-3 2 Дополнување на опремата 330.000 
724 01-3-2 Печатење на годишник на атласот на климата и на 

други стручни публикации 1,650.000 
725 01-3-2 Одржување на зградите и на инвентарот 3,520.000 
726 01-3-2 Патни трошоци во земјата 900.000 
727 01-3-2 Набавка на облека и обувки 600.000 
728 01-3-2 Одржување на моторните возила и гориво 450.000 
729 01-3-2 Закупи за деловни простории 2,500.000 
739 01-3-3 Трошоци за школување на хидрометеоролошките кадри 500.000 

. 731 01 -3-3 Работи во врска со народната одбрана 200.000 
732 01-4 Финансирање на програмата за развој и модерни-

зација на воздухопловната метеорологија во СФРЈ 23,377.000 
Вкупно основна намена 01 138,908.020 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 31. (позиции 714 до 732) 138,908.020 

РАЗДЕЛ 32. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА СТАНДАРДИЗА-
ЦИЈА 

Основна намена 01 — Средства за добога на органи-
те на управата 

733 01-1-1 Средства за лични доходи работниците 21,774.350 
734 01-2 Средства за материјални трошоци 1,540.000 
735 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите 1,134.040 
7.36 01-3,-41 . Трошоци за изработка и дистрибуција на југосло-

венски стандарди и на технички прописи 8,850.000 
737 01-3-2 Преведување на југословенските стандарди на јази-

ците на народите и народностите на Југославија 3,500.000 
738 01-3-2 Членарина за меѓународни организации 1,994.400 
739 01-3-2 Набавка на опрема во врска со преведувањето на југословенските стандарди 4 1,200.000 

740 01-3-2 Трошоци на Комисијата за хомодотација на мотор-
ните возила 2,360.000 
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741 01-3-2 Трошоци за спроведување на системот за атестирање 2,500.000 
742 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 77.000 

Вкупно основна намена 01 44,929.790 

. ВКУПНО РАЗДЕЛ 32. (позиции 733 до 742) 44,929.790 

РАЗДЕЛ 33. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА ПАТЕНТИ 

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

743 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 17,574.350 
744 01-2 Средства за материјални трошоци 1,000.000 
745 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите 723.220 
746 01-3-2 Трошоци за печатење на патентни списи 550.000 
747 01-3-2 Патни трошоци во странство 500.000 
743 01-3-2 Набавка и дополнување на опремата 1,500 ООО 
749 01-3-2 Печатење на латентен гласник 350.000 
750 01-3-2 ' Изработка на обрасци и материјали за фотокопи-

рање 
751 01-3-2 Прием и испраќање на патентна документација 250.000 
752 01-3-2- Трошоци за издавачка дејност 30.000 
753 01-3-2 Трошоци за печатење на меѓународна патентна до-

кументација - 200.000 
754 01-3-2 Трошоци за стручни советувања 25.000 
755 01-3-2 Средување на патентни списи и архивска граѓа 200 000 
756 01-3-2 Набавка на непатентна литература за Центарот за патентна документација и информации 300.000 
757. 01-3-2 Преведување на меѓународна патентна документа-

ција и класификација 30.000 
753 01-3-2 Трошоци на Сојузниот координационен одбор за тво-

рештво 350.000 
759 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 40.000 

Вкупно основна намена 01 23,853.070 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 33 (позиции 743 до 759) 23,853.070 

230 ООО 

РАЗДЕЛ 34. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА МЕРИ И СКАПО- ч 
ЦЕНИ МЕТАЛИ 

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

760 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 1 47,800.620 
761 01-2 Средства за материјални трошоци 5.000.000 
762 01-3-1 Средства за лични доходи и ,други лични примања 

на функционерите 759.600 
-763 01-3-2 За купи 460.000 
764 01-3-2 Набавка на лабораториска опрема и на друг ин-вентар " 7.000.000 
765 01-3-2 Трошоци за унапредување на службата 264.000 
766 01-3-2 Членарини за меѓународни организации 476.100 
767 01-3-2 Патни трошоци во земјата 16.000.000 
768 01-3-2 Патни трошоци во странство 100.000 
769 01-3-2 Трошоци за меѓународна соработка 105.000 
770 01-3-2 Трошоци за издавање на публикации 613.000 
771 01-3-2 Трошоци за тековно одржување на зградите 2,800.000 
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772 01-3-2 Трошоци за одржување на товарните возила 950.000 
773 01-3-2 Трошоци за репрезентација 8.800 
774 01-3-2 Набавка на заштитна облека и обувки 400.000 
775 01-3-2 Набавка на стручни публикации и литература 140.000 
776 01-3-2 МеханОграфска обработка на податоци 350.000 
777 01-3-2 Трошоци за преведување на јазиците на народите 

и народностите на Југославија, на странски јазици 
и од странски јазици 72.000 

778 01-3-2 Трошоци за печатење на обрасци врзани за-оства-
рување на приходите 650.000 

779 01-3-2 Трошоци за информативна дејност . 300.000 
780 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 120.000 
781 01-4 Изработка и адаптација на лаборатории 2,910.000 

Вкупно основна намена 01 . 81,279.120 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 34 (позиции 766 до 781) 81,279.120 

РАЗДЕЛ 35. СОЈУЗЕН ГЕОЛОШКИ ЗАВОД 

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

782 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 3,289.850 
783 01-2 Средства за материјални трошоци 185.000 
784 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите " 354.730 
785 01-3-2 Трошоци на постојаната делегација за соработка со 

СЕВ за геологија " 580.000 
786 01-3-2 Трошоци на Југословенскиот комитет за меѓународ-

на програма на геолошка корелација 500.000 
787 01-3-2 Изработка и печатење на комплексна г о л е ш к а кар-

та на Југославија 9,759.100 
788 01-'3-2 Трошоци на Комисијата за комплексна геолошка 

карта на'Југославија 65.000 
789 01-3-2 Трошоци за превоз 40.000 
790 01-3-2 Набавка на опрема 232.960 
791 01 3 — Трошоци за составување на биланс на минералните суровини и подземните води на СФРЈ и изработка 

на анализа на суровинската база на СФРЈ 530.000 

Вкупно основна намена 01 15,5^6.640 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 35 (позиции 782 до 791) 15,536.640 

РАЗДЕЛ 36. АРХИВ НА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

792 01-2-1 Средства за лични доходи на работниците 11,327 840 
793 01-2 Средства за материјални трошоци 2,354.000 
794 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

па функционерите 1,056.250 
795 01-3-2 Надомести за одвоен живот од семејството 60.000 
796 01-3-2 Надомести за работа подолга о,д полното работно 

време ' 650.000 
797 01-3-2 Трошоци за репрезентација 65.040 
798 01-3-2 Трошоци за заштита на архивската траѓа во случај на војна 500.Х)00 
799 01-3-2 Членарина за меѓународниот фонд за развој на ар-

хивот 150.000 
800 01-3-2 Трошоци за одржување на зградата и на инвентарот 250.000 
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801 
802 

803 

01-3-2 
01-3-2 

01-3-2 

Патни трошоци ЕО странство 
Трошоци за изработка на проект (публикување, 
истражување, снимање на архивската граѓа во зем-
ја.та и во странство, анализа и подготовка на архив-
ската граѓа за автоматска обработка на податоци) 
Трошоци за издавачка дејност 
Вкупно основна намена 01 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 25 (позиции 792 до 803) 

250.000 

350.000 
1,000.01)0 

18.013 130 

18.013.130 

' РАЗДЕЛ 37. УПРАВА ЗА ПЕРСОНАЛНИ РАБОТИ 
НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

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

804 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 
805 01-2 Средства за материјални трошоци 
806 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите 
807 01-3-2 Средства за лични доходи и други линин примања 

на функционерите на располагање и на лида со по-
себен статус 
Вкупно основна намена 01 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 37 (позиции 804 до 807") 

1.284.040 
120.000 

782.490 

21,399.300 
23,585.830 

23,535.830 

РАЗДЕЛ 38. СЕРВИС ЗА ДАВАЊЕ УСЛУГИ ЗА 
ПОТРЕБИТЕ НА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА НА СОЈУЗ-
НИТЕ ОРГАНИ 

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

808 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 72 362,800 
809 01-2 Средства за материјални трошоци 2,300.000 
810 01-3-1 Средс.тва за лични доходи и други лични прима.ња 

на функционерите . 373 950 
811 01-3-2 Трошоци за одржување на објектите и опремата 58,646.610 
812 01-3-2 Трошоци на одржување и унапредување, на ловно .— шумското стопанство ,,Јелена 27,500 000 
813" 01-3-2 Трошоци за одржување и унапредување на ловно 

— шумското стопанство „Копривница", Бугојно 3.540.000 
814 01-3-2 Надомест за надворешни соработници 1,000.000 
815 01-3-2 Надомест за работа подолга од полното работно вре-

ме и ноќна работа . 6,000.000 
816 01-3 3 Работи во врска со народната одбрана 120.000 
817 01-4 Набавка на возила и опрема 63,050.000 
818 01-4 Градежни работи 15,714.000 
819 01-4 Поставување жичена ограда и набавка на опрема за ловно-шумското стопанство „Јелен" 8,730.000 

Вкупно основна намена 01 259,337.450 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 38 (позиции 808 до 819) 259,337.450 

РАЗДЕЛ 39. СЕРВИС ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ И 
СМЕТКОВОДСТВЕНИ РАБОТИ НА СОЈУЗНИТЕ 
ОРГАНИ НА УПРАВАТА И НА СОЈУЗНИТЕ ОР-
ГАНИЗАЦИИ 

Основна намена 01 
нито на управата 

Средства за работа на орга-

820 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 
821 01-2 Средства за материјални трошоци 

47,678.930 
5,000.000 
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1 2 3 4 5 

822 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања' 
на функционерите 640.100 

1 

823 01-3-2 Трошоци за франкирање на поштата 2,000.000 
824 

825 

01-3-2 

01-3-2 

Резервни делови за печатарски машини и репродук-
ционен материјал 
Надомест за работа подолга од полното работно вре-
ме и ноќна работа 

' 1,085.960 

2,900.000 
826 01-3-2 Надомести за надворешни соработници 280.000 
827 01-3-2 Набавка на опрема 

Вкупно основна намена 01 
3,000.000 

62,404.990 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 39 (позиции 820 до 827) 62,404.990 

РАЗДЕЛ 40. УПРАВА НА ДЕЛОВНИТЕ ЗГРАДИ 
НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 

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

828 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 94,530.980 
829 01-2 Средства за материјални трошоци 3,000.000 
830 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите 378.030 
831 01-3-2 Рожиски трошоци во врска со одржување на згра-

дите и опремата 
120,000.000 

832 01-3-2 Набавка на опрема и реконструкција 85,000.000 
833 01-3-2 Осигурување на зградите и опремата 3,540.000 
834 01-3-2 Телефонски трошоци на заедничките централи 12,023.490 
835 01-3-2 Надомест за работа подолга од полното работно вре-

ме и ноќна работа 3,800.000, 
836 01-3-2 Работна облека, обувки и опрема за хигиенскстех-

ничка заштита 1,786.000 
837 01-3-2 Придонес за користење на градското земјиште 6,774.000 
838 01-3-2 Транспортни услуги 1,005.870 
839 01-3-2 Трошоци за воспоставување на специјална телефон-

ска врска 
9,350.000 

840 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 900.000 
841 01-4 Набавка на опрема за новата деловна зграда на 

сојузните органи 
Вкупно основна намена 01 

74,690.000 
416,778.370 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 40 (позиции 828 до 841) 416,778.370 

РАЗДЕЛ 41. АВТОСЕРВИС НА СОЈУЗНИТЕ ОР-
ГАНИ 

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

842 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 46,231.690 
843 01-2 Средства за материјални трошоци 3,044.400 

844 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 
на функционерите 360.640 

845 01-3-2 " Надомести за работа подолга од полното работно 
време 5,964.490 

846 01-3-2 Набавка на резервни делови и трошоци за други 
намени 30,000.000 

847 01-3-2 Надомести за надворешни соработници 30.000 

848 01-3-2 Набавка на опрема и патнички возила' 13,000.000 
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849 01-3-2 Набавка на алати и уреди 250.000 
850 01-3-3 Набавка на транспортни средства за потребите на 

народната одбрана 5,000.000 
Вкупно основна намена 01 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 41 (позиции 842 до 350) 

103,881.220 

103,881.220 

РАЗДЕЛ 42. СЛУЖБА ЗА РАБОТИТЕ НА ПРЕВИ-
ДУВАЊЕТО 

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

851 01-1-1 Средства за лични доходи'на работниците 29,242 600 
852 01-2 Средства за материјални трошоци 2,500 ООО 
853 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите 384.440 
854 01-3-2 Надомест за работа подолга од полното работно вре-

ме и ноќна работа 1 700.000 
855 01-3-2 Надомест за надворешни соработници . 1 800.000 
856 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 1,700.000 
857 01-3-2 Патни трошоци во странство 670.000 
858 01-3-2 Стручно усовршување и специјализација на преве-

дувачите за странски јазици 600 000 

859 01-3-2 Набавка и дополнување на опремата 3 000.000 

860 01-3-2 Средства за ,,устројување"'банка на термини 500.000 

861 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана ^ 100.000 

Вкупно основна намена 01 
42,197.040 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 42 (позиции 851 до 861) 42,197.040 

РАЗДЕЛ 43. УПРАВА НА ОСТРОВОТ БРИОНИ 

Основна намена 01 — Средства' за работа на орга^ 
ките на управата 

862 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 28 202 100 

863 01-2 Средства за материјални трошоци 18 ООО 000 

864 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 
на функционерите 364 310 

865 01-3-2 Средства за лични доходи на сезонски работници 
и надворешни соработници 10.640 000 

866 01-3-2 Надомест за работа подолга од полното работно 
време 1,500.000 

867 0.1-3-2 Трошоци за одржување на објектите и опремата 51.000.000 
868 01-3-2 Набавка на опрема и инвентар 8,500.000 
869 01-4 Изградба и адаптација на објектите 6,984.000 

Вкупно основна намена 01 125,190.410 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 43 (позиции 862 до 869) 125,190.410 

870 

. РАЗДЕЛ 44. ЈУГОСЛОВЕНСКА КОМИСИЈА ЗА 
СОРАБОТКА СО МЕЃУНАРОДНИОТ ФОНД НА 
ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ 
ЗА ПОМОШ НА ДЕЦАТА (UNICEF) 

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

01-3-2 Патни трошоци во земјата и престој на странски 
функционери 

86.000 
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1 

871 
872 
873 
874 

875 
876 
877 

878 
879 

880 

881 

882 

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

0 6 - 2 

06-2 

06-2 

06 -2 

0 6 - 2 

0 6 - 2 

06-2 

06-2 

Патни трошоци во странство 
Печатење на билтени 
Придонес за UNICEF 
Обврски според програмата на UNICEF 
Вкупно основна намена 01 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 44 (позиции 870 до 874) 

127.000 
24.000 

4,300.500 
300.000 

РАЗДЕЛ 45. ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ОП-
ШТЕСТВЕНОПОЛИТИЧКИ И ОПШТЕСТВЕНИ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Основна намена 06 — Други општи општествени 
потреби 

О п ш т е с т в е н о-п о л и т и ч к и- о р г а н и з а ц и и 

Дотација за Централниот комитет на Сојузот на 
комунистите на Југославија 

Меѓународна дејност ' 7 18,100 ООО 
Работи во врска со народната одбрана 1,65(1.000 
Финансирање на програмата за научна документа-
ција на меѓународното работничко движење 3.800.000 
Весникот ,.Комунист" 56,400:000 
Билтенот „Југословенски политички месечник" 2.900.ООО 
Програма за финансирање на издавачките дејности 
за странство 13.500.000 
Финансирање на работата на политичката школа 
,,Јосип Броз Тито" во Кумровеп 16,850.000 
Издавање на собраните дела на Јосип рроз Тито 10,200.000 

4,837.500 

4,837.500 

Дотација за Сојузната конференција на Социјали-
стичкиот сојуз на работниот народ на Југославија 

883 06-2 Финансирање на програмата за работа на Сојузната 
конференција 81,161.000 

884 06-2 Дотација за весникот „Борба" 91.000.000 
885 06-2 За списанието „Југословенски преглед" — српско^ хрватско издание , 2.650.000 
886 06-2 За списанието „Меѓународна политика'4 — српско-

хрватско издание 2,850.000 
887 06 2 За списанието ,,Жената денес" 1,350.000 
888 06-2 Финансирање на програмата за работа на Југосло-венскиот совет за заштита на човековата средина 4,100.000 
889 06-2 Финансирање на програмата за работа но. Сојузната 

конференција „Месната заедница и сехмејството" 1,600.000 
890 ; 06-2 Финансирање на посебно значајните меѓународни 

активности на општествените организации и здру-
женија на граѓаните 3,990.009 

Дотација за Претседателството на Конференцијата 
па Сојузот на социјалистичката младина на Југо-
славија 

891 06-2 Финансирање на програмата за работа на Конфе-
ренцијата 29,800.000 

892 06-2 Прослава на Денот на младоста 14,500.000 

893 06-2 Меѓународниот семинар „Универзитетот денес" 820 ООО 

894 06-2 За весникот „Младост" 10,960.000 

895 06-2 За списанието „Идеи" 2,800.000 

896 06-2 За младинскиот фестивал на трудот 1,050.000 
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Дотација за Сојузот на здруженијата на борците од 
Народноослободителната војна на Југославија 

897 06-2 Финансирање на програмата за работа на Сојузот 21,600.000 

898 06-2 За весникот „4 јули" , 7,200.000 

Дотација за Дрвениот крст на Југославија 

899 06-2 Финансирање на програмата за работа на Претсе-
дателството 14,022.000 

900 06-2 Служба за барање 1,700.000 

901 06-2 Работи во врска со народната одбрана 1,700.000 

902 06-2 Медитеранска конференција на националните друш-тва на Црвениот крст и Црвениот полугесец 1,000.000 

903 06-2 Центар за обука на кадрите на Црвениот крст и 
Црвениот полумесец од земјите во разбој и од не-
врзаните земји како и во тие земји 3.750.000 

904 06-2 Членарина за летата и МКЦК 865.000 

905 06-2 Состанок do врска со балканската соработка 400.000 

906 06-2 Комисија на лигата на Црвениот крст и мир 200.000 

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

907 06-2 Финансирање на програмата за работа на Лигата 2,180.000 

Дотација за Сојузот на здруженијата за Обедине-
тите нации на Југославија 

908 06-2 Финансирање на програмата за работа на Сојузот 645.000 

Дотација за Сојузот на резервните воени старешини 
на Југославија 

909 06-2 Финансирање на програмата за работа на Сојузот 7,500.000 

Сојуз за физичка култура на Југославија 

910 06-2 Трошоци за меѓународни активности на подрачјето 
на физичката култура на Југославија 99,600.000 

911 - 06-2 Вонредна програма на спортските манифестации 
што се извршуваат само во 1980 година 22,800.000 

912 06-2 Трошоци на VIII медитерански игри 37,539.000 

Народна техника - Сојуз на организациите за тех-
ничка култура на Југославија 

913 06-2 За меѓународни активности во областа на технич-
ката култура на Југославија 9,640.000 

Противпожарен сојуз на Југославија 

914 06-2 За противпожарна заштита . " 1,928.000 

Вкупно основна намена 06 606,300.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 45 (позиции 875 до 914) 606,300.000 

III. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Член 5 

Овој буџет влегува во сила на 1 јануари 1980 година. 
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1000. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУ-
ВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1980 

ГОДИНА 

Се прогласува Законот за извршување на Бу-
џетот на федерацијата за 1980 година, што го усвои 
Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот со-
бор од 26 декември 1979 година. 

ПР бр. 819 
26 декември 1979 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, с. р. 

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

ЈАТА ЗА 1980 ГОДИНА 

Член 1 
Средствата за извршување на обврските утврде-

ни во Буџетот на федерацијата за 1980 година (во 
натамошниот текст: Буџетот) ќе се обезбедат од ца-
рини и од др,уги увозни давачки, сојузни такси, од 
дел од орновниот данок на промет на производи, 
од приходите што со својата дејност ги остваруваат 
органите на федерацијата, од придонесот од репуб-
ликите и од автономните покраини, како и од други 
приходи што се остваруваат врз основа на сојузни 
закони. 

Член 2 
Придонесот од републиките и од автономните 

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

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, 
републиките и автономните покраини износот од 
придонесот што претставува разлика помеѓу изно-
сот на една дванаесеттина од годишниот износ и из-
носот што ќе го уплатат во јануари 1980 година ќе 
го уплатат во јануари 1981 година. 

Ако одделна република односно автономна по-
краина не го уплати во текот на месецот придо-
несот во височината определена во став 1 на овој 
член, Службата на општественото книговодство, по 
налог од Сојузниот секретаријат за финансии, во 
рок од пет дена од денот кога го примила налогот, 
разликата меѓу износот на една дванаесетти^ од 
годишниот износ на придонесот и уплатениот износ 
на придонесот во претходниот месец ќе го пренесе 
од остварените приходи на републиката односно на 
автономната покраина по корист на соодветната 
потформа на приходите од придонесите од репуб-
ликите и од автономните покраини кон Буџетот, а 
за износите што во смисла на одредбата на став 2 
од овој член не ќи ги уплатат до 31 јануари 1981 
година — најдоцна во рок од пет дена од денот ко.-
га го примила налогот што е издаден по 31 јануари 
1981 година. 

Член 3 
Ако приходите што со својата дејност ги оства-

руваат органите на федерацијата, како и други при-
ходи што му припаѓаат на Буџетот, бидат погрешно 
наплатени или наплатени во износ поголе.м од про-
пишаниот, погрешно наплатениот или повеќе на-
платениот износ ќе се врати првенствено врз товар 
на формата на. приходите на која се уплатени, а 
ако такви приходи нема — врз товар на другите 
форми на приходите. 

Решение за враќање на приходите од став 1 на 
овој член донесува СОЈУЗНИОТ секретар за финансии, 
ако со сојузен закон не е определено поинаку. 

Член 4 
Ако средствата на Буџетот, распоредени на но-

сителите и на корисниците на средствата, бидат по-
грешно исплатени или исплатени во износ поголем 
од пропишаниот, погрешно исплатенио,т или повеќе 
исплатениот износ ќе се врати во Буџетот. 

Решение за враќање на средствата од став 1 на 
ОВОЈ член донесува сојузниот секретар за финансии, 
ако со сојузен закон не е определено поинаку. 

Член 5 
Народната банка на Југославија може во 1980 

година да и одобрува на федерацијата кредит до 
височината на остварените приходи од царини и од 
други увозни давачки и такси во 1979 година. 

Кредитот од став 1 на овој член се користи за 
финансирање на функциите на федерацијата иска-
жани во Буџетот, како и за финансирање на поттик-
нувањето и унапредувањето на надворешнотрговска-
та размена и на други економски односи со стран-
ство, сраз-мерно со распределбата на приходите од 
царини и други увозни давачки и такси за тие на-
мени во 1880 година. 

Приходите од царини и од други увозни давач-
ки и такси остварени ЕО 1930 година и се уплату-
ваат, до височина на користењето на кредитот од 
став 1 на овој член, на Народната банка на Југосла-
вија и се користат за враќање на искористениот 
кредит од став 1 на овој член. 

Член 6 
Средствата на Б,уџетот, распоредени на органи-

те на федерацијата за финансирање на редовна деј-
ност и за посебни намени, ќе се користат: 

1) за редовна дејност — врз основа на финан-
сискиот план на органот на федерацијата; 

2) за посебни намени — врз основа на претсмет-
ката што ја донесува функционерот кој раководи со 
органот на' федерацијата ако задачите за кои се 
одобрени средствата непосредно ги извршува орга-
нот на федерацијата односно врз основа на програ-
мата за користење на тие средства што ќе ја утвр-
ди функционерот кој раководи со органот на феде-
рацијата ако органот на федерацијата не ги извр-
шува непосредно задачите за кои се одобрени сред-
ствата. 

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

Член 7 
Располагањето и користењето на средствата што 

во Буџетот се обезбедуваат за финансирање на по-
требите на народната одбрана, користењето на тие 
средства и контролата на материјалното и финан-
сиското работење во единиците и во установите на 
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Југословенската народна армија, се врши според од-
редбите од Законот за средствата и финансирањето 
на Југословенската народна армија. 

Член 8 
Измена на намената и височината на средствата 

утврдени во Буџетот за редовна дејност на органите 
на федерацијата и за посебни намени, во рамките на 
вкупните средства утврдени за тие намени, врши 
Сојузниот извршен совет, а измена на намената и 
височината на средствата за редовна дејност на Со-
бранието на СФРЈ и за неговите посебни намени — 
Административната комисија на Собранието на 
СФРЈ. 

Средствата утврдени ВО Буџетот за задачите и 
работите во органите на федерацијата за кои е пред-
видено дека ќе се врши прием на работници, од-
носно избор или именување на функционери, одно-
сно назначување на раководни работници, ќе се ко-
ристат од денот на приемот на работа односно на 
изборот или именувањето односно назначувањето, 
врз основа на решение на сојузниот секретар за 
финансии. 

Средствата утврдени во Буџетот за усогласува-
ње на личните доходи на работниците, на раковод-
ните работници и на функционерите можат да се 
користат врз основа на акт од Административната ко-
мисија на Собранието на СФРЈ — за функционери 
што ги избира или именува Собранието на СФРЈ; 
врз основа на акт од Претседателството на Собрани-
ето на СФРЈ — за раководните работници што ги 
назначува тоа; врз основа на акт од Претседател-
ството на СФРЈ — за негови членови и за членови 
на Советот на федерацијата, и врз основа на акт од 
Сојузниот извршен совет - за работниците во ор-
ганите на федерацијата и за раководните работници 
што ги назначува тој. 

Средствата предвидени во Буџетот за потребите 
за заедничка потрошувачка се пренесуваат во фон-
дот за заедничка потрошувачка на органите на фе -
дерацијата, во согласност со одредбите на Опште-
ствениот договор за усогласување на распределбата 
на доходот на средствата за лични доходи и дру-
ги примања на работниците во органите, на федера-
цијата, Брз основа на решение на сојузниот секре-
тар за финансии. 

Член 9 
Измена намената и височината на средствата 

утврдени во рамките на одделен, раздел на Буџетот 
врши наредбодавецот, во согласност со сојузниот се-
кретар за финансии. 

Член 10 
Средствата утврдени во Буџетот за финансира-

ње на научноистражувачки проекти и научни 
студии, освен за потребите на Собранието на СФРЈ, 
ќе се користат врз основа на програми што ги доне-
сува Сојузниот извршен совет. 

Член 11 
Средствата утврдени во Буџетот на федераци-

јата за 1979 година за нестопански инвестции, што 
се ангажирани, а не се потрошени до крајот на 1979 
година, можат за тие инвестиции да се користат и 
во 1980 година. 

Средствата што на одделни корисници се по-
малку предвидени во Буџетот во однос на средства-
та што се утврдени со законите за финансирање на 
долгорочните програми на нестопански инвестиции 
за 1980 година, ќе се обезбедат во буџетите на фе-
дерацијата за наредните години. 

Корисниците на средствата за нестопански ИН-
вестиции што извештајот за извршување на рабо-
тите и за потрошок на средствата за претходната 
година не ќе го поднесат во рокот утврден со соју-
зен закон, средствата од тековната година не можат 

да ги користат до денот на поднесувањето на из-
вештајот до Собранието на СФРЈ. 

Средствата од Буџетот што се распоредени на 
носителите и на корисниците на средствата, а не се 
потрошени за периодот за кој Буџетот е донесен, 
се враќаат во тој Буџет најдоцна до 31 јануари 1981 
година, односно, седум дена по истекот на тој рок 
на распоредиата група, односно подгрупа расходи 
од која средствата се распоредени. 

Член 12" 
Средствата предвидени во Буџетот за трошоци-

те на Институтот за безбедност и општествена само-
заштита во врска со давање услуги на странски 
служби и на трети лица во земјата, можат да се 
користат до износот на остварените приходи, а нај-
многу до износот од 65,000.000 динари. 

Член 13 
За намирување на'обврските на федерацијата 

од поранешните години, до усвојување на пресмет-
ките на обврските на федерацијата за претходната 
година и за поранешните години по завршните смет-
ки на заедниците на пензиското и инвалидското оси-
гурување, ќе се издвојат 15% од износот на сред-
ствата за бенефицирани пензии на борците (без во-
ените пензии) во Буџетот, а преостанатиот износ од 
тие средства ќе го распореди Сојузниот извршен 
совет на заедниците на пензиското и инвалидското 
осигурување како аконтација за 1980 година. 

Обврските на федерацијата од поранешните го-
дини ќе се исплатат по решението коешто по 
прегледот на пресметките на обврските на федера-
цијата што ќе го изврши Буџетската инспекција на 
Сојузниот секретаријат за финансии, го донесува 
Сојузниот секретар за финансии. 

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

Член 14 
Средствата утврдени во Буџетот за покритие на 

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

Член 15 
Во текот на извршувањето на Буџетот нема да 

се пресметува камата на износот на ненамирени-
те обврски на федерацијата. 

Член 16 
Со одобрувањето на завршната сметка на Буџе-

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

Член 17 
Сојузниот секретаријат за финансии е должен 

до 25-ти во месецот за претходниот месец да доста-
ви до надлежните тела на Собранието на СФРЈ, до 
Сојузниот извршен совет, до извршните совети на 
собранијата на републиките и до извршните совети 
на собранијата на автономните покраини извештај за 
извршувањето на Буџетот. 

Заради остварување на функциите на Собрани-
ето на СФРЈ во областа на извршувањето на Бу-
џетот на федерацијата, Сојузниот извршен совет ќе 
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го известува тримесечно Собранието на СФРЈ за 
извршувањето на Буџетот. 

Член 18 
Буџетот се извршува од 1 јануари 1930 година 

до 3L јануари 1981 година. 
Приходите на Буџетот од царини и од други 

увозни давачки и такси, а за стоките увезени до 31 
декември 1980 година, приходите од придонесот од 
републиките и од автономните покраини од 1930 го-
дина и дел од приходите од основниот данок на про-
мет на производи, за прометот остварен до 31 декември 
1980 година, што ќе се наплатат до 31 јануари 1981 
година се уплатуваат во корист на Буџетот. Тие 
приходи можат да се распоредуваат на носителите 
и на корисниците на средствата најмногу до изно-
сите што се утврдени во Буџетот. 

Член 19 
Средствата на придонесите за станбена изград-

ба, пресметани и уплатени од личните доходи и на-
доместите на личните доходи на делегатите и на 
функционерите односно на раководните работници 
избрани или именувани односно назначени, што се 
исплатуваат од Буџетот,1 ќе се издвојат на посебна 
сметка. 

Средствата од став 1 на овој член мозкат во те-
кот на годината да се употребуваат за изградба, 
адаптација Ц реконструкција на стаповите за по-
требите на лицата од тој став. 

Сојузниот извршен совет ќе ги пропише усло-
вите За користење на средствата од став 1 на овој 
член.. . 

Член 20 
Сојузните органи на управата и сојузните орга-

низации се должни до 28 февруари 1930 година да 
утврдат програми за мерки и акции за штедење и 
рационално користење на средствата на Буџетот со 
кои располагаат. 

Сојузниот извршен совет дава согласност на про-
грамите од став 1 на овој член. 

Сојузните органи на управата и сојузните ор- ' 
ганизации што не ќе ги поднесат програмите до Со-
јузниот извршен совет до рокот од став 1 на овој 
член, можат месечно да ги користат средствата на 
Буџетот најмногу до износот на една дванаесеттина 
од средствата со кои располагале во 1979 година. 

Член 21 
Заради обезбедување законито користење на 

средствата на Буџетот, Сојузниот секретаријат за 
финансии врши непосредна контрола на ,наплату-
вањето на приходите и на трошењето на средствата 
за одделни намени, како и на финансиското1 и ма-
теријалното работење на корисниците на средствата 
на Буџетот. 

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

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

1) контрола на уплатување на изворните прихо-
ди на Буџетот и пресметување и уплатување на при-
донесот од републиките и од автономните покраини; 

2) контрола на пресметување, на исплатување и 
наменско користење на средствата од Буџетот за 
намен.ите утврдени со Буџетот по основ на обврските 
на федерацијата за. финансирање на органите на 
федерацијата, народната одбрана, боречката и ик-
ра лидската заштита, нестопанските инвестиции, ин-
вестициите и интервенциите во стопанството, како. 

и на обврските по основ на дополнителни средства 
на стопански недоволно разв.иените републики и 
Социјалистичка Автономна Покраина Косово. 

Ако во поставпката на непосредна контрола од 
став 1 на овој член се утврдат незаконитости, ќе се 
донесе решение со кое ќе му се нареди на корисни-
кот на средствата во оставениот рок во Буџетот да го 
уплати неуплатениот приход на Буџетот, да ги вра-
ти во Буџетот ненаменски потрошените, односно 
незаконито исплатените средства на Буџетот на ф е -
дерацијата и да преземе други мерки за отстрану-
вање на утврдените неправилности во поглед на 
извршувањето на Буџетот. Решение донесува Сојуз-
ниот секретар за финансии или лице овластено од 
него, и е конечно во управна постапка. 

Решението со кое е определена мерка за уплата 
на неуплатениот приход на Буџетот и враќање на 
средствата во Буџетот го извршува Службата на 
општественото книговодство кај која се води жиро 
сметката, односно друга сметка на должникот. 

Решението од став 5 на овој член се извршува 
без донесување заклучок за дозвола на извршување, 

Во случај од став 4 на овој член, буџетскиот 
инспектор е должен до надлежниот орган да под-
несе прија.ва заради преземање мерки поради по-
вреда на прописите. 

Член 22 
Изоставување налог за плаќање врз товар на 

жиро-сметката на Буџетот врши Службата на оп-
штественото книговодство на Југославија, врз основа 
на плановите и решенијата за извршување на Бу-
џетот што ги прими од Сојузниот секретаријат 
за финансии. 

Член 23 
% 

ОЕОЈ знакон, влегува во сила на 1 јануари 1980 
година. 

1001, 

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

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

РАЦИЈАТА ЗА 1979 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за измени на Законот за 
утврдување на вкупниот обем на расходите на Бу-
џетот на федерацијата за 1979 година, што го усвои 
Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на 
републиките и покраините од 26 декември 1979 го-
дина. 

ПР бр. 823 
26 декември 1979 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, с. р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
ВКУПНИОТ ОБЕМ НА РАСХОДИТЕ НА БУЏЕТОТ 

НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1979 ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за утврдување на вкупниот обем на 

расходите на Буџетот на федерацијата -за 1979 го-
дина (,.Службен лист на СФРЈ", бр. 70/78; во член 
.1 износот: .,99.409,900.000" се заменува со износот 
„102.209,500.000". 

Член 2 
Во член 2 износот: ,.62.522,200.000" се заменува 

СО износот: ,.65.321,800.000". 

Член 3 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Служиви лист на СФРЈ". 

1002. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ИЗМЕНИТЕ И ДОПОЛ-
НЕНИЈАТА НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 

1979 ГОДИНА 

Се прогласуваат Измените и дополненијата на 
Буџетот на федерацијата за 1979 година, што ги усвои 
Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот со-
бор од 26 декември 1979 година. 

ПР бр. 821 
26 декември 1979 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, с. р. 

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА БУЏЕТОТ НА ФЕ-
ДЕРАЦИЈАТА ЗА 1979 ГОДИНА 

Член 1 
Во Буџетот на - федерацијата за 1379 година 

(„Службен лист на СФРЈ", бр. 70/78) во член 1 во 
точка 1 износот: „62.522,200.000" се заменува со 
износот: „65.321,800.000", а во точка 2 износот: 
,.99.409,900.000" со износот: „102.209,500.000". 

Член 2 
Во член З.во Билансот на приходите и рас-

ходите на Буџетот на федерацијата за. 1979 година, 
во Оддел I Приходи, се вршат следните измени: 

1) во Вид 06. Царини и посебни давачки, во фор-
мата на приходите 06-1 Царини, износот: „9.367,860.000 
се заменува со износот: „11.587,460.000", а во ставката 

Вкупно вид 06. Царини и посебни давачки, износот: 
„21.881,400.000" се заменува со износот: „24.202.000.000"; 

2) во Вид 07. Приходи според посебни сојузни 
прописи, приходи на органите на управата и други 
приходи, во формата на приходите 07-2 Приходи на 
органите на управата, износот: „1.539 000 000" се за -
менува со износот: „2.119,000.000", во потформата на 
приходите 07-2-1 Приходи на сојузните органи и ор-
ганизации, износот: „1.539,000.000" се заменува со 
износот: „2.119,000.000", а во ставката Вкупно вид 07. 
Приходи според посебни сојузни прописи, приходи 
на органите на управата и други приходи, износот: 
„2.306,900.000" се заменува со износот: „2 380,900.000"; 

3) во стапката Вкупни приходи за распоред, 
износот: .,99.409,900.000" се заменува со износот: 
„102.209,500 000" . 

Во оддел II Распоред на приходите, се вршат 
следните измени: 

1) во ставката Основна намена 02. Народна од-
брана и општествена самозаштита, во распоредната 
подгрупа 02-1-2 Средства за покритие на расходите 
врзани за вршење услуги на корисниците надвор 
од ЈНА, износот: „920,000.000" се заменува со изно-
сот: „1.500,000.000", во распоредната под ф у л а 02-2-2 
Средства за Југословенската народна армија спо-
ред пресметката за претходната година, износот: 
„2.307,000.000" се заменува со износот: „4.307,000.000" а 
износот: „52.471,000.000" - со износот: „55.051,000.000", 
и во ставката Вкупно основна намена 02 — Народ-
на одбрана и општествена самозаштита износот: 
„52.471,000.000" се заменува со износот: „55.051,000.000"; 

2) во ставката Основна намена 03. Нестопански 
инвестиции, во распоредната група 03-1 Средства за 
нестопански инвестиции, износот: „2.177,000.000" се 
заменува со износот: „2.286,000.000" а во ставката 
Вкупно основна намена 03. Нестопански инвестиции, 
износот: „2.177,000.000" - со износот: „2,285,000.000"; 

3) во ставката Основна намена 05. Придонеси и 
дополнителни средства за буџетите на други опште-
ствено-политички заедници, во р а с п о р е д е н а гшд-
група 05-2-1 Дополнителни средства за буџетите па 
ре.публиките и на автономните покраини, износот: 
„7.823,200.000" се заменува со износот: „8.099,000.000", 
во распоредната подгрупа 05-2-2 Посебни дополни-
телни средства за буџетите на републиките и на 
автономните покраини, износот: „1.008,000.000" се 
заменува со износот: ,,г^ОЗ,ЗОО.ООО'1 а износот: 
„8 831,200.000" - со износот: „10.502,300.000", и во 
ставката Вкупно основна намена 05. Придонеси и 
дополнителни средства за буџетите на други опште-
ствено-политички заедници, износот: „8.831.200.000" 
се заменува со износот: „10.502.300.000"; 

4) во ставката Основна намена 09. Орочени и из-
двоени средства и обврски од поранешните години, 
во распоредната подгрупа 09-4-2 Обврски по други 
кредити и други обврски од поранешните години, 
износот: „7.273,500.000" се заменува со износот: 
„5.713,000.000", а во ставката Вкупно основна намена 
09. Орочени и издвоени средства и обврски од по-
ранешните години, износот: „7.273,500.000" се заме-
нува со износот: „5.713,000.000"; 

5) во ставката Вкупно распоредени и ^ р а с п о -
редени приходи, износот: „99.409,900.000'' се заменува 
со износот: „102,209.500". 

Член 3 
Во член 4, во уводната реченица, изно-

сот: „99.409,900.000" се заменува со износот: 
„102.209,500.000". 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
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Во посебниот дел на Буџетот на федерацијата 
за 1979 година се вршат следните измени: 

1) Во Раздел 13. Сојузен секретаријат за народ-
на одбрана, во ставката Основна намена 02 - На-
родна одбрана, во позицијата 223, ,распоред на нод-
група 02-1-2 Средства за покритие на расходите вр-
зани за вршење услуги на корисниците над-
вор од Југословенската народна армија, износот: 
„920,000.000" се заменува со износот: „1.500,000.000% 
во позицијата 224, распоредна подгрупи 02-2-2 Сред-
ства за покритие на обврските од претходните го-
дини, износот: „2.307,000.000" се заменува со износот: 
„4.307,000.000", во ставката Вкупно основна намена 
02. износот: '„52.471,000.000" се заменува со износ.от; 
„55.051,000.000", а во ставката Вкупно раздел 13 (по-
зиции 222 до 224) износот „52.471,000.000" се заменува 
со износот: „55.051,000 ООО"; 

2) do Раздел 15. Сојузен секретаријат за финан-
сии Глава 1. Секретаријат, во ставката Основна на-
мена 05. Придонеси и дополнителни средства за бу-
џетите на други општеетвено-политички заедници, 
во позицијата 283, распоредна група 05-2 ЈЈ(ОПОЛГ1И-
тслни средства за Социјалистичка Република Босна 
и Херцеговина, износот: „3.121,700.000' се заменува 
со износот: „3.232,400.000", во позицијата 234, ра-
споредпа група 05-2 Дополнителни средства за 
Социјалистичка Република Македонија износот: 
„1.422,800.000" се заменува со износот: „1.473,100.000". 
во позицијата 285, распоредена група 05-2 Дополни-
телни средства за Социјалистичка Репуб.лика Црна 

Гора износот: „1.080,200.000" се заменува со износот: 
„1.720,700.000", во позицијата 286, распоредат група 
05-2 Дополнителни средства за Сопи ја листичка. 
Автономна Покраина Косово, износот: .,3^03.700.000" 
се заменува со износот: „4.066.100.000", и но ставката 
Вкупно основна намена 05. износот: „8.831,200.000" 
се завенува со износот: ,10.502.300.000'с. 

Во ставката Основна намена 09 Орочени и из-
двоени средства и други обврски од поранешните 
години, во позицијата 302, распоредна група 09-4-2 
Ненамирени обврски по основ на Буџетот на феде-
рацијата за 1978 година, износот: „1.630,'700.000" се 
заменува со износот: „84,700.000", а по позицијата 
303 се додава нова позиција ЗОЗа, која гласи: 

,,ЗОЗа 09-4-2 Обврски спрема Меѓународната бан-
ка за обнова и развој - за изградбата на Хидро-
системот „Ибар—Лепенац" „35,500.000". 

Во ставката Вкупно основна намена 09, износот: 
„7.273,500.000" се заменува со износот: „5.713.500.000", 
во ставката Вкупно Глава 1, износот: „23.140,213.250" 
се заменува со износот: ^23.250.813.250" зо ставката 
Вкупно раздел 15 (позиции 249 до 314) износот: 
„23,188,506.980" се заменува со износот: „23.299,106.980"; 

3) Во Раздел 26. Сојузна управа царини, 
Основна намена 03 — Нестопански инвестиции во 
позицијата 636, распоредна група 03-1 Финансирање 
на програмата за модернизација на царинската 
служба, износот: ,208,000.000" се заменува со изно-
сот: , 317,000.000", во ставката Вкупно основна на-
мена 03, износот: „208,000,000" се заменува со изно-
сот: „317,000 000" и во ставката Вкупно раздел 26 
(позиции 614 до 636), износот: „946,196.010" се заме-
лува со износот: „1.055,196.010". 

Член 4 
Овие измени и дополненија влегуваат во сила 

наредниот ден од денот на објавувањето во „Служ-
бен лист на СФРЈ" 

1003. 
Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 2 А ПРИВРЕ-
МЕНО УТВРДУВАЊЕ НА ПРОЕКЦИЈАТА НА 
ПЛАТНИОТ БИЛАНС НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1980 
ГОДИНА, ПРОЕКЦИЈАТА НА ДЕВИЗНИОТ БИ-
ЛАНС НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1980 ГОДИНА И ИЗ-
НОСОТ НА ДЕВИЗИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ФЕ-

ДЕРАЦИЈАТА ВО 1980 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за привремено утврду-
вање на Проекцијата на платниот биланс на Југо-
славија за 1980 година, Проекцијата на ,девезниот 
биланс на Југославија за 1980 година и износот на 
девизите за потребите на федерацијата по 1980 го-
дина, што го усвои Собранието на СФРЈ на седни-
цата на Соборот на републиките и покраините од 
26 декември 1979 година. 

Претседател 
на Републиката. 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРИВРЕМЕНО УТВРДУВАЊЕ НА ПРОЕКЦИ-
ЈАТА И С П Л А Т Н И О Т БИЛАНС НА ЈУГОСЛАВИЈА 
ЗА 1980 ГОДИНА, ПРОЕКЦИЈАТА НА ДЕВИЗНИОТ 
БИЛАНС НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1980 ГОДИНА И 
ИЗНОСОТ НА ДЕВИЗИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА 

ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО 1980 ГОДИНА 

Член 1 
Привремено се утврдуваат Проекцијата на плат-

ниот биланс на Југославија за 1980 година и Проек-
цијата на девизниот биланс, на Југославија за 1980 
година, што претставуваат составен дел во заеднич-
ката девизна политика во 1980 година. 

Член 2 
Остварувањето на проекциите од член 1 на овој 

закон во 1980 година ќе се врши според тримесеч-
ната динамика што ќе ја утврдат надлежните ор-
гани на републиките односно на автономните по-
краини, а во рамките на утврдените платнобилансни 1 

и девизнобилансни позиции на републиките и авто-
номните покраини во единствената проекција на 
платниот биланс и на девизниот биланс на Југосла-
вија за 1980 година. 

Член 3 
За потребите на федерацијата во 1930 година 

привремено се утврдува вкупен износ на девизи во 
динарска противвредност од 18.045,094.000 динари. 

Средствата од став 1 на овој член привремено 
се распоредуваат, и тоа: 

Динари 
1) за потребите на материјалните 

резерви во федерацијата ' 2.211,225.000 
2) за потребите на органите на 

федерацијата за потребите на оства-
pувањето на правата и должностите 
на федерацијата 15.153,763.000 

ПР бр. 826 
2G декември 1979 година 

Белград 
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' Динари 
3) за потребите на Фондот на ф е -

дерацијата за кредитирање на побрз 
развој на стопански недоволно раз -
виените републики и автономни по-
краини -601,000.000 

4) за потребите на Фондот на со-
лидарноста со неврзаните земји и со 
земјите во развој 71,100.000 

Средствата утврдени во точ. 1, 3 и 4 од став 2 
на свој член ќе се користат врз основа на решението 
на Сојузниот извршен совет. 

Член 4 
Обемот на девизите и правата за купување де-

визи за потребите на органите на федерацијата и 
за остварување на правата и должностите на фе-
дерацијата утврдени во член 3 став 2 точка - 2 од 
овој Закон, Сојузниот извршен совет привремено ќе 
ги распореди на одделни органи на федерацијата. 

Односот помеѓу конвертибилните девизи и кли-
рпншките девизи привремено ќе го утврди Сојуз-
ниот извршен -совет, со тоа што во групниот износ 
распореден според став 1 од овој член износот на 
конвертибилните девизи да не може да биде пого-
лем од 80%. 

Член 5 
Овој закон останува во сила до конечното до-

несување на Одлуката за усвојување на Проекци-
јата на платниот биланс на Југославија за 1980 го-
дина, Одлуката за усвојување на ,Проекцијата на 
девизниот биланс на Југославија за I960 година и 
Одлуката за утврдување на вк.упниот износ на де-
визите за потребите на федерацијата во 1900 година, 
а најдолго една година од денот на неговото доне-
сување. 

Член 6 
ОЕОЈ закон влегува во сила на 1 јануари 1980-

година. 

1004. 
Врз основа на член 281 став 1 точка 5 и член 

286 став 2 точка 2 од Уставот на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, а во врска со 
член 20 од Законот за паричниот систем, Собра-
нието на СФРЈ, на седницата на Соброт на репуб-
ликите и покраините од 26 декември 1979 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА 
ЕМИСИОНА И ПАРИЧНА ПОЛИТИКА И НА 
ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ Н А КРЕДИТНАТА ПО-

ЛИТИКА ВО 1980 ГОДИНА 

1. Основни цели и задачи на заедничката еми-
сиона и парична политика и на- заедничките основи 
на кредитната политика во 1980 година се првен-
ствено у р а м н о т е ж у в а њ е ^ на стоковно-паричните 
односи и забавањето на порастот на цените, под-
држувањето на утврдените цели во областа на плат-
ниот биланс, а во согласност со тоа и поддржува-
њето на остварувањето на предвидениот пораст на 
производството. 

2. Заради остварување на целите од точка 1 на 
оваа одлука, со монетарно-кредитнатѓа политика ќе 
се обезбеди и динамички ќе се сообрази порастот 

на паричната маса што е потребен за непречено 
вршење на плаќањата, во рамките на предвидениот 
пораст на номиналниот општествен производ, со тоа 
што поголемиот дел ќе биде насочен кон организа-
циите на здружен труд во стопанството. 

Потребниот пораст на паричната - маса ќе се 
обезбеди со соодветно регулирање на кредитниот по-
тенцијал на банките преку примарната емисија и 
со промените на стапките на задолжителната резер-
ва на банките к а ј Народната банка на Југославија, 
со регулирањето на обемот и динамиката на по-
растот на пласманите на банките, како и со купу-
вање и продажба на странски средства на плаќање 
на девизниот пазар во Југославија, во согласност 
со заедничката девизна политика. 

Со своите годишни планови и акти за деловната 
политика во 1980 година банките ќе обезбедат вкуп-
ните банкарски пласмани да растат најмногу до 
предвидениот номинален растеле на општествениот 
производ. 

Со самоуправна спогодба, во согласност со се-
зонските потреби на стопанството, банките ќе ги 
усогласат нивото и динамиката на своите пласмани 
во рамките на утврдениот вкупен обем на банкар- , 
ските пласмани од став 3 на оваа точка. 

3. Банките треба да ги усогласуваат своите плас-
мани со расположивите извори на средства и со 
нивната рочност, заради обезбедување на својата 
глобална ликвидност и одржување на тековната, 
дневна ликвидност. 

Народната банка на Југославија врз надмину-
вањето на повремените краткотрајни осцилации во 
ликвидноста,, на банките ќе влијае првенствено со 
привремени промени на стапката на задолжител-
ната резерва и на условите за монетизација на хар-
тиите од вредност. 

4. Банките ќе ја обезбедуваат потребната ликвид-
ност на стопанството преку креирање на парите со 
монетизација на краткорочните преносливи хартии 
од врсднос на организациите на здружен труд од 
областа на стопанството издадени , врз основа на 
стокоЕно-паричните работи, како и преку кратко-
рочни кредити засновани врз потребите на органи-
зациите на здружен труд од областа на стопанство-
то кои произлегуваат од нивните стоховно-парични 
работи. 

Заради забрзување на процесот на здружува-
њето на труд и средства и на намалувањето на кре-
дитните односи во стопанството, интерните, основ-
ните и здружените банки во своите самоуправни 
општи акти ќе ги предвидат условите за поттикну-
вање на развојот на разни форми на здружување 
на труд и средства. Банките ќе развиваат форми 
и начини на своето ангажирање во работите на 
здружувањето труд и средства, од давањето на 
стручни услуги, посредување меѓу здружувачите и 
корисниците на средства и прибавување и собирање 
на дополнителни средства, до учествувањето во тие 
работи преку пласмани на средствата за кои во 
банките се определуваат корисниците. 

Преку кредитната политика на републиките и 
автономните покраини ќе се преземаат потребните 
мерки и активности за поттикнување на здружува-
њето на труд и средства. 

Народната банка на Југославија ќе ги испита 
можностите и во, рамките на парично-кредитната 
политика ќе го поттикнува здружувањето на сред-
ства за тековна репродукција. 

Во почетокот на 1980 година Сојузниот извршен 
совет ќе подготви конкретна програма на мерките 
за рационализација на системот на плаќањата и 
платниот промет. Програмата треба да ги опфати 
и мерките за кои би биле потребни и измени на 
законските прописи. 
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Во согласност со Везолуцијата за политиката на 
остварувањето на Општествениот план на Југосла-
вија за периодот од 1976 до 1980 во 1980 година, 
Сојузниот секретаријат за финансии, Службата на 
општественото книговодство на Југославија, Народ-
ната банка на Југославија и Здружението на бан-
ките на Југославија ќе ги извршат потребните под-
готовки за да се почне експерименталната примена 
на верижниот начин на плаќање. 

Народната банка на Југославија, во соработка 
со Сојузниот секретаријат за финансии, до 31 јуни 
1980 година ќе ги предложи соодветните мерки за 
унапредување и забрзување на девизниот платен 
промет. 

5. Примарната емисија ќе се користи како 
инструмент за регулирање на порастот на паричната 
маса, во согласност со точка 2 став 1 од оваа од-
лука, и како инструмент за поврзување на теко-
вите на емисијата на пари со репродукционите те-
кови на општественото стопанство. 

Претежен дел од средствата на примарната еми-
сија во 1980 година ќе се насочи кон организациите 
на 'здружен труд од областа на стопанството, и тоа: 

1) со купување на краткорочни преносливи хар -
тии од вредност што ги издаваат организациите на 
здружен труд од областа на стопанството врз основа 
на стоковно-паричните работи и со давање кредити 
на банките врз основа на тие хартии од вредност 
и врз подлога на странски хартии од вредност, во 
согласност со сојузниот закон; 

2) со учество на примарната емисија' во финан-
сирањето на приоритетните селективна! камени 
утврдени со Општествениот план на Југославија 
за периодов од 1976 до 1980 година и со договорите 
за основите на тој план, како и во кредитирањето 
на залихите на јаглен кај термоелектраните, дру-
гите големи потрошувачи во стопанството и ка ј 
трговијата во поголемите потрошувачки центри. 

Ако порастот на примарната емисија во текот 
на 1980 година би бил поголем од порастот остварен 
во 1979 година, Сојузниот извршен совет ќе поднесе 
извештај за тоа до Собранието на СФРЈ. 

6. Селективната кредитна политика ќе се спро-
ведува преку самоуправни спогодби на банките со 
кои ќе се обезбеди учество на нивните средства но 
кредитирањето и другите форми на финансирање 
на приоритетните на.мени утврдени со Општестве-
ниот план на Југославија^ за периодот од 1976 до 
1980 година, со Резолуцијата за политиката на оства-
рување на Општествениот план на Југославија за 
периодот од 1976 до 1980 во 1980 година и со 
Одлуката на Сојузниот извршен совет за остварува-
ње на целите и задачите на . заедничката емисио-
на и парична политика и на заедничките основи на 
кредитната политика во 1980 година. 

Заради поефикасно функционирање на органи-
зираниот откуп и на залихите на основни земјо-
делски производи во резервите кај преработувачите 
и во потрошувачките центри, неопходно е банките 
преку самоуправни спогодби со својата кредитна по-
литика да го поддржат создавањето на овие резерви. 
Народната банка на Југославија, во границите на 
расположивите монетарни рамки, ќе ја поддржува 
политиката на банките во кредитирањето на созда-
вањето на овие резерви, во согласност со Договорот 
за основите на Општествениот план на Југославија 
за развој на агроиндустрискиот комплекс во пе-
риодот од 1976 до 1980 година. 

7. Народната банка на Југославија, со мерките 
за спроведување на монетарно-кредитната политика 
а во границите на расположивите монетарни рамки, 
ќе го поддржи самоуправното здружување на сред-
ствата на банките ка ј Југословенската банка за 
меѓународна економска соработка за потребите на 

рефинансирање, за да се обезбедат дополнителни 
средства за кредитирањ.е на и те.. . . t л 
бродови и изведување на инвестициони работи во 
странство на кредит. 

Народната банка на Југославија во 1980 година 
ќе и одобрува на Југословенската банка за меѓу-
народна економска соработка краткорочни креди-
ти за рефинансирање на извозот на опрема и бро-
дови на кредит и изведување на инвестициони ра-
боти во странство на кредит. 

Народната банка на Југославија, до донесува-
њето на посебен сојузен закон, а најдоцна до крајот 
на 1980 година, може да и го одложи на Југословен-
ската банка за меѓународна економска соработка 
плаќањето на втасаните отплати по долгорочниот 
кредит што врз таа банка е пренесен врз основа 
на Одлуката за условите, начинот и постапката за 
пренесување на средствата, правата и обврските 
по кредитите дадени на Фондот за кредитирање и 
осигурување на извозни работи врз Југословен-
ската банка за меѓународна економска соработка 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 52/79). 

8. Народната банка на Југославија, со мерките 
за спроведување на монетарно-кредитната политика 
а во границите на расположивите монетарни рамки, 
ќе го 'поддржи спроведувањето на Самоуправната 
спогодба на банките за начинот на обезбедување 
средства за кредитирање на стопанството на Соци-
јалистичка Автономна Покраина Косово за трајни 
обртни средства. 

9. Народната банка на Југославија може, до 
донесувањето на посебен сојузен закон, а најдоцна 
до 30 јуни 1980 година, да гог одложи наплатувањето 
на кредитите дадени на банките до 15 април 1979 
година за намените од став 2 точка 4 на Одлуката 
за остварување на целите и задачите на заедничката 
емисиона и парична политика и на заедничките ос-
нови на кредитната политика во 1978 година („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 43/78, 3/79 и 7/79) кои вта-
сале односно кои ќе втасаат за враќање, а кои бан-
ките не можат да ги наплатат од организациите на 
здружен труд од територијата на СР Црна Гора 
тито претрпеле штета од земјотресот во април 1979 
година. 

10. Средствата за финансирање на дефицитот 
на буџетот на федерацијата во 1980 година, ќе се 

'обезбедат од примарната емисија врз основа на 
посебен сојузен закон. 

11. Во политиката на каматните стапки на На-
родната банка на Југославија во 1980 година ќе се 
продолжи со диференцирањето на активните и па-
сивните стапки на камата, во согласност со целите 
на заедничката монетарно-кредитна политика и со 
ориентација создавањето на вишоците на прихо-
дите над расходите во народните банки да се сведе 
на минимум, 

12. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 
1980 година; 

Собрание на СФРЈ 

АС бр\ 211 
26 декември 1979 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, с. р. 

Претседател 
на Соборот на 
републиките и 

'покраините, 
Зоран Полич, с. р. 
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1005. 
Врз основа на член 281 став 1 'точка 5 од Ус-

тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, а во врска со член 19 став 2 од Зако-
нот за девизното работење и кредитните односи 
со странство, Собр?нието на СФРЈ, на седницата 
на Собирот на републиките и покраините од 26 де-
кември 1979 години, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАЕДНИЧКАТА ДЕВИЗНА ПОЛИТИКА НА 
ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1980 ГОДИНА 

1, Во согласност со' Резолуцијата за политика-
та на остварувањето на Општествениот план на 
Југославија за периодот' од 1976 до. 1980 во 
1980 година, Заедничката девизна политика на Ју-
гославија за 1980 година ќе се спроведува преку: 

— политиката за унапредување и поттикнување 
на извозот на стоки PI услуги и на други форми 
на економски односи со странство, 

— политиката на увозот, 
— политиката за заштита на домашното про-

изводство, 
— политиката на курсот на динарот, 
— политиката на девизните резерви, 
— политиката на кредитните односи со стран-

ство, 
— политиката за усогласување на меѓусебните 

односи на републичките и покраинските са.мо,управ-
ни интересни заедници за ,економски односи со 
странство, 

— политиката на платнобилансните ограничу-
вања. 

Заедничката девизна политика на Југославија 
во 1980 година се заснова врз потребата од отстра-
нување на негативните тенденции во движењето 
на извозот и увозот, врз потребата од експанзија 
и постојано јакнење на извозот чијшто растеж 
треба да биде над растежот на општествениот про-
извод и врз потребите од натамошно јакнење на 
положбата на Југославија во меѓуна.родната раз-
мена, врз доследната примена на новите системски 
решенија, врз остварување на суштествените ком-
поненти на Општествениот план на Југославија за 
периодот од 1976 до 1980 година во остварувањето 
на платниот биланс и на девизниот биланс на Ју-
гославија за 1980 година и во "намалувањето на 
платнобилансниот дефицит. 

Процесот на развојот на економските-односи со 
странство бара и понатаму основните и други ор-
ганизации на здружен труд и други носители на 
економска соработка со странство да донесат свои 
програми за натамошно, унапредување на разме-
ната со одделни региони и земЈи врз основа на кои 
ќе се определуваат подолгорочни програми за раз-
вој на размената со нив, вклучувајќи го и усовр-
шувањето на условите и режимот на таа размена. 
Во процесот на подготвувањето на тие програми, 
основа за нивното донесување треба да бидат усо-
гласените планови на економските односи со стран-
ство, усогласените планови на приливот и одливот 
на девизи и усогласените планови на кредитните 
односи со странство. 

Заради остварување на проекцијата на платно-
билансната позиција и проекцијата на девизноби-
лансната позиција на републиката односно на авто-
номната покраина во единствената проекција на плат-
ниот биланс и на девизниот биланс на Југославија 
за 1980 година, се утврдува 31 јануари 1980 година 
како рок до кој републиките и автономните покра-
ини ќе склучот договор од член 32 на Законот за 
девизното работење и кредитните односи со стран-
ство. 

Се утврдува 31 јануари 1980 година, како рок 
до кој надлежните републик,и односно покраински 

органи и самоуправните интересни заедници за 
економски односи со странство на републиките и 
на автономните покраини ќе склучат општествен 
договор од член 32 на Законот за девизното рабо-
тење и кредитните односи со странство, за 1989 
година. 

Сојузниот извршен совет ќе преземе мерки за 
извршување на проекцијата на платниот биланс 
и проекцијата на девизниот биланс на Југослави-
ја во 1980 година, со кои ќе со обезбеди усогласу-
вање на обемот на увозот и на други обврски оа 
плаќање во странство -со остварувањето на девиз-
ниот прилив по основ на извоз и други девизни 
приходи и со предвидениот дефицит на платниот 
биланс и на девизниот биланс но. Југославија, 

Доколку ќе се ограничи извозот на определени 
стоки, ќе се утврди компензацијата во согласност 
со член 22 на Законот за девизното работење и 
кредитните односи со странство. 

Тргнувајќи од заклучоците на Собранието на 
СФРЈ за соработка на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија со земјите во развој, 
од јуни 1979 година а на линијата на реализација 
на одлуките од Шестата конференција ма неврза-
ните земји во Хавапа, со соодветни активности и 
со мерки на економската политика треба да са 
обезбеди интензивирање на економската соработка 
со земјите во развој и поголемо учество на Југо-
славија во вкупните економски односи со овие 
земји. 

Во економските односи со развиените западни 
земји и понатаму ќе се преземаат мерки и ќе се 
засили активноста врз самоуправно конституирани--
те основи, за зголемување на степенот, на покриено-
ста на увозот со извозот на стоки и за создавање 
на поповолни услови за развивање на стабилна 
долгорочна и сестрана соработка со пошироко при-
менување на развиени форми на кооперација, дол-
горочна 1 деловно-техничка соработка и други раз-
виен;! форми на економски односи со странство. 

Заради остварување на поурамнотежени одно-
си во размената со социјалистичките земји, 'ќе про-
должи разработката на постојните програми, 
ќе се зголеми обемот PI ќе се подобрува структурата 
на размената. 

Врз основите на развојот на сите видови на 
меѓурепубличката соработка, побрзо ќе се раз-
виваат сите видови на меѓусебна соработка со со-
седните земји и во тие рамки треба особено да се 
јакне пограничната стопанска соработка. 

Ќе се 'забрза склучувањето на самоупра,вни 
спогодби од чл. 67 и 68 на Законот за девизното 
работење и кредитните односи со странство, со 
кои се утврдува учеството на организациите на 
здружен труд во девизите остварени со заеднич-
ка производствена, финансиска или друга сора-
ботка, посебно кога се работи за форми на потрајна 
соработка, сразмерно со придонесот што работни-
ците од тие организации го дале за нивното оства-
урвање. При тоа со мерки на тековната економ-
ска политика неопходно е да се создаваат економ-
ски и други услови за забрзување на склучување-
то не самоуправни спогодби. 

Ќе се поддржува склучувањето на самоуправни 
спогодби за здружување на остварените девизи за-
ради реализација на заеднички програми за раз-
вој, заеднички приход и доход и заедничко про-
изводство, со кои се придонесува кон остварување 
на поголем девизен прилив. 

Се утврдува 31 март 1980 година како рок до 
кој Сојузниот извршен совет врз основа на сог-
ласноста од надлежните републички и покраински 
органи, а по прибавено мислење од Интересната 
заедница на Југославија за-економски односи со 
странство, ќе донесе пропис со кој се упатува 
што се подразбира под Долгорочна производствена 
кооперација, под деловно-техничка соработка и ( 
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други форми на меѓусебна соработка на домаш-
ните организации на здружен труд, врз основа на 
овластувањето од став 3 на член 68 од Законот 
за девизното работење и кредитните односи со 
странство. 

Републичките и покраинските самоуправни ин-
тересни заедници, за економски односи со стран-
ство, стопанските комори и други носители на 

"еконо-мска соработка со странство треба да ја пот-
тикнуваат иницијативата за склучување на само-
управни спогодби. 

Ќе се донесат посебни решенија од областа на 
економските односи со странство со кои ќе се обез-

. беди ефикасна обнова и изградба на подрачјето 
настрадано од катастрофалниот земјотрес во СР 
Црна Гора. 

Во првиот квартал на 1980 година ќе се преис-
питаат прописите што го регулираат прашањето за 
неетокоЕниот одлив на динари и девизи, како и 
прописите што го регулираат прашањето за изне-
сување и внесување на динари во Југославија" за-
ради усогласување на односите со планираните 
пропорции на размената со странство. 

Политика за унапредување и поттикнување на из-
возот на стоки и услуги и на други форми на еко-

номски односи со странство 

2. Во согласност со Општествениот план на Ј у -
гославија за периодот од 1976 до 1980 година, а 
врз основа на член 82 од Законот за девизното 
работење и кредитните односи со странство, ре-
публичките и покраинските самоуправни интересни 
заедници за економски односи со странство во 
Интересната заедница на Југославија за економ-
ски односи со странство ќе го поттикнуваат и уна-
предуваат извозот на стоки и услуги и други фор-
ми на економски односи со странство со кои ќе се 
обезбедат економски поповолни услови за зголе-
мување на девизниот прилив. 

Најдоцна до 31 јануари 1980 година во Инте-
ресната заедница на Југославија за економски од-
носи со странство ќе се склучи самоуправна спо-
годба на самоуправните интересни заедници за 
економски односи со странство на републиките и 
автономните покраини, во која селективно и ди-
ференцирано ќе се поттикнува извозот на стоки 
и 'услуги со поголема содржина на нето домашна 
супстанција односно со поголемо учество на до-
машниот труд. Во самоуправната спогодба ќе се 
утврдат условите, начинот и постапката според 
кои ќе се врши регионално насочување на изво-
зот на соки по склучените меѓудржавни договори, 
како и условите, начинот и постапката според кои 
ќе се врши извозот на стоки од сојузните стоковни 
резерви. Во 1980 години посебно ќе се поддржува 
растежот на ^стоковниот девизен прилив. 

Со мерки на тековната економска политика, 
заради смирување на домашната конјунктура и на 
сите видови потрошувачка и на цените, покрај 
мерките од надворешнотрговскиот и девизниот си-
стем, ќе се поддржува ориентацијата на организа-
циите на здружен труд кон траен извоз на стоки -
и услуги и кон зголемување на девизниот прилив. 

Со договор на републиките и автономните по-
краини, со самоуправна спогодба на деловните бан-
ки, како и со други мерки врз потрајна основа ќе 
се утврди - системот за обезбедување средства за 
кредитирање на извозот на капитални добра, оп-
рема и бродови и инвестициони работи во стран-
ство на кредит, што треба да придонесе кон ос-
т в а р у в а њ е на планираните промени во стоков-
ната структура, а посебно кои побрз развој на 
економската соработка со земјите во развој. 

Извозот на одделни производи од агроиндус-
трискиот комплекс ќе се поттикнува и во 1980 го-
дина и со дополнителните средства што ги обез-

бедува Фондот за поттикнување и унапредување 
на економските односи со странство на Интересна-
та заедница на Југославија за економски односи 
со странство, од посебните давачки на увозот на 
земјоделско-прехранбени производи и со здружу-
вање средства за тие намени, како и со други мер-
ки во согласност со Договорот за основите на Оп-
штествениот план на Југославија за развој на аг-
рон индустрјискиот комплекс во периодот од 1976 до 
1980 година. 

Ќе продолжи трансфор-мацијата на фондовите 
за унапредување на производството и на извозот 
на земјоделски производи врз доходовни односи 
со здружуван,е на труд и средства на организа-
циите на здружен труд од агроиндустрискиот ком-
плекс, во согласност со Договорот за основите на 
Општествениот план на Југославија за развој на 
агроиндустрискиот комплекс ЕО периодот од 1976 до 
1980 година. 

Зарад,и поголемо активирање на девизсште 
средства од девизните сметки и на девизните штед-
ни влогови на граѓаните, ќе cfe предложат решенија 
со кои во поголема мера ќе се стимулира продаж-
бата на девизи на домашните банки. 

Во Интересната заедница на Југославија за 
економски односи со странство, во првото триме-
сечје на 1980 години, ќе се донесат основните кри-
териуми врз основа на кои можат, со акти на ре-
публичките и покраинските самоуправни интерес-
ни заедници за економски односи со странство, да 
се утврдат и други враќања во согласност со из-
вршните совети на собранијата на републиките и 
со извршните совети на собранијата на автоном-
ните покраини. 

Во 1980 година ќе продолжи активноста врз 
трансформацијата на надворешнотрговската мре-
ж а во земјата и ЕО странство во правец на по-
цврсто доходовно поврзување на прометните и про-
изводствените организации на здружен труд, со што 
ќе се обезбеди поорганизиран и поефикасен настап 
на организациите на здружен труд на странскиот 
пазар и ќе се придонесе кон поголем извоз на 
стоки и услуги. 

Политика на увозот 

3, Во 1980 година ќе се обезбедат потребите на 
увозот утврдени со Резолуцијата за политиката на 
остварувањето на Општествениот план на Југо-
славија за периодот од 1976 до 1980 во 1980 годи-
на, а во согласност со платнобилансиите можности 
на земјата што се квантифицирани во Платниот 
биланс на Југославија за 1980 година според ди-
намика која нема да ја нарушува надворешната 
ликвидност на земјата. 

Ќе се склучи договор на републиките и на 
автономните покраини за мерките што ќе се пре-
земат ако не се остварува платниот и девизниот 
биланс и платнобилансните и девизнобилаисните 
позиции на републиките и на автономните покра-
ини. 

Со единствените критериуми за склучување 'На 
самоуправни спогодби од член 69 на Законот за 
девизното работење и кредитните односи со стран-
ство и со самоуправните спогодби во републички-
те и покраинските самоуправни интересни заедни-
ци за економски односи со странство склучени врз 
основа на нив ќе се обезбеди, обемот и условите 
за плаќање на увозот и задолжување во странство 
и за преземање на други обврски за плаќање во 
странство предвидени со проекцијата на девизниот 
биланс на Југославија и со проекцијата на девиз-
нобилансните позиции на републиките и на авто-
номните покраини во единствената проекција на 
девизниот биланс на Југославија, да се усогласу-
ваат со остварувањето на девизниот прилив по 
основ на извозот и на другите девизни приходи, 
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како и со предвидениот обем на суфицитот однос-
но дефицитот на девизниот биланс на Југославија. 

Народните банки на републиките односно на-
родните банки на автономните покраини ќе вос-
постават контрола над усогласувањето на обемот 
и условите за увоз и задолжување во странство и 
за преземање на други обврски за плаќање во 
странство со остварувањето на девизниот прилив 
по основ на извозот и на други девизни приходи 
предвидени со проекциите на девизнобилансннте 
позиции на републиките и на автономните покраи-
ни во единствената проекција на девизниот би-
ланс на Југославија. 

Народните банке на републиките и народните 
банки на автономните покраини од денот на влегу-
вањето во сила на оваа одлука до 31 декември 
1980 година можат да прифатат пријави за склу-
чени договори за увоз на стоки во конвертибилни 
девизи како и да заверуваат налози за плаќање 
на увоз од консигнационен склад во Југославија 
во конвертибилни девизи, само до износот на ре-
ализираниот извоз во 1980 година во конвертибилни 
девизи зголемен за салдото на дефицитот планира-
но во проекцијата на платнобилансната позиција и 
девизнобилансната позиција на републиката и ав-
тономната покраина, според кварталната динамика. 

Заради штедење на девизни средства на орга-
низациите на здружен труд и на другите опште-
ствени правни лица, ќе се преземаат и мерки на 
сите сектори на нестоковното работење со кои ќе 
се обезбеди контрола на одливот на девизи по овој 
основ. 

Во републичките и покраинските самоуправни 
интересни заедници за економски односи со стран-
ство ќе се изработат планови за стоковен и не-
стоковен одлив на девизи што се засновани врз 
плановите на економските односи со странство од-
носно врз плановите за прилив и одлив на девизи 
на сите членови на интересните заедници што ќе 
се усогласуваат во Интересната заедница на Југо-
славија за економски односи со странство. Збирот 
на така усогласениот стоковен и нестоковен одлив 
на девизи не може да биде поголем од збирот на 
поединечните износи предвидени во проекциите на 
платнобилансните и девизнобилансните позиции на 
републиките и на автономните покраини. 

Во Интересната заедница на Југославија за 
економски односи со странство ќе се утврдат до 31 
октомври 1980 година единствени критериуми и по-
стапка врз основа на кои до 30 ноември 1980 го-
дина, во рамките на републичките и покраинските 
самоуправни интересни заедници за економски од-
носи со странство, ќе се склучи самоуправна спо-
годба за начинот и постапката за остварување на 
договорениот обем на увозот на стоки и услуги 
и плаќања, што можат да го остварат членовите 
на тие заедници од територијата на републиките и 
покраините, вклучувајќи го и правото врз основа 
На компензација поради забрана или ограничување 
на извозот, како и условите, начинот и постапката 
за плаќање на стоките што претставуваат сојузни 
стоковни резерви за 1981 година. 

Во согласност со Општествениот план на Ју -
гославија за периодот од 1976 до 1980 година и со 
Резолуцијата за остварување на- Општествениот 
план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 
во 1980 година, стоковниот режим на надворешно-
трговскиот промет ќе се приспособува кон утврде-
ната политика на развојот. 

Политика за заштита на домашното производство 

4. Во политиката за заштита на домашното про-
изводство во 1980 година ќе продолжи политиката 
за царинска заштита утврдена во Царинскиот за-
кон и во Законот за Царинската тарифа, како ин-
струмент на долгорочната царинска политика. 

Во политиката за заштита на домашното про-
изводство ќе се диференцира степенот на заштита 
за оној дел од увозот што е во функција на поли-
тиката на развојот утврден со Општествениот план 
на Југославија за'периодот од 1976 до 1980 година, 
со договорите за основите на Општествениот план 
на Југославија за определени дејности (машино-
градба, неметали, црна и обоена металургија, базна 
хемија и др.), како и со Договорот за посебните 
мерки на економската политика за поттикнување на 
договорениот развој на дејностите од посебно зна-
чење за остварувањето на' политиката на вкупниот 
развој на земјата утврдена во Општествениот пл-ан 
на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година. 

Политика на курсот на динарот 

5. Заради остварување на целите и задачите на 
економската политика во областа на економските 
односи со странство, согласно -со општата поли-
тика за стабилизација на стопанските движења, 
ќе се води политика ,на реален курс на динарот 
во 1980 година, заради обезбедување поповолни 
услови за учество на организациите на здружен 
труд во меѓународната поделба на трудот и за 
одржување на надворешната ликвидност на зем-
јата. 

Во настојување да се формира реално ниво на 
курсот на динарот на домашниот девизен пазар во 
однос на странските валути, Сојузниот извршен совет 
ќе го утврдува курсот на динарот спрема една 
или повеќе конвертибилни валути, како основица 
за формирање на интервенциони курсеви на На-
родната банка на Југославија, како и границите 
на дозволеното отстапување на интервенционите 
курсеви од такаутврдената основица. 

Во согласност со утврдената политика на кур-
сот на динарот Народната банка на Југославија, 
во согласност со меѓувалутарните односи што се 
формираат на странскиот девизен пазар, ќе интер-
венира на домашниот девизен пазар. 

Народната банка на Југославија, заедно со на-
родните банки на републиките и народните банки 
на автономните покраини, до крајот на првиот 
квартал на 1980 година поблиску ќе ја разработат 
единствената методологија за утврдување и сле-
дење на политиката на курсот на динарот. Народ-
ната банка на Југославија ќе врши систематско 
проучување на промените на меѓувалутарните 
односи на странските девизни пазари и на други 
движења релевантни за спроведување на полити-
ката за реален курс на динарот. Исто така ќе ор-
ганизира редовно, еднообразно известување на над-
лежниот орган за спроведување на утврдената по-
литика на курот на динарот. 

Во согласност со принципите на реалниот и 
единствениот курс на динарот во текот на 1930 го-
дина ќе се врши меѓусебно усогласување на кур-
сот на конвертибилните валути и курсот на кли-
риншките валути, што се формираат на девизниот 
пазар, по потреба, а најмалку тримесечно. 

Политика на девизните резерви 

6. Со политиката на девизните резерви во 1980 
година ќе се обезбеди потребната ликвидност во 
плаќањата спрема странство. За таа цел, најмалото 
ниво на вкупните девизни резерви, што ги вклу-
чува девизните резерви со кои ракува Народната 
банка на Југославија и девизните резерви со кои 
ракуваат овластените банки, ќе се движи на ни-
вото што им одговара на двомесечните вкупни пла-; 
ќања спрема странство, 

Народната банка на Југославија ќе обезбеди 
со вкупните девизни резерви да се задоволи леги-
тимната побарувачка на девизи, како и непречено 
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да се одвиваат сите плаќања спрема странство 
засновани врз прописите што го регулираат тоа. 
Народната банка ќе ја откупи вкупната домашна 
понуда на девизи во валутите во кои таа интерве-
нира на меѓубанкарски состанок на девизниот 
пазар. 

Заради одржување на потребната структура и 
обезбедување на непречено плаќање спрема стран-
ство, што го врши Народната банка на Југослави-
ја, Народната банка на Југославија може на ме-
ѓубанкарски состанок на девизниот пазар, по по-
треба, да купува и да продава девизи со кои таа 
не интервенира, а кои се предмет на купување и 
продажба на девизниот пазар и на меѓубанкарски 
состанок на девизниот пазар. 

Заради зачувување на девизната супстанција 
односно на куповната моќ на расположивите де-
визни резерви, Народната банка на Југославија, 
во зависност од меѓувалутните односи што ќе се 
формираат на странскиот девизен пазар, ќе врши 
замена на една валута за друга. 

Народната банка на Југославија, заедно со на-
родните банки на републиките и со народните бан-
ки на автономните покраини систематски ќе го сле-
дат спроведувањето на утврдената политика на де-
визни резерви и за тоа ќе го известуваат Сојузниот 
извршен совет и Собранието на СФРЈ. 

Политика на кредитните односи со странство 

7. Врз основа на Резолуцијата за политиката 
на остварувањето на Општествениот план на Ју -
гославија за периодот од 1976 до 1980 во 1980 годи-
на заради реализација на проекцијата на платниот 
биланс и проекцијата на девизниот биланс на Ју-
гославија, треба да се обезбеди поефикасно и по-
рационално остварување на финансиска соработка 
со странство заради задоволување на потребите на 
стопанскиот развој на - земјата. 

За таа цел, треба да се обезбеди непосредно 
учество на организациите на здружен труд како 
основни субјекти на креирањето и остварувањето 
на политиката на кредитно-финансиските односи 
со странство, како и на самоуправните интересни 
заедници за економски односи со странство во рам-
ките на кои се усогласуваат елементите на плано-
вите за економски односи со странство. 

Се утврдува 31 јануари 1980 година како рок 
до кој основните и други организации на здружен 
труд и други општествени правни лица, со само-
управна спогодба, во рамките на републичката и 
покраинската самоуправна интересна заедница за 
економски односи со странство, ги утврдуваат кри-
териумите и постапката за остварување на правото 
за задолжување во странство во определен обем 
односно обемот на девизното кредитирање на стран-
ство што е утврден по републиките односно по ав-
тономиите покраини во проекцијата на платниот 
биланс на Југославија и во проекцијата на плат-

^нобилансните позиции на републиките и на авто-
номните покраини, во согласност со политиката на 
кредитните односи со странство и со мерките за 
спроведување на таа политика. 

Со доследно применување на единствените кри-
териуми при остварувањето на правото за задолжу-
вање во странство во рамките на обемот предви-
ден со Договорот за распоред на правата за задол-
жување во странство на републиките и автономните 
покраини за остварување на договорената полити-
ка за развој во периодот од 1976 до 1980 година, 
републиките и автономните покраини ќе обезбедат 
селективно насочување на странските кредити за 
побрз развој на дејностите што се од посебно зна-
чење за реализацијата на договорената политика 
на вкупниот развој на земјата, во објектите што 
придонесуваат кон порационално зголемување на 
извозот, кон порационална супституција на увозот 
и кон стабилизација на домашниот пазар, тргну-

вајќи при тоа од можностите за девизна отплата 
на директниот корисник на кредитот. 

Врз основа на Договорот за распоред на пра-
вата за задолжување во странство на републиките 
и автономните покраини за остварување на дого-
ворената политика за развој од 1976 до 1980 година 
и на Договорот за утврдување на правата на склу-
чување нови кредити во странство во 1979 и 1980 
година заради континуитет на финансирањето на 
објектите во периодот од 1981 до 1985 година и за 
распоред на тие права врз републиките и автоном-
ните покраини во 19Ѕ0 година, ќе се утврди соод-
ветна динамика на склучувањето на кредити во 
согласност со обемот на користењето на кредитите 
утврдени со проекцијата на платниот и девизниот 
биланс на Југославија и со проекциите на платно-
билансните и девизнобиланските позиции на ре-
публиките и автономните покраини и на договорот 
за користењето на средствата на Меѓународната 
банка за обнова и развој. 

Треба и понатаму да се унапредува кредитно^ 
-финансиската соработка со меѓународните и ре-
гионалните финансиски институции, што во таа со-
работка можат да имаат посебно значење за разво-
јот на југословенското стопанство, а посебно со 
Меѓународната банка за обнова и развој, со Европ-
ската инвестициона банка и со Меѓународната фи-!. 
наменска корпорација и со Меѓународната инвести-
циона банка. 

. Неопходно е користењето и повлекувањето на 
странските средства да се стори поефикасно и ин-
вестиционата изградба и активирањето на објектите 
да се забрза при истовремено унапредување и ко-
ристење на методот за ^ ф и н а н с и р а њ е од средства^ 
та на Меѓународната банка за обнова и развој. На 
тој начин ќе се оствари пошироко меѓународна 
учество во финансирањето на крупните проекти на 
домашното стопанство. 

Треба навремено да се изврши подготовка на 
инвестиционите проекти во земјата што би се ф и -
нансирале од средствата на Меѓународната банка 
за обнова и развој во периодот од 1981 до 1985 го-
дина и навремено да се донесе Договор за распоред 
на правата за задолжување во странство врз ре-
публиките и автономните покраини, за остварување 
на договорената политика за развој од 1981 до 1985 -
година. 

Заради поусогласено регионално задолжување 
во странство, неопходно е поинтензивно да се про-
ширува соработката со неврзаните земји и со други 
земји во развој, со социјалистичките земји и со 
други развиени земји, обезбедувајќи поусогласена 
и порационална дивсрзификација на задолжува-
њето и на девизното кредитирање на странство. 

Во 1980 година доследно ќе се применува опште-
ствениот договор и самоуправната спогодба за ор-
ганизиран настап на меѓународниот пазар на ка -
питалот, а посебно: 

1) коизорцијалниот настап на домашните лица 
на меѓународниот пазар на капиталот; 

2) обезбедувањето на адекватна динамика на 
задолжувањето која исклучува преголема кредитна 
побарувачка во ист временски период. 

Се утврдува 30 ноември 1980 година како рок 
до кој основните и други организации на здружен 
труд и други општествени правни лица склучуваат 
самоуправна спогодба од член 141 на Законот за 
девизното работење и кредитните односи со стран-
ство за 1981 година. Единствените критериуми и 
постапката за склучување на тие самоуправни спо-
годби ќе ги утврди Интересната заедница на Југо-
славија за економски односи со странство во со-
гласност со Сојузниот извршен совет, за 1981 годи-
на, до 31 октомври 1980 година, во согласност со 
Договорот на федерацијата, на републиките и авто-
номните покраини за критериумите за насочување 
и користење на дополнителните странски средства 
за периодот од 1981 до 1985 година. 
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Политика за усогласување на меѓусебните односи 
на републичките и покраинските самоуправни ин-
тересни заедници за економски односи со странство 

8. Со усогласување на меѓусебните односи во 
планирањето, спроведувањето и остварувањето на 
заедничките цели на политиката на економски од-
носи со странство републичките и покраинските 
самоуправни интересни заедници за економски од-
носи со странство ќе обезбедат остварување на це-
лите и задачите на заедничката девизна политика 
на Југославија во 1980 година PI извршување на 
проекцијата на платнобилансните и девизнобилавио-
ните позиции на републиките и на автономните по-
краини во Единствената проекција на платниот би-
ланс и на девизниот биланс на Југославија. 

Особено внимание ќе му се посвети на изнаоѓа-
њето на конкретни мерки за унапредување на еко-
номските односи со странство, за идентификување 
на заедничкиот интерес на ОЗТ во рамките на СИЗ 
за економски односи со странство во остварување-
то на девизниот прилив, за доследна примена на 
самоуправните спогодби за заедничко остварување 
на ДОВРШИ, здружувањето на девизи, засновање на 
подолгорочни форми на меѓусебна соработка. 

Републичките и покраинските самоуправни ин-
тересни заедницр1 за економски односи со странство 
'во Интересната заедница на Југославија за економ-
ски односи со странство ги усогласуваат своите 
односи во планирањето, спроведувањето и оствару-
вањето ,на економските односи со странство, како 
дел на односите во општествената репродукција, 
и тоа: 

1) се договараат за заедничките цели и еле-
менти на плановите за економски односи со стран-
ство и плановите за прилив и одлив на девизи на 
членовите на тие заедници, што се од посебно 
значење за девизниот биланс и платниот биланс на 
Југославија и за единството па југословенскиот па-
зар. Се утврдува 30 ноември 1980 година како рок 
до кој републичките и покраинските самоуправни 
интересни заедници за економски односи со стран-
ство во Интересната заедница на Југославија за 
економски односи со странство ќе склучат договор 
за елементите на плановите за економски односи 
со странство и на плановите за прилив и одлив на 
девизи за 1981 година; 

' 2) ги утврдуваат во Интересната заедница на 
Југославија за економски односи со странство ро-
ковите и начинот на следење на извршувањето на 
проекциите на платнобилансните позиции и проек-
циите на девизнобилансните позиции на републи-
ките и автономните покраини во единствената про-
екција на платниот б и л а н с и на девизниот биланс 
на Југославија, постапката за известување на над-
лежните органи за спроведувањето и остварува-
њето на тие проекции, како и мерките што во рам-
ките на своите" права и должности, поединечно и 
заеднички ќе ги преземаат за да се обезбеди извр-
шување на проекциите. 

Самоуправните интересни заедници за економ-
ски односи со странство во републиката и во авто-
номната покраина и во Интересната заедница на 
Југославија за економски односи'со странство на-
времено ќе ги предупредуваат надлежните органа 
за почетокот на отстапувањето од утврдените про-
екции и ќе преземаат, во рамките на своите права 
и должности, поединечно и заеднички, мерки неоп-
ходни за да се обезбеди извршување на проек-
циите. 

Политика на платнобилансни ограничувања 

9. Ако во текот на годината позначително не 
се остваруваат целите на заедничката девизна по-
литика и пропорциите на Единствената проекција 

на платниот биланс и на девизниот биланс на Ј у -
гославија за 1980 година, со договор на федераци-
јата, на републиките и автономните покраини пр-
венствено ќе се преземаат мерки за економски 
оправдан прилив на девизи, како и мерки за огра-
нршување на плаќањата со странство предвидени со 
член 178 на Законот за девизното работење и кре-
дитните односи со странство, со тоа што мерките 
за огранршување да се разликуваат по републиките 
и автономните покраини, во зависност од оствару-
вањето на нивните проекции на платнобилансните 
позиции. 

Формите и видовите на платнобилансните ог-
раничувања непосредно ќе зависат од остварува-
њето на проекциите на платнобилансните и девиз-
нобилансните позиции на републиките PI на авто-
номните покраини во Единствената проекција на 
платниот биланс и на девизниот биланс на. Југо-
славија за 1980 година. 

Врз основа на единствено договорените крите-
риуми, што ќе се донесат до 31 јануари 1980 година, 
републиките односно автономните покраини ќе во-
ведуваат ограничувања заради спречување на от-
стапувањето од договорените к в а л и ф и к а ц и и во^ 
својата платнобилансна позиција. 

При разгледувањето на анализите и информа-
циите за стопанските движења, Сојузниот извршен 
совет, врз основа на оствареното салдо на извозот 
и увозот на стоки и услуги во проекцијата на плат-
ниот биланс и на девизниот биланс на Југославија и 
на проекциите на платнобилансните и девизноби-
лансните позиции на социјалистичките републики л 
социјалистичките автономни покраини ќе се утвр-
дува дали настанале растројствата од член 177 на 
Законот за девизното работење и кредитните о,дноси 
со странство. 

Ако во извршувањето на проекцијата на плат-
нобилансната и девизнобилансната позиција на од-
делна република односно автономна покраина во 
Единствтената проекција на платниот биланс и на 
девизниот биланс на Југославија за 1980 година 
дојде до отстапување, врз основа на однапред утвр-
дените критериуми, надлежниот орган на односната 
република или автономна покраина ќе преземе соод-
ветни мерки за воспоставување на о.дносите утвр-
дени со тие проекции. При тоа ќе се имаат предвид 
и конјунктурните движења на определени произ-
води во извозот, како и другите околности во врска 
со можностите за извоз. 

10. Федерацијата, републиките и автономните 
покраини ќе го забрзаат процесот на усовршување 
на системот со кој ќе се обезбеди поефикасно сле-
дење на остварувањето на проекциите на платноби-
лансните и на проекциите на девизиобилансните по-
зиции на републиките и автономните покраини во 
Единствената проекција на платниот биланс и на 
девизниот биланс на Југославија за 1980 година, врз 
единствен.и основи. 

11. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 
1980 година. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр, 213 
26 декември 1979 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, с. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Зоран Полич, с. р. 
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1006. 

Врз основа на член 281 став 1 точка 5 од Уста-
вот на Социјалистичка Федеративна Република Ј у -
гославија во врска со чл. 25 и 72 од Законот за де-
визното работење и кредитните односи со странство, 
Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на 
републиките и покраините од 26 декември 1979. го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
ВКУПНИОТ ИЗНОС НА ДЕВИЗИТЕ ЗА ПОТРЕБИ-

ТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО 1979 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за утврдување на вкупниот из -
нос на девизите за потребите на федерацијата во 
1979 година (, Службен лист на СФРЈ", бр. 70/78), во 
точка 2 одредба под 1, бројот: „1.313,061.000" се заме-
нува со бројот: „743.061.000". ' 

2. Во одредбата под 2, бројот: ,, 10.995,622.000" се 
заменува со бројот: „11.565,622.000". 

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

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 218 
26 декември 1979 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, с. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките и 

покраините, 
Зоран Полич, с. р. 

1007. 

Врз основа на член 281 став 1 точка 5 од Уста-
вот на Социјалистичка Федеративна Република Ј у -
гославија, а во врска со член 26 од Законот за фи-
нансирање на федерацијата и со член 83 ст. 1 и 2 
од Законот за девизното работење и кредитните од-
носи со странство, Собранието на СФРЈ, на седни-
цата на Соборот на републиките и покраините од 
26 декември 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ ОД ЦАРИНИ 
И ОД ДРУГИ УВОЗНИ ДАВАЧКИ ШТО ВО 1:980 
ГОДИНА И СЕ ОТСТАПУВААТ НА ИНТЕРЕСНАТА 
ЗАЕДНИЦА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ЕКОНОМСКИ 

ОДНОСИ СО СТРАНСТВО 

Член 1 
За враќање на царини и на други увозни давач-

ки во корист на организациите на здружен труд што 
извезуваат, според програмата за извоз и Финан-
сискиот план на Интересната заедница на Југосла-
вија за економски односи со странство (во натамош-
ниот текст: Заедница на Југославија), а заради 
остварување на политиката на извозот утврдена со 
Резолуцијата за политик-ата на остварувањето на 
Општествениот план на Југославија за периодот од 

1976 до 1980 во 1980 година, на Заедницата на Ј у -
гославија во 1080 година и се отстапуваат 51,57% 
од приходите остварени од царини и од други увоз-
ни давачки, како и во целост остварените приходи 
од посебни давачки при увозот на земјоделски и 
прехранбени производи. 

Средствата од став 1 на овој член се користат 
и за туристичка и економска пропаганда и за ин-
формативна дејност спрема 5 странство заради зго-
лемување на извозот согласно со самоуправната 
спогодба за поттикнување и унапредување на еко-
поетските односи со странство. 

Член 2 
Приходите од царини, други увозни давачки и 

од посебните давачки при увозот на земјоделски и 
прехранбените производи од член 1 на оваа одлука, 
ќе се издвојуваат при секоја уплата па тие приходи 
и ќе се пренесуваат на посебна сметка на Фондот 
на Интересната заедница на Југославија за економ-
ски односи со странство (во натамошниот текст: 
Фондот ка ј Службата на општественото книговод-
ство на Југо-славија. 

Член 3 
Средствата од член 1 на оваа одлука се користат 

сразмерно со остварениот прилив на девизи од из-
воз на стоки и услуги што е предвиден во платниот 
биланс и во девизниот, биланс на Југославија за 
1980 година. 

Член 4 
Со средствата од член 1 на оваа одлука ќе се 

врши исплата на обврските по основ на враќање на 
царини и на други давачки по барањата втасани во 
1980 година во Службата на општественото книго-
водство на Југославија. 

Член 5 
За користењето на средствата на Фондот С л у ж -

бата на општественото книговодство на Југославија 
и Народната банка на Југославија вршат контрола, 
водат евиденција и поднесуваат извештаи на начи-
нот и врз основа на документацијата што ќе ја 
утврди Заедницата на Југославија, во согласност со 
Сојузниот извршен совет. 

Член 6 
Завршна сметка на Фондот за 1980 година до-

несува Заедницата на Југославија. 
Собранието на СФРЈ ја потврдува завршната 

сметка на Фондот за 1980 година. 
Приходите на Фондот од царини i од други 

ур-озни давачки и од посебните давачки при увозот 
на земјоделски и прехранбени производи за стоките 
увезени до 31 декември 1980 година, што ќе се на-
платат од 1 до 31 јануари 1981 година, се уплатуваат 
во корист на приходите на Фондот за 1930 година. 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1980 

година. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 209 
26 декември 1979 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, с. р. 

Претседател 
на Соборот па 

републиките и покраините, 
Зоран Полич, с. р. 
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1008. 

Врз основа на член 285 точка 17 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, а во врска со член 39 од Законот за сојузните . 
стоковни резерви, Собранието на СФРЈ, на седни-
цата на Сојузниот собор од 26 декември 1979 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ИЗМЕНАТА НА ФИНАН-
СИСКИОТ ПЛАН НА СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА 
ЗА РЕЗЕРВИ НА ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ 

ЗА 1979 ГОДИНА 

1. Се одобрува Измената на Финансискиот план 
на Сојузната диоекција за резерви на индустриски 
производи за 1979 година, што го донесе Советот на 
Сојузната дирекција за резерви на индустриски 
производи, со својата одлука Д.Т. бр. 76/1, од 25 
септември 1979 година. 

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

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 222 
26 декември 1979 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, с. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

Стана Томашевиќ-Арнесен, с. р. 

1009. 

Врз основа на член 285 точка 17 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, а во врска со член 39 од Законот за сојузните 
стоковни резерви, Собранието на СФРЈ, на седни-
цата на Сојузниот собор од 26 декември 1979 година, 

, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН 
НА СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ НА 
ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ ЗА 1980 ГОДИНА 

1. Се одобрува Финансискиот план на Сојузната 
дирекција за резерви на индустриски производи, 
за 1980 година, што го донесе Советот на Сојузната 
дирекција за резерви на индустриски производи, 
со својата одлука Д.Т. бр. 77/1, од 25 септември 1979 
година. 

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

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 223 -
26 декември 1979 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, с. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

Стана Томашевиќ-Арнесен, с. р. 

1010. 

Врз основа на член 285 точка 17 од Ус.тавот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, а во врска со член 39 од Законот за сојузните 
стоковни резерви, Собранието на СФРЈ, на седни-
цата на Сојузниот собор од 26 декември 1979 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ИЗМЕНИТЕ И ДОПОЛНЕ-
НИЈАТА НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА СО-
ЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ НА ПРЕ-

ХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ ЗА 1979 ГОДИНА 

1. Се одобруваат Измените и дополненијата на 
Финансискиот план на Сојузната дирекција за ре-
зерви на прехранбени производи за 1979 година, 
што го донесе Советот на Сојузната дирекција за 
резерви на прехранбени производи, со својата од-
лука Д.Т. бр. 03-72/1, од 14 ноември 1979 година. 

'2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во ,,Службен лист на 
СФРЈ". 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 233 
26 декември 1979 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, с. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

Стана Томашевиќ-Арнесен, с, р. 

1011. 

Врз основа на член 285 точка 17 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, а во врска со член 39 од Законот за сојузните 
стоковни резерви, Собранието на СФРЈ^ на седни-
цата на Сојузниот собор од 26 декември 1979 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН 
НА СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ НА 

ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ ЗА 1980 ГОДИНА 

1. Се одобрува Финансискиот план на Сојузната 
дирекција за резерви на прехранбени производи, 
за 1980 година, што го донесе Советот на Сојузната 
дирекција за резерви на прехранбени производи, 
со својата одлука бр. 03-78/1 од 31 октомври 1979 
година. 

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 
1980 година. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 224 
26 декември 1979 година 

Белград 
Претседател 

на Собранието на СФ^Ј, 
Драгослав Марковиќ, с. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

Стана Томашевиќ-Арнесеи, с. р. 
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1012. 

Врз основа на член ,286 став 2 тон. 1 и 2 и член 
257 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија, а во врска со член 122 од За-
конот за основите на системот на општественото 
планирање и за општествениот план на Југослави-
ја, Собранието, на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија, на седницата на Соборот на 
републиките и покраините од 26 декември 1979 
година врз основа на согласностите на собранијата 
на републиките PI собранијата на автономните по-
краини, донесува - , 

Р Е З О Л У Ц И Ј А 
ЗА ПОЛИТИКАТА НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА 
ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 

ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ВО 1980 ГОДИНА 

1. Тргнувајќи од целите и задачите на Општес-
твениот план на Југославија за периодот од 1976 
до 1980 година, од резултатите на нивното оствару-
вање во изминатиот период, пројавените тенденции, 
условите и можностите за развој, најважни задачи 
на општествено-економскиот развој во 1980 година 
се: 

1) натамошниот развој на самоуправните оп-
штествено-економски односи, а посебно догледната 
примена ма системските закони, при натамошна до-
градба на стопанскиот систем на подрачјата за кои 
уште не се донесени закони, приспособување на 
инструментите кон системските решенија, при зао-
стрување на личната и колективната одговорност 
за доследно спроведување на договорената по-
литика; 

2) создавањето на услови за воспоставување на 
похармонични стопански текови и постигање на 
поголема економска стабилност е основно опреде-
лување на економската политика, со која треба да 
се обезбеди про јавените неповолни тенденции на 
некои важни подрачја на репродукцијата да се 
запрат или посушеетвено да се забават. Орга,низа-
циите на здружен труд и други самоуправни орга-
низации и заедници и општествено-политичките 
заедници со активности и мерки треба да обезбедат 
натамошен развој на материјалните производни 
сили и со поефикасно стопанисување, со јакнење 
на извозната способност на стопанството, со зголе-
мување на производството со кое се супституира 
увозот, со1 намалување на дефицитот на платниот 
биланс и со јакнење на материјалната основа на 

"здружениот TRUD да се остварат што поповолни 
резултати и ^хармонични односи во репродукци-
јата за да се ублажи неповолното влијание на ис-
клучително сложените услови во кои ќе се одвива 

. "општествено-еконрмскиот развој во 1980 година. 
Стабилизацијата на стопанските текови треба 

да се заснова врз создавањето на услови за подо-
брување на односите во материјалната структура 
на производството и врз похармонични стоковно-
парични односи, врз ^хармонични односи во рас-
пределбата, јакнење на квалитативни^ фактори на 
стопанисув,ањето, поголемо користење на до.машни-
те и помаксимално штедење на суровинските и 
енергетските извори, зголемување на ефикасноста 
на функционирањето на производствено-прометни-
те системи и врз забавање на растежот на цените; 

3) јакнењето на извозната и конкурсната спо-
собност на стопанството и негово поголемо вклучува-
ње во меѓународната поделба на трудот, порационален 
увоз и рационална супституција на увозот со до-
машно производство, Како и јакнењето на матери-
јалната основа на здружениот труд се суштествен 
услов за обезбедување растеж на производството и 
за значајно намалување на дефицитот на платниот 
биланс: 

4) јакнењето на материјалната положба на 
Здружениот труд со поголемо производство, со пое-

фикасно користење и подобра економија на трудот 
и средствата, со поголема продуктивност на трудот, 
поповолни односи во распределбата на доходот по-
меѓу основните организации на здружен труд и 
општествено-политичките заедници и самоуправни-
те интересни заедници и во распределбата на чи-
стиот доход на лични доходи и на средства за про-
ширување на материјалната основа на трудот; 

5) посебно внимание ќе му се посвети на поре-
шителното остварување на договорената политика 
за најбрз развој на САП Косово, така што ќе се 
интензивираат активностите и мерките за нејзино 
остварување. Ќе продолжи и остварувањето на до-
говорената политика за побрз развој на секоја 
стопански недоволно развиена република; 

6) спроведувањето на системските решенија и 
обезбедување на други услови за обнова и изградба 
на стопански и други објекти, на станбениот фонд 
и на други материјални и -општествени добра на 
подрачјето што настрада од земјотресот во СР Црна 
Гора и создавањето на основа за натамошен опште-
ствено-економски развој на оваа република. 

Остварувањето на овие задачи бара доследно 
спроведување на договорената политика, општо 
општествено штедење и рационално користење на 
производните и потрошните добра, обезбедување 
личната, општата и заедничката потрошувачка да 
растат во целост значително побавно од растежот 
на општествениот производ и доходот, стеснување 
на фронт на инвестициите и побрзо завршување 
на започнатите објекти и нивно поефикасно корис-
тење. 

Општествено-политичката активност на сите 
фактори треба посебно да се насочи кон оствару-
вање на задачите на општествено-економската по-
литика за 1980 година и да се разработат конкрет-
ни програми на активностите на сите нивоа, врз 
кои ќе се ангажираат сите субјективни сили заради 
што поуспешно остварување на договорената поли-
тика. 

2. Тежиштето на активностите врз натамош-
ниот развој на социјалистичките еаЈчоуправни оп-
штествено-економски односи треба да биде врз по-
доследна примена на системските решенија, што е 
суштествена претпоставка здружениот труд да ги 
преземе своите функции и одговорности во општес-
твената репродукција, како и врз натамошна раз-
работка на системот на подрачјата за кои уште не 
се донесени закони. 

Органите на федерацијата, во соработка со ор-
ганите на републиките и автономните покраини и 
при најшироко вклучување на здружениот труд, 
во текот на првото полугодие на ,1980 година ќе ги 
приспособат придружните прописи и мерки на еко-
номската политика кон суштината на системските 
закони и кон потребата за создавање услови за 
постабилни стопански движења. Ќе се донесе закон 
за основите на општествено-економските односи во 
стопанисувањето со средства на проширената ре-
продукција, закон за компензациите, закон за за-
должително здружување на труд и средства на 
производствените и прометните организации и за-
кон за санација и подзаконски акти за спроведу-
вање на овие закони. Освен тоа, ќе се преиспитаат 
потребите од соодветни дополненија на одделни 1 

постојни системски закони за да се отстранат на 
тој начин неусогласеностите во тие прописи. 

Во областа на системот на општественото плани-
рање ќе се донесат прописи што се неопходни за 
спроведување на овој систем. Организациите на 
здружен труд и други самоуправни организации и 
заедници ќе се оспособат за успешна примена на 
системот на самоуправно планирање. Заради тоа е 
мошне значајно-да се интензивира работата што 
произлегува од веќе усвоените насоки за работа 
врз донесувањето на новиот среднорочен план. За 
сите носители на планирањето тоа е една од нај-



(Страна 1968 - Број 67 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФР^ Петок, 28 декември 1979 

важните задачи во завршната година на овој сре-
днорочен план. 

Доследното остварување и развивање на деле-
гатскиот систем со остварување на делегатски од-
носи во сите области и форми на општественото 
организирање и одлучување е еден од суштестве-
ните услови за остварување доминантна улога и 
влијание на здружениот труд во општествената 
репродукција. 

Заради тоа е мошне значајна работата врз 
оживотворувањето на иницијативата за негување и 
јакнење на колективната работа и за зголемување 
на личната и колективната одговорност. 

За да се обезбеди подобро функционирање на 
единствениот југословенски пазар и ^рамномерно 
снабдување со стоки што се важни за производство-
то и за населението, истовремено со донесувањето 
нa законските прописи за цените, за компензациите 
и за здружување на производството и прометот, ќе 
се дува системот на самоуправно спогодува-
ње и општествено договарање на ова подрачје, ќе 
се подобри организацијата и функционирањето на 
единствениот југословенски пазар и ќ е се развие 
Системот на стоковни резерви. Напоредно со тоа е 
Неопходно да зајакне работата на инспекциските 
служби. 

Ќе се обезбедат услови здружениот труд во 
рамките на меѓусебната доходовна поврзаност по-
суштествено да влијае врз формирањето на цени-

те. Со самоуправни спогодби на здружениот труд, 
сo договори, со поголемо влијание на потрошува-

ч и т е , со мерки на' економската политика и со одго-
ворно однесување на сите субјекти на самоуправ-
ното одлучување треба да се обезбеди да се забави 
растежот на цените и во рамки.те на предвидениот 
растеж да се воспоставуваат похармонични односи 
во цените. 

Федерацијата, републиките, автономните по-
краини и општините и други носители на општата 
и заедничката потрошувачка ќе го преиспитаат 
системот за финансирање на заедничките и општите 
Општествени потреби заради создавање услови за 
поттикнување на слободната размена на труд и 
обезбедувањето на средства за овие потреби и из-
двојувањата на средства за овие потреби да се усо-
гласат со утврдената политика и со потребата од 
јакнење на репродуктивната способност на органи-
зациите на здружен труд. Најдоцна до крајот на 
1980 година ќе се извршат измени и дополненија 
на системот за финансирање на федерацијата и ќе 
се утврди постепено надминување на нејзиното де-
фицитарно финансирање. 

Заради поцелосна и поефикасна примена на 
системот на економските односи, со странство во 
текот на првото полугодие на 1980 година ќе се 
разработи механизмот на задолжување во стран-
ство и начинот на усогласување на обемот и дина-
миката на увозот со резултатите на извозот на 
стоки и услуги за да им се создадат услови на ор-
ганизациите на здружен труд да располагаат со 
остварените девизи, во согласност со Законот за 
девизното работење. 

Организациите на здружен труд еден дел од 
потребните девизи^ за стоковни и нестоковни пла-
ќања првенствено ќе остваруваат врз база на соп-
ствен извоз или 'преку самоуправни спогодби со 
организациите на здружен труд што остваруваат 
извоз. 

Потребните девизи што не можат да се обезбе-
дат врз основа на правото од претходниот став, ор-
ганизациите на здружен труд ќе ги обезбедуваат 
според дополнителни договорени критериуми на 
девизниот , пазар според постапката од член 69 од 
Законот за девизното работење и кредитните одно-
си со странство. 

Ќе се преиспита режимот на извозот и увозот 
заради . обезбедување услови на организациите на 
Здружен труд да бидат носители на работите на 

ова подрачје на општествената репродукција, За 
таа цел е неопходно да се создаваат услови за по-
врзување на организациите на здружен труд во 
заедничкото стекнување и распределба на девиз-
ниот приход и за нивно зд,ружување врз доходов-
ни основи. Самоуправните интересни заедници за 
економски односи со странство ќе го утврдат сис-
темот за поттикнување на извозот и- понатаму ќе 
го развиваат самоуправното планирање во областа 
на економските односи со странство и меѓусебното 
доходовно поврзување на организациите на здру-
жен труд. 

Самоуправните интересни заедници за економ-
ски односи со странство ќе обезбедат усогласување 
и следење на реализацијата на плановите на еко-
номските односи со странство на основните и други 
организации на здружен труд. Исклучително зна-
чајно е и тоа што во оваа година треба да се пот-
опли активноста врз побрзото организирање и ос-
пособување на самуправниот здружен труд како 
основен носител на развојот и во оваа област на 
општествената репродукција, имајќи ја предвид 
нагласената улога и одговорност на републиките 
и автономните покраини за јак-нење на положбата 
на земјата во меѓународните економски односи. Во 
таа смисла посебно треба да се интензивира рабо-
тата врз оспособувањето на интересните заедници 
за економски односи со странство и за други форми 
на организирањето на здружениот труд и да се 
обезбеди нивно ефикасно функционирање. 

Со поцелосна примена на Законот за здруже-
ниот труд ќе се обезбеди натамошно развивање на 
доходовните односи и во таа смисла е неопходно 
да се конкретизираат и доследно да се остваруваат 
договорите за општествено насочување на распре-
делбата на доходот и на личните доходи и самоуп-
равните спогодби за распоредување на чистиот до-
ход и за распределба на средствата за лични до-
ходи. 

Во текот на првото полугодие на 1980 година ќе 
се разработат соодветни механизми за усогласува-
ње на односите во општествената репродукција, а 
пред се, помеѓу средствата за инвестиции од рас-
пределбата на општествениот производ и на дохо-
дот и за формирање на парични средства од други 
извори за овие намени. Ќе се утврди "заедничка по-
литика која ќе обезбеди средствата за општа и за-
едничка потрошувачка да растат побавно од расте-
жот на доходот. Во тие рамки самоуправните ин-
тересни заедници треба да обезбедат самоуправно 
спогодување и заедничко одлучување на работни-
ците од материјалното производство и на работни-
те луѓе во општествените дејности за-формирањето 
на средствата преку слободна размена на труд за 
финансирање на заедничките потреби. 

Во спроведувањето на монетарно-кредитниот 
систем ќе се разработат механизми кои ќе обезбе-
дат поцелосно поврзување на креирањето на парите 
во зависност од стоковно-паричните односи, вклу-
чувајќи ги и тековните девизни трансакции и ос-
тварување на правото на работниците во здруже-
ниот труд да управуваат со паричните средства на 
својот тековен и минат труд и да ги насочуваат 
паричните средства во согласност со самоуправните 
спогодби и со плановите на организациите на здру-
жен труд и со плановите на општествено-политич-
ките заедници. Неопходно е да се интензивира оп-
штествено-економската трансформација на банките 
и односите во нив. Со развојот на здружувањето 
на трудот и средствата треба да се обезбеди нама-
лување на кредитниот однос. Треба да се усоврши 
системот на плаќање и да се развива монетизаци-
јата на хартиите од вредност. Решително треба да 
продолжи активноста врз создавањето на интерни 
банки и за таа цел да се изменат соодветните со-
јузни прописи заради обезбедување нивно поуспе-
шно функционирање. 
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Надлежните органи на општествено-политички-
те заедници ќе го преиспитаат остварувањето на 

-своите функции и надлежности утврдени со уста-
вот и со закони и ќе преземат соодветни мерки и 
активности заради создавање неопходни услови 
основните и други организации^ на здружен труд 
да го преземат вршењето на своите утврдени само-
управни функции во целокупниот процес на оп-
штествената репродукција, 

3. Тргнувајќи од исклучително сложените у с -
лови на развојот во 2950 година, со потенлена ак-
тивност и одговорност на сите субјекти и со мерки 
на економската политика, со зголемување на про-
дуктивноста на трудот и со поефикасно стопанису-

. вање, со подобро користење на капацитетите и со 
завршување на еден број објекти, особено во деј-
ностите од посебно значење за развојот на земјата, 
треба да се обезбеди реален растеж на општес-
твениот производ на вкупното стопанство околу 5%. 

Индустриското производство ќе расте реално 
околу 60/о, а земјоделското производство околу 3%. 
Во согласност со ваквиот реален растеж на икдус- ^ 
триското и земјоделското производство ќе се ос-
твари динамичен растеж и во другите стопански 
дејности. 

Во општествениот сектор на стопанството ќе.се 
оствари растеж на продуктивноста на трудот околу 

2,5% и со тоа ќе се зголеми учеството на продук-
тивноста на трудот во прирастот на општествениот 
производ и порастот на вработеноста околу 3%, со 
тоа што побрзо да расте вработеноста во стопан-
ството отколку во вонстопанските дејности. 

4. Во рамките на напорите врз спроведувањето 
на политиката за економска стабилизација, органи-
зациите на здружен труд и други самоуправни ор-
ганизации и заедници и општествено-политичките 
заедници до 31 јануари 1980 година ќе направат 
програми за штедење и ќе донесат мерки со кои ќе 
се обезбеди намалување на трошоците на работе-
њето, порационално користење на енергијата и на 
други ресурси подобро користење на работното 
време, порационално користење на средствата во 
сите видови на потрошувачка и поголемо користе-
ње на внатрешните резерви. 

5. Во основните организации на здружен труд и 
во самоуправните организации и заедници треба да 
се донесат програми за рационална супституција 
на увозот со домашно производство, а во опште-
ствено-политичките заедници и банкарските орга-
низации да се. разработат мерките и да се разви-
ваат активностите за поттикнување на супституци-
јата, Заради тоа, организациите на здружен труд 
во рамките на самоуправните интересни заедници 
за економски односи со странство, на заедниците 
за планска и деловна соработка, на општите здру-
женија и стопанските комори, а во заедница со 
надлежните органи на општествено-политичките 
заедници, треба да ги согледаат досегашните ре-
зултати во остварувањето на политиката за супсти-
туција на увозот и да преземат мерки за поуспеш-
но остварување на оваа политика. Органите на 
федерацијата ,во соработка со републичките и по-
краинските органи и со Стопанската комора на 
Југославија, ќе ги согледаат про јавените проблеми и 
ќе ги утврдат мерките со кои ќе ги утврдат мер-
ките со кои ќе се обезбеди поефикасно остварува-
ње на супстанцијата на увозот со домашното про-
изводство. 

Сојузниот извршен совет до крајот на мај 1980 
година ќе достави до Собранието на СФРЈ анализа 
за условите на стопанисувањето и економската по-
ложба на дејностите од посебно значење за вкуп-
ниот развој на земјата, врз основа на која ќе се 
донесат соодветни заклучоци. 

6. Тежиштето на активностите и мерките на 
подрачјето на енергетиката ќе биде врз порацио-
нално користење на сите видови енергија и оства-

рување на побрза и поефикасна супституција на' 
увозната енергија ' со домашната. Заради тоа, во 
првото тримесечје на 1980 година, во согласност со 
системот, треба да се донесат соодветни општес-
твени договори и самоуправни спогодби и да ,се 
преземаат други мерки. 

Ќе се утврди долгорочна политика' за развој на 
енергетиката со која посебно ќе' се разработи пре-
ориентаиијата да производствените и услужните ка-
пацитети од увозната на домашните извори на енер-
гија, ќе се усогласат односите на цените помеѓу 
одделни видови енергија и ќе се предвидат мерки 
за максимално можно штедење на енергијата. 

Заради што побрзо пуштање во погон на елек-
троенергетските капацитети, инвеститорите, елек-
тро:: тепачките заедници, банките, стопанските ко-
мори и општестнеко-политичките заедници, ќе со-
стават оперативни програми и ќе преземат потребни 
мерки што поголем број од овие објекти да почнат 
со работа во 1980 година. Со овие програми треба да 
се предвидат и мерките за оспособување на рудни-
ците ,на ја-глен за нормално снабду,вање на ,термо-

" електраките и на другите потрошувачи со јаглен. 
Со договор на републиките и автономните по-

краини и со доследно спроведување на^усвоените и 
со преземање на додатни мерки за поттикнување на 
развојот, на рудниците на јаглен, ќе се создадат 
можности за јакнење на материјалната основа на 
рудниците на јаглен и за супституција на мазут и 
други д е р и в а т на нафта. Во рамките на овие мерки 
посебно треба да се подобрат условите за стопани-
сување на рудниците на јаглен со јамска експло-
атација. 

Увозот на суровата нафта и нафтените дерива-
ти за тековна потрошувачка ќе се задржи на ниво-
то од 1979 година. Додатниот увоз на суровата нафта 
за резерви и полнење на нафтоводите ќе се врши 
според соодветна постапка. Во енергетскиот биланс," 
односно во билансот на нафтата ќе се утврдат соод-
ветните количества деривати на нафта за енергет-
ска потрошувачка и за петрохемија. Федерацијата, 
републиките и автономните покраини со своите мер-
ки ќе ги поттикнуваат рафинериите на нафта на 
побрза изградба на секундарни постројки. 

Со договор на републиките и автономните по-
краини и на организациите на здружен труд на на-̂  
фтеното стопанство во првото полугодие на 1980 го-
дина ќе се утврди програма на мерките за интензи-
вирање на работите врз истражување резерви на 
нафта и гас во земјата. Ќе се утврди и заедничката 
политика за истражување нафта и гас во странство 
со цел за заедничко користење. 

Во согласност со Договорот за развој на произ-
водството на нафта и гас ќе се обезбеди рамномерно и 
под еднакви услови снабдување на пазарот со наф-
та и со нафтени деривати. Републиките, автономни-
те покраини и федерацијата ќе донесат договор за 
основите на политиката за развој и примена на ну-
клеарната енергетика до 2000 година и договореното 
истражување и производство на ,нуклеарни 'суро-
вини. 

Со самоуправната спогодба на банките треба да 
се обезбеди приоритет во кредитирањето на инве-
стициите, при поповолни услови за оние капацитети 
што со реконструкција или со доградба овозможу-
ваат скора супституција на користењето на нафта 
и нафтени деривати. 

До крајот на првото тримесечје на 1980 година 
ќе се утврдат заедничките основи за водење на по-
литиката за цените на подрачјето на енергетиката и 
критериумите за утврдување на цените за одделни 
видови енергија, со кои треба да се обезбеди поттик-
нување на поголемо користење на домашните изво-
ри на енергија. Заради тоа, во согласност со систе-
мот, ќе се донесат соодветни договори и самоуправ-
ни спогодба. 

7. Федерацијата,' републиките и автономните по-
краини и организациите на здружен труд ќе презе-
маат мерки и активности за пошироки истражувања 
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и развој на рудниците и примарните фази на црна-
та и обоената металургија, неметалите, како и баз-
ната хемија, во согласност со договорите за основите 
на Општествениот план на Југославија од 1976 до 
1980 година за развој на овие дејности. Заради тоа, 
со здружување на средства и со користење на страна 

' ски кредити треба да му се даде потребен приоритет 
на развојот на овие дејности. 

8. Треба да се поттикнува домашното производ-
ство и побрзото освојување на производството на 
опрема и резервни делови заради потрајна супсти-
туција на увозот. Затоа треба да се преземаат мер-
ки за обезбедување на соодветни средства за креди-
тирање на пласманот на опремата на домашниот па-
зар. УЕОЗОТ на опрема на кредит ќе се врши во за-
висност од динамиката на договорениот увоз од 
претходниот период, а според договорите на репуб-
ликите и автономните покраини за распоредот на 
правата на задолжување во странство во согласност 
со платнобилансните можности на Југославија и 
платнобилансните позиции на републиките и авто-
номните покраини. Увозот на делови и склопови за 
производите на широката потрошувачка ќе расте 
побавно од увозот на средствата за репродукција. 

Стопанската комора на Југославија, во соработ-
ка со стопанските комори на републиките и авто-
номните покраини, ќе ја преиспита политиката за 
увоз на лиценци и технологија; при што треба да се 
води сметка трансферот на технологијата и купу-
вањето на лиценците да бидат врзани за повисоки 
форми' на производство и деловно-техничка сора-
ботка, за развојот на сопствената технологија, за 
ширењето на пазарот и можностите за пласман на 
стоките, пред се за извоз, за супституција на увозот 
и за извоз на технологија во други земји врз рам-
ноправни основи. 

9. Надлежните органи на федерацијата, на ре-
публиките и автономните покраини и организациите 

на здружен'труд, доследно ќе ги спроведуваат мер-
ките од Договорот за развој на агроиндустрискиот 
комплекс за забрзување на развојот на производ-
ството на храна во целост, а во рамките на тоа и на 
^динамичното вкупно примарно земјоделско произ-
водство. Ќе се обезбеди надминување и запирање на 
тенденциите на изразито влошување на економска-
та положба на производството на храна. Re се ин-
тензивира производството на храна за да се нами-
рат домашните потреби и да се создадат можности 
за зголемен и стабилен извоз на земјоделско-пре-
хранбените производи. Треба да се зголеми произ-
водството на жита, особено на пченица, индустри-
ски растенија и производството во сточарството во 
согласност со Договорот за развој на агроиндустри-
скпот комплекс. Навремено ќе се изнајде соодвет-
но решение за зголемување на обемот на откупот на 
земјоделски производи. Се предвидува дека стап-
ката на растежот на вкупното земјоделско произ-
водство ќе изнесува најмалку 3%, на полјоделство-
то околу 4п/о и сточарството околу 3%. 

Со самоуправното спогодување помеѓу организа-
циите на здружен труд во производството,' прера-
ботката, прометот и крупните потрошувачи на хра-
на, ќе се обезбедат постабилни услови за столани? 
сукање и поефикасно функционирање на пазарот 
на земјоделски и прехранбени производи. 

Со активно залагање на сите општествени фак -
тори треба да се обезбеди доследно преземање и 
спроведување на договорените мерки и акции за 
создавање неопоходни услови за подинамичен раз-
вој на здружувањето на земјоделците во соодветни 
форми на организирање и "поттикнување на нивно-
то самоуправно поврзување со општествениот сек-
тор. Заради позабрзан развој на стоковното земјо-
делско производство на индивидуалните земјоделски 
стопанства, неопходно е преку договарање, на про-
изводството и на цените, да се оспособат овие сто-
панства како стоковни производители, а со кредит-
ната политика да се овозможи и да се поттикне раз-

војот на помалите фарми, плантажи и други форми 
на организирање на оваа дејност. 

За да се стабилизира производството, и пазарот 
и да се спречат растројствата на пазарот, сите оп-
штествено-политички заедници, од општината до 
федерацијата ќе го забрзаат формирањето и ќе го 
обезбедат функционирањето на резервите на земјо-
делско-прехранбените производи. 

10. Ќе и се посвети посебно внимание на реали-
зацијата на оние мерки што уште не се реализирани 
од Општествениот договор за сообраќајната полити-
ка на Југославија и создавањето на услови за пора-
ционална распределба на трудот во транспортот, за-
ради поголемо општествено рационализирање на 
превозот и штедењето на енергија. Порешително ќе 
се пристапи кон реализација на мерките од Догово-
рот за развојот на магистра.лниот сообраќај заради 
создавање услови за побрзо технолошко поврзува-
ње и оспособување на сообраќајниот систем за вр-
шење превоз во согласност со барањата на стопан-
ството, посебно на интегралниот транспорт. Во об-
ласта на товарниот сообраќај ќе се забрзува прене-
сувањето на превозот на стоки од патиштата на же-
лезницата. Ќе се потсилат напорите и ќе се приста-
пи кон преземање на порешавачки мерки за зголе-
мување на безбедноста во сите гранки на сообраќа-
јот. Ќе се создаваат услови за поголемо користење 
на домашните сообраќајни капацитети во надвореш-
нотрговскиот промет и за поголемо вклучување во 
меѓународните сообраќајни текови. Ќе се преземат 
поефикасни мерки за побрз развој на ПТТ сообра-
ќај заради подобро задоволување на стопанството и 
населението. 

Ќе се склучи договор на републиките и авто-
номните покраини за остварување на сообраќајната 
политика во воздушниот сообраќај. 

И, Федерацијата, републиките и автономните по-
краини, како и туристичкото стопанство, ќе презе-
маат мерки за јакнење на конкурентноста на нашата 
туристичка понуда на меѓународниот пазар и за 
поттикнување на здружувањето на трудот и сред-
ствата на заинтересираните организации на здружен 
труд и на други самоуправни организации за побрз 
развој на туризмот. Со проширување-и со подобро 
користење на постојните капацитети, со комплетира-
ње на понудата и со побрзо оспособување на оште-
тените објекти и со изградба на објектите уни,штени 
од земјотрес, ќе се придонесува кон зголемувањето 
на странскиот туристички промет. Ќе се создаваат 
услови за зголемување на прометот на домашните 
туристи. 

12. Со мерки на економската политика ќе се 
создаваат поповолни услови за развој на малото 
стопанство и ќе се склучи општествен договор за 
развојот на малото стопанство во Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија ,во првото по-
лугодие на 1980 година. Ќе се создаваат услови и 
ќе се поттикнуваат земјоделските задруги и органи-
зациите на кооперантите да го развиваат малото 
стопанство на село. 

13. Со мерки на економската политика и со ши-
рока општествена активност ќе се поттикнзтва забр-
зувањето ,на станбената изградба и произво,дството 
на градежен материјал со кој се обезбедува успеш-
на станбсно-комунална изградба. 

Ќе се. интензивира изградбата и проширување-
то на капацитетите' наменети за производство на ос-
новните инвестициони материјали што не можат да 
го намират пазарот и дејствуваат лимитирачки врз 
станбената изградба, а посебно на цемент, туларски 
производи, термоизолациони материјали за станбена 
и друга изградба. За таа цел ќе се склучуваат само-
управни спогодби на заинтересираните доходовно 
поврзани организации на здружен труд и носители 
на средствата за станбена изградба за здружување 
,на средствата за развој на споменат.ите капацитети. 
Со соодветна политика ќе се поттикнува штедењето 
и ангажирањето на средствата на граѓаните за из-
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градба на станови и здружување на нивните лични 
средства со општествените средства наменети за 
оваа цел. Ќе се забрза донесување на потребни про-
писи со кои ќе се обезбеди пошироко ангажирање на 
средствата за насочена станбена изградба. 

Општествено-политичките заедници со својата 
политика и со прописи ќе создаваат услови за заба-
ва ње на трошоците за изградба на станови и пот-
тикнување на активностите во правец на рациона-
лизацијата на целокупниот процес на изградбата. 

До 31 март 1980 година сојузните органи, во со-
работка со органите на републиките и автономните 
покраини, ќе изработат посебна анализа за досе-
гашните резултати и за проблемите во станбената 
изградба и за остварувањето на станбената политика 
и ќе предложат мерки и активности згГ поефикасна 
станбена изградба и остварување на целите и зада-
чите на ова подрачје. 

Натаму ќе се унапредуваат општествено-еко-
номските односи во изградбата и користењето на 
становите. 

14. Заради обезбедување постабилни односи во 
производството и на пазарот, федерацијата, репуб-
ликите и автономните покраини ќе преземаат мерки 
за јакнење на стоковните резерви. Ќе се дополна! 
прописите за резервите, ќе се утврдат постојани и 
стабилни извори на финансирање и ќе се забрза 
формирањето на стоковните резерви на сите нивоа 
и изградбата на складишен простор. 

Стоковните резерви посебно ќе се формираат во 
поголеми стопански и потрошувачки центри, што е 
суштиствен услов за стабализација на пазарот. 

За спречување на поголеми растројства во про-
изводството и на пазарот, надлежните органи на оп-

- штествено-политичките заедници ќе преземаат на-
времено мерки за интервенција со стоковни резерви 
и за таа цел ќе обезбедат соработка на сојузните 
и републичките односно покраинските дирекции 
односно организации на стоковните резерви. 

Ќе се формираат потребни резерви на енергет-
ски горива заради постигнување на поголема си-
гурност на снабдувањето. Во 1980 година ќе се на-
стојува овие резерви да се обезбедат во согласност 
СО енергетскиот биланс на земјата. 

15. Заради јакнење на материјалната основа на 
здружениот труд и остварување на ^хармонични 
односи во репродукцијата, со договорите за насочу-
вање на распределбата на доходот и на личните до-
ходи и со договорите за спроведувгпБе на политика-
та за општа и заедничка потрошувачка, како и со 
самоуправните спогодби и активности во организа-
циите на здружен труд и во други самоуправни ор-
ганизации и заедници и со мерки на економската 

/политика на општествено-политичките заедници ќе 
се осигури: 

1) со распределба на доходот да се обезбеди по-
бавен растеж на личните доходи од доходот и со 
тоа да се создадат услови за похармонични односи 
во репродукцијата и побрз растеж на средствата за 
проширување на материјалната основа на здруже-
ниот труд, од доход,от. За таа цел, вкупните лични 
доходи на организациите на здружен труд во сто-

. па четврто можат^да растат 5 процентни поени по-
^бѕвно од растежот на масата на доходот, овие рам- ' 
^ и ги содржат исплатите за личните доходи што ќе 
се извршат во 1980 година врз основа на распредел-
бата по завршните сметки за 1979 година. 

Средствата за заедничка потрошувачка на орга-
низациите на здружен труд и работните заедници 
во стопанството, со исклучок на средствата за стан-
бена изградба, можат да растат номинално најмно-
гу до 14% во маса., 

Личните доходи ^во работните заедници на бан-
ките и другите финансиски организации, самоуп-
равните интересни заедници, деловните заедници и 
здруженија и личните доходи во трговските органи-
зации на големо и надворешнотрговеките организа-

ции можат да растат најмногу во маса до 8 про-
центни поени под растежот на масата на доходот во 
стопанството, а средствата 'за заедничка потрошу-
вачка, со исклучок на средствата за станб.ена из-
градба, до 10% над средствата за овие потреби во 
1979 година. Овие рамки ги содржат исплатите за 
лични доходи што ќе се извршат во 1980 година врз 
основа на распределбата по завршните сметки за 
1979 година. 

Личните доходи во маса во работните заедници 
на органите на општсствено-политичките заедници 
можат да растат до растежот предвиден во буџети-
те, а најмногу до 8 процентни поени под растежот 
на масата на доходот ЕО стопанството, а заедничка-
та потрошувачка, со исклучок на средствата за 
станбена изградба, до 10% над средствата за 
овие потреби во 1979 година. Овие рамки ги содржат 
исплатите за лични доходи што ќе се извршат во 
1980 година врз основа на распределбата по заврш-
ните сметки за 1979 година. 

Личните доходи во маса во организациите на 
здружен труд на општествените дејности можат да 
растат во рамките предвидени за растежот на сред-
ствата за заеднички потреби, а најмногу до 7 про-
центни поени под растежот на масата на доходот во 
стопанството, а заедничката потрошувачка, освен 
средствата за станбена изградба, до 10% над сред-
ствата за овие потреби во 1979 година. Овие рамки 
ги содржат исплатите за лични доходи што ќе се 
извршат во 1980 година врз основа на распределбата 
по завршните сметки за 1979 година. 

Заради реализација на вакапредвид^ниот рас-
теж на личните доходи, тргнувајќи од задачите од 
Резолуцијата, со општествени договори во федера-
цијата, републиките и во автономните покраини за 
општествено насоч.ување на распределбата на дохо-
дот и на личните доходи, што треба да се донесат 
до крајот на јануари 1980 година, ќе се обезбеди врз 
селективна! основи општествено насочување и ќе се 
утврдат критериумите за спроведување на вакаутвр-
дената политика. 

Со самоуправните спогодби на самоуправните 
организации и заедници за насочување на распре-
делбата на доходот и на личните доходи, односно со 
самоуправните општи акти на основните организа-
ции ,на здружен труд што ќе се донесат до крајот 
на март 1980 година, ќе се усогласи распределбата 
на доходот и на средствата за лични доходи со по-
литиката утврдена во Резолуцијата и со договорите 
од претходниот став. 

До донесувањето на договорите и самоуправните 
спогодби за насочување на распределбата на дохо-
дот и на личните доходи и до усогласувањето на са-
моуправните акти за распределба на доходот и на 
личните доходи, во самоуправните организации и 
заедници и во органите и организациите на опште-
ствено-политичките заедн,ици во 1980 година нема 
да се зголемуваат личните доходи и заедничката по-
трошувачка над нивото на исплатените лични дохо-
ди за ноември 1979 година. 

Општествено"политичките заедници, а посебно 
собранијата на општините? треба да го зарстрат пра-
шањето на одговорноста за спроведување на пропи-
сите, на општествените договори и на самоуправни-
те спогодби за распределба на доходот и на сред-
ствата за лични доходи во организациите на здру-
жен труд, особено во оние што работат со загуби. 

Републиките и автономните покраини по потре-
ба ќе обезбедат со соодветен пропис да се спроведу-
ва оваа политика. 

2) Вкупните изворни приходи за задоволување 
на заедничките потреби можат да растат ЕО маса 
најмногу до 16%, изземајќи ги исплатите на пензи-
ите од пензиското и инвалидското осигурување. Со 
договор на републиките и на автономните покраини 
ќе се утврди по потреба политиката и ќе се разработат 
механизмите за усогласување на приливот и корис-
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тењето на средствата за заедничка потрошувачка 
со Еакаутврдените рамки. 

Со договори во републиките и во автономните 
покраини ќе се утврди политиката за растеж на 
средствата по носителите на заедничката потрошу-
вачка во зависност од специфичноста на одделни 
видови потрошувачка, со тоа, што' вкупниот растеж 
на средствата да не може да биде поголем од утвр-
дените рамки во претходниот став. 

Најдоцна до кракот на февруари 1930 година ќе 
се усогласат стапките на даноците и придонесите за 
заеднички потреби со утврдената политика. 

Ќе се преземат мерки за спроведување на Резо-
луцијата за слободка размена на трудот во опште-
ствените дејности, ќе се состават оперативни про-
грами за спроведување на Резолуцијата и ќе се за-
брза активноста врз трансформација на придонеси-
те во системот на самоуправното здружување на 
трудот и срздствата за задоволување на заедничките 
потреби во општествените дејности врз основа на 
слободна размена на трудот. 

3) Вкупните изворни приходи за општите оп-
штествени потреби во општините, во автономните 
покраини и во републиките, освен придонесот кон 
федерацијата, средствата за компензации и резер-
вите неопходни за снабдување на граѓаните со пре-
хранбени произведи и средствата за отстранување 
на последиците од земјотреси и поплави можат да 
растат најмногу до 16%. За таа цел ќе се разработат 
мерки за штедење во сите општествено-политички 
з а е д н и ц и . О п ш т и н и т е , републиките и автономните 
покраини не би требало да ги зголемуваат стапките 
на данокот на промет, ниту да воведуваат нови да-
ноци на промет, освен за финансирање на компен-
зација и резервите неопходни за снабдување на гра-
ѓаните со прехранбени производи за отстранување 
на последициве од земјотреси и поплави. 

Ќе се усогласуваат постојните стапки на дано- . 
кот на промет со промените на цените за да се 
обезбеди масата на данокот на промет да не се 
зголемува по основ на порастот на цените над 
вкупно планираните приходи по овој основ. 

Со договори во републиките и автономните 
покраини, а по потреба со договор на републиките 
и автономните покраини ќе се утврди начинот на 
Спроведување на вакадоговорената политика, и 
конкретната политика за растеж на средствата за 
одделни носители на општата потрошувачка. 

4) Тримесечно ќе се согледува дали издвојува-
њата на средствата за општа и заедничка потро-
шувачка се во согласност со остварениот доход на 
стопанството по периодичните пресметки и дали 
масата на средствата по . основ на даноци и придо-
неси е во согласност со глобално поставените рам-
ки на општата и заедничката потрошувачка и со ди-
намички разработениот прилив на овие средства по 
одделни основи во билансите. Доколку остварените 
средства во претходното тримесечје се над дина-
мички поставените рамки на нивниот прилив, ќе 
се изврши соодветно намалување на обврските на 
стопанството и на населението за наредниот триме-
сечен период. 

5) Службата на општественото книговодство ќе 
го следи остварувањето на договорите и на само-
управните спогодби за насочување на распоредува-
њето на доходот и за распределба на средствата за 
лични доходи и на договорите за формирање и ко-
ристење на средствата за заедничка и општа по-
трошувачка и за тоа редовно ќе ги информира 
учесниците во договорите и во самоуправните спо-
годби, како и надлежните органи и организации 
кои што. врз основа на овие информации, треба 
поенергично да преземаат соодветни мерки за ос-
тварување на договорената политика. 

Службата на општественото книговодство ќе ја 
потопли контролата на законитоста на остварува-
њето (формирањето) на средствата за општа и з а -
едничка потрошувачка, контролата на законитоста 
на распределбата и користењето на овие средства 
и, ако во постапката на контролата утврди не-
законитости и неисправности, ќе ги преземе со за-
кон пропишаните мерки за нивно отстранување. 

Службата на општественото книговодство, врз 
база на периодични пресметки и други податокч, 
тримесечно ќе согледува дали се спроведува дого-
ворената политика во областа на личната, заеднич-
ката и општата потрошувачка и за тоа ќе ги ин-
формира организациите на . здружен труд, самоуп-
равните интересни заедници и општестр,ено-поли-
тичките заедници, со цел да се оневозможат појави 
на формирање средства над рамките Јтврдеии со 
билансите за општа и заедничка потрошувачка. 

Со општествените договори и со самоуправните 
спогодби, што ќе ги склучи и кон кои ќе пристапи 
Службата на општественото книговодство, треба да 
се утврдат задачите на Службата на општественото, 
книговодство во извршувањето на информативно-
аналитичките работи и други определени работи во 
рамките на делокругов на Службата на општестве-
ното книговодство, заради обезбедување на дослед-
но остварување на политиката утврдена со оваа 
резолуција. 

Надлежните органи ВО републиките, во сора-
ботка со Службата на општественото книговодство, 
ќе усвојат прописи коишто ќе обезбедат динамика-
та на приливот на средствата да биде во поголема 
мера отколку до сега приспособена кон динамиката 
на финансирањето на договорената програма за 
развој и оневозможување да се формираат вишоци 
на сметките на самоуправните интересни заедници. 

Во текот на првото тримесечје треба да се со-
гледаат и поконкретно да се определат задачите 
на Службата на општественото книговодство, за да 
дејствува, поефикасно врз спроведувањето на мер-
ките и задачите на економската политика од оваа 
резолуција. 

16. Намалување на одделни расходи на буџетот 
на федерацијата, вклучува јќи го и намалувањето 
на со законот и со општествениот план утврдените 
права на одделни корисници на средствата, ќе се 
обезбеди, учеството на средствата на буџетот на 
федерацијата во 1980 година, во општествениот 
производ на Југославија да не биде поголемо отко-
лку во 1979 година. 

Во текот на 1980 година ќе се преиспита систе-
мот за финансирање на федерацијата, а посебно 
проблемите за нејзино дефицитарно финансирање, 
за да се обезбеди во наредниот среднорочен план 
непречено извршување на со Уставот утврдените и 
договорени функции на федерацијата, во соглас-
ност со реалните можности на општеството, 

Ќе се донесе програма за временско разграни-
чување за наредниот среднорочен период на оние 
обврски спрема одделни корисници на буџетот на 
федерацијата, што во среднорочниот план 1976— 
—1980 година не ги оствариле своите права соглас-
но со законот и со одредбите на тој план. 

Согласно со програмата за работа на Соборот на 
републиките и покраините во 1980 година, Сојуз-
ниот извршен совет најдоцна до крајот на првото 
полугодие ќе даде предлог за решение на про-
блемот на Косово, во согласност со заклучоците 
што ќе бидат донесени од страна на Соборот на ре-
публиките и покраините. 

17. Вкупните стопански инвестиции во основ-
ните средства реално ќе растат околу 6%. Растежот 
на инвестициите ќе се усогласува со реално располо-
живите средства што ќе се формираат од распре-
делбата на општествениот производ, од соодветниот 
депозит кај банките што можат да се користат за 
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инвестиции и со користење странски средства во 
согласност со договор на републиките и на авто-
номните покраини за распределба на правата на 
задолжување и со платиобилансните можности на 
Зем,јата. Странските финансиски кредити во 1980 
година треба да се користат за потребите на ли-
квидноста на земјата во меѓународните плаќања. 
Фина.нсиските кредити можат да се конвертираат 
во динари во согласност со договорите помеѓу фе-
дерацијата, социјалистичките републики и соција-
листичките' автономна покраини за распоредот на 
задолжувањата во странство во рамките на платно-
билансните можности на земјата и на платпоби-
лансните позиции на републиките и на автономните 
покраини. 

Заради зголемување на ефикасноста на инвес-
тициите и нивното сведување во реални рамки, по-
брзи промени во структурата на материјалното 
производство, јакнење на извозната ориентација и 
супституцијата на увозот потребно е во 1980 година 
да се преземат соодветни активности и мерки: 

1) Заради усогласување на инвестициите со 
расположивите средства, инвеститорите, банките и 
другите заинтересирани во републиките и Во авто-
номните покраини, до крајот на првото тримесечје 
на 1980 година треба да извршат ревизија на прет-
сметковната вредност на инвестициите во изградба, 
да ги утврдат пречекорувањата и да преземат со-
одветни мерки. Службата на општественото кни-
говодство во републиките и во покраините во на-
ведениот рок треба да изврши контрола на прече-
корувањата и постојано да врши контрола на 
обезбедувањето на средствата и на плаќањата за 
објектите чија изградба е во тек и да ги информи-
ра органите на управувањето и надлежните оп-
штестзено-политички заедници. 

2) Инвеститорите, банките л другите учесници 
во инвестициите ќе ги насочат расположивите сред-
.ства и другите активности во 1980 година кон до-
вршување на објектите во изградба што се од по-
себно значење за со планот договорената промена 
на материјалната структура на производството, а 
првенствено за зголемување на извозот и за супсти-
туција на увозот. Тоа се однесува пред се на завр-
шувањето на објектите за енергетика и рудниците 
на јаглен, на примарните фази на црната и обоена-
та металургија и неметалите, на базната хемија и на 
некои групации во рамките на преработка на мета-
ли и производство на храна, што посебно заостану-
ваат во однос на договорената политика. Инвести-
торите и банките ќе состават оперативни програми 
за завршувањана овие објекти. 

3) Инвеститорите и банките ќе ги испитаат 
можностите за запирање на изградбата на започна-
тите инвестициони објекти, со понизок степен на 
довршеност на работите, што ќе се од значење за 
договорените промени на материјалната структура, 
за зголемување на извозот и за супституција на 
увозот. 

4) Во 1980 година треба да се намалат вложува-
њата во областа на стоковниот промет, освен про-
дажниот простор во новите населби и во станбените 
згради; нема да се вршат вложувања во деловни 
з.гради во областа на банкарството, на осигурување-
то на имоти и лица; на услуги во областа на про-
метот, освен на прометот на јавните складови; во 
областа на проектирањето и на другите технички и 
деловни услуги — освен во сл.учаи кога степенот на 
довршеноста на започнатите^ вложувања е поголем 
од 80а/о од обемот на градежните работи. 

5) Треба да се забави растежот на вложувањата 
во објекти за инфраструктура, зависно од располо-
живите средства, при што треба побрзо да растат 
вложувањата во објекти на инфраструктурата од 
заеднички интерес за целата земја, посебно во об-
ласта на енергетиката и на магистралниот сообра-
ќај. 

6) Во републиките и во автономните покраини 
ќе се води селективна политика при започнувањето 
на нови стопански инвестиции во 1980 година, за-
ради поголемо насочување на средствата кон из-
градба на објекти во дејностите од посебно значење 
чијшто развој заостанува изразито. 

7) Заради остварување на ваква инвестициона 
политика републиките и автономните покраини со 
мерки од своја надлежност ќе го поттикнуваат 
здружувањето на трзгдот и средствата врз доходов-
ни основи на територијата на целата земја, ќе ини-
цираат склучување на самоуправни спогодби на 
банките за селективно насочување на кредитите, ќе 
насочат повеќе средства од штедењето на граѓаните 
и ќе насочат претежен дел на средства од странски 
кредити. Ваквата ориентација републиките и авто-
номните покраини ќе ја поддржуваат и со даночни 
олеснувања, со намалување на стапките или со ос-
лободување од плаќање данок на доход и со осло-
бодување од плаќање на овој данок. ' 

8) Федерацијата, републиките и автономните 
покраини ќе преземаат мерки заради отежнување 
на условите за започнување изградба на капаците-
ти чиешто производство повеќе од половина се за-
снова врз суровини и репродукциони материјали од 
увозот. Заради дестимулирање на овие вложувања 
републиките и автономните покраини ќе ги зголе-
мат стапките на данокот на доход, ќе го намалат 
користењето на средства од странски кредити, а 
Сојузниот извршен совет ќе го продолжи рокот за 
депонирање на динари, односно девизи при увозот 
на опрема за готово. 

9) Во 1980 година треба суштествено да се нама-
ли' обемот на ^стопанските инвестиции, освен стан-
бената изградба и во врска со тоа нужната кому-
нална инфраструктура и изградбата на објекти на 
подрачјата што настрадале од земјотреси и попла-
ви. Ќе се преземат мерки за реализација на оваа 
политика што ќе се утврди со договор на републи-
ките и автономните покраини или со сојузен закон. 

10) Општествено-политичките заедници, органи-
зациите на здружен труд, банките и други финан-
сиски организации, во принцип, во 1980 година не 
треба да започнуваат изградба односно кредитира-
ње на нови нестопански инвестиции. Со самоуправ-
ни спогодби на банките ќе се заострат условите за 
давање кредити за нестопански инвестиции, освен 
станбената изградба и за објекти на подрачјата што 
настраделе од земјотреси и поплави. 

11) Во 1980 година нема да се започнува изград-
ба на нови објекти чие што финансирање се врши 
од средства на самопридонеси од граѓаните, ако 
учеството на самопридонесите или на друга форма 
на партиципација на граѓаните е помало од една 
третина на потребните средства. 

12) Обновата на подрачјето настрадано од зем-
јотрес во СР Црна Гора ќе се врши според програ-
мата за обнова и изградба на тоа подрачје, а во со-
гласност со Законот за средствата за отстранување 
на последиците од катастрофалниот земјотрес што 
го погоди подрачјето на Социјалистичка Република 
Црка Гора во 1979 година. 

Републиките и покраините ќе го следат извршу-
вањето на инвестиционата политика утврдена со 
оваа резолуција и ќе преземаат потребни мерки, 
вклучувајќи ги и мерките за привремена забрана на 
употреба односно располагање со општествените 
средства, доколку не се остварува инвестицио-ната 
политика. 

Со царинските контингенти ќе продолжи поли-
тиката за намалување на царините и другите увоз-
ни давачки на увозот на опремата што не се произ-
ведува во земјата за договорениот развој на дејно-
стите од посебно значење за вкупниот развој на 
земјата. И во 1980 година можат да се воведат ца-
рински контингенти за увоз на суровини и репро-
дукционен материјал што не се произведуваат или 
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не можат да се произведат во потребни количества 
во земјата и ако со тоа се придонесува кон зголему-
вање на извозот и кон стабилизација на домашниот 
пазар. 

Натаму ќе се развива и унапредува системот на 
заеднички вложувања, на производиа кооперација, 
на деловно-техничка соработка и други видови на 
долгорочна економска соработка помеѓу основните 
организации на здружен труд и странски лица, за 
да се подобрат условите за овие видови соработка. 

18. Тежиштето на економската политика е врз 
јакнењето на положбата на стопанството во меѓуна-
родната размена, јакнењето на неговата извозна 
способност, намалувањето на увозната зависност, 
особено со супституција на увозот и усогласувањето 
на увозот со платнобиланските можности на земја-
та и врз позначајното намалување на дефицитот на 
платниот биланс. 

Со мерки на економската политика и со актив-
ности на организациите на здружен труд треба да 
се интензивира растежот на извозот и да се обезбеди 
извозот на стоки и услуги реално да расте по стапка 
околу 6 0/о ,што е суштествен услов за остварување 
на предвиденото зголемување на производството. 

Вкупниот увоз ќе се усогласи со платнобиланс-
ните можности. Доколку не се остварува предви-
дениот растеж на извозот во платнобилансните по-
зиции на републиките и на автономните покраини, 
за соодветниот износ ќе се намалува обемот на уво-
зот. 

Зголемувањето на обемот на увозот над утврде-
ните рамки во платнобилансните позиции на репуб-
ликите и на автономните покраини, може да се ос-
твари доколку извозот на стоки и услуги ќе биде ос-
тварен над обемот предвиден во овие позиции. 

Организациите на здружен труд ќе ги преиспи-
таат сите издатоци за увоз на суровини и репродук-
ционен материјал и опрема и ќе преземат мерки за 
рационализација на увозот и за штедење во кори-
стењето на странски средства за плаќање. Посебно 
ќе се разработи програма за штедење на нестоков-
ните издатоци. Самоуправните интересни заедници 
за економски односи со странство и надлежните ор-
гани на општествено-политичките заедници ќе ја 
преиспитаат оправданоста на увозот на стоки и ус-
луги што не се суштествени за одвивање на проце-
сот на производството и за снабденоста на пазарот 
и ќе обезбедат сведување на увозот по рационални 
рамки. 

Организациите на здружен труд во нестопански-
те дејности, самоуправните заедници, банките и дру-
ги финансиски организации и општествено-поли-
тичките заедници, ќе ги намалат нестоковните пла-
ќања спрема ^странство и за таа цел ќе направат 
посебни програми за штедење и рационално кори-
стење на девизните средства. 

Со оглед на натамошното заострување на про-
блемите на пазарот за нафта во светот, неопходно 
е во организациите на здружен труд, во републики-
те и автономните покраини и на ниво на федераци-
јата, да се преземат натамошни мерки за штедење на 
нафта и на нафтени деривати, за нивно порацио-
нално користење и супституцли и за таа цел треба 
да се донесат програми. Зависно од движењето на це-
ните на нафтата и на други стоки над процените со 
кои се сметаше при утврдувањето на економската 
политика за 1980 година и ако ова зголемување на 
цените -не биде покриено со поголеми девизни при-
ходи отколку што со платниот биланс е предвидено 
со договор со републиките и автономните покраини, 
ќе се врши намалување на предвидениот увоз на 
нафта и на други стоки заради одржување на дефи-
цитот на платниот биланс во предвидените рамки. 

Односите во движењето на извозот и увозот, со 
користење на странски средства, треба да обезбедат 
дефицитот на платниот биланс да биде понизок от-
колку во 1979 година. Учеството на трговскиот и 
платниот дефицит во општествениот производ тре-
ба да се намалува. 

Извозната ориентација на стопанството ќе биде 
потсилена со поусогласени стоковно-парични односи 
на внатрешниот пазар, со јакнење gia конкурентна-
та способност на стопанството и со создавање на по-
голема економска заинтересираност на здружениот 
труд за извоз. 

Ќе се создаваат услови за стопанисување во кои 
основните организации на здружен труд ќе имаат 
ист економски интерес во стекнување на доход' во 
извозот и работењето на странскиот назар, како и 
на домашниот. Натаму ќе се усовршува системот и 
политиката за поттикнување на извозот, со кој ќе 
се обезбеди негово усогласување со девизниот си-
стем, во поголема мера ќе се стимулира извозот на 
производи засновани врз домашна супстанција, 
производи од повисок степен на преработка, како и 
услугите со чиј извоз се остварува поголем нетоде-
визен ефект и повеќе да се приспособи кон движа-
њата во областа на економските односи со стран-
ство. За таа цел, во самоуправната спогодба што ќе 
се склучи во Интересната заедница на Југославија 
за економски односи со странство, ќе се објективи-
зира враќањето на царини и увозни давачки на 
стопанството за остварениот извоз. Во републиките 
и во автономните., покраини стопанството што про-
изведува за извоз ќе се ослободува од даночни и 
други обврски во согласност со единствените кри-
териуми договорени во Интересната заедница на 
Југославија за економски односи со странство. Ќе 
се усовршат и други инструменти за поттикнување 
на извозот на стоки и услуги. Во политиката и мер-
ките за регионално насочување на извозот, посебно 
внимание ќе му се посвети на зголемувањето на 
обемот на размената со земјите во развој. 

Со договорот на републиките и автономните по-
краини со самоуправна спогодба на деловните бан-
ки, како и со други мерки врз потрајна основа ќе 
се утврди системот за обезбедување средства за кре-
дитирање на извозот на капитални добра, опрема и 
бродови и инвестициони работи во странство на 
кредит, што треба да придонесе кон остварување на 
планираните промени во стоковната структура, а 
посебно кон побрз развој на економската соработка 
со земјите во развој, што треба да влезе во сила во 
почетокот на 1980 година. 

Тргнувајќи од заклучоците на Собранието на 
СФРЈ за соработка на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија со земјите во развој, од 
јуни 1979 година, а на линија на реализацијата 
на одлуките од Шестата конференција на неврзани-
те земји во Хавана, со соодветни активности и со 
мерки на економската политика, треба да се обезбе-
ди интензивирање на економската соработка со зем-
јите во развој и поголемо учество на Југославија во 
вкупните економски односи со овие земји. 

Федерацијата, републиките и автономните по-
краини, заедно со организациите на здружен труд, 
со стопанските комори, со општите здруженија и со 
други асоцијации на стопанството, да крајот на ј а -
нуари 1980 година ќе ги утврдат проекциите на ма-
теријалните биланси за основните производи што 
имаат значително учество во извозно-увозните те-
кови. Врз основа на проекцијата на материјалните 
биланси, како аналитичко-документациона основа, 
во рамките на заедниците за планско-деловна сора-
ботка односно во рамките на општите здруженија 
на Стопанската комора на Југославија, основните 
организации на здружен труд на производители, 
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потрошувачи и увозници на стоки, треба да склучат 
самоуправни спогодби за вкупниот обем, односно за 
вредноста на увозот на одделни видови стоки и за 
распределба на стоковните и девизните контингенти 
за увоз. Доколку ќе се ограничи извозот на опреде-
лени стоки ќе се утврди компензација во согласност 
со член 22 од Законот за девизното работење и кре-
дитните односи со странство. 

Постепено ќе се ублажуваат ограничувањата 
што произлегуваат од вонцаринската заштита. Со 
натамошна разработка на стандардите, техничките 
услови и на типизацијата во согласност со технич-
ко-технолошкиот развој, ќе се утврдат критериуми-
те за регулирање на квалитетот на одделни произ-
води што се увезуваат. 

Ќе се преиспита постојната заштитна политика 
утврдена со системот на стоковните режими од ста-
новиштето на економската оправданост на обемот 
на заштита и рационалноста на увозот на одделни 
видови стоки, како и усогласувањето на оваа поли-
тика со девизниот систем. 

Заради спроведување на Одлуката за заеднич-
ката девизна политика и за извршување на Проек-
цијата на платниот и Проекцијата на девизниот би-
ланс на Југославија за 1980 година, до крајот на ја-
нуари, ќе се донесе договор на федерацијата, репуб-
ликите и автономните покраини за мерките што ќе 
обезбедат остварување на платниот и девизниот би-
ланс и на платнобилансните и девизнобиланските 
позиции на републиките и на автономните покра-
ини. 

Ќе се создаваат услови за зголемување на де-
визниот прилив и за забавање на одливот на девизи 
по нестоковен основ. 

Во согласност со утврдената заедничка девизна 
политика и со можностите за задолжувањата во 
странство, треба да се утврдат единствените крите-
риуми и постапка за остварување на правата за за-
должувањето во странство и за девизното кредити-
рање на странство, врз основа на кои основните ор-
ганизации на здружен труд и другите општествени 
правни лица ќе склучат самоуправни спогодби за 
критериумите и постапката за остварување на пра-
вата за задолжување во странство. 

Со политиката на девизните резерви ќе се 
обезбеди ниво и структура на девизните средства 
што овозможува потребна ликвидност и непречено 
вршење на плаќањата спрема странство. За таа цел 
е неопходно вкупните' девизни резерви во текот на 
годината да се движат во височина на износот што 
не може да биде под нивото на вкупните двоме-
сечни плаќања спрема странство. 

Надлежните органи ќе обезбедат навремено и 
ефикасно информирање за реализацијата на плат-
ниот биланс на Југославија и на платнобиланските 
и девизнобилансните позиции на републиките и на 
јавтономните покраини. 

19. Основни задачи на политиката на подрачје-
то на цените се да се запрат неповолните тенденции 
и да се обезбеди да се забави растежот на цените и 
на животните трошоци. За таа цел сите општестве-
но-политички заедници и организации на здружен 
труд ќе создаваат услови за усогласување на сто-
ковно-паричните текови како основа за спроведува-
ње на политиката за поза бавено движење на цените. 

Заради спроведување на стабилизационата по-
литика и за' создавање услови за позабавен растеж 
на цените е неопходно да се обезбеди доследно спро-
ведување на политиката на движењето на личната, 
општата и заедничката потрошувачка, предвидена 
со оваа резолуција, како и преземање мерки за зго-
лемување на продуктивноста на трудот и на други 
квалитативни фактори на стопанисувањето и соз-
давање на похармонични стоковно-парични односи, 
поорганизирано снабдување на пазарот и подобру-
вање на односите во надворешнотрговската размена. 

Самоуправните организации и заедници и ол-
штествено-политичките заедници, со своите мерки 
и активности предвидени во оваа резолуција со 
договорите за спроведување на политиката за це-
ните, треба да создадат услови цените на мало да 
растат побавно^ најмалку за 20%, во однос на де-
кември претходната "година. 

Со реализација на оваа политика треба да се 
обезбеди растежот на цените на производителите во 
индустрија во декември 1980 година да биде понизок 
во однос на декември претходната година, цените 
на производителите на земјоделски производи да се 
движат во согласност со растежот на цените на 
производителите во индустријата. Цените на основ-
ните земјоделски производи ќе се формираат во со-
гласност со Договорот за основите на Општествени-
от план на Југославија за развој на агроиндустри-
скиот комплекс во периодот од 1976 до 1980 година. 

Организациите на здружен труд и други само-
управни организации и заедници, тргнувајќи од на-
ведените ставови, со општествените договори и се 
самоуправните спогодби ќе ги утврдуваат цените и 
ќе создадат услови за воспоставување долгорочни 
стабилни односи на единствениот југословенски па-
зар. 

Формирањето на цените во 1980 година, до при-
мена на Законот за основите на системот на цените 
и за општествената контрола на цените, ќе се врши 
според важечките прописи, со тоа што Одлуката за 
определување на максималните цени на производи-
те и услугите, ќе се стави надвор од сила. 

Организациите на здружен труд самостојно ги 
формираат цените на производите и услугите спо-
ред условите на пазарот, за кои ќе се утврди дека е 
усогласена понудата и побарувачката, врз основа на 
важечките прописи, односно врз основа на критери-
умите за формирање на цените од Законот за сино-
вите на системот на цените и за општествената кон-
трола на цените и нивната разработка со самоупра-
вен општ" акт. 

Постојните самоуправни спогодби и општествени 
договори, со кои се формираат цените врз потрајна 
основа, и натаму ќе се применуваат и приспособу-
ваат кон новите ,системски решенија. Стопанската 
комора на Југославија и општите здруженија ќе го 
поттикнуваат склучувањето на самоуправни спо-
годби и општествени договори за цените, во соглас-
ност со системот на цените и со политиката на це-
ните утврдена во оваа резолуција. 

Во постапката за одлучување за цените преку 
општествено договорање и самоуправно спогодува-
ње, организациите на здружен труд, општествено-
-политичките заедници и другите самоуправни орга-
низации и заедници, при формирање на нивоата и 
односите на цените, треба да тргнуваат од полити-
ката за стабилизација, а посебно од следното! про-
блемите за економска положба на организациите на 
здружен труд првенствено да се решаваат со јакне-
ње на квалитативните фактори на стопанисување^ 
то: да се обезбеди јакнење на конкурентската спо-
собност на домашното стопанство на странскиот па-
зар и негово економски рационално вклучување во 
меѓународната размена и поделба на трудот водејќи 
сметка за односите на домашните и странски цени, 
со тенденција да се намалуваат постојните разлики 
и да се усогласуваат тие односи; промените на це-
ните да се усогласат во рамките на поширокиот ре-
продукционо поврзан процес и промет и да се обез-
беди влијание на потрошувачите со спогодување 
Брз трајни основи, да се регулираат доходовните 
односи во цените. 

Ќе се води селективна политика за отстранува-
ње на постојните диспаритет на цените на домаиг-
ниот пазар, таму каде што односите на цените се 
нарушени во рамките на политиката утврдена со 
оваа резолуција. 
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Ќе се води политика посебно да се забави ра-
стежот на цените на производителите што се фор-
мирани според условите на пазарот, а кои што во 
1979 година, до донесувањето на Одлуката за опре-
делување на максималните цени на производите и 
услугите, имале динамичен пораст. 

Цените на услугите треба да се движат значи-
телно побавно од остварениот растеж во претходна-
та година и да бидат пониски од растежот на цени-
те на производителите. Нема да се зголемуваат це-
ните на услугите додека не се склучат соодветни 
договори за спроведување на политиката за цените 
во федерацијата и во републиките и автономиите 
покраини. Суштествено ќе се забави растежот на 
цените на одделни услуги чии цени во 1979 година 
се зголемени значително над рамките утврдени во 
Договорот за спроведување на политиката за цените. 

Заради остварување на побавен растеж на це-
ните на мало и на животните трошоци од нивниот: 
растеж во претходната година, ќе се обезбеди уче-
ството за покритие на трошоците на прометот и на 
другите услови за продажба, во продажните цени да 
биде најмногу до нивото што постоело на денот на 
донесувањето на Одлуката за определување на 
максималните цени на производите и услугите, што 
ќе се регулира со самоуправните спогодби на основ-
ните организации на здружен труд од областа на 
производството и прометот. Во текот на годината 
надлежните органи ќе го следат дејството на споме-
натите мерки и, по потреба, ќе преземаат соодветни 
мерки. 

Општествено-политичките заедници ќе продол-
жат со примена на постојните и ќе обезбедат вове-
дување на нови форми на компензации, во соглас-
ност со материјалните можности на републиките, на 
автономните покраини и на општините, заради соз-
давање услови за забавање на движењата на мало-
продажните цени на прехранбени производи, со цел 
да се намали влијанието на поместувањето на овие 
цени врз животните трошоци. 

Со договорот на републиките и на автономните 
покраини за спроведување на политиката за цените 
во 1980 година, што ќе се склучи најдоцна до 31 ја-
нуари 1980 година, и со соодветни прописи, поблиску 
ќе се прецизира начинот на спроведување на вака-
утврдеиата политика за цените. До донесувањето на 
овој договор, нема да се врши зголемување на це-
ните. 

Заради примена на Законот за основите на си-
стемот на цените и за општествената контрола на 
цените, ќе се донесат придружни прописи, што ќе 
овозможат формирањето на цените да се врши во 
согласност со новиот систем. За таа цел, самоуправ-
ните организации и заедници и општествено-поли-
тичките заедници ќе донес-ат програми и мерки од 
својата надлежност, со кои ќе се овозможи навре-
мено усогласување на постојните начини на форми-
рање на цените, во согласност со критериумите од 
Законот. 

До примената на Законот за основите на систе-
мот на цените и за општествената контрола на це-
ните е неопходно да се направи анализа на меѓу-
себните односи на цените. Врз таа основа подетално 
ќе се разработи политиката за можно поместување 
на цените, тргнувајќи од утврдената политика за 
стабилизација. 

Надлежните органи на општествено-политички-
те заедници ќе обезбедат општествена контрола на 
цените и навремено ќе преземаат мерки од својата 
надлежност заради остварување на утврдената по-
литика на цените. Инспекциските органи со својата 
работа и контрола на примената на прописите, ќе 
презамаат мерки заради спроведување на утврдена-
та политика на цените. 

20. Ќе се води селективна политика за одобру-
вање на потрошувачки кредити во функци ја за 

усогласување на стоковно-паричните односи и ос-
тварување на политиката за економска стабилиза-
ција. 

Прописите за потрошувачки кредити ќе се до-
несуваат во соработка со извршните совети на со-
бранијата на социјалистичките републики и со со-
бранијата на социјалистичките автономни покраини. 

21. Со 'спроведување на договорените мерки за 
поттикнување на побрз развој на секоја стопански 
недоволно развиена република и најбрз развој на 
САП Косово, ќе продолжи остварувањето на поли-
тиката за развој на овие подрачја. 

Федерацијата навремено ќе ги извршува дого -
ворените мерки за поттикнување на побрзиот раз-
вој на стопански недоволно развиените републики и 
САП Косово, како и договорените дополнителни и 
посебни мерки за поттикнување на најбрз развој на 
САП Косово. 

Ќ е се потсилат активностите и одговорноста на 
здружениот труд и на општествено-политичките за-
едници а во прв ред на стопански недоволно разви-
ените републики и САП Косово за остварување на 
договорената политика за побрз развој на овие по-
драчја. Со подобро користење на постојните капа-
цитети и со побрзо ефектуирање на досегашните 
вложувања во стопански недоволно развиените ре-
публики и САП Косово ќе се придонесе кон з а ј а к -
нувањето на акумулативната и репродуктивна спо-
собност на стопанството, кон пораст на продуктив-
носта на трудот и кон ефикасноста на вложените 
средства. 

Здружениот труд и општествено-политичките 
заедници посебно ќе се ангажираат за интензивира-
ње на процесите за здружување на трудот и сред-
ствата во согласност со одредбите на Законот за по-
стојаните средства на фондот на федерацијата за-
ради деловно поврзување на организациите на здру-
жениот труд од развиените и стопански недоволно 
развиените подрачја врз доходовни односи и заед-
нички интерес. 

Посебно внимание ќе му се посвети на пореши-
телното остварување на политиката, за најбрз развој 
на САП Косово. Ќе се спроведуваат договорените 
додатни мерки од 1979 година за поттикнување нз 
најбрз развој на САП Косово. Здружениот труд и 
органите на Покраината ќе се заложат за поефи-
касно користење на расположивите средства, поус-
пешно работење и остварување на предвидениот ра-
стеж на производството. 

Со посебен договор републиките и автономните 
покраини ќе преземат обврски и ќе донесат мерки 
со кои ќе создаваат услови и ќе ги поттикнуваат 
организациите на здружен труд и другите самоуп-
равни организации и заедници со цел за изградба на 
стопански објекти, а најмалку по еден објект на по-
драчјето на Косово, преку здружување на. трудот и 
соедствата, заради забрзување на развојот на САП 
Косово во тековниот плански период. 

Со оглед на изразитото заостанување во оства-
рувањето на договорената политика за најбрз развој 
на САП Косово во тековниот среднорочен плански 
период, републиките и автономните покраини ќе до-
несат договор со кој ќе се разработи целосна про-
грама за забрзување на развојот на САП Косово по 
1980 година. 

Најдоцна до крајот на мај 1980 година ќе се до-
несат објективизирани критериуми и показатели за 
определување на степенот на развиеноста на репуб-
ликите и автономните покраини. Врз основа на овие 
критериуми и показатели ќе се утврди која репуб-
лика и автономни покраини ќе се сметаат како сто-
пански недоволно развиени во периодот по 1980 го-
дина, Со договор на републиките и автономните по-
краини до крајот на мај 1980 година ќе се утврди 
систем за поттикнуваiве на побрзиот развој на сто-
пански недоволно развиените републики и најбрз 
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развој на САП Косово во периодот од 1980 до 1985 
година. 

22. Ќe се обезбедат сите потребни услови за об-
нова и изградба на настраданото подрачје на СР 
Црна Гора поради катастрофалниот земјотрес, за да 
се обезбеди сместување на населението, работа на оп-
штествените дејности и да се оспособат за произ-
водство односно за нормално работење, оштетените 
капацитета од стопанството да се изградат и да се 
модернизираат урнатите стопански, комунални и 
други објекти што се од посебно значење за зето-
вите за живот и работа на работните луѓе и граѓа-
ните, како и натамошен развој на капацитетите што 
би се остварил да не беа објектите оштетени однос-
но уништени од земјотресот. За таа цел ќе се ин-
тензивира усогласувањето на Законот за средствата 
за отстранување на последиците од катастрофални-
от земјотрес што го погоди подрачјето на.Социјали-
стичка Република Црна Гора во 1979 година, со тоа 
што да се донесе во јануари 1980 година. 

Во материјалните и стоковните биланси ќе се 
обезбедат неопходното количество градежни и други 
инвестициони материјали и опрема за санирање на 
последиците од земјотресот во СР Црна Гора. 

Со мерките и активностите е потребно да се 
обезбедат услови за обнова и изградба на стопан-
ските објекти, на станбениот фонд и на другите ма-
теријални и општествени добра и во другите по-
драчја настрадаш! од земјотресот и за отстранување 
на последиците од поплавите настанати во ноември 
1979 година. 

23. Монетарно-кредитната политика ќе биде во 
функција на стабилизација и ќе обезбеди паричната 
маса и кредитите да растат најмногу до предвиде-
ниот номинален растеж на општествениот производ, 
со тоа што поголем дел ќе биде насочен кон органи-
зациите на здружен труд во стопанството. Во одлу-
ката за остварувањето на целите и задачите на за-
едничката емисиона и парична политика и заеднич-
ките основи на кредитната политика во 1980 година 
ќе се обезбеди приспособување на кредитниот потен-
цијал на банките кон вакаутврдениот растеж на па-
ричната маса и кредитите. Народнава банка на Ју-
гославија, народните банки на републиките и народ-
ните банки, на автономните покраини тримесечно ќе 
поднесуваат извештаи до Собранието на СФРЈ и до 
Сојузниот извршен совет за остварување на кредит-
но-монетарната политика. 

Банките во своите годишни планови и во акти-
те на деловната политика ќе го усогласат порастот 
на своите пласмани со предвидениот пораст на 
вкупните пласмани на банките, освен средствата 
што ги користат во рамките на посебните и допол-
нителните мерки за поттик на побрзиот развој на 
САП Косово. Народната банка на Југославија зара-
ди обезбедување на предвидениот пораст на парич-
ната маса ќе предложи колку би требало да биде 
соодветниот пораст на вкупните пласмани на бан-
ките како основа за самоуправна спогодба на бан-
ките. Со самоуправната спогодба на банките треба 
да се утврди динамиката на порастот на пласманите 
на банките во согласност со сезонските потреби на 
стопанството, а во рамките на предвидениот вкупен 
пораст на пласманите на банките. 

Сојузниот секретаријат за финансии, Сојузниот 
секретаријат за надворешна трговија и Народната 
банка на Југославија ќе предложат мерки што треба 
да се преземат заради усогласување на девизниот 
одлив и плаќање со расположивите ^средства и со 
правата на задолжување во странство и заради усот 
гласување на ефектите од девизниот прилив и од-
лив со движењето на потребното количество пари 
во оптек. 

Примарната емисија првенствено ќе се користи 
за купување на краткорочни преносливи хартии од 
вредност што ги издаваат организациите на здру-
жен труд од областа на стопанството врз основа на 
стоковно-паричните работи, за давање кредити На 
банките врз подлога на тие хартии и за селективно 
кредитирање на намените утврдени со Општестве-
ниот план на Југославија за ,периодот од 1976 до 1980 
година и со договорите за основите на тој план, 
како и кредитирање на залихите, на јаглен ка ј тер-
моелектраните и кај други крупни потрошувачи во 
стопанството и кај трговијата во поголемите потро-
шувачки центри. 

Со самоуправна спогодба на банките ќе се ут-
врди учеството на наивните средства во кредитира-
ње на прироитетните намени утврдени со Опште-
ствениот план на Југославија за периодот од 1976 до 
1980 година, со договорите за основите на тој план 
и за кредитирање на залихите на јаглен ка ј термо-
електраните и ка ј други крупни потрошувачи во 
стопанството и ка ј трговијата во поголемите потро-
шувачки центри. 

Народната банка на Југославија ќе го приспосо-
бува процентот на задолжителното користење на 
краткорочните средства на банките за краткороч-
ни пласмани кон потребите за обезбедување ликви-
дност на банките. 

Со кредитно-монетарната политика треба да се 
обезбеди пласманите на банките да се усогласат со 
изворите на средствата, а посебно краткорочните 
средства да се користат во поголема мера за креди-
тирање на тековната репродукција. 

Службата на општественото книговодство на Ју-
гославија, во сорабока со Сојузниот секретаријат за 
финансии со Народната банка на Југославија и со 
Здружението на банките на Југославија, ќе предло-
ж и и ќе преземе мерки до крајот на првото полу-
годие на 1980 година за натамошно усовршување и 
забрзување на платниот промет и некредитната мо-
нетизација на побарувањата и ќе предложи мерки 
за намалување на трошоците на платниот промет. 

Сојузниот секретаријат за финансии, во сора-
ботка со републичките и покраинските органи и со 
Службата на општественото книговодство . ќе ги 
преиспита до крајот на третиот квартал на 1980 го-
дина прописите во областа на финансиското работеа 
ње на организациите на здружен труд, заради от-
странување на оние решенија што доведуваат до 
зголемување на финансиските операции и на еви-
денциите како и трошоците на работењето. 

Сојузниот извршен совет и извршните совети на' 
републиките и покраините до крајот на првото по-
лугодие на 1980 година ќе ги согледаат досегашните 
резултати и проблеми во областа на трансформа-
цијата на паричниот , кредитниот и банкарскиот 
систем во согласност со системските решенија и ќе 
ја утврдат активноста и мерки за создавање усло-
ви за поголемо влијание на здружениот труд врз 
кредитирањето на емисионата и паричната поли-
тика. 

За таа цел организациите на здружен труд и 
општествеио-политичките заедници ќе преземач 
потребни мерки и активности за што побрза опните-
ствено-економска трансформација на банките и ќе' 
создаваат услови за развој на интерни банки во со-
гласност со потребите на стопанството. 

24. Со политиката за реален курс на динарот во 
1980 година ќе се придонесе кон одржувањето и по-
добрувањето на конкретната способност на орга-
низациите на здружен труд на меѓународниот 
пазар, согласно со политиката за унапредување на 
економските односи со странство и целите на стаби-
лизационата политика, . 
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Народната банка на Југославија ќе врши ин-
тервенции на домашниот девизен пазар во соглас-
ност со поставените задачи на политиката на курсот 
на динарот, во рамките на утврдените граници и во 
согласност со меѓувалутарните односи што се фор-
мираат на странските девизни пазари. 

25. ќе продолжат активностите врз натамошни-
те севкупни одбранбени подготовки на земјата и врз 
остварувањето на задачите, предвидени со Планот, 
а особено во врска со организацијата , кадровска-
та и материјално-техничката модернизација на 
вооружените сили. 

Ќе се потсили ангажирањето врз побрзо оства-
рување на производство на средствата за вооружу-
вање и воена опрема. За таа цел ќе се интензивира 
работата врз развој и освојување на нови 
средства на вооружување и воена опрема, врз усо-
вршување на технологијата на другите материјали 
за потребите на ова производство и ќе се врши по-
рамномерно територијално разместување на овие 
Капацитети. При тоа, уважувајќи ги потребите на 
народната одбрана, ќе им се дава предност на оние 
републики и покраини во кои ова производство до-
сега не било доволно развивано. 

Ќе се потсилат напорите и ќе се преземат мерки 
за ^развивање на единство на технолошки систем во 
сообраќајот и врските И за унификација и стандар-
дизација, со најшироко користење на домашната 
опрема. 

Ќе се потсили ангажирањето врз натамашно и 
побрзо оспособување на системот на заштита и спа-
сување во целост. Сите носители на развојот на ци-
вилната заштита ќе го продолжат -ангажирањето 
врз интензивирање на изградбата на засолништа и 
обезбедување средства за заштита, како и натамаш-
но оспособување на службата за набљудување, јаву-
вање, известување и тревожење, а особено нејзино-
то материјално-техничко опремување и кадровско 
оспособување. 

Поефикасно да се решаваат проблемите на вр-
ските и крилтозаштитата во потесните оштествено-
политички заедници, стандардизацијата на сред-
ствата за врски и меѓусебното поврзување на врски-
те од различни корисници. Да се донесат преостана-
тите договори за изградба на системот за кабелска 
врски. 

Да се потсилат подготовките на стопанските и 
на другите дејности за работа во војна и преку 
подготовките и донесувањето на општествените пла-
нови и плановите за развој на самоуправните орга-
низации'и заедници да се обезбеди поголема усо-
гласеност на општествено-економскиот развој со 
потребите на развојот на општонародната одбрана 
и општествената самозаштита. За таа цел да се по-
стигне поголемо меѓусебно поврзување на стопан-
ските и општествените субјекти. 

Федерацијата, републиките и автономните по-
краини со системски решенија и мерки на економ-
ската политика натаму ќе создаваат услови за ре-
шавање на проблемите на стопанскиот и општиот 
Општествен развој на ридско-планинските и по-
граничните подрачја, приморскиот појас и острови-
те. 

Да се забрза формирањето на материјални ре-
зерви на општествено-политичките заедници и са-
моуправните организации и заедници и да се обе-
збеди нивниот поповолен територијален распоред од 
становиште^ на општонародната одбрана и опште-
ствената самозаштита. 

Ќе продолжат активностите врз јакнење на 
системот за безбедност како интегрален дел од оп-
штествената самозаштита во согласност со местото и 
задачите на носителите на развојот. 

26. Ќе продолжат активностите врз решавање-
то на системските прашања во областа на опште-
ствено и јавното информирање и комуницирање, 

Со договор на федерацијата, републиките и ав-
тономните покраини доследно ќе се спроведуваат 
утврдените мерки за обезбедување развој на сред-
ствата за јавно информирање во целост, а посебно 
на делегатските и политичко-информативните гла-
сила, со оглед на нивната улога во развојот на со-
цијалистичките самоуправни општествено-екеиом-
ски односи и значењето за успешното функциони-
рање на делегатскиот систем. 

27. Ќе се донесат договори за основите на пла-
нот и Општествениот план на Југославија за пери-
одот од 1981 до 1985 година. 

Сите носители на планирањето ќе обезбедат во 
1980 година да се донесат самоуправни спогодби и 
договори за основите на плановите и планови за пе-
риодот од 1981 до 1985 година. Ќе се оствари што по-
целосна примена на Законот за основите на систе-
мот на општественото планирање и за општестве-
ниот план на Југославија и на Законите на репуб-
ликите и на автономните покраини за планиран.о, 
што ќе обезбеди меѓусебно усогласување на самоу-
правните спогодби и договори за основите на плано-
вите и на самите планови, доходовно поврзување и 
здружување на трудот и средства за меѓусебно по-
врзаните организации на здружен тоуд во репро-
дукциониот процес и преземат обврски и одго-

Напоредно со донесувањето на плановите за ра-
звој за периодот од 1981 до 1985 година, сите носи-
тели на планирањето ќе донесат посебни документи 
за развој на економските односи со странство во 
споменатиот плански период. Организациите на 
здружен трул ќе ги усогласат овие планови во рам-
ките на заедниците за деловна и планска соработка 
и на самоуправните интересни заедници за економ-
ски односи со странство. 

Во подготовката на договорите за основите на 
општествениот план на Југославија и на договопите 
за основите на општествените планови на републи-
ките и автономните покраини треба да се води смет-
ка и за политиката утврдена во договорите за кон-
тинуитет на развојот на одделени дејности од по-
себно значење за вкупниот развој на земјата. 

Во процесот на подготовката на самоуправните 
спогодби и договори за основите на плановите ќе се 
обезбеди работниците во здружениот труд да одлу-
чуваат за донесувањето на плановите и за целокуп-
ната општествена репродукција. Планирањето на 
доходот и воспоставувањето на похармонични од-
носи во репродукцијата е о-сновна содржина на са-
моуправните спогодби и договори за основите на 
планот и на самите планови. 

Собрание на СФРЈ 

. АС бр. 204 
26 декември 1979 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, с р. 

Претседател 
на Соборот на 
републиктие и 

покраините. 
Зоран Полич, с. р, 
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1013. 

Врз основа на член 72 став 2 од Законот за де-
визното работење и кредитните односи со странство 
Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77), Сојузниот из-
вршен совот донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУВА-
ЊЕ НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕНИ ЗА ПОТРЕБИТЕ 

НА ОРГАНИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА И ЗА ПОТРЕ-
- БИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА И ДОЛ-

ЖНОСТИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1979 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за распоредување на девизите 
утврдени за потребите на органите на федерацијата 
и за потребите за остварување на правата и должно-
стите на федерацијата за 1979 година („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 2/79 и 39/79), во точка 1 став 1 во 
уводната реченица зборовите: „10.995,622.000 динари" 
се заменуваат со зборовите: „11.565,622.000 динари". 

Во одредбата под 2 бројот: „8.980,749.000" се заме-
нува со бројот :„9.550,749.000". 

2. Во Распоредот на девизите за 1979 година, кој 
е составен дел на Одлуката за распоредување па де-
визите утврдени за потребите на органите на феде-
раци.јата и за потребите за остварување на правата 
и должностите на федерацијата за 1979 година, под 
редниот бро.ј 16. Сојузен секретаријат за народна 
одбрана во колоната 3 бројот' ,.8.035,453.000" се заме-
нува со бројот' „8.605,453.000", а бројот: „8.123,643.000" 
- со бројот „8.693,643.000". 

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

Е. п. бр. 1202 
20 декември 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Драгољуб Ставрев, с. р, 

1014. 

Врз основа на член 49 став 1 од Царинскиот за -
кон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79 и 
52/79), врз основа на согласноста од надлежните ре-
публички и покраински органи, Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ШТО ЌЕ СЕ ПРИМЕНУВААТ 
ПРИ НАМАЛУВАЊЕТО НА ЦАРИНАТА НА УВО-
ЗОТ НА СУРОВИНИ И РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕ-

РИЈАЛИ ВО 1979 ГОДИНА 

1. Во согласност со одредбата на точка 4 став 6 
од Резолуцијата за политиката на остварувањето на 
Општествениот план на Југославија за периодот од 
1976 до 1980 година во 1979 година („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 70/7.3) со оваа одлука се утврдуваат 
критериумите под кои во 1979 година ќе се намалува 
царината на увозот на суровини и репродукциони 
материјали. 

Под суровини и репродукциони материјали, во 
смисла на одредбите од оваа одлука, се подразби-
раат. 

1) материјали (суровини, Полупроизводи, склопо-
ви, делови, готови производи и помошни материјали) 
кои во процесот на производството на производи 

преку преработка, доработка, вградување, нанесу-
вање иии на друг начин конечно ќе се потрошат 
и ќе в незат во составот, односно ќе влезат во вред-
носта на финалниот производ; 

2) материјали кои во процесот на производството, 
на производи се трошат, а не влегуваат во составот 
на финалниот производ, како што се на пример: по-
н и с к и т е мате.ријали (енергетските с,уровини вклу-
чува.јќи ја Е . електричната енерги.ја), материјалите 
за мазнење и полирање, киселините, лужилите и 
други материјали за растворување, нагризување, од-
маетување и сл., леарскиот песок и другите слични 
материјали. 

2, Намалување на царината на увозот на суро-
вини и репродукциони материјали преку царинскиот, 
контингент може да се врши, ако со тоа се придо-
несува кон зголемувањето на извозот и стабилиза-
цијата на домашниот пазар, и тоа ако се врши увоз: 

1) за потребите на дејностите што се од посебно 
значење за реализацијата на договорената политика 
на вкупниот развој на Југославија; 

2) како интервентна мерка по одлука на Сојуз-
ниот извршен совет, а на предлог од надлежниот 
сојузен орган; 

3) во согласност со долгорочните извозни работи 
(на пет години и под.олг рок) склучени со странски 
партнери; 

4) заради зголемување на извозот во процент од 
најмалку 10% во однос на извозот извршен во прет-
ходната година; 

5) на петрохемиски производи чии увозни цени 
во 1979 година се зголемени во однос на претходната 
година за 50% и повеќе. 

3, Намалување на царината за суровините и .. 
репродуктивните материјали во случаите од точка . 
2 на оваа одлука, може да се врши под следните 
услови: 

1) со Законот за Царинската тарифа („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 27/78) да е предвидена можноста 
за намалување на царината преку царинскиот кон-
тингент — суровините и репродукциони'^ матери-
јали да се обележени со ѕвездичка; 

2) потребните суровини и репродукциони мате- -
риј али да не се произведуваат или да не можат да 
се произведат во доволни количества во земјата, а 
увозната цена на тие суровини и репродукциони ма-
теријали, кои не можат да се произведат во доволни 
количества во зе.мјата е поголема од домашните 
цени. 

4. Видот, количеството и вредноста на сурови-
ните и репродукционите материјали, што треба да 
се увезат во рамките на царинскиот контингент се 
утврдуваат врз основа на самоуправна спогодба што 
ќе ја склучат производителите и потрошувачите. 

Ако определени сруовини и репродукциони ма-
теријали не се произведуваат ЕО земјата, видот, ко-
личеството и вредноста на срг^овините и репродукт 
ционите материјали, што треба да се^ увезат, ќе ги 
утврди надлежното општо гранско здружение на 
Југославија. 

5. На увозот што се врши согласно со одред-
бите на точка 2 од оваа одлука царината ќе се пре-
сметува по стапка од 5%, со тоа што па така пре-
сметаниот износ на царината се додава износот кој 
претставува разлика помеѓу царината пресметана 
по стапките пропишани во Царинската тарифа и . 
царината пресметана по стапка од 5%, намалена 
за 50'%. 

На увозот на суровини и репродукциони матери-
јали за кои стапката на царината во Царинската 
тарифа е пропишана до 8%, намалувањето на цари-
ната' може Да биде и поголемо, вклучува јќи ја и 
стапката на царината „Слободно". 



Страна 2018 - Број 67 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ" Петок, 28 декември 1979 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа тем-
на, на увозот на суровини и репродукциони матери-
јали за дејностите наведени во овој став, стапките 
на царината предвидени во Царинската тарифа мо-
жат да се намалат така што најниските стапки на 
царината да не бидат помали од 5'%, и тоа ако уво-
зот се врши: 

1) за потребите на бродоградбата, тешката ма-
шинска индустрија и тешката електромашиноградба 
заради вградување во опрема (машини, уреди и апа-
рати од главите 84 до 90 на Царинската тарифа) што 
им се испорачува на странски купувачи; 

2) за потребите на бродоградбата заради изград-
ба на бродови што им се испорачуваат на организа-
циите на здружен труд во областа на поморското 
стопанство според посебни спогодби — „Пиринска 

^спогодба", и ,.Белградска спогодба" што ги склучиле 
организациите на здружен труд од областа на бродо-
градбата,и организациите на здружен труд од обла-
ста на поморството. 

. 6.; Заинтересираните организации на здружен 
труд, односно нивните асоцијации, склучените само-
управни спогодби, со кои ги утврдиле видот, коли-
,чеството и вредноста на суровините и репродукци-
оните материјали кои можат, односно треба царин-
ски да се бенифицираат при увозот, во рок од 30 
дена од денот па влегувањето во сила на оваа од-
лука, ќе ги достават до Сојузниот комитет за енер-
гетика и индустрија. 

Ако организациите на здружен труд во рокот од 
став 1 на оваа точка не склучат и не достават са-
моуправни спогодби до Сојузниот комитет за енер-
гетика и индустрија, заинтересираните организации 
на здружен труд ќе достават свои конкретни бара-
б а , со потребните податоци од став 4 на оваа точка 

до Солениот комитет за енергетика и индустрија, 
најдоцна во рок од 45 дена од денот на влегувањето 

вО сила на оваа одлука. 
Сојузниот комитет за енергетика и индустрија, 

во соработка со Сојузниот секретаријат за финан-
сии, Сојузниот секретаријат за пазар и општи сто-
пански работи. Сојузниот секретаријат за надвореш-
на трговија, Сојузниот завод за општествено плани-
рање, Сојузната управа за царини и со надлежното 
општо градско здружение на Југославија, ќе разгле-
да дали самоуправната спогодба односно конкретно-
то барање за намалување на царината е во соглас-
ност со критериумите и условите за намалување на 
царината што се утврдени со оваа одлука, и ќе го 
утврди списокот на суровини и репродукциони мате-
ријали што треба да бидат царински бенефицирани, 
со податоци за тарифниот "број, ставот и наименува-
њето од Царинската та,рифа, со називот на секој оп-
ределен производ и со количеството односно со вред-
носта на тие производи. 

Самоуправните спогодби, или анексите на тие 
спогодби, ,потпишани од страна на учесниците на 
самоуправната спогодба, односно конкретните бара-
ња, мораат да ги'содржат следните податоци: 

1) тарифен број, став и наименување од Царин-
ската тарифа; 

2) назив на производот, со неговите потребни 
карактеристики и особености; 

3) количество што при увопот треба царински да 
биде бенефицирано; 

4) вредност што при увозот треба да биде царин-
ски бенифицирано; 

5) увозна цена франко југословенската граница; 
6) домашна цена франко производителот; 
7) дали односниот производ се произведува во 

Земјата или не: -

8) колкаво е домашното производство на тој-, про - , 
извод; 

9) колкави се домашните потреби за тој про-
извод; 

10) ако роодветниот производ не се произведува 
во земјата или не се произведува во доволни коли-
чества — да се наведе дали е можно тој производ 
да се произведува и до кои количества; 

11) кои организации на здружен труд и до кои 
- количества, односно вредности можат, во тековна-
та година, да го увезат тој производ со бевефици-
ран царински третман; 

12) преку кои царинарници ќе се изврши увозот 
на тие производи. 

7. По утврдувањето на списокот на суровините и 
репродукционите материја.ли, со потребните пода-
тоци, Сојузниот комитет за енергетика и индустри-
ја, во рок од 15 дена од денот па добивањето па ба-. 
рањето, ќе достави предлог за намалување на ца-
рината, до Сојузниот секретаријат за финансии кој, 
во рок од 7 дена од денот на добивањето на предло-
гот, ќе предложи до Сојузниот извршен совет доне-
сување на решение за царинскиот контингент. 

8. Кога решението за царинскиот контингент ќе 
се донесе, Сојузниот секретаријат за финансии пис-
мено ќе ја извести Сојузната управа за царини кои 
организации на здружен труд и до кои количества 
можат да уживаат повластен' царински третман на 
увозот на суровини и репродукциони материјали 
што се опфатени со донесеното решение за царин-
скиот контингент. Сојузната управа за царини, во 
најкраток рок, за тоа ќе ги извести надлежните ца-
ринарчици преку кои ќе се изврши увозот на с,уро-
вините и репродукциони^ материјали. 

9. Оваа одлука се применува на увозот што ќе 
се врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година. 

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

Е. п. бр. 1210 
27 декември 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, с. р. 

1015. 

Врз основа на член 33 став 2 од Царинскиот за-
кон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79 и 
52/79), и член 1 став 2 на Законот за посебната дава-
чка за израмнување на даночното оптоварување на 
увезените стоки („Службен лист на СФРЈ", бр. 
22/68)ј Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗНИ 
ДАВАЧКИ НА УВОЗОТ НА МАЗУТ, СУРОВА 
НАФТА, НАФТЕНИ ГАСОВИ И ДРУГИ ГАСОВИ-

ТИ ЈАГЛЕНОВОДОРОДИ ВО ГАСОВИТА 
СОСТОЈБА 

1. На.увозот на сурова нафта од тар. бр. 27.09/1, 
на мазут од тар. бр. 27.10/7 и на нафтените гасови и 
другите гасовити јагленоводороди во гасовита со-
стојба од тар. број 27.11/3 на Царинската тарифа, 
што се увезуваат за домашни потреби во согласност 
со Енергетскиот биланс на Југославија за 1980 годи-
на, нема да се наплатуваат давачките за царинско 
евидентирање пропишани со Одлуката за височи-
н и т е на давачките за царинско звидентирање („Сл 
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жбен лист на СФРЈ", бр. 35/76) и давачката за из-
рамнување на даночното оптоварување на увезени-
те стоки пропишана со. Одлуката за определување 
на стоките за кои се плаќа посебна давачка за из-
рамнување на даночното оптоварување на увезени 
стоки („Службен лист на СФРЈ", бр. 61/75, 57/76, 
47/77 и 11/78). 

2. Одредбата' од точка 1 на оваа одлука се одне-
сува на увозот на сурова нафта, мазут, нафтени га-
сови и други гасовити јагленоводороди во гасовита 
состојба што се врши во согласност со Енергетски-
от биланс на Југославија за 1980 година, а врз осно-
ва. на регионалниот распоред на увозот што го ут-
врди Сојузниот извршен совет и на дозволите за 
увоз што ги издаде Сојузниот секретаријат за над-
ворешна трговија. t 

- 3. Оваа одлука се применува на увозот што се 
врши од 1 до 31 јануари 1980 година. 

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

Е. п. бр. 1209 
27 декември 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, с. р. 

1016, 

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за по-
себната такса на увезени стоки (.,Службен лист на 
СФРЈ", бр. 31/70) и член 1 став 2 на Законот за по-
себната давачка за израмнување на даночното опто-
варување на увезени стоки (,,Службен лист на 
СФРЈ", бр. 22/68), Сојузниот извршен совет донесу-
ва 

О Д Л У К А 
ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ПОСЕБНАТА ТАКСА НА 
УВЕЗЕНИ СТОКИ И ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ДА-
ВАЧКАТА ЗА ИЗРАМНУВАЊЕ НА ДАНОЧНОТО 
ОПТОВАРУВАЊЕ НА УВЕЗЕНИ СТОКИ ЗА ОП-
РЕМА ШТО НЕ СЕ ПРОИЗВЕДУВА ВО ЗЕМЈА-
ТА А СЕ УВЕЗУВА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОСНО-
ВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОД 
ПРИОРИТЕТНИТЕ ДЕЈНОСТИ ПРЕДВИДЕНИ СО 
ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА СОЦИЈАЛИСТИ-

ЧКА АВТОНОМНА ПОКРАИНА КОСОВО 

1. По исклучок од одредбите на Одлуката за 
определување на стоките за кои при увозот се пла-
ќа посебна такса (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 
69/78 и 49/79). на Одлуката за определување на сто-
ките на кои при увозот се плаќа Посебна такса („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 66/79) и на Одлуката за 
определување на стоките за кои се плаќа посебна 
давачка за израмнување на даночното оптоварува-
ње на увезени стоки („Службен лист на СФРЈ", бр. 
61/75, 57/76, 47/77 и 11/78), на опремата што не се 
произведува во земјата а се увезува за потребите на 
основните организации на здружен труд од при-
оритетните дејности предвидени со Општествениот 
план на Социјалистичка Автономна Покраина Косо-
во (во натамошниот текст' организациите), чие се-
ди-ште е на територијата на таа покраина, ќе се 
плаќа: 

1) ако производството на организацијата ед 
заснова во поголем дел врз користењето на домат-, 
ни суровини (над 51fl/o): 

а) од посебна такса на увезените стоки 
— во височина од 2% 

б) посебна давачка за израмнување на 
даночното оптоварување на увезените 

стоки - во височина од 1% 
2) ако производството на организацијата се засно-

ва во поголем дел врз користењето на увозни суро-
вини (над 51е/о), посебна такса на увезените стоки во 
височина од 20/о. 

2. Барањата за утврдување на опремата што не 
се произведува во земјата заради користење на по-
в л а с т и в т е утврдени со оваа одлука организациите 
ќе ги поднесуваат до Сојузниот комитет за енерге-
тика и индустрија кој ќе ги утврдува списоците на 
таа опрема врз основа на претходно . прибавеното 
мислење од Општото гранско здружение за преран 
ботка на метали на Југославија за тоа дали соод-! 
кетна опрема се произведува во земјата или не и на 
претходно прибавеното мислење од Сојузниот за-
вод за општествено планирање за тоа дали се ис-
полнети условите од точка 1 на оваа одлука. 

По утврдувањето на списоците на опремата за 
секоја одделна организација, Сојузниот комитет за 
енергетика и индустрија списоците со означувања 
га која организација тие списоци се однесуваат ис-
тите ги доставува до Сојузниот секретаријат за фи-
нансии. 

3. Сојузниот секретар за финансии за секоја 
организација поединечно, врз основа на предлогов 
од Сојузниот комитет за енергетика и индустрија, 
со свое решение ќе ја утврдува опремата што не се 
произведува во земјата. . 

4. Оваа одлука ќе се применува на увозот што 
се врши во 1979 и 1980 година. 

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ44. 

Е. п.- бр. 1204 
27 декември 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, с. р, 

1017. 

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за по-
себната такса на увезените стоки („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 31/70) и член 1 став 2 на Законот за 
посебната давачка за израмнување на даночното оп-
товарување на увезените стоки („Службен лист. на 
СФРЈ", бр. 22/68), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ДАВАЧКА  

ЗА ИЗРАМНУВАЊЕ НА ДАНОЧНОТО ОПТОВА-
РУВАЊЕ НА УВЕЗЕНИТЕ СТОКИ И.-ЗА НАМА-
ЛУВАЊЕ НА ПОСЕБНАТА ТАКСА ПА УВЕЗЕНИ-

ТЕ СТОКИ - ЈАГЛЕН ЗА КОКСИРАЊЕ 

1. На увозот на 216.000 тони јаглен за кодира-
ње од тар. број 27.01/2а на Царинската тарифа, од 
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развиените земји на запад, не се плаќа давачката 
за израмнување на увезените стоки, а посебната 
такса на увезените стоки ќе се плаќа во височина 
од 1%. 

2. Увозот од точка I на оваа одлука се врши 
во согласност со Спогодбата за распределба на ј а -
гленот за коксирање од царинскиот контингент од 
запад за 1979 година. 

3. Оваа одлука се применува на увозот што се 
врши во 1979 година. 

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

Е. п. бр. 1203 
27 декември 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, с. р. 

1018. 

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за оп-
штествена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА МАКСИМИРАЊЕ НА УЧЕСТВОТО ЗА ПОКРИ-

ТИЕ НА ТРОШОЦИТЕ НА ПРОМЕТОТ 

1. Учеството за покритие на трошоците на про-
метот на производите од надлежност на федераци-
јата, организациите на здружен труд што со зани-
маваат со увоз. промет на големо или промет на ма-
ло (во натамошниот текст; прометните организации) 
можат да го засметуваат најмногу до апсолутниот 
износ што постоеше на денот па влегувањето во 
сила на Одлуката за определување на максимал-
ните цени на производите и услугите („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 39/79). 

Одредбата на став 1 од оваа точка се однесува' 
и на другите услови на продажбата при формира-
њето на цените во прометот. 

2. Организациите на здружен труд што се зани-
маваат со производство и прометните организации 
можат со самоуправна спогодба да го утврдуваат 
учеството за покритие на трошоците на прометот на 
производите и другите услови на продажбата, и тоа 
најмногу до износот од точка 1 на оваа одлука. 

3. Поблиски објасненија за тоа за кои произво-
ди и на кој начин се утврдува учеството за покри-
тие на трошоците на прометот и другите услови на 
продажбата од точ. 1 и 2 на оваа одлука дава Соју-
зниот завод за цени. 

4 Оваа одлука ќе се применува од 1 јануари 
1980 година. 
t 5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Е. п. бр. 1206 
27 декември 1979 година 

Белград 

Сојузен извршев совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, с. р. 

1019. 

Врз основа на член 132 став 2 од Законот за 
девизното работење и кредитните односи со стран-
ство („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77), Сојузниот 
извршен" совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ТРОШО-
ЦИТЕ НА РАБОТЕЊЕТО ШТО ОРГАНИЗАЦИИ-
ТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ЗА ДАВАЊЕ УСЛУГИ ВО 
МЕЃУНАРОДНИОТ СТОКОВЕН И ПАТНИЧКИ 
ПРОМЕТ МОЖАТ ДА ГИ ПЛАЌААТ ВО СТРАН-

СТВО 

1. Во Одлуката за трошоците на работењето 
што организациите на здружен труд за давање ус-
луги во меѓународниот стоковен и патнички промет 
можат да ги плаќаат во странство („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 32/77), во точка 1 се додава став 2, 
кој гласи' 

„Девизите за плаќање на трошоците за работе-
њето од став 1 на оваа точка, се обезбедуваат спо-
ред самоуправната спогодба од член 69 на Законот 
за девизното работење и кредитните односи со 
странство. Според таа самоуправна спогодба се обе-
збедуваат и девизите за извршување на обврските, 
што произлегуваат од меѓународните конвенции во 
железничкиот и ПТТ сообраќај." 

2. По точка 1 се додава точка 1а, која гласи: 
,Да. Вкупниот износ на трошоците за работење-

то од точка 1 на оваа одлука во тековната година ио 
однос на претходната година може да се зголеми 
сразмерно со зголемувањето на приливот во деви-
зите и динарите остварени во смисла на член 127 
од Законот за девизното работење и кредитните од-
носи со странство, по основ на извршените услуги 
во меѓународнот стоковен и патнички промет во 
претходната година. 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа 
точка, ако се зголемат странските цени, трошоците 
на разботењето од точка 1 на оваа одлука можат да 
се зголемат сразмерно со зголемувањето на тие це-
ни. 

Одредбите на ст. 1 и 2 од оваа точка не со од-
несуваат на салдото на обврските што произлегу-
ваат од меѓународните конвенции во железничкиот 
и ПТТ сообраќај. 

3. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 
1980 година. 

Е. п.-бр. 1201 
27 декември 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, с. р. 

1620. 

Врз основа на член 121 од Законот за девизното 
работење и кредитните односи со странство („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 15/77), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ 
ЗА СТЕКНУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ДИНАР-

СКИ ПОБАРУВАЊА НА СТРАНСКИ ЛИЦА 

I. Во Одлуката за условите за стекнување и 
користење на динарски побарувања на странски 
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лица („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/77) во точка 
1 став 2 во одредбата под 1 на крајот, се додаваат 
зборовите: „и ако девизите за плаќање иа тие на-
мени се обезбедени според самоуправната спогодба 
од член 69 на Законот за девизното работење и кре-
дитните односи со странство". 

2. Во одредбата под 5 се додава став 2, кој гла-
си: 

,Девизите за исплата на надместите, односно 
отштетите од став 1 на оваа одредба, се обезбедуваат 
според самоуправната спогодба од член 69 на Зако-
нот за девизната работење и кредитните односи со 
странство." 
' 3. Во точка 3 став 2 на крајот се додаваат за-
пирка и зборовите, со тоа што девизите за исплати 
на странски лица по оваа точка се обезбедуваат 
според самоуправната спогодба од член 69 на Зако-
нот за девизното работана и кредитните односи со 
странство." 

4. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1980 
година. 

Е. п. бр. 1208 
27 декември 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убинарип, с. р. 

1021. 

Врз основа на член 50 став 1 од Царинскиот за-
кон („Службен лист на СФРЈ", бр. 16'76, 36/79 и 
52/79), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ШТО ЌЕ СЕ ПРИМЕНУВААТ 
ПРИ ДОНЕСУВАЊЕТО НА РЕШЕНИЈА ЗА РАМ-

ПЛАСМАН 

1. Со оваа одлука се утврдуваат критериумите 
врз основа на кои се донесуваат решенија за рам-
ила еман. 

Критериумите за донесување на решенијата од 
счав 1 на оваа аочка се: 4 

1) рамнласманот мера да биде во согласност со 
целите на економската политика во земјата и ' со 
правците на политиката на развојот; 

2) рамллаеманот од член 50 став 3 на Царин-
скиот закон треба претходно да е одобрен во смисла 
на Одлуката за работите на посредувањето во над-
ворешнотрговскиот промет („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 56/77); 

3) увозот треба да придонесува кон намалување-
то на растежот на домашните цени и, при обврска 
на корисниците, да се придржува кон склучените 
општествени договори и самоуправни спогодби за 
спроведување на политиката на цените во тековната 
година; 

4) увозот треба да придонесува кон зголемува-
њето на извозот1 на конвертибилниот пазар; 

5) увозот треба да е во согласност со утврдени-
те материјални биланси на увозот и извозот, одно-
сно со платниот биланс за тековната година, како и 
со општествените договори, односно со самоуправ-
ните спогодби склучени во рамките на надлежното 
општо гранско здружение на Југославија; 

6) рампласманот треба да придонесува кон подо-
брувањето на положбата на домашната индустрија 
на светскиот пазар; 

7) рамнласманот треба да придонесува кое ост-
варувањето на посебните цели во рамките ва над-
ворешнотрговското односи (одржување континуи-
тет во снабдувањето нa определен странски пазар, 
освојување ма нов странски пазар, итн.); 

8) рампласманот треба да придонесува кон реша-
ваното на некои тековни економски npamaita (па ' 
пример заштеди на трошоците на превозот, пораци-
онално користење на постојните капацитети на про-
изводството, или во случаЈ на увоз 'на стоки од раз-
лични тарифни броеви на Царинската тарифа по-
ради разлика на цените на домашниот пазар, за 
увозниците да не настане можност за остварување 
на дел од доходот кој е резултат од разликата во 
цените што се остварува со продажбата на тие стоки 
на домашниот пазар; 

9) рам пласманот не може на домашниот пазар 
да создава можност за остварување на разлика во 
цената поради сезонски осцилации во цените, б у ш -
ено да ја загрозува понудата на домашниот пазар 
(динамички посматрач) односно на домашното про-
изводство; 

10) да е во прашање испорака на готови произ-
води или на делови од една технолошка групација 
на истородно производство; 

11) другите елементи што во проценката на 
општествената целесообразност на рамплаеманот мо-
жат да имаат битно влијание, а особено кога со раз-
мена на суфицитарни производи (вонбилансните по-
треби на домашното стопанство) се увезува п о л у ф а -
брикат од кој се произведуваат производи што го 
супституираат увозот на дефицитарните финални 
производи; 

12) ослободувањето од плаќање на царина спо-
ред одредбата на член 50 став 2 од Царинскиот за-
кон може да се врши под услов, при извозот на сто-
ките по овој основ, да не се користат мерките за 
поттикнување на извозот и извозните инструменти 
предвидени со важечките прописи; 

13) ослободувањето од плаќање царина, однос-
но намалувањето на царинските стапки, според од-
редбата на член 50 став 3 од Царинскиот закон, мо-
ж е да се врши за износот што се добива со приме-
ната на мерките за поттикнување на извозот и из-
возните инструменти предвидени со важечките 
прописи, и тоа под услов, при извозот по овој основ, 
да не се користат мерките за поттикнување на изво-
зот и извозните инструменти предвидени со важеч-
киот пропис. 

2. Пред поднесувањето на барањето за рамплас-
манот од член 50 став 2 на Царинскиот закон, 
увозникот прибавз'ва мислење согласно со Одлуката 
за работите на посредувањето во надворешнотргов-
скиот промет. 

3. При донесувањето на решението за рампла-
органот, поаѓајќи од критериумите од оваа одлука, 
поради специфичноста на односите што можат да 
настанат на домашниот пазар, предвид се земаат 
и други индикатори што се од влијание за донесу-
вањето на конкретно решение. 

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

Е. п. бр. 1211 
27 декември 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, с. р, 
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1022. 

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за оп-
штествена контрола на цените (,,Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУ-
КАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА 
СЕЛЕКТИВНА ПРОМЕНА НА ЦЕНИТЕ НА ПРО-
ИЗВОДИТЕ И УСЛУГИТЕ ОД НАДЛЕЖНОСТ НА 

ФЕДЕРАЦИЈАТА 

1. Одлуката за утврдување на критериумите за 
селективна, промена на цените на производите и ус-
лугите од надлежност на федерацијата („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 49 79), престанува да важи. 

2. Формирањето на цените за производите и ус-
лугите од надлежност на федерацијата ќе се врши 
по денот на влегувањето во сила на "оваа одлука 
според важечките прописи, со тоа што ќе се приме-
нуваат и критериумите од Законот за општествена 
контрола на цените, односно критериумите утврдени 
со политиката на цените зо Резолуцијата за поли-
тиката на остварувањето на Општествениот план 
на Југославија за периодот од 1976 до 1980 во 1980 
година. 

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

Е. л. бр. 1205 
27 декември 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, с. р. 

1023. 

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за 
општествена контрола на цените („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен ,со-
вет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНИ-

ТЕ ЦЕНИ НА ПРОИЗВОДИТЕ И УСЛУГИТЕ 

1. Одлуката за определување на максималните 
цени на производите и услугите („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 39/79), престанува да важи на 31 декем-
ври 1979 година. 

2. Формирањето на цените за производите и ус-
лугите од надлежност на федерацијата ќе се врши 
по влегувањето во сила на оваа одлука според про-
писите што важеа до 3 август 1979 година или спо-
ред прописите донесени по тој ден, односно донесе-
ни по влегзтвањето во сила на оваа одлука. 

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

Е. и. бр. 1207 
27 декември 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, с. р. 

1024. 

Врз основа на член 29 точка 10 од царинскиот 
закон (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79 и 
52/79), Сојузниот извртен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА НА 
УВОЗОТ НА МАГНЕТОФОНСКИ ЛЕНТИ ЗА ПОТ-

РЕБИТЕ НА СЛЕПИ ЛИЦА 

1. Се ослободува од плаќање царина Сојузот на 
слепите на Југославија на увозот на магнетофонски 
ленти од тар. број 92.12/1 — подготвени подлоги за 
ззучни и други снимања, за потребите на слепи ли-
ца. 

2. Ова решение се применува на увозот што се 
врши во 1979 година. 

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

Е. п. бр. 1200 
27 декември 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, с. р. 

1025. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот за-
кон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36^79 и 
52/79) и точка 6 став 1 одредба под 18 на Од-
луката за критериумите што ќе се применуваат при 
намалувањето на царината на увозот на специфична 
опрема во 1979 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 65/79), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВА-
Њ Е НА ЦАРИНАТА НА УВОЗ НА ЛОКОМОТИВИ, 
ВАГОНИ И ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ВОЗИЛА ЗА ПО-
ТРЕБИТЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ 

1. Во Решението за намалување на царината на 
увоз на локомотиви, вагони и електромоторни вози-
ла за потребите на Југословенските железници 
(„Службен лист ка СФРЈ", бр. 63/78, 68/78 и 65/79) 
во точка 1 се вршат следните измени: 

1) во тар. број 86.03/1 во наименувањето под Ех. 
зборовите: „87 дизел електрични локомотиви, неком-
плетни" се заменуваат со зборовите: „123 дизел елек-
трични локомотиви, некомплетни". 

2) во тар. број 86.04/6 во наименувањето под Ех. 
броојот: „13" се заменува со бројот: „20"; 

3) во тар. број 86.05/1а во наименувањето под Ех. 
бројот: ,ДО" се заменува со бројот: „16". 

2. Ова решение се применува во увозот што се 
врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година. 

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

Е. п. бр. 1199 
27 декември 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, С. Џ 
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1026. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот за-
кон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36./79 и 
52/79) и точка 7 одредба под 14 од Одлуката за кри-
териумите што ќе се применуваат при намалувањето 
на царината -на увозот на специфична опрема во 
1979 година („Службен лист на СФРЈ", број 65/79/, 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ 
НА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ 

ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА БЕЛИ ЛИМОВИ 

1. На увозот на производите од долунаведените 
тарифни броеви, односно ставови на Царинската 
тарифа — специфична опрема што се користи во 
производството на бели лимови, царината ќе се пре-
сметува по стапка од 5%. На така пресметаниот 
износ се додава износот што претставува разлика 
помеѓу царината пресметана по стапките пропи-
шани во Царинската тарифа и царината пресмета-
на по стапка од 5%, намален за 50%: 

Тарифен 
број на 
Царинската Н а и м е н у в а њ е 
тарифа 

.1 2 

84.17/2 ѓ-2 Машини и уреди за дестилација и ева-
поризација, друго 
Ех. 
Уреди за вперување на калаен електро-
лит под вакуум 

84.45/13 Машини за сечење со симнување, маши-
ни за пробивање и машини за нарежу-
вање 

Ех. 
Уреди за автоматско сечење и обрежу-
вање на лента во движење при брзина 
од 300 до 1.200 m/min. 

Ј4.53/36 'Комплетни дигитални централни едини-
ци за обработка на податоци, други 
Ех. 
Сметачи за водење на процеси на произ-
водството на бели лимови 

84.59/8к Други машини и механички уреди, други 
Ех. 
— Уреди за електростатичко подмачку-

вање на лента на бели димови но 
коитинуелна постапка 

— Уреди за автоматско сечење и сорти-
рање според дебелината на нанесе-
ниот слој на калај , издупченоста. дру-
гите површински дефекти и пакува-
њето на табли на бели лимови. 

— Уреди за автоматско сортиран^ и из-
двојување според квалитетот и паку-
вањето, на дефектните табли на бели 
лимови 

85.11/2в Електрични или ласерски, машини и 
апарати зЗ заварување, лемење- или сег-
чење и нивни делови, друго 
Ех. 
Уреди за автоматско заварување на лен-

, та, со преклоп 

90.13/3 

90.20/1в 

87.07/1Q Други виљушкари 
Ех. 
Виљушкари на електричен погон од аку-
мулатор со носивост над 18 тони 
Оптички апарати и инструменти, друго 
Ех. 
Оптички апарати за мерење на издупче-
носта на лентата 

Рентген апарати, апарати врз база на ра -
диоактивни изотопи и други апарати врз 
база на нуклеарни зрачења, други 
Ех. 
Апарати за мерење на дебелината на 
лентата и кала ј ната превлака со радио" 
активни изотопи 

Машини и апарати, за испитување; на 
метали 
fix. 
Апарати за испитување на тврдината, ј а -
чината, структурата на еластичноста и 
сличните својства на лимот. 

2. Ова решение се применува на увозот што се 
врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година. 

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

Е. п. бр. 1197 
27 декември 1979 година 

Белград 

90.22/1 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Га јле Убвпарип, с. р. 

1027. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот за-
кон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79 и 
52/79) v и точка 7 одредба под 6 на Одлуката 
за критериумите што ќе се применуваат при нама-
лувањето на царината на увозот на специфична оп-
рема во 1979 година („Службен лист на СФРЈ" , бр. 
65/79), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМА-
ЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕ-
ЦИФИЧНА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО РУ-
ДАРСКИТЕ И ГЕОЛОШКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА 

1. Во Решението за намалување на царината на 
увозот на специфична опрема што се користи во 
рударските и геолошките истражувања (,,Службен 
лист на СФРЈ", бр. 63/78 и 65/79), во точка 1 се вр-
шат следните дополненија: 

1) по тар. број 84.10/4в се додаваат три нови тар. 
броја, кои гласат: 
„84.11/1 б- la Подвижни компресори, со капацитет од 

2 до 25 m 3 /min со работен притисок од 
2 до 10 at 
Ех. 
Вијчени компресори со електричен по-
гон, со димензии приспособени за работа 
во јами, погодни за пренесување 
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84.21/Зд-2 Други апарати за распрскување на теч-
ност 
Ех. 
Уреди за нанесување на цементна маса 
со распрскување на ѕидовите на јамски-
те простории 

8122/2е Други дигалки 
Ех, 
Подвижни портали за дигање, приспо-
собени за работа во јамски простории"; 

2) по тар. број 84.23/1а се додава нов тар. број, 
кој гласи: 

„84.23/2в-1 Машини за нивелирање до 250 КЅ 
Ех. 
Самоодни машини за нивелираББе на те-
рен со габарити приспособени за рабо-
та во подземни простории (јамски усло-
ви)"; 

3) по тар. број 84.23/3 се додаваат два нови тар. 
броја, кои гласат: 

„84.23/4а-2 Натоварив! лопати на тркала до 250 КЅ 
Ех. 
Самоодни јамски на товару вачи со мож-
ност за зафаќање на-материјал под нив-
ото (газалиште) на тркалата, со "капаци-
тег 2,3 ш3, со можен учинок 100 t/h на 
транспортно растојание 50 m 

84.23/4в Комбинирани машини за изработка и 
подготвување на јамски простории 
Ех. 
Комбинирани Самоодни машини за изра-
ботка и подготвување на јамски просто-
рии, ка ј истражувањето и експлоатаци-
јата на рудите на уранот"; 

4) по тар. број 84.23/5а се додаваат два нови тарк 

броја, кои гласат: 

„84.23/5в-2а Други машини за експлоатација на дуп-
чењето до 100 m 
Ех. 
Високопродуктивни хидраулични екс-
плоатациони машини, со можност за дуп-
чење на повеќе дупнатини истовремено, 
со длабочинско зафаќање до 80 m 

84.45/96 Машини за острење 
Ех 
Машини за острење на дупчачки круни 
од метални карбиди"; 

5) во тар. број 90.14/2 по третата алинеја се. до-
дава четврта алинеја, која гласи: 

„— Геодетски инструменти приспособени за ра- ч. 
бота во јама"; 

6) во тар. број 90.28/1, 3, 4 и 5 по четврата али-
неја се додава петта алинеја, која гласи: 

,,— Електрооптички далечинометри". 

2. Ова решение се применува на увозот што 
се врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година, 

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

Е. п. бр. 1184 
27 декември 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, с. р. 

1028. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот за-
кон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79 и 
52/79) и точка 6 став 1 одредба под 9 од Одлуката 
за критериумите што ќе се применуваат при нама-
лувањето на царината на увозот на специфична оп-
рема во 1979 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
65/79), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУ-
ВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИ-
ФИЧНА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО РУД-
НИЦИТЕ НА ЖЕЛЕЗНА РУДА, ВО ПОДОГОТОВ-
КАТА НА ЖЕЛЕЗНА РУДА И ВО ПРОИЗВОД-

СТВОТО НА КОКС, ЖЕЛЕЗО И ЧЕЛИК 

1. Во Решението за намалување на царината на 
увозот на специфична опрема што се користи во 
рудниците на железна руда, во подготовката на же-
лезна руда и во производството на кокс, железо и 
челик („Службен лист на СФРЈ", бр. 63/78 и 65/79) 
во точка 1 се вршат следните дополненија: 

1) по тар. број 84.45/96 се додава нов тар. број, 
кој гласи: 

„84.45/12в Машини за свиткување, обликување, пре-
сување или рамнење, други 
Ех. 
Уреди — линии во форма на функцио-
нални единици за производство на отво-
рени и затворени профили од ленти"; 

2) во тар. број 9ч0.28/1, 3, 4, и 5 по четвртата али-
неја се додава нова алинеја, која гласи: 

,,— Уреди за автоматска регулација на ниво-
то на течен челик во кристализаторот на 
машините за континуирано леење на челик". 

2. Ова решение се применува на увозот што се 
врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година. 

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

Е. п, бр. 1196 
27 декември 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, с. р. 
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1029. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот за-
кон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79 и 
52/79) и точка 6 став 1 одредба под 11 од Одлуката 
за критериумите што ќе се применуваат при намалу-
вањето на царината на увозот на специфична опрема 
во 1979 година (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 65/79), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУ-
ВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИ-
ФИЧНА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО РУДНИ-
ЦИТЕ НА БОКСИТ И ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА 
АНОДИ ЗА ЕЛЕКТРОЛИЗА НА АЛУМИНИУМ, 

ГЛИНИЦА И АЛУМИНИУМ 

1. Во Решението за намалување на царината на 
увозот на специфична опрема што се користи во руд-
ниците на баксит и во производството на аноди за 
електролиза на алуминиум, глиница и алуминиум 
(, Службен лист на СФРЈ", бр. 63/78 и 70/78) во тар. 
бр. 87.07/1 и 2 по шестата алинеја се додава седма 
алинеја, која гласи: 

,,— Самоодни индустриски моторни возила за 
превоз на течен алуминиум, со лонец со ка-
пацитет од 4 тони". 

2. Ова решение се применува на увозот што се 
врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година. 

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

Е, п. бр 1193 
27 декември 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, с. р. 

1030. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот за-
кон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79 и 
52/79) и точка 6 ста а 1 одредба под И од Одлуката 
за критериумите што ќе се применуваат при намалу-
вањето на царината на увозот на специфична оп-
рема во 1979 година, („Службен лист на СФРЈ ' \ бр. 
65/79), Сојузниот извршен совет донесува' 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМА-
ЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕ-
ЦИФИЧНА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО РУ-
ДНИЦИТЕ НА БАКАР И ВО ПРОИЗВОДСТВОТО 

НА КАТОДЕН БАКАР 

1. Во Решението за намалување на царината на 
. увозот на специфична опрема што се користи во 
рудниците на банкар и во производството на ќато ден 
бакар („Службен лист на СФРЈ", бр. 63/78 и 65/79) 
во точка 1 се вршат следните дополненија: 

1) по тар. број 82.05/1ж-1 се додава нов тар. број 
ко ј гласи: 

„82.05/2а-1 Рударски алат од дијамант за дупче-
ње и сондажа 
Ех. 
Крунички за дупчење од дијамант, со 
пречник над 4""; 

2) по тар број 84.14/6 се додава нов тар. број, 
кој гласи: 

„84.14/11 Индустриски лабораториски печки не-
електрични, други 
Ех. 

- Континуирани гасни тунелски печки за 
согорување на сулфатни нечистотии од 
катодите, со капацитет над 30.000 тони 
и работна температура од 500 до 
1200оС"; 

3) по тар. број 84.20/1а се додава нов тр. број, 
кој гласи: 

„84.21/Зд-2 Други апарати за распрскување на 
течности, други 
Ех. 
Уреди на електричен погон за нафр-
лување на суспензија на огноотпорен 
материјал (машини за торкетирање) на 
ѕидовите на металуршките агрегати за 
топење на бакроносни суровини, со капа-
цитет над 2 m3/h"; 

4) вр тар. број 84.23/2 по третата алинеја се до-
дава нова алинеја, која гласи: 

„ - Англдозери со мотор над 250 КЅ"; 
5) во тар. број 84.23/3 по третата алинеја се до-

дава нова алинеја, која гласи: 
„— Дизел багери на гусеници за мани-

пулација на концентратот на бакар, 
со волумен на лажицата од 2 до 4 ша 

и носивост над 5 тони материјал"; 
во тар. број 84.56/1 по четвртата алинеја се 

додава нова алинеја, која гласи: 
Суви Иѕ водени магнетни сепаратори 

за издвојување на магнетит од 
пулпата при добивање на концен-
трат на бакар"; 

7) во тар. број 84.59/8к по втората алинеја се 
додаваат две нови алинеи, кои гласат: 

,,— Уреди за континуирана подготовка и 
редење на појдовните листови на ка-
тодите за електролиза на бакар, со 
капацитет над 450 листови на катоди 
на час 

— Уреди за симнување на појдовните 
листови од матичните плочи на ка-
тодите". 

2. Ова решение се применува на увозот што се 
врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година. 

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

Е.п. бр. 1195 
27 декември 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, с. р. 
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1031. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот 
закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79 
и 52/79) и точка 6 став 1 одредба под 12 од Одлу-
ката за критериумите што ќе се применуваат при 
намалувањето на царината на увозот на специ-
фична опрема во 1979 година („Службен лист на 
СФРЈ", број 65/79), Сојузниот извршен совет до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМА-
ЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕ-
ЦИФИЧНА ОПРЕМА ЗА РУДНИЦИ И ОБЛАГО-

РОДУВАЊЕ НА НЕМЕТАЛИ 

1. Во Решението за намалување на царина,та 
на увозот на специфична опрема за рудници ,и 
облагородување на неметали („Службен лист ,на 
СФРЈ", бр. 63/78, 67'78, 10/79, 28/79 и 65/7,9), во 
точка 1 се вршат следните дополненија: 

1) во тар. број 84.10/3 по шестата алинеја се 
додаваат две нови алинеи, кои гласат: 

Центрифугални пумпи за транспорт на 
врела лужина на магнез^ум-хлорид и хло-
ррводородна киселина, обложени со теф-
лон или изработени од силициум лив 

— Центрифугални пумпи за транспорт на 
разблажена хлорово^ородна киселина из-
работени од полипропилен"; 

2) во тар. број 84.ll/la-2 се додава нова 'али-
неја втора, која гласи: 

,,— Двостепени вакуум пумпи' за одржување 
на нивото на вакуум во уредите за в е р у -
вање на магнезиум хлорид, изработени од 
Cr-Ni-Mo челик"; 

3) по тар. број 84.13/16 се додаваат два нови 
тар. ,броја, кои гласат: 

„8^.13/1в-2 Горилници за комбинација на гориво 
Ех. -
Горилници за етажни печки за кал-
цинација на магнезиум хидроксид 

84.14/3 Печки за каустификација и синтеру-
вање 
Ех. 
Етажни печки со десет етажи за кал-
цинација на магнезиум хидроксид за 

температура од 950 до 1200оС"; 

4) во тар. број 84.14/7 во втората алинеја по 
зборот: „брусеви" се брише запирката и се до-
даваат зборовите: „и изолатори,"; 

Ђ) по тар. број 84.14/7 се додава нов тарифен 
број, кој гласи: 

„84.17/2Ѓ-2 Машини и уреди за дестилација и ева-
поризација, друго 
Ех. 
— Уреди за преведување на течен 

хлор во гасовита состојба со капа-
цитет над 200 kg/h 

— Повеќестепени вакуум-впарувачи 
за впарување на лужината од маг-

незиум хлорид"; 

6) во тар. број 84.17'2к по втората алинеја с^ 
, додава , нова алинеја трета, која гласи: 

„— Изменувачи на топлината од графит, со, 
огреевна површина над 8 ш2 за загревање на 

хлороводородна киселина"; 

7) во тар. број 84.18/2 по седмата алинеја се дода-
ваат четири ЈЈОВИ алинеи, кои гласат: 

,,— Електростатички филтери за издвојување 
на магнезиумоксид од димни гасови со тем-
пература од 400оС од етажни печки. 

— Филтерски уреди за пречистување на воз-
духот заситен со фин прав на магнезиум 
оксид во процесот на брикетирање 

— Трактасти вакуум-уреди за филтрирање на 
суспензии на минерални суровини и магне-
зиум хлорид 

: — Ротациони вакуум-уреди за филтрирање 
на магнезиум хидроксид"; 

8) по тар. број 84.20/1 а-2 се додава нов тари-
фен број, .кој гласи: 
„84.21/Зд-2 Апарати за распрскување на течности, 

други 
'Ех. 
Млазници на полипропилен за распрс-
кување на магнезиум хлорид, вода и 
хлороводородна киселина"; 

9) во тар. број 84.56/1, 2, 3 и 4 по шеесет и сед-
мата ,алинеја се додава н,ова алинеја, шеесет и 
осма, која гласи: 

,,— Валчести преси за брикетирање на магне- ^ 
зиумоксид со температура над 250оС"; 

10) во тар. број 84.59/8к по шестата алинеја се 
додава нова алинеја седма, која гласи: 

,,— Млазници на реактор од, тантал и алуми-
ниум — оксидна керамика' за распрску-
вање на врел магнезиум хлорид"; 

11) во тар. број 90.25 се додава нова алинеја, 
втора, кој и гласи: 

,,— Автоматски апарати за ^квантитативна хе-
миска анализа на гасови", 

2. Ова решение се применува на увозот што се 
врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година. 

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

Е. п. бр. 1198 
27 декември 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, с. р. 

1032. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот 
закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79 
и 52^79) и точка 6 став 1 одредба под 13 од Одлу-
ката за критериумите што -се ќе применуваат при. 
намалувањето на царината на увозот на специ-
фична опрема во 1979 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 65/79), Сојузниот извршен совет до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМА-
ЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА 
СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ 
ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА ВЕШТАЧКИ СМОЛИ 

И ПОЛИАКРИЛАТНИ ДИСПЕРЗИИ 

1: Во Решението за намалување на царината 
на увозот на специфичната опрема што се користат 
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во производството на вештачки смоли и полиахри-
латни дисперзии („Службен лист на СФРЈ", бр, 
63/78 и 65/79), во точка 1 се вршат следните до-
полненија: 

1) по тар. број 84.10/5 се додава нов тар. број, 
кој гласи: 

„84.l l / la-2 Вакуум-пумпи 
Ех. 
Повеќестепени центрифугални вакуум-
-пумпи со воден прстен за оствару-
вање на вакуум во реакторот за про-
изводство на синтетички поликонден-
зациопи смоли, во „Ѕ" изработка". 

2) по тар. број 84.17/2к се додава нов тар. број, 
кој гласи: 

„84.182л Уреди и апарати за филтрирање или 
пречистување на други течности 
Ех. 
Уреди за одделување — пречистување 
на органски растворачи од вода во 
производството на синтетички поли-
кондензациони смоли. (амино смоли)"; 

3) по тар. број 84,20/1 се додаваат два нови тар. 
броја, кои4 гласат: 

„84:59/4е Машини и механички уреди, за ин-
дустријата на гуми или вештачки 
пластични маси, други 
Ех. 
Уреди-реактори од не'рѓосувачки че-
лик со дупли ѕидови, змиести грејачи 
и мешалка за работа под вакуум, со 

. припаѓачки дефлегматор, кондензатор 
и мерни инструменти, за производство 
на синтетички поликондензациони 
смоли, со волумен над 13 ш3, 

84.61/2а-1 Други вентили со електричен погон во 
„Ѕ" изработка. 
Ех. 
Електромагнетни вентили за дозирање 
на суровини во производството на син-
тетички поликондензациони смоли, во 
,,Ѕ'' изработка; 

4) по тар. број 90.24 се додава нов тар. број, 
кој гласи: 

,,90.25 Инструменти и апарати за физички и 
хемиски анализи ,и др. 
Ех. 
Инструменти за мерење на вискозите-
тот на синтетичките поликондензаци-
они смоли во „Ѕ" изработка." 

2. Ова решение се применува на увозот што се 
врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година. 

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

Е. п. бр. 1194 
27 декември 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, с. р. 

1033. 
Врз основа на член 49 став 2 од. Царинскиот 

закон („Службен лист на С Ф Р Ј " бр. 10/76, 36/79 
и 52/79) и точка 6 став 1 одредба под 13 од Одлу-
кат^ за критериумите што ќе се применуваат при 
намалувањето на царината на увозот на специ-
фична опрема во 1979 година („Слулѕбен лист на 
СФРЈ", бр. 65/79), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМА-
ЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА 
СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО 

НА ФОСФОРНА КИСЕЛИНА 

1. Во Решението за намалување на царината 
на увозот на специфична опрема за производство 
на фосфорна киселина, („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 63/78 и 65 79) во точка 1 се вршат следните до-
полненија: 

1) по тар. бр 84.59/8к се додаваат пет нови та-
рифни броеви, кои гласат: 
„90.24/1 Манометри 

Ех. 
Диференцијални манометри, освен ж и -
вини 

90.24 2в Други инструменти и апарати за ме-
рење, контрола и автоматско контроли-
рање на протокот, длабочината, прити-
сокот или другите променливи вред-

ности на течности или гасови или за ав-
томатско контролирање на температурата 
Ех. 
— Пневматски „таргет претворачи" на 

протокот со големина од 3/4" до 
4" 

— Пневматски претворачи на протокот 
од типот на променливата површина 

— Индикатори на протокот ротометар-
ски ' 

— Пневматски претворачи на нивото 
со прирабница„ за фосфорна кисе-
лина 

— Пневматски претворачи и регула-
тори на нивото со нуркач, со и без 
Куќиште 

— Пневматски регулатори на девија-
ции ата 

90.25 Инструменти и апарати за физички и 
хемиски анализи 
Ех. 
— Анализатори — претворачи врз база 

на радијација во нормална и специ-
јална изработка 

— Анализатори — претворачи врз база 
на хемиски афинитет во нормална 
и специјална изработка 

— Електрични и магнетски анализа-
тори 

— претворачи во нормална и специ-
јална изработка 

- - Анализатори за континуирана ана-
лиза на густината и концентраци-
јата на фосфорната киселина во 
нормална и специјална изработка 

90.26/26-3 Други мерачи на течности 
Ех. 
ЗДерачи на протокот со елипсовидни 
запчаници со компензација на темпера-
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турата" и на специфичната^ тежина, пи-
шувачи на картички и регулатори 

90.27/3 Други бројачи 
Ех. 
Дигитални и аналогни тахометри со 
броила и регулација на брзината на 
движењето на турбоуредите"; 

2) тар. број „90.281, 3, 4 и 5" се заменува со 
тар. број: „90.28", а по четвртата алинеја се дода-
ваат 17 нови алинеи, кои гласат: 

,,— Претворачи на протокот со елипсовидни зап-
чаници со компензација на температурата и 
специф.ичната тежина, со бруто и нето тота-
лизатори 

— Електронски „таргет" претворачи на прото-
кот 

— Електронски претворачи на протокот 
— Конвертори за мерење на температурата во 

експлозионо сигурна изработка од типот 
EMS (пневматски) 

— Електронски претворачи на нивото со при-
рабница за високо вискозни и корозивни 
течности во специјална изработка 

— Електронски претворачи и регулатори на 
нивото врз база на истиснување, со Ку-
ќиште и без Куќиште 

— Електрични сигнализатори на нивото со 
пливец во експлозионо сигурна изработка 

— Радиоактивни претворачи на нивото за са-
дови со материи што кристализираат 

— Електрични сигнализатори на нивото врз 
база на истиснување во обична и специ-
јална изработка 

— Електронски претворачи со апсолутен при-
тисок 

— Пресостати во обична и специјална изра-
ботка, освен со жива 

— Електронски пишувачи за вградување во 
контролни плочи и комбинации на пишу-
вач и регулатор 

— Електронски регулатори на смеса (аналогни 
и дигитални) 

— Електронски регулатори на девијации 
— Дигитално-аналогни конвертори 
— Аналогно-дигитални конвертори 
— Соленоидни вентили во специјална изра-

ботка". 

2. Ова решение се применува на увозот што се 
Врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година. 

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

Е. п. бр. 1199 
27 декември 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гој-ко Убипарип, с. р. 

1034. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот 
закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79 
и 52/79) и точка 6 став 1 одредба под 13 од Одлу-
ката за критериумите што ќе се применуваат при 
намалувањето на царината на увозот на специфич-
на опрема во 1979 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 65/79), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО 
ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ 
НА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО 

НА СУЛФУРНА КИСЕЛИНА 

1. Во Решението за намалување на царината на 
увозот на специфична опрема за производство на 
сулфурна киселина („Службен лист на СФРЈ", бр. 
63/78 и 65/79) во точка 1 се вршат следните измени 
и дополненија: 

1) по тар. број 84.13/1а-3 се додаваат два нови 
тарифни броја, кои гласат: 

„84.13/1а-4 Горилници за течни горива со капаци-
тет над 800 k g / h 

I Ех. 
Горилници за согорување на течен сул-
фур, со капацитет над 30,000.000 -kcal/h 

84.13/16-2 Горилници за гасовити горива со капа-
цитет над 20.000 k c a l / h 
Ех. 
Горилници за согорување на гас со ка -
пацитет над 8.000000 kca l /h" ; 

2) по тар. број 84.18/2а се додава нов тарифен 
број, кој гласи: 

„84.18/2е Уреди и апарати за филтрирање или 
пречистување на други течности 
Ех. 
Уреди за филтрирање со плочи за одде-
лување на нечистатии од течен сулфур 
со уред за извлекување на рамките, со 
проток од 20/1/ден и повеќе"; 

3) по тар, број 85.19/1з се додава нов тарифен 
број, кој гласи: 

„90.24/1 Манометри 
Ех. 
Диференцијални манометри, освен ж и -
вини"; 

4) Во тар. број 90.24/2в по првата алинеја се 
додаваат шест нови алинеи, кои гласат: 

,,— Пневматски „таргет" претворачи на 
протокот со големина од 3/4" до 4". 

— Дегазатори за трубински претворачи 
на протокот и претворачи на прото-
кот со елипсоидни запчаници. 

— Пневматски претворачи на протокот 
од типот на променлива површина 

— Индикатори на протокот ротаметарски 
— Пневматски претворачи и регулатори 

на нивото со нуркач, со-и без Куќиште 
— Пневматски регулатори на девија-

ција" ; 
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5) по тар. број 90.24/2в се додаваат четири нови 
тарифни броја, кои гласат: 

„90.25 Инструменти и апарати, за физичка и 
хемиска анализа и др. 
Ех. 
— Анализатори — претворачи врз база 

на радијација во нормална и специ-
јална изработка 

— Анализатори — претворачи врз база 
на хемиски афинитет во нормална и 
специјална изработка 

— Електрични и магнетски анализато-
ри — претворачи во нормална и спе-
цијална изработка 

— Термички или механички анализато-
ри — претворачи во нормална и спе-
цијална изработка 

— Анализатори за континуирана анали-
за на густината и концентрацијата на 
сулфурна киселина во нормална и 
специјална изработка 

90 26/2г Други мерачи за гасови 
Ех. . 
Волуметриски мерачи за мерење на 
протокот на гасот во потрошувачка и 
производство над 6 m3 /h 

90.26/26-3 Други мерачи за течности 
Ех. 
Мерачи на протекот со елипсоидни зап-
чаници, со компензација на температу-
рата и специфична тежина, пишувачи 
на картички и регулатори 

90.27/3 Други бројачи 
Ех. 
Дигитални и аналогни тахометри со 
броила и регулација на брзината на 
вртењето на турбо-зфедите"; 

6) тар. број .,90.28/1.3.4 и 5" се заменува со тар. 
број: „90.28", а по првата алинеја се додаваат 18 
нови алинеи, кои гласат: 

„— Претворувачи на протокот со елип-
соидни запчаници, со компензација 
на температурата и специфичната 
тежина, бруто и. нето тотализатори 

— Електронски „таргет" претворачи на 
протокот 

— Електронски претворачи на протокот 
— Повекеоојнп потенциометарски пи-

шувачи за повеќе од 12 точки 
— Потенппометарски индикатори на те-

мпературата за повеќе од 10 точки 
(аналогни и дигитални) 

— Конвертори за мерење на температу-
/ рата во експозионо сигурна изработ-

ка од типот на EMS (пневматски) 
— Електро.нски претворачи на нивото со 

прирабчшда за високо вискозни и ко-
р е к т н и течности во специјална из-
работка 

— Електронски претворачи и 'регулато-
ри на нивото врз база на истиснува-
ње, со и без Куќиште 

— Електрични сигнализатори на нивото 
со пливец во експлозивно сигурносна 
изработка 

— Електронски сигнализатори на ниво-
то врз база на истиснување во обична 
и специјална изработка 

— Електронски претворачи на апсолутен 
притисок 

— Пресостати во обична и специјална 
изработка, освен со ж и в а 

— Електронски пишувачи за вградува-
ње во контролни плочи, и комбина-
ции на пишувачи и регулатори 

— Електронски регулатори на смеса 
(аналогни и дигитални) 

— Електронска регулатори на девија-
ција 

— Дигитално-аналогни конвертори 
— Аналогно-дигитални конвертори 
— Соленоидни вентили во специјална 

изработка". 

2. Ова решени,е се применува на увозот што се 
врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година. 

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

Е. п. бр. 1189 
27 декември 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен севет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, с. р. 

1035. 
Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот 

закон („Службен лист на СФРЈС\ бр. 10/76, 36/79 
и 52/79) и точка 6 став 1 одредба под 13 од Одлу-
ката за критериумите што ќе се применуваат при 
намалувањето на царината на увозот на специ-
фична опрема во 1979 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 65/7.9), Сојузниот извршен совет до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ 
НА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА ШТО СЕ К О Р И -
СТИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА ДЕРИВАТИ НА 

6-АМИНОПЕНИЦИЛИНСКА КИСЕЛИНА 

1. На увозот на производите од долунаведените 
тарифни броеви, односно ставови на Царинската 
тарифа — специфична опрема која се користи во 
производството на деривати на 6-аминопеницилин-
ска киселина, наместо стапките на царина пред-

видени во Царинската тарифа ќе се применува 
стапката на царина од 50/о: 

Тарифен број 
на Царинската Н а и м е н у в а њ е ; 

тарифа 

"1 2 

84.10/56 Други пумпи за течности и елеватори 
на течности. 
Ех. 
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1 2 

Перисталтички пумпи со пневматски 
погон 

84.17/2ж-2 Машини и уреди за разладување на 
материјали 
Ех. 
Графитни изменувачи на топлина, со 
работна површина над 4,5 т 2 

84,18/2е Уреди и апарати за филтрирање или 
пречистување на други течност^ 
Ех. 
Емајлирани филтерски уреди за произ-
водство на деривати на 6-АРК, со дво-
ен плашт за ладење, со површина над 
0,4 nV2, за работа под притисок и со 
температура од минус 10оС. 

84.59/8к Други машини и механички уреди 
Ех. 
— Електромагнетски вибраццони ма-

шини со програмирање на перио-
дични вибрации, со јачина на уда-
рот и времето на траењето 

— Машини за комћактирање - брике-
тирање на прашочест производ на 
дериватите на 6-АРК, со капацитет 
над 35 kg/h и со сила на притисо-
кот над 15 тони 

— Индустриски мелници со прачкести 
елементи за мелење на компа к а -
раните производи на дериватите на 

6-АРК, со над 9500 обрти во минута, 
со програмирано време на мелењето, 
заедно со доделузачот и со вреќес-
тиот отпрашузач 

90.28/Зг Други електронски инструменти и апа-
рати 
Ех. 
Електронски лабораториски апарати за 
определување на анализата со т р е с е -
њето во производството на дериватите 
на 6-АРК 

90.28/56 Други неелектронски инструменти и 
апарати 
Ех. 
— Лаборатории РН-метри, елек-

трични, со вграден компензатор на 
статички електрицитет, со можност 
за приклучување на уреди за потеи-
циометриско трептење, на автоматс-
ки бирети, пишувачи и кондукто-
метриски мерења 

— Лабораториски електрични ваги со 
точност на мерењето од плус-минус 
0.05 центиграма 

— Електрични лабораториски апарати 
за аналитичко определување на азо-
тот со методот на спалување во про-
изводството на дериватите на 6-АРК 

2. Ова решение се применува на увозот кој се 
врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година. 

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

Е. п. бр. 1185 
27 декември 1979 година 

Белград 
/ 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, с. р. 

1036. 
Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот З а -

кон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79 и 
52/79) и точка 6 став 1 одредба под 13 од Одлуката 
за критериумите што ќе се применуваат при нама-
лувањето на царината на увозот на специфична 
опрема во 1979 година („Службен лист на СФРЈ", 
број 65/79), Сојузниот извршен совет, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО 
ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ 
НА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ 
ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА Р А З Б Л А Ж Е Н А (460/в) 

АЗОТНА КИСЕЛИНА 

1. Во Решението за намалување на царината на 
увозот на специфична опрема што се користи 
во производството на разблажена (46"/о) азотна 
киселина („Службен лист на СФРЈ", бр. 63/78 и 
65/79), во називот на решението ознаката: .,(46п/о)" 
се брише, а во точка 1 се вршат следните измени и 
дополненија: 

1) во уводната реченица ознаката: „(46:,/о)" се 
брише; 

2) по тар. број 84.02/16 се додава нов тарифен 
број, кој гласи: 
.,84.05/16-4 Други турбински парни машини 

Ех. 
Гасни турбини за погон на центрифугзл- . 
ни компресори, со капацитет од повеќе 
4,5 MW и до 9600 Q/min"; 

3) по тар. број 84.11/1б-2а се додава нов тарифен 
број, кој гласи: 
„84.18/2а Уреди и апарати за филтрирање или 

пречистување на гасови (вклучувајќи го 
и воздухот) 
Ех. 
Уреди за пречистување на смесата на 
воздухот и амонијакот, керамички ф и л -
тери"; 

4) по тар. број 84.64 се додаваат шест нови 
тарифни броеви, кои гласат: 
„90.24/1 Манометри 

Ех. 
Диференцијални манометри, освен ж и -
воти 

90ј24/2В Други инструменти и апарати за мерење, 
контрола и автоматска контрола на про-
токот, длабочината, притисокот или дру-
гите променливи вредности на течноста 
и гасовите или за автоматска контрола 
на температурата 
Ех. 
— Пневматски „таргет" претворачи на 

протокот со големина од 3/4" до 4'v 

— Дегазатори за турбински претворачи 
на протокот и претворачи на прото-

к о т со елипсоидни запчаници 
— Пневматски претворачи на протокот 

- од типот на променлива површина 
(Variable area) ^ „ 

- Индикатори на протокот, ротометар-
ски 

- Пневматски претворачи и регулатори 
на нивото со нуркач, со Куќиште и 
без Куќиште (Displacer type) 

- Пневматски регулатори на девијација 
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С0.25 Инструменти и апарати за физички и 
хемиски анализи и др. 
Ех. 
— Анализатори — претворачи врз база 

v ва радијација во нормална и специ-
јална изработка. 

- Анализатори - претворачи, врз база 
на хемиски афинитет во нормална и 
специјална изработка 

- Електрични и магнетски аиализато-
ри — претворачи, во нормални и спе-
цијална изработка 

— Термички или механички анализатори 
— претворачи, во нормална и специ-
јална изработка 

- Анализатори за коатинуална анализа 
со густина и концентрација на азот-
ната киселина во нормална специјал-
на изработка 

90.26/2а Други мерачи на гасови 
Ех. 

Волуметриски мерачи за мерење на про-
токот на гасот во потрошувачката и во 
производството над 6 ш 3 / ћ 

90.26/26-3 Други мерачи на течности 
Ех. 
Мерата на протокот со елипсоидни зап-
чаници со компензација на температура-
та и специфичната тежина, пишувачи 
на картички и регулатори 

90.27/3 Други бројачи 
Ех. 
Дигитални и аналогни тахоиетри со бро-

ила и со регистрација на брзината на 
вртењето на турбоуредите"; 

5. во тар. број 90.28 по првата алинеја се дода-
ваат 17 нови алинеи, кои гласат: 

„— Претворан на протокот со елипсо-
идни запчаници со компензација на 
температурата и специфичната те-
жина, со бруто и нето тотализатори 

- Електронски „таргет" претворачи на 
протокот 

- Повеќевојни потенциометарски пи-
шувачи за повеќе од 12 точки 

- Потенциометарски индикатори на : 

температурата за 10 точки (аналогни 
и дигитални) 

- Конвертори за мерење на те?лперату-
рата во експлозивно сигурна изра-
ботка од типот EMS (пневматски) 

— Електронски претворачи на нивото 
со прирабница за високо вискозни, 
и корозивни течности во специјална 
изработка 

— Електрични сигнализатори на нивото 
со пливец во експлозионо сигурна 
изработка 

— Електрични ситна лиза тори на нивото 
врз база на истиснување во обична 
и специјална изработка 

— Електронски претворачи на апсолут-
ниот притисок 

— Пресостати во обична и специјална 

изработка, освен со жива 
— Електронски пишувачи за вградува-

ње во контролна плоча и комбина-
ција на пишувач и регулатор 

— Електронски регулатори на смеса 
(аналогни и дигитални) 

— Електронски регулатори на девија-
ци ј ата 

— Д и г итал но-а на лог н и конвертори 
— Аналогно"дигитални конвертори 
— Соленоидни вентили во специјална 

изработка 
— Електронски претворачи и регулато-

ри на нивото врз база на истиснува-
ње со Куќиште и без Куќиште". 

2. Ова решение се применува на увозот што се 
врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година. 

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

Е. п. бр, 1188 
20 декември 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Ублшздип, с. р. 

1037. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот 
закон („Службен лист на СФРЈ" , бр. 10/76, 36/79 и 
52/79), и точка 6 став 1 одредба под 13 од Одлуката 
за критериумите што ќе 6е применуваат при нама-
лувањето на царината на увозот на специфична оп-
рема во 197^ година („Службен лист на СФРЈ" , бр. 
65/79), Сојузниот извршеа совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМА-
ЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕ-
ЦИФИЧНА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ПРО-
ИЗВОДСТВОТО НА ЛИМОНСКА И ВИНСКА КИ-

СЕЛИНА 

1. Во Решението за намалување на царината на 
увозот на специфична опрема што се користи во 
производството на лимонска и винска киселина 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 63/78, 70/78 и 65/79) 
Ео точка 1 се вршат следните дополненија: 

1) во тар., број 84.10/3 по првата алинеја се до-
дава нова алинеја, која гласи: 

,,— Центрифугални пумпи за рециркула-
ција на ферментациона комина во 
производството на лизин, при добива^ 
ње на лимонска киселина"; 

2) по тар. број 84.10/4 се додава нов тар. број, 
кој гласи: 
„84.11/16-26 Стабилни компресори со капацитет над 

25 до 100 т 8 / м и н , со работен притисок,, 
од 2 до 10 at 
Ех. 
Компресорски станици за воздух, со кат ., 
пацитет од 78 Nm3/MHH, со висока , ф л е к -
сибилност и со можност на адаптација 
на реалната потрошувачка на воздухот"; 

3) по тар. број 84.12/2 се додава нов тар. број, 
кој гласи: 
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„84.17/2д Машини и уреди за стерилизација и 
пастеризација 
Ек. 
Уреди за стерилизација на раствор (ме-
ласа, семенски материјал и лимонска 
киселина) со температура од 130оС во 
траење од 6 секунди, со специјална из-
работка заради спречување на таложе-
ње на цврсти материјали, изработени од 
нерѓосувачки челик"; 

4) во тар. број 84.17/2Ѓ по втората алинеја се 
додава трета алинеја, која гласи: 

,,— Уреди за вакуумска кристализација 
на лимонската киселина по пат на 
евапоризација, изработени од кисело-
отпорни материјали"; 

5) по тар. број 84.17/2Ѓ се додава нов тар. број, 
кој гласи: 

„84.17/2е Машини за ферментација, одржување и 
вештачко стареење 
Ех. 
Уреди за предферментација и фермента-
ција на лимонската киселина, со воз-
душна циркулација, со систем за стери-
лизација и со сад за антипенливец, со 
загревање и додавање на хранливи соли, 
со волумен над 300 т 3 , изработени од 

шерѓосувачки челик"; 

6) во тар. број 84.17/2к по четвртата алинеја се 
додаваат две нови алинеи, кои гласат: 

„Уреди за подготвување на семенски ма-
теријал во апсолутно стерилни услови, 
со автоматска контрола на стерилноста, 
влажноста и температурата за произ-
водство на лимонска киселина, израбо-
тени од нерѓосувачки челик 
— Јонски изменувачи за пречистување 

на раствори на лимонска киселина, 
изработени од нерѓосувачки челик"; 

7) во тар. 6poji 84.18/16 по третата алинеја се 
додава нова алинеја, која гласи: 

,,— Центрифуги за континуирано одделу-
вање на кристали во процесот на 
производството на лимонска кисе-
лина"; 

8) во тар. број 84.18/2а по втората алинеја се 
додаваат две нови а ленен, кои гласат: 

„Уреди за кондиционирање на стерилен 
воздух, со одржување на надпритисок 
при подготовка на семенски материјали 
изработени од нерѓосувачки челик. 
— Уреди за пречистување и рециркула-

ција на кислородот од ферменторот 
под стерилни услови, изработени од 
нерѓосувачки челик"; 

9) по тар. број 84.18/2а се додава нов тар. број, 
кој гласи: 

„84.18/26 Уреди и апарати за филтрирање или 
пречистување на индустриски отпадни 
води 
Ех. 
Уреди за пречистување на отпадни води 
со органско оптоварување од 18.000 VRK 
5 на 80, без воздух и со присуство на 
воздух"; 

10) во тар. број 84.18/2е по третата алинеја се 
додаваат две нови алинеи, кои гласат: 

,,— Уреди за континуирано одделување 
на лицениум и биомас од растворот 
на лимонската киселина, изработени 
од киселоотпорни материјали 

— Колони за обезбојување на растворот 
на лимонската киселина, изработени 
од киселоотпорен материјал"; 

11) во тар. број 84.59/8к по втората алинеја, се 
додава нова алинеја која гласи: 

,,— Реактори за добивање на калиумф.е-
рихлорид, калциумнитрат, калциум-
сулфат и лимонска киселина во про-
изводството на лимонска киселина од 
киселоотпорни материјали"; 

12) по тар. број 84.58/8к се додаваат два нови тар 
броеви, кои гласат: 

„84.61/1 Автоматски славини. вентили и слични 
уреди за цевоводи, котлови и др. 
Ех. 
Автоматски вентили од нерѓосувачки че-
лик за работа во стерилни услови 

85.19/1з Други електрични апарати и нивни де-
лови за вклучување и исклучување на 
електрични струјни кола и др. 
Ех. 
Командно-контролни табли за водење, 
контрола и корекција на процесот на 
производството на лимонската кисе-
лина". 

2. Ова решение се применува на увозот што се 
врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година. 

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

Е. п. бр. 1183 
27 декември 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, с. р. 

1038. 
Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот за-

кон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79 и 
52/79) и точка 6 став 1 одредба под 13 на Одлуката 
за критериумите што ќе се применуваат при нама-
лувањето на царината на увозот на специфична 
опрема во 1979 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 65/79), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМА-
ЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕ-
ЦИФИЧНА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО 

ПРОИЗВОДСТВОТО НА АМОНИЈАК 

1. Во Решението за намалување на царината на 
увозот на специфична опрема што се користи во 
производството на амонијак („Службен лист на 
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СФРЈ", бр. 63/78 и 65/79Ј во точка 1 се вршат 
следните дополненија: 

1) по тар. број 84.02/1 се додаваат два нови та-
рифни броја, кои гласат: 
„84.05/16-2 Кондензациони парни турбини од на ј -

малку 6.000 kW 
Ех. 
Кондензациони парни турбини со сила 
над 23.000 kW и 50.000 о/мин за погон 
на центрифугални компресори 

84.07/2 Други хидраулични машини и мотори 
Ех. 
Хидраулични турбини што се задвижу-
ваат со помош на агресив.ни хемиски 
средства изработени од високо легирани 
челици"; 

2) во тар. број 84.11/16 по втората алинеја се 
додаваат четири нови алинеи, кои гласат: 

,,— Центрифугални компресори за при-
роден гас со работен притисок над 
20 At 

— Центрифугални компресори за син-
тезен гас со работен притисок над 
20 At 

— Центрифугални компресори за воз-
дух со работен притисок над 20 At 

— Мембрански компресори за азот со 
работен притисок од 170 kp/cm 2 и 

( проток од 120 Nm 3 /h" ; 

3) по тар. број 84.11/4 се додава нов тарифен 
број, кој гласи: 
„84.15/36 Други фрижидери и разладна опрема 

Ех. 
Разладни единици за вкапување^ на амо-
нијак во складови, со разладен капаци-
тет над 350 kg/h на вкапен амонијак на 
температура - 33СС"; 

4) во тар. број 84.18/2 по д в а н а е с е т а т а алинеја 
се додаваат три нови алинеи, кои гласат: 

Уреди за пречистување-издвоЈува-
ње на моноетаноламин, Benfild рас-
твор и Carsol — раствор, на исплак-
у в а њ е на CCh, од синтетизира!! гас, 
со одвојувани на капки изработени 
од не'рѓосувачки челик 

— Уреди за пречистување — издвоју-
вање на мокоетаноламин, Benfild^ ра-
створ и јаглен диоксид, со одво-

4 дувачи на капки од не'рѓосувачки 
челик 

— Уреди за пречистување — издвоју-
вање на други гасови од моноетано-

- - ламин, Benfild - Karsol раствори"; 
5) во тар. број 84. 59/8к по шестата алинеја се 

додава нова алинеја која гласи: 
,,— Уреди за мешање и дозирање на 

хидразни фосфат, амонијак, анти-
пенливец во Benfild или Carsol — 
раствори"; 

6) по тар. број 84.61/2 се додаваат шест нови 
тар. броеви, кои гласат: 
„96.24/1 Манометри 

Ех. 
Диференцијални манометри, освен ж и -
вина 

90.24/2в Други инструменти и апарати за мере-
' ње, контрола и автоматско контролира-

ње на протокот, длабочината, притисокот 
или на другите променливи вредности 
на течностите или гасовите или за авто-
матска контрола на температурата 
Ех. 
— Пневматски „таргет" претворачи на 

протокот со големина 3/4" до 4" 
— Дегазцтори за турбински претворачи 

на протокот и за претворачи на про-
токот со тркалезни запци 

— Пневматски ^претворачи на протокот 
од типот на променлива површина 

— Индикатори на протокот, ротаметар-
ски 

— Пневматски претворачи и регулато-
ри на ниво со нуркач, со и без 
Куќиште 

— Пневматски регулатори на девијација 

90.25 Инструменти и апарати за физичка и 
хемиска анализа и др. 
Ех. 
— Анализатори — претворачи врз бзза 

на радијација во нормална и специ-
јална изработка 

— Анализатори — претворачи врз база 
на хемиски афинитет во нормална и 
специјална изработка 

— Електрични и магнетски анализатори 
— претворачи во нормална и специ-
јална изработка 

— Термички или механички анализато-
ри — претворачи во нормална и спе-
цијална изработка 

90.26/2а Други мерачи за гасови 
Ех. 
Волуметриски мерачи за мерење на про-
токот на гасот, во потрошувачката и 
производството, над 6 m 3 / h 

90.26/26-3 Други мерачи за течности 
Ех. 
Мерачи на протокот со тркалезни запци, 
со компензација на температурата и 
специфичната тежина, со пишувачи на 
картички и со регулатори 

90.28 Електрични и електронски инструменти 
и апарати, за мерење, проверка, анализа 
и автоматска регулација 
Ех. 
— Магнетски претворачи на протокот со 

магнетнострујни конвертори за тем-
пература над 90оС во специјална vi3-
работка 

— Претворачи на протокот со тркалезни 
запци, со компензација на температу-
рата и специфичната тежина, со бру-
то и нето — тотал т а т а р и 

— Електронски „таргет" претворачи на 
протокот 

— Повеќебојни потенциометарски пишу-
вачи за повеќе од 12 точки 
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— Конвертори за мерење на температу-
рата во експлозивно сигурносна изра-
ботка од типот EMS (пневматски) 

— Електронски претворачи на ниво со 
прирабница за појаки вискозни и 
корозивни течности во специјална 
изработка 

— Електронски претворачи и регулато-
ри на ниво врз база на и с т е к у в а њ е , 
со Куќиште и без Куќиште , . 

— Електрични сигнализатори на ниво 
со пливец во ексилозионо сигурносна 
изработка 

— Електрични сигнализатори на ниво 
врз база на истискување во обична 
и специјална изработка 

— Електронски претворачи на апсолу-
тен притисок 

— Пресостати во обична и специјална 
изработка, освен со жива 

— Електронски пишувачи за вградува-
ње во контролни плочи, и комбина-
ција на пишува,чи и регулатори 

— Електронски регулатори на смеса 
(аналогни и дигитални) 

— Електронски регулатори на девија-
ција 

— Дигитално-аналогни конвертори 
— Аналогно-дигитални конвертори". 

2. Ова решение се применува на увозот што се 
врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година. 

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

Е. п. бр. 1192 
20 декември 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, с. р. 

Тарифен 
број на 
Царинската ' Н а и м е н у в а њ е 
тарифа 

1 2 

1039. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот за -
кон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79 и 
52/79) и точка 6 став 1 одредба под 13 од Одлуката 
за критериумите што ќе се применуваат при нама-
лувањето на царината на увозот на специфична 
опрема во 1979 година („Службен лист на СФРЈ", 
број 65/79), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ 
НА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ 
ВО ПРОИЗВОДСТВО НА ЛИНЕАРАЛКИЛБЕНЗОЛ 

1. На увозот на производите од долунаведените 
тарифни браеви, односно ставови на Царинската 
тарифа — специфична опрема џгго се користи во 
производството на линеаралкилбензол, наместо 
стапките на царината предвидени во Царинската 
тарифа ќе се применува царинската стапка од 5% 

84.10/Зв Центрифугални пумпи, освен овие од 
точка 1 на овој тарифен број во „Ѕ" из-
работка 
Ех. 
Центрифугални пумпи за транспорт ,на 
јагленоводород, бензол, LAB и тешки 
алкилати. изработени во „Ѕ" изработка 
со капацитет над 0,24 rn/min 

84 . l l / l a -2 Вакуум-пумпи 
Ех. 
Вакуум-пумпи за обезбедување на ва-
куум во процесот, со капацитет од 
1 500 1/h 

84.15/36 Други фрижидери и разладна опрема, 
ДРУГИ 
Ех. 
Уреди за добивање на „сув лед" (цврс? 
СО-2), во процесни цели 

84.17/2Ѓ-2 Машини и уреди за дестилација и е за -
поризација, друго 
Ех, 
— колони за пробни дестилации на из-

вадоци на бензол, LAB, алкилати и 
јагленоводород 

— уреди за евапоризација на интерен 
гас (азот) во процесот на производ-
ството на LAB 

84.18/2а Уреди и апарати за филтрирање или 
пречистување на гасови (вклучувајќи 
го и воздухот) 

'Ех . ' 
— Уреди за пречистување на излезен 

гас од честички на флуороводородна 
киселина и органски материи израбо-
тени од дезоксидиран легиран челик, 

отпорен на агресивни материи, со капа-
цитет од 30.000 m 3 /h на гас 

84:59/8к Други машини и механички уреди, други 
Ех. 
— Уреди за неутрализација на течни 

отпадни материјали (полимер, катран, 
кисели материјали) со дупликат и 
мешалка изработени од деок сид иран 
легиран челик, со капацитет од 9 m s / h 

— Реактори за каталитичка дехидроге-
нација на N-парафин, изработени од 
не'рѓосувачки челик, со капацитет 
од 80.000 kg /h на N-парафин^ 

— Реактори за третирање на рецикл 
парафин со алумин, изработени од 
не'рѓосувачки челик, со капацитет од 
50.000 kg /h парафин 

— Реактори за алкилација на бензол, 
изработени од не'рѓосувачки челик со 
капацитет од 280.000 kg /h смеса од 
бензол и олефин 

— Уреди за регенерација на калиум-
-хидроксид со мешалка и едуктор, 
изработени Јод емајл челик 

— Уреди за согорување на отпадните 
- гасови во производството на LAB. со 

капацитет од 131.000 m 3 / h н а отпаден 
гас 
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85.17/Зв Електрични апарати за комбинирана, 
звучно(визуелна сигнализација, други 
Ех, 
Уреди за сигнализација на зголемена 
концентрација на водород и јагленоводо-
род во воздухот ири производството на 
LAB 

90.25 Инструменти и апарати за физички и 
хемиски анализи 
Ех, 
Поларни планиметри за определување 
распоредот на точките на ћриење на јаг-
леноводород 

90.28/Зг Други електронски инструменти и апа-
рати, други 
Ех. 
— Гасни хромометографи линеарно про-

грамира ни за температура до ЗОО̂ С 
— Гасни изотомерни хроматографи за 

температура до 350оС 
— Спектрофотометри 
— Спектометри 

90.2Р/56 : Други неелектронски инструменти и апа-
рати 
Ех. 
— Апарати за мерење на сулфур во 

флуиди за производство на LAB 
— Амперметарско-волуметриски апарати 

за мерење на волуменот на ароматсхи 
јагленоводороди 

2. Ова решение се применува на увозот што се 
врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година. 

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

на 

Е, п, бр, 1191 
27 декември 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, с. р. 

1040. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот 
закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79 
и 52/79) и точка 6 став 1 одредба под 13 на Од-
луката за критериумите што ќе се применуваат 
при намалувањето на царината на увозот на спе-
цифична опрема во 1979 година („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 65/79), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМА-
ЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕ-
ЦИФИЧНА ОПРЕМА КОЈА СЕ КОРИСТИ ВО 
ПРОИЗВОДСТВОТО НА ВЕШТАЧКИ ХЕМИС-

КИ ЃУБРИЊА 

1. Во Решението за намалување на царината 
на увозот на специфична опрема која се користи 
во производството на вештачки хемиски ѓубриња 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 63/78 и 65/79), во 
точка I се вршат следните дополненија:' 

1) во тар. број 84.10/2 по втората алинеја се 
додаваат две нови алинеи, кои гласат: 

„ — Клипни пумпи за пулзациони 
садови со воздушен погон со 
проток 10 1/mm. и притисок по-
веќе од 150 кр /ст 2 . 

— Клипни пумпи за дозирање на 
кондензати со проток од 4m s/h и 
притисок повеќе од 150/ст2"; 

2) во тар. број 84.10/3 по деветтата алинеја Св 
додава нова десетта алинеја, која гласи: 

,, — Пумпи на кондензати за одржу-
вање на постојан притисок изра-
ботени од не'рѓосувачки матери-
јал, со проток повеќе од 12ш8/ћ и 
притисок 15 kg/cm2 и повеќе"; 

3) по тар број 84.10/4 се додаваат два нови 
тарифни броја, кои гласат: 
„84.10/56 Други пумпи за течности и елеватори 

на течности 
Ех. 
Ејектори — млазни пумпи за течност 
ти во производството на вештачки ѓу-4 
бриња, изработени од високолегирани 
Cr—Ni челици, со проток од 70.000 до 
150.000 kg/h 

84.11/1 а—3 Други пумпи и компресори 
Ех. 
Ејектори, млазни пумпи за процесни 
гасови во производството на вештачки 
ѓубриња, изработени од високолегирани 
челичи C r - N i , со проток од 15 до 300 
Nm3/h"; 

4) во тар. број 84.11/16 по четвртата алинеја Св 
додава нова петта алинеја, која гласи: 

,,— Центрифугални компресори . за јаг-
лен диоксид со работен притисок над 
100 At"; 

5) во тар, број 84.11/4 по петтата алинеја се де-
дава нова шеста алинеја, која гласи: 

„— Ламелести дувалки"; 
6) во тар. број 84.17 / 2 ж - 2 по првата алинеја 

се додаваат три нови алинеи, кои гласат: 
„— Кондензатори за карбамат со прити-

сок над 100 At, изработени од високо^ 
легирани Cr—Ni челици 

— Флуидизациони ладилници за амси 
ниумнитрат со капацитет над 30 t/h, 
изработени од не'рѓосувачки челик 
или алуминиум 

— Ладилници на карбамат, изработени 
од не'рѓосувачки материјали, со изме-
на на топлината повеќе од 100.000 
kcal/h"; 

7) во тар. број 84.21/3 по првата алинеја се до-
даваат три нови алинеи, кои гласат: 

а— Уреди за распрскување на раствори-
те на амониумнитрат 

- г Уреди за распрскување на растворив 
те на моноакониумфосфат џ 

- - Уреди за распрскување на раствори-
те на варниот амониумиитрат"; 

1 2 
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8) во тар. број 84.59/8к по деветнаесеттата али-
неја се додаваат две нови алинеи, кои гласат: 

,,— Мелници за мелење гранули на веш-
тачки ѓубриња над 2 mm 

— Уреди за (волуменско) дозирање со 
распрскување на хемиските средства 
за обложување на гранулите"; 

9) по тар број 85.19 се додаваат шест нови та-
рифни броеви, кои гласат: 
„90.24/1 Манометри 

Ех. 
Диференцијални манометри освен ж и -
вини 

90.24/2в Други инструменти и апарти, за мере-
ње, контрола и автоматско регулирање 
на протокот, длабочината, притисокот 
или другите променливи вредности на 
течностите или гасовите или за автомат-
ско регулирање на температурата 
Ех. 
— Пневматски „таргет" претворачи на 

протокот со големина 3/4" до 4" 
— Дегазатори за турбински претворачи 

на протокот и за претворачи на про-
токот со тркалезни запчаници 

— Пневматски претворачи на протокот 
од типот со променлива површина 

— Индикатори на протокот ротометар-
ски 

— Пневматски претворачи со прирабни-
ца за фосфорна киселина 

— Пневматски претворачи и регулатори 
на нивото со нуркач, со Куќиште и 
без Куќиште 

— Пневматски регулатори на девијаци-
ја 

50.25, Инструменти и апарати, за физички и 
хемиски анализи и др. 
Ех. 
— Анализатори — претворачи врз база 

на радијација во нормална и специ-
јална изработка 

— Анализатори - претворачи врз база 
на хемиски афинитет во нормална и 
специјална изработка 

— Електрични и магнетски анализатори 
— претворачи во нормална и специ-
јална изработка 

— Термички или механички анализа-
тори — претворачи во нормална и 
специјална изработка 

— Анализатори за континуирана ана-
лиза на густината и концентрација-
та на азотната киселина, сулфурна-
та или фосфорната киселина во нор-
мална и специјална изработка 

90.26/2а Други мерачи за гасови 
Ех. 
Волуметриски мерачи за мерење прото-
кот на тасот во потрошувачката и произ-
водството за протоци над 6 m s / h 

90.26/26-3 Други мерачи, за течности 
Ех. 
Мерачи за протокот со тркалезни запча-

в ници со компензација на температурата 
и специфичната тежина, со пишувачи 
на картички и регулатори 

90.27/3 Дрхги бројачи 
Ех. 
Дигитални и аналогни тахометри со 
броила и со ,регулација на 'брзината на 
вртењето на турбоуредите"; 

10) во тар. број 90,28/1, 3, 4 и 5 цифрите: ,Д, 3. 
4 и 5" се бришат, а по петтата алинеја се додаваат 
деветнаесет нови алинеи, кои гласат: 

,,— Претворачи на протокот со тркалезни 
запчаници со компензација на темпе-
ратурата и специфичната тежина, со 

' бруто и нето тотализатори 
— Електронски „таргет" претворачи на 

ц протокот 
— Електронски претворачи на протокот 
— Повеќебојни потенцз-шметриски пи-

шувачи за повеќе од 12 точки 
— Потенциометриски индикатори на 

температурата за повеќе од 10 точки 
(аналогни и дигитални) 

— Конвертори за Мерење на темпера-
турата во експлозивно сигурносна из-
работка од типот EMS (пневматски) 

— Електронски претворачи на ниво со 
прирабница за многу вискозни и ко-
розивни материи во специјална изра-
ботка 

— Електронски претворачи и регулатори 
на ниво врз база на и з и с к у в а њ е , со 
Куќиште и без Куќиште 

— Електрични сигнализатори на ниво со 
пливец во експлозионо сигурносна 
изработка 

— Радиоактивни претворачи на ниво за 
садови со материи што крр!стали-
зираат 

— Електрични еигнализатори на ниво 
врз база на и з и с к у в а њ е во обична и 
специјална изработка 

— Електронски претворачи на апсолут-
ниот притисок 

— Пресостати во обична и специјална 
изработка, освен со жива 

— Електронски пишувачи за вградува-
ње и контролни плочи, и комбинаци-
ја на пишувачи и регулатори 

— Електронски регулатори на смеса 
(аналогни и дигитални) 

— Електронски регулатори на девија-
цијата 

— Дигитално-аналогни конвертори 
— Аналогно-дигитални конвертори 
— Соленоидни вентили во специјална 

изработка". 
2. Ова решение се применува на увозот што се 

врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година. 
3, Ова решение влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ" , 

Е. п. бр. 1187 
20 декември 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, с. р. 
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1041. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот 
закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79 и 
52/79) и точка 6 став 1 одредба под 13 од Одлуката 
за критериумите што ќе се применуваат при нама-
лувањето на царината на увозот на специфична оп-
рема во 1979 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
65 /79), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ 
НА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ 

ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА САЃИ 

1. На увозот на производите од долунаведените 
тарифни броеви, односно ставови на Царинската 
тарифа — специфична Опрема што се користи во 
производството на саѓи, наместо царинските стап-
ки предвидени во Царинската тарифа ќе се приме-
нува царинската стапка од 5%. 

Тарифен 
број на 
Царинската Н а и м е н у в а њ е 
тарифа 

1 2 

84.10/2а Клипни пумпи со регулација на капа-
цитетот, за агресивни хемиски матери-
јали 
Ех. 

I Клипно-мембрански пумпи за дозирање 
на адитиви, со капацитет од 0 до 100 
1/h и притисок од 14 bara, со мож-
ност на регулација на капацитетот 

84.13/16-2 Горшшици за гасовити горива со капа-
цитет над 20.000 kcal/ 
Ех. 
Горилници за согорување на отпадни 
гасови со нискокалорична вредност, од 
производството на саѓи 

84ЛЗ/1в-2 Горилници за комбинација на горива со 
капацитет над 20.000 kcal/h. 
Ех. 
Горилници со посебна конструкција за 
реактори на саѓи, за комбинирано ложе-
ње со природен гас или со масло со ка-
пацитет од 300.000 до' 600.000 kcal/h и 
20.000.000 до 30.000.000 kcal/h 

. 84.16/16 Други каландери и слични машини за 
валање 
Ех. 
Уреди за обликување на вреќи напол-
нети со саѓи, со валјаци и гумени лен-
ти со капацитет од 400 вреќи/ћ 

84.17/2К Други машини, уреди и опрема и нивни 
делови 
Ех. 
— Предгрејачи на процесниот воздух 

за чадење, од типот „цевка и цевка", 
грбачи со излезни гасови од реак-
торот изработени делумно од огно-
отпорен и не'рѓосувачки челик отпо-
рен на дејствување на саѓи и п р е с -
ниот гас 

— Пред грејачи на масла за чадење, 
греење со водена пареа, со изменлив 
сноп 

— Изменувачи нa топлината масло-про-
цесен гас, што се состои од спирали 
вметнати во чадоводот на процесните 
гасови, изработени од не'рѓосувачки 
и огноотпорен челик 

— Уреди за термичко стегање на плас-
тични фолии навлечени на палети со 
саѓи ставени во вреќи 

— Ротациони сушилници за саѓи, с0, 
директно — индиректно греење, со, 
капацитет од 68.000 kg/ден со тапан 
од нерѓосувачки челик отпорен на 
дејствување на саѓи и други вна-
трешни делови од високоотпорни ле-
гури 

84.18/2е У р е д и и апарати за филтрирање или 
пречистување на други течности 
Ex. 

" Филтери за одвојување на механичка 
нечистотен и цврсти кристали од масло 
за реакција на чадање 

84.19/2в Машини за пакување 
Ех. 
Машини за ставање во вреќи на саѓи 
полуавтоматски, со вградена вага за до-
зирање на капацитетот од 400 вреќи/h', 
делумно изработени од не?рѓосувачки 
материјал отпорен на дејството на саѓи 

.4.21/5 Други механички апарати и уреди заѓ 
исфрлување, дисперзија или распрску-
вање на течности или прав и др 
Ех. 
Дизни (брзгалки) за впрскување на' 
масло во реактори за производство на 
саѓи, изработени од високолегирани че-
лици, огноотпорни и не'рѓосувачки 

84.59/8Ј Пропелерски мешалки, други 
Ех. . 
Мали мешалки (агитатори) со сила до 
0.5 KW за мешање на хемиски средства 
потребни при производство на саѓи, со 
електромотор, изработени од не'рѓосува-
чки челик 

84.59/8к Други машини и механички уреди 
Ex. 
— Ротациони сита за саѓи, за одделува-

ње на крупни гранули и прав, ,изра-
бетсни од не'рѓосувачки материјали 

— Микромелнпци (пулверзатори) " за? 
фино мелење на несакани примеси вО, 
саѓи, изработени од материјал отпо-
рен на дејството на саѓи и процесни: 
гасови 

— Гранулатори за водена гранулација 
на саѓи со спирални игли, со капа-. 
цитет од 36,000 kg/дин, изработен^ 
од не рѓосувачки челик отпорен на? 
дејството на саѓи. 
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90.24/1 Манометри 
Ех. 
Дифернцијални манометри, освен ж и в и -
ни 

90.24/2в Други инструменти и апарати за мере-
ње, контрола и автоматско контролира-
ње на протокот, длабочината, притисо-
кот или други променливи вредности на 
течности или гасови, или за автоматско 
контролирање на температурата 
Ех. 
— Пневматски „таргет" претворачи на 

протокот со големина од 3/4" до 4" 
Дегазатори за турбински. претворачи 
на протокот и претворачи на прото-
кот со елипсоидни запчаници 

— Пневматски претворачи на протокот 
од типот на променлива површина 
(Variable area) 

— Индикатори на протокот, ротометарс-
ки 

— Пневматски претворачи и регулатори 
на нивото со нуркач, со и без Куќиш-
.те (displacer tupe) 

— Пневматски регулатори на девијации 

'90.25 Инструменти и апарати за физички и 
хемиски анализи, и др. 
Ех. 
— Анализатори (претворачи) врз база 

на радијација во нормална и специ-
јална изработка 

— Анализатори (претворачи) врз база 
на хемиски афинитет во нормална и 
специјална изработка 

— Електрични магнетски анализатори 
(претворачи) во нормална и специјал-
на изработка 

— Технички или механички анализато-
ри (претворачи) во нормална и спе-
цијална изработка 

90.26/2а Други мерачи за гасови 
Ех. 
Волумотриски мерачи за мерење на про-
токот на гасот во потрошувачката и 
производството, над 6 кубни метри на 
час 

90.26/26-3 Други мерачи за течност 
Ех. 
Мерачи на протокот со елипсоидни за -
пчаници со компензација на темпера-
турата и специфичната тежина, со пи-
шувачи на картички и регулатори 

90.27/3 Други бројачи 
Ех. 
Дигитални и аналогни тахометри со бро-
ила и со регулација на брзината на 
вртењето на турбоуредите 

90.28 Електрични и електронски инструменти 
и апарати за мерење, проверување, ан.а-
лиза и автоматска регулација 
Ех. 
— Претворачи на протокот со елипсо-

идни запчаници, (Positive Displace-
ment Meters) со компензација на тем-
пературата и специфичната тежина, 
бруто- и нето — тотализатори. 
Електронски 
протокот 

„таргет" претворачи на 

— Вишебојни потенциометарски пишу-
вачи за повеќе од 12 точки 

— Потенциометриски индикатори на 
температурата за повеќе од 10 точки 
(аналогни и дигитални) 

— Претворачи за мерење на температу-
рата во експлозионо сигурносна из-
работка од типот EMS (пневматски) 

— Електронски претворачи на нивото 
со прирабница за високо вискозна и 
корозивна медија во специјална из-
работка 

— Електронски претворачи и регулато-
ри на нивото врз база на истиснува-
ње. со и без Куќишта 

— Електрични сигнализатори на ниво-
то со пливец во експлозионо сигур-
носна изработка 

— Електрични сигнализатори на нивото 
врз база на истиснување во обична и 
специјална изработка 

— Електронски претворачи на апсолу-
тен притисок 

— Пресостати во обична и специјална 
изработка, освен со жива 

— Електронски пишувачи за вградува-
ње во контролни плочи, и комбина-
ција на пишувачи и регулатори 

— Електронски регулатори на смеса 
(аналогни и дигитални) 

— Електронски регулатори на девија-
цијата 

— Дигитално-аналоши конвертори 
— Аналогно-дигитални конвертори 
— Солеиоидни вентили во специјална 

изработка. 
2. Ова решение се применува на увозот што се 

врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година. 
3. Ова решение влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ" . 

Е. п. бр. 1186 
27 декември 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, с. р. 
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1042. 

Врз основа на точка 1 став 1 од Одлуката за 
составот на сојузните комитети („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 26/78), претседателот на Сојузниот коми-
тет за енергетика и индустрија, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НА СОСТАВОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА 

ЕНЕРГЕТИКА И ИНДУСТРИЈА 

1. Во Решението за утврдување на составот на 
Сојузниот комитет за енергетика и индустрија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 53/78 и 16/79), во тон" 
ка 1 оддел под а) одредбата под 10 се менува и гласи: 

,ДО) Општото здружение на рудниците на јаглен 
на Југославија: 

Ќук инж. Љубо, секретар за Одборот за нау-
чноистражувачка работа и вршител на должноста 
секретар на Општото здружение на рудниците на 
јаглен на Југославија". 

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

Е. п. бр. 3962/2 
20 декември 1979 година 

Белград. 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

енергетика и индустрија, 
инж. Стојан Маткалиев, с. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и член 4 од Законот за одликувањата на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија од-
лучува да се одликува 

— за долгогодишна револуционерна работа и 
извонредни заслуги во организирањето и изградба-
ва на социјалистичкото самоуправно општество, ка -
ко и за значаен придонес кон општиот развој на 
земјата и зацврстување на слободата и независно-
ста на Социјалистичка Федеративна Република Ј у -
гославија 

СО ОРДЕН ЈУНАК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИОТ 
ТРУД 

Доланц Стане Стане. 

Бр. 61 
15 мај 1979 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р, 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

998. Закон за утврдување на вкупниот обем 
на расходите на Буџетот на федераци-
јата за 1980 година - - - — — 1953 

999. Буџет на федерацијата за 1980 година 1954 
1000. Закон за извршување на Буџетот, на фе-

дерацијата за 1980 година — — — — 1991 
1001. Закон за измени на Законот за утврду-

вање на вкупниот обем на расходите на 
Буџетот на федерацијата за 1979 година 1994 

1002. Измени и дополненија на Буџетот на фе -
дерацијата за 1979 година - -r- - - 1994 

1003. Закон за привремено утврдување на Про-
екцијата на платниот биланс на Југо-
славија за 1980 година ,Проекцијата на 
девизниот биланс на Југославија за 1980 
година и износот на девизите за потре-
бите на федерацијата во 1980 година — 1995 

1004. Одлука за целите и задачите на заеднич-
ката емисиона и парична политика и на 
заедничките основи на кредитната поли-
тика во 1980 година — — — — — 1996 

1005. Одлука за заедничката девизна полити-
ка на Југославија за 1980 година - — 1998 

3006. Одлука за измена на Одлуката за утвр-
дување на вкупниот износ на девизите за 
потребите на федерацијата во 1979 година 2003 

1007. Одлука за утврдување на приходите од 
царини и од други увозни давачки ИГРО 

во 1980 година и се отстапуваат на Ин-
тересната заедница на Југославија^ за 
економски односи со странство — — — 2003 

1008. Одлука за одобрување на Измената на 
Финансискиот план на Сојузната дирек-
ција за резерви на индустриски произво-
ди за 1979 година — — — - — — 2004 

1009. Одлука за одобрување на Финансискиот 
план на Сојузната дирекција за резерви 
на индустриски производи за 1980 година 2004 

1010. Одлука за одобрување на Измените и 
дополненијата на Финансискиот план на 

Сојузната дирекција за резерви на пре-
хранбени производи за 1979 година — 2004 

1011. Одлука за одобрување на Финансискиот 
план на'Сојузната дирекција за резерви 
на прехранбени производи за 1980 година 2004 

1012. Резолуција за политиката на остварува-
њето на Општествениот план на Југосла-
вија за периодот од 1976 до 1980 ,во 1980 
година — — — — — — — — — 2005 

1013. Одлука за измени на Одлуката за рас-
поредување на девизите утврдени за по-
требите на органите на федерацијата и 
за потребите за остварување на правата 
и должностите на федерацијата за 1979 
година - ' - - - - - . - - - 2017 

1014. Одлука за критериумите што ,ќе се при^ : . 
менуваат при намалувањето на царината 

. ... . на увозот на суровини и репродукциони 
,материјали во 1979 година — — — — 2017. 
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1015; Одлука за ослободување од плаќање на 

увозни давачки на увозот на мазут, су-
кова нафта, нафтени гасови и други га-
совити јагленоводороди во гасовита сос-
тојба - - - - - - - - 2018 

1016. Одлука за намалува.ње на посебната так-
са на увезени стоки и за намалување на 
давачката за израмнување на даночното 
оптоварување на увезени стоки за опре-
ма што не се произведува во земјата а се 
увезува за потребите на основните орга-
низации на здружен труд од приоритет-

ните дејности предвидени со Оп.штестве-
ниот плам на Социјалистичка Автономна 
Покраина Косово - — — - — — 2019 

1017. Одлука за ослободување од -плаќање да- . 
вачгга за израмнување на даночното оп-
тозарување на увезените стоки и за на-
малување на посебната такса на увезе-
ните стоки — јаглен за коксирање — — 2019 

1018. Одлука за максимиоање на учеството за 
покритие на трошоците на прометот — 2020 

1019. Одлука за дополнение на Одлуката за 
трошоците на работењето што организа-
циите на здружен труд за давање услу-
ги во меѓународниот стоковен и патнич-
ки промет можат да ги плаќаат во стран-
с к о - - 2020 

1020. Одлука за дополнение на Одлуката за 
условите за стекнување и користење на 
динарски побарувања на странски лица 2020 

1021. Одлука за критериумите што ќе се при-
менуваат при донесувањето на решение 
за рампласман - .— — - — — — 2021 

1022. Одлука за престанување на важењето 
на Одлуката за утврдување на критери-
умите за селективна промена на цени-
те на производите и услугите од надлеж-
ност на федерацијата — — — — - 2022 

1023. Одлука за престанување на важењето на 
Одлуката за определување на максимал-
ните цени на производите илуслугите — 2022 

1024. Решение за ослободување од плаќање 
цани на на УВОЗОТ на магнетофонски лен-
ти за потребите на слепи лица — — — 2022 . 

1025. Решение за- измена на Решението за на-
малување на царината на увоз на локо-
мотиви, вагони и електромоторни возила 
за потребите на Југословенските же -
лезници - - - - - - - - 2022 

1026. Решение за намалуваше на царината, на 
увозот на специфична опрема што се ко-
ристи во производството на бели лимови 2023 

1027. Решение за дополненија на Решението 
за намалување на царината на увозот на 
специфичната опрема што се користи во 

3028. 

Страна 
ката на железна руда и во производство-
то на кокс, железо и челик — — — — 2024 

1029. Решение за дополнение на Решението за 
намалување на царината на увозот на 
специфична опрема што се користи во 
рудниците на боксит и во производството 
на аноди за електролиза на алуминиум, , 
глиница и алуминиум — — — — — 2025 

1030 Решение за дополнение на Решението за 
намалувањ,е на царината на увозот 'на 
специфична опрема што се користи во 
рудниците на бакар и во производството 
на катоден бакар — — - — — — 2025 

1031. Решение за дополнение на Решението 
за намалување на царината на увозот 

, на специфична спрема за рудници и 
облагородување на неметали — — - 2026 

1032. Решение за дополнение на Решиието за 
намалување на царината на увозот на 
специфичната опрема што се користи 
во производството на вештачки смоли 
и полна кри л атни дисперзии 2026 

1033. Решение за дополнение на Решението 
за намалување на царината на увозот на 
специфична опрема за производство на 
фосфорна киселина - - 2027 

1034. Решение за измени и дополненија на 
Решението за намалување на царината 
на ,увозот на специфична опрема за про-
изводство на сулфурна киселина 2028 

1035. Решение за намалување на царината на 
увозот на специфична опрема што се 
користи во производството па деривати 
на 6-аминопеницилинска киселина — — 2029 

1033. Решение за измени и дополненија на 
Решението за намалување на царината 
на увозот на специфична опрема што се 
користа во. производството на разбла-

. жена (460/о) азотна киселина 2030 
1037. Решение за дополненија на Решението за 

намалување на царината на увозот па 
специфична опрема што се користи во 
производството на лимонска и винска г 

киселина 2031 
1038. Решение за дополненија на Решението 

за намалување на царината на увозот 
на специфична опрема што се користи 
во производството на амонијак — — — 2032 

103.9. Решение за намалување на царината на 
увозот на специфична опрема што се 
КОРИСТИ во производство на линеарал-
,килбензол 2034 

1040. Решение за дополненија на Решението за 
намалување на царината на увозот на 
специфична опрема што се користи во 
производството на вештачки хемиски 
ѓубриња 2035 

1041. Решение за намалување на царината на 
увозот на специфична опрема што се 

рударските и геолошките истражувања 
Решение за дополнение на Решението за 
намалување на царината на увозот на 
специфична опрема што се користи во 
рудниците на железна руда, во подготов-

2023 користи во производството на саѓи - - 2037 
1042. Р е ш е н а за измена на Решението за ут-

"врдуање на составот на Сојузниот ко-
митет за енергетика и индустрија 2038 

Одликувања 2031' 


