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У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРА-

ЦИЈАТА ЗА 1974 ГОДИНА 
Се прогласува Буџетот на федерацијата за 1974 

година, што го усвои Сојузната скупштина, на сед-
ницата на Соборот на народите од 27 декември 1973 
година и на седницата на Општествено-политичкиот 
собор од 27 декември 1973 година. 

ПР бр. 261 
28 декември 1973 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

БУЏЕТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1974 
ГОДИНА 

I. ОПШТ ДЕЛ 

Член 1 
Вкупните расходи на Буџетот на федерацијата 

за 1974 година се утврдуваат во износ од 41.513,000.000 
динари. 

Расходите на Буџетот на федерацијата за 
1974 година се намируваат: 

1) од сопствените приходи на федерацијата во 
износ од 18.153,000 000 динари; 

2) од придонесите на републиките и автоном-
ните покраини утврдени според одредбите на Зако-
нот за финансирање на федерацијата во износ од 
20.160,000.000 динари: 

3) од кредитите на Народната банка на Југосла-
вија и од средствата на обврзниците што ќе ги из-
даде федерацијата во 1974 година во вкупен износ 
од 3.200,000.000 динари. 

Член 2 
Во постојаната буџетска резерва на федераци-

јата се издвојува 1% од изворните приходи на Бу-
џетот на федерацијата зч 1974 година. 

Средствата на постојаната буџетска резерва на 
федерацијата, формирани до 31 декември 1973 го-
дина, изнесуваат 294,364 611 динари, од што беска-
матните кредити што федерацијата им ги доделила 
на Социјалистичка Република Босна и Хирцеговина, 
на Социјалистичка Република Македонија, на Соци-
јалистичка Република Словенија и на Социјалис-
тичка Автономна Покраина Косово, со рок за вра-
ќање во 1974 и 1975 година, изнесуваат 100,000.000 
динари. 

Член 3 
Расходите по основните намени и приходите по 

видови, форми и потформи се утврдуваат во Билан-
сот на расходите и приходите на Буџетот на феде-
рацијата за 1974 година, во следните износи: 

Б И Л А Н С 

НА РАСХОДИТЕ И ПРИХОДИТЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1974 ГОДИНА 
I. РАСХОДИ 

Класификациони број 

на распо- на распо-
редната редната 
група подгрупа 

Р а с х о д и 

И з н о с 

на распо- на распоред-
редната ната група 
подгрупа 

1 

07-2 
07-2-1 
07-2-2 
07-2-3 

Основна намена 07. Работа на Сојузните органи и 
организации 
Средства распоредени во одреден износ 
— за редовна дејност 
— за посебни намени (освен за инвестиции) 
— за општи општествени потреби 

634 035 820 
683.075.560 
687,675 260 2.004,786 640 

Вкупно основната намена 07 2.004,786.640 
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Основна намена 08. Народна одбрана 
08-2 Средства распоредени во одреден износ 19.559,000 000 

Вкупно основната намена 08 19 559,000 ООО 

Основна намена 09. Општи дополнителни средства 
на стопански недоволно развиените републики и 
САП Косово 

09-2 Средства распоредени во одреден износ 2 863,000 ООО 

Вкупно основната намена 09 2.863,000.000 

Основна намена 10. Наменски дополнителни сред-
ства 

10-2 Средства распоредени во одреден износ 7.264,000 000 

Вкупно основната намена 10 7.264,000 ООО 

Основна намена 13. Дејност на општествено-поли-
тичките организации 

13-2 Средства распоредени во одреден износ 117,776.000 

Вкупно основната намена 13 117,776.000 

Основна намена 14. Нестопански инвестиции 
14-2 Средства распоредени во одреден износ 427,255 000 

Вкупно основната намена 14 427,255.000 

Основна намена 15. Обврски на федерацијата по 
основ на инвестиции во стопанството 

15-2 Средства распоредени во одреден износ 40,000.000 

Вкупно основната намена 15 40,000.000 

Основна намена 16. Интервенции во стопанството 
16-2 Средства распоредени во одреден износ 6 735,000.000 

Вкупно основната намена 16 6.735,000 ООО 

Основна намена 17. Обврски од поранешните години 
17-2 Средства распоредени во одреден износ 1 926,352.000 

Вкупно основната намена 17 1.926,352.000 

Основна намена 18. Издвојување во постојаната бу-
џетска резерва на федерацијата 

18-2 Средства распоредени во одреден износ 181,000 000 

Вкупно основната намена 18 181,000 000 

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

19-2-21 — Тековна буџетска резерва 319,830.360 
Вкупно основната намена 19 319,830 360 

Основна намена 20. Надоместок на Службата на оп-
штественото книговодство 

20-2 Средства распоредени во одреден износ - 75,000 ООО 

Вкупно основната намена 20 75,000 ООО 

ВКУПНО РАСХОДИТЕ 41 513,000 ООО 
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II. ПРИХОДИ ВО БИЛАНСОТ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА -

- Страна 2051 

Класификацион број на И з н о с 

формата потфор- П р и х о д и , на потформа- вкупно на 
на прихо- мата на та на прихо- формата на 

дите приходите дите приходите 
1 2 3 4 5 

Вид 3. Такси 
34 Конзуларни такси 58,000.000 
33 Царински такси 42,000 ООО 

Вкупно вид 3. Такси 100,000.000 

Вид 4. Царини и посебни царински давачки 
41 411 Царини и посебни давачки 12 100 ООО ООО 

412 Посебни такси на увезени стоки " 3 900 ООО ООО 
413 Посебни давачки при увозот на земјоделско-пре-

хранбени производи 160,000 ООО 16 160,000.000 

Вкупно вид 4. Царини и посебни царински давачки 16 160,000 ООО 

Вид 5. Приходи според посебни сојузни прописи 
51 Позитивни курсни разлики ^ 600,000 ООО 
52 Средства на кредитите на Народната банка на Ју-

гославија 1.400,000 ООО 
53 Средства по основ на обврзници што ќе се издадат 

во 1974 година 1.800,000 ООО 3 800,000 ООО 

Вкупно вид 5. Приходи според посебни сојузни про-
писи 3 800,000.000 

Вид 6. Приходи на сојузните органи и други разни 
приходи 

61 Приходи на сојузните органи и организации 1 200,000 ООО 
62 Други разни приходи 93,000 ООО 

Вкупно вид 6. Приходи на сојузните орга,ни и други 
разни приходи ^ 1 293,000 ООО 

Вид 7. Приходи од други општествено-политички 
заедници 

71 Придонеси од републиките и од автономните пок-
раини 

711 Придонес од Социјалистичка Република Босна и 
Херцеговина 2 448,539 ООО 

712 Придонес од Социјалистичка Република Македонија 1 139 386 ООО 
713 Придонес од Социјалистичка Република Словенија 3 395,652 ООО 
714 Придонес од Социјалистичка Република Србија, без 

автономните покраини 5 218,240 ООО 
715 Придонес од Социјалистичка Република Хрватска 5 379,834 ООО 
716 Придонес од Социјалистичка Република Црна Гора 417,297 ООО 
717 Придонес од Социјалистичка Автономна Покраина 

Војводина 1 968,184.000 
718 Придонес од Социјалистичка Автономна Покраина 

2.0.160,000.000 Косово 192,868 ООО 2.0.160,000.000 

Вкупно вид 7. Приходи од другите општествено-по-
литички заедници 20.160,000 ООО 

Вкупно приходите за распоред (видови 3 до 7) 41.513,000.000 
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И. ПОСЕБЕН ДЕЛ 

Член 4 
Расходите во износ од 41 513,000 000 динари, што се искажани по основните намени во Билансот на 

расходите и приходите на Буџетот на федерацијата за 1974 година, се распоредуваат по носители, ко-
рисници и поблиски намени во посебниот дел на Буџетот на федерацијата за 1974 година, кој гласи: 

Број на Ра споредна 
позици- група или 

јата подгрупа 

1 

Основна и поблиска намена 

И з н о с 

2 

на позицијата на основ-
ната намена 

РАЗДЕЛ 1 ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-
ВИЈА 
Основна намена 97 — Работа на сојузните органи и 
организации 

1 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 3,588 700 
2 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 450.000 
3 07-2-2 Надоместоци на личните доходи и други примања 

на функционерите и на лицата со посебен статус 6,102 390 
4 07-2-2 Надоместоци за одвоен живот од семејството 144 ООО 
5 07-2-2 Патни трошоци - 800 ООО 
6 ' 07-2-2 Концелариски материјал '250 ООО 
7 07-2-2 Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци 190.000 
8 07-2-2 Трошоци на репрезентацијата 500 000 
9 07-2-2 Патувања и посети 8,000.000 

10 07-2-2 Надоместоци за надворешни соработници 150 ООО 
11 07-2-2 Претплата на службени весници, списанија и печат 200 000 
12 07-2-2 Трошоци за изработка на ордени и одликувања 3,000 ООО 
13 07-2-2 Трошоци на услуги 40 ООО 
14 07-2-2 Надоместок за работа подолга од полното работно 

време 100 ООО 
15 07-2-2 Набавка на службени и работни облеки , 15 ООО 
16 07-2-2 Дополнение на опрема и инвентар 250.000 

Вкупно основната намена 07 23,780 090 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 1 (позиции 1 до 16) 23,780 090 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 1. 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-
ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
— Редовна дејност 
— Други камени 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 1 

РАЗДЕЛ 2 СОЈУЗНА СКУПШТИНА 

Глава 1. Сојузна скупштина 
Основна натева 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

17 ^ 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 
18 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 
19 07-2-2 Надоместоци на личните доходи и други примања 

на функционери 
20 07-2-2 Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци 
21 07-2-2 Надоместоци за работа подолга од полното работно 

време 
22 07-2-2 Надоместоци за надворешни соработници 
23 07-2-2 Трошоци на работата на пратениците и ш телата на 

Скупштината 
^ 07-2-2 Набавка на домашни и странски книги 
25 07-2-2 Претплата на службени весници, билтени и списа-

нија 

22,035.000 
1,080.000 

31,000 ООО 
1,612 000 

1,200.000 
1,303 ООО 

12,000.000 
200 ООО 

280.000 

4,038.700 
19,741 390 

23,780.090 
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26 
27 

28 
29 
30 
31 

32 

33 
34 
35 
36 
37 

38 
39 

07-2-2 
07-2-2 

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

07-2-2 

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

07-2-2 
07-2-2 

Издавање на стенографски белешки 2,560.000 
Изработка на публикации на Сојузната скупштина, 
на информативни билтени и на други материјали на 
Скупштината 3.600 ООО 
Трошоци на парламентарни делегации 3,240 ООО 
Трошоци за репрезентација 260 000 
Набавка на облеки и обувки 500 ООО 
Трошоци на комисиите за изработка на сојузни за-
кони 1,350 ООО 
Трошоци на заедничките комисии за уставни пра-
шања 900 ООО 
Членски влог на Интерпарламентарната унија 120 000 
Услуги извршени од други 200 ООО 
Трошоци за одржување на возниот парк 1.500 000 
Трошоци на печатницата 2,000 ООО 
Трошоци на Интерпарламентарната конференција 
за европската соработка и безбедноста 1,400 000 
Изработка на теми, на анализи и на елаборати 850 000 
Трошоци за одржување на зградите и на инвентарот 4,000.000 
Вкупно ос,новната намена 07 93.190 000̂  

40 
Основна намена 14 — Нестопански инвестиции 

14-2-21 Градежни работи и набавка на опрема 

Вкупно основната намена 14 

Вкупно Глава 1 

3,000.000 

3,000 ооо 
96Д90.000 

41 
42 
43 

44 
45 

46 
47 
48 

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

07-2-2 
07-2-2 

Глава 2. Биро за претставки и поплаки 

Основна намена 07 
организации 

Работа на сојузните органи и 

Лични доходи во редовната дејност 
Материјални расходи во редовната дејност 
Надоместоци на личните доходи и други примања 
на функционери 
Помош на странки 
Дополнение на опрема и на инвентар 
Вкупно основната намена 07 

Вкупно Глава 2. 

Глава 3. Секретаријат за законодавство на 
Сојузната скупштина 
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 
07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 
07-2-2 Надоместоци на личните доходи и други примања 

на функционери 
Вкупно основната намена 07 

Вкупно Глава 3. 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 2 (позиции 17 до 48) 

1,263.030 
90 ООО 

186 170 
25 ООО 
48.000 

842 800 
123.000 

412.060 

1,612 200 

1,612 200 

1,377.860 

1,377.860 
99 Д80,060 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 2. 
СОЈУЗНА СКУПШТИНА 
— Редовна дејност 
— Други намени 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 2 

25,433 830 
73,746 23ђ 
99 Д80.060 
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РАЗДЕЛ 3. СОВЕТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

49 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 3,646.560 
50 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 100.000 
51 07-2-2 Надоместоци на личните доходи и други примања 

на функционерите и на лицата со посебен статус 8,622.580 
52 07-2-2 Патни и селидбени трошоци во земјата 325.000 
53 07-2-2 Патни трошоци во странство ( 90.000 
54 07-2-2 Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци 250.000 
55 07-2-2 Набавка на стручни книги, списанија и публикации 200.000 
56 07-2-2 Трошоци за репрезентација 60.000 
57 07-2-2 Учество во режиските трошоци во врска со одржу-

вање на зграда 100.000 
58 07-2-2 Набавка на облеки и обувки 75.000 
59 07-2-2 Надоместоци на Авто-сервисот за извршени услуги 226.000 
60 07-2-2 Паушал на возачите за ненормирано работно време 147.000 

Вкупно основната намена 07 13,842140^ 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 3 (позиции 49 до 60) 13,842.140 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 3. 
СОВЕТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

— Редовна дејност 3,746.560 
— Други намени 10,095.580 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 3 13,842.140 

РАЗДЕЛ 4. КАБИНЕТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА 
РЕПУБЛИКАТА 

Глава 1. Кабинет 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

61 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 1,460.800 
62 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 700.000 
63 07-2-2 Надоместоци на личните доходи и други примања на 

функционери 952.600 
64 07-2-2 Купување и помошти 140.000 
65 07-2-2 Трошоци за подароци во врска со патувања и посети 2,100.000 
66 07-2-2 Патни трошоци во земјата 200.000 
67 07-2-2 Дополнение на инвентар 250.000 
68 07-2-2 Надоместоци на надворешни соработници 150.000 

Вкупно основната намена 07 5,953.400 

Вкупно Глава 1 5,953.400 

Глава 2. Резиденција, Белград 
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

69 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 617.680 
07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 1,150.000 

71 07-2-2 Дополнение на опрема 100.000 
72 07-2-2 Надоместоци за работа подолга од полното работно 

време 80.000 
75 07-2-2 Надоместоци на надворешни соработници 180.000 

Вкупно основната намена 07 2,127.630 

Вкупно Глава 2 2,127.680 
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Глава 3. Резиденција, Бриони 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

74 
75 
76 

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

Лични доходи во редовната дејност 
Материјални расходи во редовната дејност 
Одржување на објекти и опрема 
Вкупно основната намена 07 

1,131.300 
1,400.000 
6,965.000 

9,496.300 

Вкупно Глава 3. 9,496.300 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 4 (позиции 61 до 76) 17,577.380 

77 
7в 
79 

80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 

90 
91 
92 

93 
94 
95 
96 
97 

98 

100 
101 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 4. 

КАБИНЕТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА 
РЕПУБЛИКАТА 
— Редовна дејност 
- Други намени 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 4 

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

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

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

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

07-2-3 

07-2-3 

14-2-21 
14-2-21 

РАЗДЕЛ 5. СОЈУЗЕН ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Глава 1. Сојузен извршен совет 

Основна намена 07 - Работа на сојузните органи и 
организации 
Лични доходи во редовната дејност 8,363.980 
Материјални расходи во редовната дејност 695.600 
Надоместоци на личните доходи и други примања 
на функционери 5,023.920 
Надоместоци за надворешни соработници 260.000 
Канцелариски материјал 140.000 
Претплата за печат, списанија и публикации 250.000 
Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци 350.000 
Патни и селидбени трошоци во земјата 700.000 
Транспортни услуги , ' 200.000 
Патни трошоци во странство 6,000.000 
Потрошни материјали и инвентар 40.900 
Печатење и умножување на материјали за седници 582.000 
Средства за потребите на работата на Комисијата 
на СЕВ 931.200 
Трошоци за репрезентација 800.000 
Трошоци за меѓународна соработка 6,000.000 
Надоместок за работа подолга од полното работно 
време 232.800 
Надоместоци за одвоен живот од семејството 198.000 
Трошоци на работата на Сојузниот правен -совет 250.000 
Трошоци на работата на Сојузниот економски совет 220.000 
Трошоци на техничките служби на СИС 250.000 
За техничко одржување и сервисирање на возду-
хоплови 4,015.000 
Информативно-пропагандна и културно-просветна 
дејност меѓу нашите иселеници и нашите граѓани 
во странство 10,960 ООО 
Трошоци на меѓународните активности во областа 
на физичката култура на Југославија 26,400.000 
Вкупно основната намена 07 

Основна намена 14 — Нестопански инвестиции 
Ануитети за набавен воздухоплов 
Набавка на опрема 
Вкупно основната намена 14 
Вкупно Глава 1 

8,607.000 
2,800.000 

6,459.780 
11,117.600 

17,577.380 

72,863.400 

11,407.000 

84,270.400 
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Глава 2. Протокол на Сојузниот извршен 
совет 
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

102 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 114.600 
103 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 23.800 
104 07-2-2 Надоместок на личните доходи и други примања на 

функционери 85" 860 
105 07-2-2 Надоместок за работа подолга од полното работно 

4 време 64.000 
106 07-2-2 Набавка на службени облеки 8.160 

Вкупно основната намена 07 296 420 

Вкупно Глава 2. 296 420 

Глава 3. Служба на Сојузниот извршен со-
вет за одбранбени подготовки 
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

107 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 1,036 860 
108 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 176.700 
109 07-2-2 Надоместок на личните доходи и други примања на 

функционери 96.810 
110 07-2-3 Работи во врска со народната одбрана 15,000.000 

Вкупно основната намена 07 16,310 370 

Вкупно Глава 3 16,310 370 

Глава 4. Центар за информациона и доку-
ментациона дејност во Сојузниот извршен 
совет 
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

111 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 862.950 
112 07-2-1 Матсритални расходи во редовната дејност 324.700 
113 07-2-2 Надоместоци на личните доходи и други примања 

на функционери 93.080 
114 07-2-2 ^ Надоместоци за надворешни соработници 20.000 
115 07-2-2 Патни трошоци во странство 20.000 
Иб 07-2-2 Набавка на стручна литература 250.000 
П? 07-2-2 Материјални трошоци во врска со издавање и чу-

вање на документационен и информационен мате-
ријал 160.000 

118 07-2-2 Набавка на опрема 1,800.000 
Н9 07-2-2 Трошоци за проекти на информациониот систем 

(I рата) 800.000 

В К У П Н О основната намена 07 ' 4,330 730 

Вкупно Глава 4 4,330.730 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 5 (позиции 77 до 119) 105,207 920 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 5. 
СОЈУЗЕН ИЗВРШЕН СОВЕТ 
— Редовна дејност 1! ТГ '90 
- Други намени 93,603 730 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 5 105,207.920 
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РАЗДЕЛ 6 УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

120 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 3,040 720 
121 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 350 009 
122 07-2-2 Надоместоци на личните доходи и други прима-

ња на функционери 1,783 070 
123 97-2-2 Надоместоци за одвоен живот од семејството 42.000 
124 67-2-2 Трошоци на постапката 90.000 
125 07-2-2 Издавање на Збирка на одлуки на Уставниот суд на 

Југославија 130.000 
126 07-2-2 Патни трошоци во странство 70 000 
127 07-2-2 Дневници на возачи 35 ООО, 

,128 07-2-2 Паушал на возачи за не нормирано работно време 56 300 
129 07-2-2 Набавка на облеки и обувки 24 ООО 
130 07-2-2 Набавка и дополнение на опрема 170 ООО 
131 07-2-2 Трошоци за престој на делегации и репрезентација 200.000 
132 07-2-2 Трошоци за одржување на Втората меѓународна ев-ропска конференција во 1974 година 157.000 

Вкупно основната намена 07 6Д48 090 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 6 (позиции 120 до 132) 6,148 090 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 6. 
УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 
— Редовна дејност ' 3,390 720 
- Други намени , 2,757 370 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 6 6,148 090 

РАЗДЕЛ 7 ВРХОВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Основна намена 07 Работа на сојузните органи н 
организации 

133 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 2,768 760 
134 07-2-1 Материјални расходи во редовната де1ност 443.000 
135 07-2-2 Надоместоци 'на личните доходи и други примања 

на функционерите 2,459 340 
136 07-2-2 Надоместоци за одвоен живот од семејството 60 ООО 
137 07-2-2 Издавање на Збирка на судски одлуки 120 000 
138 07-2-2 Патни трошоци во странство 12 000 
139 07-2-2 Трошоци на судската постапка 15 ООО 
140 07-2-2 Набавка и дополнување на опрема 50 000 
141 07-2-2 Тековно одржување на зграда 200 000 
142 07-2-2 Трошоци на престојот на странски делегации 44.000 
143 07-2-2 Патни трошоци во земјата и трошоци на општите 

проширени односно делегатски седници на Врхов-
ниот суд на Југославија 100.000 

144 07-2-3 Работи во врска со народната одбрана 40.000 
Вкупно основната намена 07 6,312.100 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 7 (позиции 134 до 145) 6,312.100 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 7. 
ВРХОВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

— Редовна дејност 3,211.760 
- Други намени 3,100.340 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 7 6,312.100 
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РАЗДЕЛ 8. ВРХОВЕН СТОПАНСКИ СУД 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

145 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 1,553.010 
146 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 95.000 
147 07-2-2 Надоместоци на личните доходи и други примања 

на функционери 721.500 
148 07-2-2 Надоместоци за одвоен живот од семејството 21.420 
149 07-2-2 Награди и надоместоци на судиите - поротници 30.000 
150 07-2-2 Патни трошоци и дневници на судиите-поротници 55.000 
151 07-2-2 Набавка и дополнување на опрема 10.000 

Вкупно основната намена 07 2,485.930 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 8 (позиции 145 до 151) 2,485.930 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 8. 
ВРХОВЕН СТОПАНСКИ СУД 
— Редовна дејност 1,648 010 
- Други намени 837.920 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 8 2,485.930 

РАЗДЕЛ 9. СОЈУЗНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

152 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 1,561.330 
153 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 231.000 
154 07-2-2 Надоместоци на личните доходи и други примања 

на функционери 925.740 
155 07-2-2 Надоместоци за одвоен живот од семејството 64.260 
156 07-2-2 Патни трошоци во странство . 15.000 
157 07-2-2 Преведување на судски списи од странски и на 

странски јазици 60.000 
158 07-2-2 Трошоци за советувања, следење и проучување на 

општествените односи и појави 50.000 
159 07-2-2 Набавка и дополнување на опрема 60.000 
160 07-2-2 Трошоци на престојот на странски делегации 45 000 

Вкупно основната намена 07 3,012.330 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 9 (позиции 152 до 160) 3,012.330 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 9. 
СОЈУЗНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО 
- Редовна дејност 1,792.330 
— Други намени 1,220.000 

ЈЗКУПНО РАЗДЕЛ 9 3,012.330 

РАЗДЕЛ 10. СОЈУЗНО ЈАВНО 
ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

161 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 814.000 
162 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 149.000 
163 07-2-2 Надоместоци на личните доходи и други примања на 

функционерите и на лицата со посебен статус 401.000 
164 07-2-2 Трошоци за процесна и за извршна постапка и за 

застапувања во земјата 8.000 
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165 
163 

07-2-2 
07-2-2 

167 
168 
169 

170 
171 

172 
173 
174 

175 

176 

177 

178 
179 
180 
181 

182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 

189 

190 

191 

192 

193 

194 

195 

Трошоци за водење процеси во странство 55.620 
Трошоци за одржување на зграда, за комунални и 
други услуги 352 340 
Вкупно основната намена 07 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 10 (позиции 161 до 166) 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 10. 
СОЈУЗНО ЈАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО 
— Редовна дејност 
— Други намени 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 10 

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

07-2-2 
07-2-2 

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

07-2-2 

07-2-2 

07-2-2 

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

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

07-2-3 

07-2-3 

07-2-3 

07-2-3 

07-2-3 

07-2-3 

07-2-3 

РАЗДЕЛ 11. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ 
ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 
Лични доходи во редовната дејност 53,827.150 
Материјални расходи во редовната дејност 7,854 ООО 
Надоместоци на личните доходи и други примања 
на функционери 1,271 740 
Надоместоци на надворешни соработници 232 800 
Надоместоци за работа ноќе, во неделите и во де-
новите на државни празници 650 ООО 
Трошоци за репрезентација 465 600, 
Трошоци на делегации 3,026.400 
Трошоци за разграничување со соседните земји и на 
Комисијата за кодификација на меѓународното 
право 968.000 
За финансирање на активностите на Одборот за 
Светската година на населението во 1974 година 1,400.000 
Трошоци за учество на нашата делегација на Кон-
ференцијата за европската безбедност и соработка 1,978.800 
Трошоци за одржување на Меѓународен семинар на 
Организацијата на обединетите нации и за пробле-
матиката на националните малцинства 1,500.000 
Трошоци за радиоврска ' - 2,600.000 
Трошоци за привремено сместување 1,011 500 
Надоместоци за одвоен живот од семејството . 150 000 
Преведување на меѓународни договори на јазиците 
на народите и народностите на Југославија и други 
ч рошоци 450.000 
Собирање и обработка на архивска граѓа 907.900 
Членарини за меѓународни организации ' 15,498.300 
Зч потребите на документацијата 2,450 ООО 
Дополнување и замена на опрема 500 ООО 
Научноистражувачки работи, студии и анализи 8,000.000 
Нераспоредени средства 4,000 ООО 
Лични и материјални расходи на дипломатските и 
конзуларните претставништва во странство 405,000.000 
Обврски по ануитетите за купените згради на кре-
дит за потребите на дипломатските и конзуларните 
претставништва во странство 2,500 000 
Замена на патни исправи на нашите граѓани во 
с транство 800 ООО 
За информативната дејност меѓу југословенските 
граѓани на работа и престој во странство 2,000.000 
Трошоци за репатриација и депортација на југосло-
вонските граѓани од странство 2,000.000 
Изработка на публикации на документи за надворе-
шната политика 1,129.000 
Разни помошти, согласно со принципите на меѓуна-
родната солидарност 18,264.000 
Работи во врска со народната одбрана 5,000.000 
Вкупно основната намена 07 ' 

. 1,779.960 
1,779.960 

963.000 
816 9G0 

1,779.960 

545,435.19(1 
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Основна намена 14 — Нестопански инвестиции 
196 14-2-21 Купување, изградба и продолжување на изградбата 

на административните згради за потребите на ди-
пломатските и конзуларните претставништва во 
странство 14,248.300 

197 14-2-21 Набавка на уреди за радиоврска во земјата и во 
странство 17,106.000 

198 14-2-21 Набавка4 на опрема во земјата и во странство 1,430.700 
199 14-2-21 Модернизација на службата за документација и на 

архивското работење 908.000 
200 14-2-21 Големи поправки на административните згради во 

земјата и во странство 4,004.000 
201 14-2-21 Физичко и техничко обезбедување на дипломатски-

те и конзуларните претставништва и на зградите на 
Секретаријатот 4,809 ООО 

202 14-2-21 Станбена изградба 25,000 ООО . 
203 14-2-21 Набавка на моторни возила за дипломатските и кон-

зуларните претставништва и за Секретаријатот 2,967.000 
' Вкупно основната намена 14 70,473.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 11 (позиции 167 до 203) 615,908.190 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ И. 
СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ 
РАБОТИ 

- Редовна дејност 61,681.150 
- Други намени 554,227.040 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 11 ' 615,908.190 

РАЗДЕЛ 12. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ 
ЗА НАРОДНА ОДБРАНА 

Основна намена 08 — Народна одбрана 
204 08-2 Средства за издржување, развој и модернизација 

на Југословенската народна армија 18.143,000.000 
205 08-2 Средства за покритие на расходите врзани за вр-

шењето на услуги на корисници вон од Југословен-
ската народна армија 900,000.000 

206 08-2 Средства за покритие на обврските од претходната 
година 516,000.000 
Вкупно основната намена 08 19.559,000.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 12 (позиции 204 до 206) 19.559,000.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 12. 
СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАРОДНА 
ОДБРАНА 

- Редовна дејност — 
- Други намени 19.559,000 000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 12 19.559,000 ООО 

РАЗДЕЛ 13. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ 
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

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

207 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 67,970.000 
208 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 10,000.000 
209 Надоместоци на личните доходи и други примања 

на функционери 807.800 
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210 07-2-2 За одредени потреби 
211 07-2-2 Набавка на облеки и обувки 
212 07-2-2 Школување на кадри 
213 07-2-2 Здравствена превентива, осигурување на работни-

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

214 07-^-2 Трошоци за одржување на зградите 
215 07-2-2 Селидбени трошоци и отпремнина 
216 07-2-2 Надоместоци за одвоен живот од семејството 
217 - 07-2-2 Надоместоци за повремени, привремени и други ра-

боти 
218 07-2-2 Набавка на спортски реквизити 
219 07-2-2 Трошоци на Центарот за образование на работни-

ците 
220 07-2-2 Надоместок за работа подолга од полното работно 

време 
221 07-2-2 Трошоци на општествената исхрана 
222 " 07-2-2 ,Обврски спрема органите на внатрешните работи 

" во републиките и во автономните покраини според 
член 43 од Законот за вршење на внатрешните 
работи од надлежноста на сојузните органи на 
управата 

223 07-2-3 Трошоци на транзитно-прифатниот центар за бе-
галци 

224 07-2-3 Работи во врска со народната одбрана 
Вкупно основната намена 07 

36,600.000 
2,500 ООО 
4,100.000 

870 ООО 
2,650 ООО 
1,800.000 

600 ООО 

1,460 ООО 
210.000 

1,130 ООО 

600 ООО 
2,750.000 

8,000 ООО 

200 ООО 
3,000.000 

145,247 800 

Основна намена 14 — Нестопански инвестиции 
225 14-2-21 Станбена изградба 
226 14-2-21 Реконструкција на сместувачкиот простор 
227 14-2-21 Набавка на опрема 

Вкупно основната намена 14 

ВКУПНО ГЛАВА 1 

27,500.000 
14,745 ООО 
47,471.000 

Глава 2. Сојузен совет за безбедност на 
сообраќајот 

89,716.000 

234,963 800 

228 
229 
230 

231 

232 
233 
234 
235 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи 
и организации 

07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 
07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 
07-2-2 Организирање на општо југословенски натпревар во 

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

за спроведување на унапредувањето на сообраќај-
ната превентива 

07-2-2 Трошоци за одржување на седниците на Советот 
07-2-2 Патни трошоци во странство 
07-2-2 Членарина на меѓународни организации 
07-2-2 Учество во спроведувањето на меѓународната ак-

ција во безбедноста на сообраќајот 
Вкупно основната намена 07 

Вкупно Глава 2 

130.480 
15 120 

110.000 

60.000 
60.000 

6 000 
14 ООО 

50 ООО 
445.600 

445.600 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 13 (позиции 207 до 235) 235,405.400 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 13 
СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ 
РАБОТИ 

— Редовна дејност 
— Други намени 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 13 

78,115 600 
157,293.800 

235,409.400 
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РАЗДЕЛ 14. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
СТОПАНСТВО 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи 
и организации 

236 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 5,167.660 
237 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 850.000 
238 07-2-2 Надоместоци на личните доходи и други примања на 

функционери 895.470 
239 07-2-2 Изработка на технички прописи 3,000.000 
240 07-2-2 Трошоци на меѓународната соработка во земјата 332 ООО 
241 07-2-2 Патни трошоци во странство 510.000 
242 07-2-2 Надоместок за работата на членовите на комисиите 77.000 
243 07-2-2 Изработка на студии и анализи 2,000 ООО 
244 07-2-2 Членарина Ега меѓународни организации 2,415.000 
245 07-2-2 Трошоци на Комисијата за хомологација на мотор-

ни возила 1,930 ООО 
246 07-2-2 Надоместоци за одвоен живот од семејството 36 ООО 
247 07-2-2 Надоместок за работа подолга од полното работно 

време ' 40.000 
248 07-2-3 Изработка на прописи во врска со народната од-

брана 1,000.000 
Вкупно основната намена 07 18,253.130 

Основна намена 14 — Нестопански инвестиции 
249 14-2-21 Набавка на машини за сметање и пишување 140.000 

Вкупно основната намена 14 140.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 14 (позиции 236 до 249) 18,393.130 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 14. 
СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СТОПАНСТВО 

— Редовна дејност 6,017.660 
— Други намени 12,375.470 
ВКУПНОРАЗДЕЛ 14 18,393.130 

РАЗДЕЛ 15. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ 
ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

Основна намена 07 — Работа на сојузните Органи 
и организации 

250 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 3,159.460 
251 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 1,000.000 
252 07-2-2 Надоместоци на личните доходи и други примања 

на функционери 708.600 
253 07-2-2 Придонес за светската програма за храна WEP 1,450.000 
254 07-2-2 Трошоци на мешовитите комисии за водостопанство 400.000 
255 07-2-2 Трошоци на меѓународната соработка 500.000 
256 07-2-2 Патни трошоци во странство 600000 
257 07-2-2 Надоместоци за работата на членовите на посебни-

те комисии 140.000 
258 07-2-2 Трошоци за контрола на средствата за заштита на 

растенијата 50.000 
259 07-2-2 Изработка на билансот на водите на Дунав 1,000.000 
260 07-2-2 Трошоци на Југословенскиот комитет за меѓународ-

ната хидролошка деценија 1,700.000 
261 07-2-2 Меѓурепубличко усогласување, признавање и вове-

дување нови сорти на земјоделски и шумски расте-
нија 100.000 

262 07-2-2 На име надоместок на личните доходи на работни-
ците во републиките и во автономните покраини на 
граничните премини во областа на ветеринарството 3,260.000 

263 . 07-2-2 Материјални расходи во републиките и во авто-
номните покраини на граничните премини во обла-
ста на ветеринарството 1,950.000 
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264 07-2-2 Примена на мерките во граничниот појас во обла-
ста на ветеринарството и на заштитата на расте-
нијата 2,000 ООО 

265 07-2-2 За одржување на семинари, курсеви и за подгот-
вување на прописи од областа на ветеринарството 600.000 

266 07-2-2 Унапредување на земјоделското производство 4,000.000 
267 07-2-2 За следење на движењето на карантинските боле-

сти и на штетниците во областа на заштитата на, 
растенијата 200.000 

268 07-2-2 На име надоместок на личните доходи на работни-
ците во републиките и во автономните покраини 
во областа ria заштитата на растенијата 3,960.000 

269 07-2-2 Материјални расходи во републиките и во автоном-
ните покраини на граничните премини во областа 

- на заштитата на растенијата 2,300.000 
270 07-2-2 За научноистражувачка работа 800 000 
271 07-2-2 Следење на трошоците на производството на основ-

ни земјоделски производи 600.000 
272 07-2-2 Надоместок за одвоен живот од семејството 18.360 
273 07-2-2 Надоместок за работа подолга од полното работно 

време во областа на ветеринарството на граничните 
премини 380 080 

274 07-2-2 Надоместок за работа подолга од полното работно 
време во областа на заштитата на растенијата на 
граничните премини 340 ООО 

275 07-2-3 Работи во врска со народната одбрана 635 000 
Вкупно основната намена 07 31,851 500 

Основна намена 14 — Нестопански инвестиции 
276 14-2-21 Набавка и дополнување на опремата на граничните 

премини во областа на ветеринарството 380 ООО 
277 14-2-21 Набавка и дополнување на опремата на граничните 

премини во областа на заштитата на растенијата 120 ООО 
278 14-2-21 Изградба на објекти на граничните премини во об-

ласта на заштитата на растенијата и во областа на 
ветеринарството 1,100 000 

279 14-2-21 Набавка на опрема 200.000 
280 14-2-21 Набавка на опрема за потребите на Југословенскиот 

комитет за хидролошката деценија 1,200.000 
Вкупно основната намена 14 3,000 ООО 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 15 (позиции 250 до 280) 34,851.500 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 15. 

СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

— Редовна дејност 4,159.460 
— Други намени 30,692.040 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 15 34,851.500 

РАЗДЕЛ 16. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
СООБРАЌАЈ И ВРСКИ 

Глава 1, Секретаријат 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

281 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 2,298.200 
282 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 600 000 
283 07-2-2 Надоместоци на личните доходи и други примања 

па функционери - 5 4 5 2 3 0 

284 07-2-2 Изработка на технички прописи 150 000 
285 ^ 07-2-2 Трошоци на меѓународната соработка 135.000 
286 07-2-2 Патни трошоци во странство 450.000 
287 07-2-2 Надоместок за работата на членовите на комисиите 20.000 
288 07-2-2 Печатење на меѓународни дозволи во сообраќајот 30.000 
289 07-2-2 Набавка и дополнување на опрема 203.870 
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290 
291 

292 
293 
294 

295 

296 
297 
298 

299 
300 
301 
302 
303 

304 
305 

306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 

317 
818 
319 

07-2-2 
07-2-2 

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

07-2-3 

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

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

07-2-2 
07-2-2 

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

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

Членарина на меѓународни организации 1,328 000 
Трошоци за учеството на стручњаците од Југорегис-
тарот на работите од интерес за федерацијата 368.900 
Надоместок за одвоен живот од семејството 36.720 
Изработка на студии и анализи 250.000 
За безбедност на пловидбата во поморскиот и реч-
ниот сообраќај 16,660.000 
Работи во врска со народната одбрана 200.000 
Вкупно основната намена 07 -

Вкупно Глава 1 

Глава 2. Сојузна управа за цивилна воздуш-
на пловидба 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 
Лични доходи во редовната дејност 37,864.760 
Материјални расходи во редовната дејност 1,275.000 
Надоместоци на личните доходи и други примања 
на функционери 382.000 
Трошоци на погоните 3,600 000 
Закупи 800,000 
Калибража на радиоуредите 1,540.000 
Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци 11,403.500 
Надоместоци за работа во неделите, ноќе и во дено-
вите на државни празници 1,800.000 
Надоместоци на надворешни соработници 450 000 
Трошоци за курсеви, семинари и за полагање на ис-
пити на воздухопловниот персонал 650.000 
Трошоци за користење на возила 1,300.000 
Трошоци за осигурување 816.000 
Патни трошоци во земјата 1,113.000 
Трошоци на печатницата 367.000 
Набавка на облеки и обувки 1,404.000 
Патни трошоци во странство 250.000 
Членарина на меѓународни организации 554 200 
Студиски патувања и специјализации 200 000 
Набавка на средства за обука 150.000 
Трошоци по издадени гаранции 1,200.000 
Набавка на средствата за Комисијата за извидува- 150.000 
ње на несреќи 
Набавка на средства за заштита при работата 250.000 
Дополнувани на инвентарот 200.000 
Трошоци во врска со народната одбрана 130.000 
Вкупно основната намена 07 

23,275.920 

23,275.920 

67,849.460 

Основна намена 14 — Нестопански инвестиции 
320 14-2-21 Финансирање на програмата за модернизација на 

службата за безбедност на воздушната пловидба 
Вкупно основната намена 14 

81,980.000 

81,980.000 

321 
322 
323 

Вкупно Глава 2 

Глава 3. Сојузна управа за радиоврски 
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

07-^-1 Лични доходи во редовната дејност 
07-2-1' Материјални расходи во редовната дејност 
07-2-2 Надоместоци на личните доходи и други примања 

на функционери 

2,492.850 
300 000 

91.080 

149,829.460 
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1 2 3 4 5 

324 07-2-2 Надоместоци за работа подолга од полното работно 
време 60.000 

325 07-2-2 Одржување на контролномерните центри 360 ООО 
326 07-2-2 Набавка и дополнување на опрема 120.000 
327 07-2-2 Трошоци на возниот парк 100 ООО 
328 07-2-2 Патни трошоци во земјата 140.000 
329 07-2-2 Патни трошоци во странство 70.000 
330 07-2-2 Набавка на облеки и обвуки 8 000 
331 07-2-2 Закупи 4.000 
332 07-2-2 Изработка на стручно-технички прописи, упатства 

и елаборати 200 ООО 
333 07-2-2 Информационо-документациона обработка на пода-

тоци 150.000 
334 07-2-3 Работи во врска со народната одбрана 250 ООО 

Вкупно основната намена 07 4,345.930 

Основна намена 14 — Нестопански инвестиции 

335 

336 
337 
338 

339 
340 

341 
342 
343 
344 
345 

346 
347 
348 

14-2-21 Финансирање на програмата за развој на контрол-
номерните центри за радиоврска 

Вкупно основната намена 14 

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

07-2-2 
07-2-2 

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

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

Вкупно Глава 3 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 16 (позиции 281 до 335) 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 16. 
СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СООБРАЌАЈ 
И ВРСКИ 
— Редовна дејност 
— Други намени 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 16 

РАЗДЕЛ 17. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПАЗАР 
И ЦЕНИ 

Глава 1. Секретаријат 
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 
Лични доходи во редовната дејност 2,805 680 
Материјални расходи во редовната дејност 500.000 
Надоместок на личните доходи и други примања на 
функционери 456.170 
Надоместок за одвоен живот од семејството 18.360 
Надоместок за работа подолга од полното работно 
време 160 ООО 
Патни трошоци во странство 100.000 
Трошоци на меѓународната соработка . 50.000 
Изработка на студии и анализи 1,000 000 
Набавка на опрема 350.000 
Патни трошоци во земјата 220.000 
Вкупно основната намена 07 

Вкупно Глава 1 

Глава 2. Сојузен пазарен инспекторат 
Осповпа намена 07 - Работа на сојузните органи и 
организации 
Лични доходи во редовната дејност 
Материјални расходи во редовната дејност 
Надоместок на личните доходи и други примања на 
функционери 

2,609.760 
350.000 

, 89.970 

4,000.000 

4,000 ООО 

8,345.930 

181,451.310 

44,830.810 
136,620.500 

181,451.310 

5,660.210 

5,660.210 
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349 

350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 

357 
358 
359 

361 
362 

363 

07-2-2 

07-2-2 
07-2-2 
0 7 - 2 - 2 
07-2-2 
07-2-2 
07-2-2 
07-2-2 

Надоместок на контролорите за преглед на квали-
тетот на земјоделските производи наменети за извоз 1 5,000.000 
Патни трошоци во странство 67.000 
Трошоци за контрола на квалитетот 279.000 
Трошоци на меѓународната соработка 70.000 
Надоместок за вештачење и за експертизи 250.000 
Набавка на опрема 144.000 
Набавка на -стручни публикации 60.000 
Патни трошоци на пазарните инспектори во земјата 1,200.000 
Вкупно основната намша 07 

Вкупно Глава 2 

Глава 3. Сојузен завод за цени 

Основна намена 07 
организации 

Работа на сојузните органи и 

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

"07-2-2 
07-2-2 
07-2-2 

07-2-2 

Лични доходи во редовната дејност 
Материјални расходи во редовната дејност 
Надоместок на личните доходи и други примања на 
функционери 
Трошоци за печатење на публикации 
Патни трошоци во странство 
Надоместок за работа подолга од полното работно 
време 
Набавка на опрема 
Вкупно основната намена 07 

2,028.580 
429.000 

613.100 
55.000 
60.000 

150.000 
100.000 

10,119.730 

10,113.730 

3,435.680 

Вкупно Глава 3 

364 
-365 
366 

367 

368 

370 
371 
372 

373 
374 
375 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 17 (позиции 336 до 363) 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 17. 
СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЛАЗАР И ЦЕНИ 
— Редовна дејност 
— Други намени 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 17 

РАЗДЕЛ 18. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ФИНАНСИИ 

Глава Секретаријат 
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 

организации 
07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 9,683.660 
07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 910 000 
07-2-2 Надоместок на личните доходи и други примања на 

функционери 1,253 ООО 
07-2-2 Прибавување докази за југословенски имот во 

странство 11.000 
07-2-2 Трошоци на работата на царинската комисија 44.000 
07-2-2 Преведување на материјали од странски и на стран-

ски јазици 30.000 
07-2-2 Патни трошоци во странство 450.000 
07-2-2 Надоместок за одвоен живот од семејството 70.400 
07-2-2 Надоместок за работа подолга од полното работно 

време 44.000 
07-2-2 Соработка со меѓународни финансиски организации 2ОО.0ОФ 
07-2-2 Набавка и дополнување на опрема 300.000 
07-2-2 Печатење на буџет и на завршна сметка 33.000 

3,435.680 

19,215.620 

8,723.020 
10,492:600 

19,215.620 
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376 

377 

378 
379 
380 

381 
382 
383 

384 

385 
386 

07-2-2 

07-2-2 

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

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

07-2-3 

07-2-3 
07-2-3 

Изработка и финансирање на финансиски публи-
кации 
Придонес за Меѓународното здружение за развој 
(IDA) 
Изработка на теми, анализи и елаборати 
Надоместок за национализиран имот во земјата 
Надоместоци и провизија на Службата на опште-
ственото книговодсто 
Трошоци на закупот на Етиопската амбасада 
За одредени потреби 
Трошоци на комисијата за Ревалоризација на ос-
новните средства и трошоци на работата на гру-
пата за подготовка на ставовите за реформата на 
Меѓународниот монетарен систем 
Емитирање на обврзници за покритие на обврските 
на федерацијата 
Работи во врска со народната одбрана 
Обврски спрема Афричкиот фонд за развој 
Вкупно основната намена 07 

250000 

22,700.000 
900.000 

1,700 000' 

6,605 ООО 
36 000 

161.000 

199.000 

500.0М 
тот 

10,200 ООО 
56,197.060 

Вкупно Глава 1 56,197.060 

387 
388 
389 

390 

зет 
392 
393 
394 

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

07-2-2 

07-2-2 

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

Глава 2. Сојузен девизен инспекторат 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 
Лични доходи во редовната дејност 
Материјални расходи во редовната дејност 
Надоместоци на личните доходи и други примања 
на функционери 
Надоместоци за работата на хонорарен соработници 
во девизните инспекторати во републиките 
Патни трошоци на девизните инспекторати во 
земјата 
Закупи и одржување на деловни простории 
Патни трошоци во странство 
Набавка и дополнување на опрема 
Вкупно основната намена 07 

8,338.200 
850 ООО 

89 930 

160 ООО 

1,000.000 
490.000 
400.000 
400 ООО 

11,728 130 

395 14-2-21 
Основна намена 14 — Нестопански инвестиции 
Купување и изградба на станови за девизните ин-
спектори надвор од Белград 2,000 ООО 

Вкупно основната намена 74 2,000 000 
Вкупно Глава 2 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 18 (позиции 364 до 395) 

13,728.130 
69,925.190 

396 
397 
398 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 18. СОЈУЗЕН 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИИ 
— Редовна дејност 
— Други намени 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 18 

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

РАЗДЕЛ 19. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАД-
ВОРЕШНА ТРГОВИЈА 

Основна намена 07 - Работа на сојузните органи и 
организаци 
Лични доходи во редовната дејност 
Материјални расходи во редовната дејност 
Надоместоци на личните доходи и други примања 

-на функционери 

7,071.720 
864.000 

796.830 

19,781.860 
50,143.330 
69,925.190 
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399 07-2-2 Надоместоци за одвоен живот од семејството 21.000 
400 07-2-2 Надоместоци за работа подолга од полното работно 

време, на дактилографи по норма, на хонорарни 
соработници, на стручни комисии и на работни 
групи 200 ООО 

401 07-2-2" Изработка на билтени, на други материјали и на 
обрасци за спроведување на надворешнотрговскиот 
и девизниот режим 100 000 

402 07-2-2 Трошоци на странски и наши делегации - 1,165 000 
403 07-2-2 Научноистражувачки работи, студии и анализи 250.000 
404 07-2-2 Надоместоци за преведување на разни стручни ма-

теријали и странски публикации од странски ја-
зици 20.000 

405 07-2-2 Набавка на облеки и обукви 10.000 
406 07-2-2 Тековно одржување на зграда 200.000 
407 07-2-2 Членарини на меѓународни организации 1,060 000 
408 07-2-3 Работи во врска со народната одбрана 50.000 

Вкупно основната намена 07 11,808 550 

409 

410 
411 
412 

413 
414 
415 

416 

417 

418 
419 

420 

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

Вкупно основната намена 14 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 19 (позиции 396 до 409) 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 19. 
СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНА 
ТРГОВИЈА 

— Редовна дејност 
— Други намени 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 19 

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

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

07-2-2 

07-2-2 

07-2-2 
07-2-2 

07-2-2 

РАЗДЕЛ 20. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ТРУД 
И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

Глава 1. Секретаријат 
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 
Лични доходи во редовната дејност 6,063.140 
Материјални расходи во редовната дејност 450 000 
Надоместоци на личните доходи и други примања 
на функционери 867.640 
Патни трошоци во странство 250.000 
Патни трошоци во земјата 190 000 
Патни трошоци на странски стручњаци и на наши 
стручњаци што ги придружуваат, трошоци во врска 
со состаноците и преговорите со странски делегации, 
дипломатски и други претставници 200.000 
Надоместоци за работата на членови на постојани 
стручни комисии 150.000 
Трошоци за издавање и печатење на билтени и из-
вештаи 128.000 
Членарина на меѓународни организации 53.700 
Трошоци за одржување состаноци со републичките 
и покраинските секретари за труд, здравство и со-
цијална политика и организирање советувања со 
републичките, покраинските и општинските инспек-
тори на трудот 100.000 
За одредени работи од областа на фармацеутската 
служба и на медицинското снабдување од интерес 
за федерацијата, што ќе се договараат во соодвет-
ни стручни институции 500.000 

300.000 

300.000 

12,108 550 

7,935.720 
4,172.830 

12,108.550 
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421 07-2-2 Преведување на инвалидски и други документи и 
материјали од странски јазици х 34 700 

422 07-2-2 Набавка и дополнување на опрема 157 ООО 
423 07-2-2 Набавка на стручна литература 9 300 
421 07-2-2 Надоместоци за надворешни соработници во врска 

со вршење санитарен надзор на граница 600.000 
425 07-2-2 Надоместоци за работа подолга од полното работно " 

време во врска со вршење санитарен надзор на гра-
ница 300 ооо 

426 07-2-2 Закупи и одржување на деловни простории за гра-
ничен и санитарен надзор 200.000 

427 07-2-2 Трошоци за заштита на земјата од внесување и 
ширење на заразни болести 1,000 000 

4281 07-2-2 Трошоци за анализа на мостри 1,000.000 
420 07-2-2 Материјални трошоци во врска со вршење санита-

рен надзор на граница 500 000 
430 07-2-2 Изработка на теми, анализи и елаборати 1,250.000 
431 07-2-3 Трошоци за лекување на странски државјани 100.000 
432 07-2-3 За заштита од јонизирачки зрачења 2,000.000 
433 07-2-3 За одредени работи од областа на здравствената 

заштита од непосреден интерес за остварување на 
функциите на федерацијата, што ќе се договараат 
со Сојузниот завод за здравствена заштита 3,259 000 

434 07-2-3 Ексхумација на посмртните остатоци и уредување 
на партизанските гробишта во Италија и одржу-
вање на гробиштата на припадниците на странски-
те армии во Југославија 3,000.000 

435 07-2-3 Материјално обезбедување, сместување и здрав-
ствена заштита на бегалците . 2,000.000 

436 07-2-3 За потребите на информативната дејност меѓу на-
шите работници во странство од доменот на работ-
но-правната заштита 1,000.000 

437 07-2-3 Работи во врска со народната одбрана 100.000 
Вкупно основната намена 07 25 462.480 

Основна намена 14 — Нестопански инвестиции 
438 14-2-21 Набавка на опрема за потребите на вршење сани-

тарен надзор на граница (возила) 450.000 
439 14-2-21 Изградба на станови за инспектори на граничните 

премини што вршат санитарен надзор 750.000 

Вкупно основната намена 14 1,200.000 

Вкупно Глава 1 26,662 480 

Глава 2. Сојузно биро за работи на врабо-
тувањето 
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

440 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 3,015.550 
441 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 2,298.100 
442 07-2-2 Надоместоци на личните доходи и други примања 

па функционери 112.200 
443 07-2-2 Лични доходи на работниците вработени во посто-

јани југословенско-странски комисии 4.009.000 
444 07-2-2 Материјални трошоци на постојаните југословен-

ско-странски комисии 5,488 ООО 
445 07-2-2 Надоместок за одвоен живот од семејството на со-

цијалните работници во странство, како и трошо-
ци за упатување на тие работници во странство 3,362 ООО 

446 07-2-2 Трошоци за печатење и издавање на билтени и из-
вештаи 220.500 

447 07-2-2 Службени патувања во земјата 100 ООО 
448 07-2-2 Членарина на Здружението „Човек и занимање" 70.000 
449 07-2-2 Надоместоци на надворешни соработници 675.000 
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3 

450 

451 
452 
453 
454 

455 

456 

457 

07-2-2 

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

07-2-2 

07-2-2 

07-2-2 

Надоместок за работа подолга од полното работно 
време 42 800 
Патни трошоци во странство 664.500 
Набавка на стручна литература 32 000 
Набавка и дополнение на опрема 70.000 
Трошоци околу посредување за упатување на наши 
работници на привремена работа во други земЈи 60,000 ООО 
Унапредување на Центарот за стручно оспособување 
на работниците што се вработуваат во странство 2,994.600 
Стручно оспособување на работниците што се вра-
ботуваат во странство 12,861 ООО 
Рефундација на паричниот надоместок на работни-
ците кои во враќање од работата од СР Германија 
оствариле право на материјално обезбедување 1,646 500 
Вкупно основната намена 07 
Вкупно Глава 2 

97,661.750 

97,661.750 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 20 (позиции 410 до 457) 124,324.230 

458 
459 
460 

461 
462 
463 
464 
465 

460 
467 

468 
469 

470 

471 

472 

473 

474 

475 

476 

477 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 20. 

СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ТРУД И 
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

— Редовна дејност 
— Други намени 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 20 

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

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

07-2-2 
07-2-2 

07-2-2 
07-2-2 

07-2-2 
07-2-3 

07-2-3 

07-2-3 

07-2-3 

07-2-3 

07-2-3 

07-2-3 

РАЗДЕЛ 21. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРА-
ВОСУДНИ И ОПШТИ УПРАВНИ РАБОТИ 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 
Лични доходи во редовната дејност 2Д29.220 
Материјални расходи во редовната дејност ' 247.500 
Надоместоци на личните доходи и други примања на 
функционери 531.590 
Лични доходи на работниците што не се распоредени 4,666.300 
Надоместоци за одвоен живот од семејството 21.420 
Трошоци за екстрадиција 560.450 
Патни трошоци во странство 44.000 
Преведување на замолници и документи од странски 
јазици 7.600 
Трошоци за вештачење и процесни трошоци 50.000 
За научноистражувачка работа, консултации за из-
работка на законски прописи, како и патни трошоци 
во врска со консултациите 238 ООО 
Уредување и спремање на станови за функционери 390.000 
Трошоци на неуселени станови, на деловни просто-
рии и друго 120.000 
Трошоци за преселување 20.000 
Дотации на Фондот за унапредување на ликовните 
уметности „Моша Пијаде" 613.000 
Награди на Антифашистичкото веќе на народното 
ослободување на Југославија 945.000 
За извршување на програмата на работата на Архи-
вот на Југославија 5,517.360 
За извршување на програмата на работата на Музе-
јот на револуцијата на народите на Југославија 2,514.240 
За извршување на програмата на работата на Гео-
магенетскиот институт 1,862.400 
За извршување на програмата на работата и Инсти-
тутот на споредбено право 1,164.000 
Средства за работа на Центарот за унапредување на 
сојузната управа 1,243.760 

11,826.790 
112,497.440 

124,324.230 
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478 07-2-3 Надоместок на Здравствениот дом на Сојузниот сек-
ретаријат за внатрешни работи, за услуги на амбу-
лантата 40.000 

479 07-2-3 Работи во врска со народната одбрана 2.000 
Вкупно основната намена 07 22,927.840 

Основна намена 14 — Нестопански инвестиции 
480 14-2-21 За станбена изградба за потребите на кадровските 

промени и подобрување на кадровската структура 20,000 ООО 
481 14-2-21 За купување на станови за пензионирани работници 

на Сојузниот секретаријат за внатрешни работи 7,000.000 
Вкупно основната намена 14 27,000.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 21 (позиции 458 до 481) 49,927.840 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 21. 

СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРАВОСУДНИ И 
ОПШТИ УПРАВНИ РАБОТИ 
- Редовна дејност 2,376.720 
— Други намени 47,551.120 . 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 21 49,927.840 

РАЗДЕЛ 22. СОЈУЗНА УПРАВА ЗА ЦАРИНИ 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

482 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 149,654.500 
483 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност на Сојуз-

ната управа за царини 2,846.000 
484 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност на ца-

ринарницата 14,800.000 
485 07-2-2 Надоместоци на личните доходи и Други примања на 

функционери 554.500 
486 07-2-2 Закупи 1,400.000 
487 07-2-2 Надоместоци за штети според член 52 од Царинскиот 

закон 100.000 
488 07-2-2 Трошоци на Царинарницата во Слободната зона во 

Солун ^ 687.000 
489 07-2-2 Патни трошоци во странство. 350.000 
490 07-2-2 Членарина на меѓународни организации ' 255.500 
491 07-2-2 Надоместоци за работа во недела, ноќе и во деновите 

на државни празници 3,000.000 
492 07-2-2 Надоместоци за работа на царинење надвор од седи-

штето на царинарницата и трошоци за посебни мер-
ки на контролата 2,950.000 

493 07-2-2 Одржување на згради, на рампи и на други објекти 2,000 ООО 
494 07-2г2 Набавка и дополнение на опрема 3,061.000 
495 07-2-2 Набавка на облеки и обувки 3,715.600 
496 07-2-2 Набавка на патнички автомобили 2,100.000 
497 07-2-2 Трошоци за работата и за одржување на електрон-

скиот сметачки центар 1,000.000 
498 07-2-2 Трошоци на интернатот 500.000 
499 07-2-3 Работи во врска со народната одбрана 751.000 

Вкупно основната намена 07 189,725'.100 

Основна намена 14 г- Нестопански инвестиции 
500 14-2-21 Изградба и адаптација на објектите на граничните 

премини 33,000.000 
501 14-2-21 Изградба и адаптација на работните простории ; 14,500.000 
502 14-2-21 Изградба и адаптација на складиштарот простор 2,586.200 
503 14-2-21 Изградба на царински лаборатории 469.000 
504 14-2-21" Набавка нa станови 7,750.000 
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514 
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516 
517 
518 
519 

520 
521 
522 

523 
524 

525 

526 

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

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

07-2-2 

07-2-2 
07-2-2 

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

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

07-2-2 
07-2-2 

07-2-3 

07-2-3 

Набавка на техничка и биротехничка опрема 5,040.000 
Набавка на средства и уреди на механографијата 6,491.000 
Издавачка дејност 999 500 
Стручно оспособување на работниците 1,727.300 
Отплата на ануитети 3,500.000 
Вкупно основната надоена 14 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 22 (позиции 482 до 509) 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 22. 
СОЈУЗНА УПРАВА ЗА ЦАРИНИ 

— Редовна дејност 
— Други намени 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 22 

РАЗДЕЛ 23. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО 
ПЛАНИРАЊЕ 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 
Лични доходи во редовната дејност 
Материјални расходи во редовната дејност 
Надоместоци на личните доходи и други примања на 
функционери 
Финансирање на работата врз документацијата за 
заедничка долгорочна развојна политика на Југо-
славија 
Патни трошоци во странство 
Надоместоци на надворешни соработници и трошоци 
за анкети 
Набавка и дополнение на опрема 
Учество во финансирање на макропроекти 
За научноистражувачка работа 
Работи во васка со народната одбрана 
Вкупно основната намена 07 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 23 (позиции 510 до 519) 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 23. 
СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО 
ПЛАНИРАЊЕ 

— Редовна дејност 
— Други намени 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 23 

7,552.180 
910.000 

1,307.720 

1,000.000 
300.000 

160.000 
500000 

5,092.000 
1,000.000 

100.000 

РАЗДЕЛ 24. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА МЕЃУНАРОДНА 
НАУЧНА, ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНА И ТЕХНИЧКА 
СОРАБОТКА 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 
Лични доходи во редовната дејност 3,973.080 
Материјални расходи во редовната дејност ' 700 000 
Надоместоци на личните доходи и други примања на 
функционери 376 950 
Членарини на меѓународни организации 25,812.460 
Придонес на Претставништвото на ООН во Југосла-
вија 2,071.130 
Трошоци за редовно школување, специјализација и 
студиски престој на странски граѓани во Југосла-
вија 19,778.000 
Трошоци за подготовка за заминување на стручња-
ци, партиципација во платите на југословенските 
стручњаци и помош во организирањето на центри 
за обука на кадри во земјите во развој - - 6,507.000 

76,063.000 

265,788.100 

167,300.500 
98,487.600 

265,788.100 

17,921.900 

17,921.900 

8,462.180 
9,459 720 

17,921.900 
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527 07-2-3 Изработка на студии, на експертизи, на техничка до-
кументација, на публикации, меѓународни семинари, 
посебни курсеви за земјите во развој и изработка на 
филмови 1,062.000 

528 07-2-3 Културно-просветна соработка со земјите во развој 3,450.000 
529 07-2-3 / Меѓународен семинар „Универзитет данас" 1974 

' година — учество на претставници од земјите во 
развој 105.000 

530 07-2-3 Меѓународни преговори и заседанија на мешовити 
комисии, патни трошоци во земјата и во странство 3,000.000 

531 07-2-3 Партиципација во платите на наставниците што одр-
жуваат настава за-деца на нашите работници при-
времено вработени во земјите на Западна Европа 3,000.000 

532 07-2-3 Преведување и умножување на елаборати, извеш-
таи, анализи и други материјали 349.000 

533 07-2-3 Надоместок за здравствени услуги укажани на пер-
соналот на Претставништвото на ООН во Југосла-
вија 20 ООО 

534 07-2-3 Надоместок за вршење одредени работи од надлеж-
носта на федерацијата од страна на Југословенскиот , 
библиографски институт 409 ООО . 

535 07-2-3 Информативна дејност 200 ООО 
536 07-2-3 Трошоци на Центарот за насочување и организаци-

ја на меѓусебна соработка на неврзаните земЈи на 
подрачјето на науката и технолигијата 4,525 ООО 
Вкупно основната намена 07 75,338.620 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 24 (позиции 520 до 536) 75,338.620 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 24. 

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

— Редовна дејност 
— Други намени 

4,673.080 
70,665.540 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 24 

РАЗДЕЛ 25. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

537 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 22,443.600 
538 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 3,500.000 
539 07-2-2 Надоместоци на личните доходи и други примања на 

функционери ' 286140 
540 07-2-2 Противпожарна и хигиенско-техничка заштита 40.000 
541 07-2-2 Патни трошоци во странство 160.000 
542 07-2-2 Членарина на меѓународни организации 5.700 
543 07-2-2 Трошоци на статистичките истражувања 222.940 
544 07-2-2 Амортизација на машините за автоматска обработка 

на податоци 4,300 ООО 
545 07-2-2 Трошоци на центарот за автоматска обработка на 

податоци 1,800.000 
546 07-2-2 Закуп на машини за автоматска обработка на пода-

тоци 1,161.600 
547 07-2-2 Трошоци врзани за остварувањето на приходи од 

издавачка дејност 1,800.000 
548 07-2-2 Научноистражувачка работа 500.000-
549 07-2-2 Трошоци за обезбедување на зградата 150.000 
550 07-2-2 Одржување на зградите и на инвентарот 360.000 

Вкупно основната намена 07 

75,338.620 

37,320.980 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 25 (позиции 537 до 550) 37,329.980 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 25. 
СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 

— Редовна дејност 25,943.600 
— Други намени 11,386.380 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 25 37,329.989 

РАЗДЕЛ 26. СОЈУЗЕН ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ -

ЗАВОД 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

551 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 18,390.800 
552 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 2,976.060 
553 07-2-2 Надоместоци на личните доходи и други примања на 

функционери 251.960 
554 07-2-2 Надоместоци за работа во недела, ноќе и во денови 

на државни празници 2,000 ООО 
555 07-2-2 Надоместок на Радио-Белград за емитирање на ВО-

ДОСТОЈот на Дунав 600.000 
556 07-2-2 Патни трошоци во странство 94 600 
557 07-2-2 Членарини на меѓународни организации 1,152.000 
558 ' 07-2-2 Трошоци за изработка на елаборати и надоместоци 

на надворешни соработници 300.000 
559 07-2-2 Дополнение на опрема 300 ООО 
560 07-2-2 Печатење на Годишник на атласот на климата и на 

други стручни публикации 700.000 
561 07-2-2 Трошоци на организацијата на VI заседание на Ко-

мисијата за основите на системот СМО 750.000 
562 07-2-2 Одржување на згради и на инвентар 700.000 
563 . 07-2-2 Патни трошоци во земјата 370 ООО 
564 07-2-2 Набавка на облеки и обувки 352 ООО 
565 07-2-2 Трошоци на телекомуникациските врски 1,994.800 
566 07-2-2 Одржување на моторни возила и гориво 68.200 
567 07-2-2 Кирии и закупи за деловни простории 381.600 
568 07-2-3 ' Трошоци за школување на хидрометеоролошки 

кадри 200.000 
5 6 9 07-2-3 Работи во врска со народната одбрана 124.000 

Вкупно основната намена 07. 31,706.020' 

Основна намена 14 — Нестопански инвестиции 
570 14-2-21 Финансирање на програмата за вклучување на хид-

рометеорологиката служба на Југославија во Планот 
- на светскиот систем на метеоролошко бдеење за 

периодот од 1970 до 1974 година 5,212.000 
571 14-2-21 Дополнителни средства за метеоролошко бдеење 2,000 ООО 
572 14-2-21 Набавка на опрема 10,643.000 

Вкупно основната намена 14 17,855 ООО 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 26. (позиции 551 до 572) 49,561.020 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 26. 
СОЈУЗЕН ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД 

- Редовна дејност 21,366.860 
— Други намени 28,194.160 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 26 49,561.020 



Петок, 28 декември 1973 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 71 - Страна 2075 

РАЗДЕЛ 27. ЈУГОСЛОВЕНСКИ ЗАВОД ЗА 
СТАНДАРДИЗАЦИЈА 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи м 
организации 

573 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 2,765 360 
574 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 300 000 
575 07-2-2 Надоместоци на личните доходи и други примања на 

функционери 175 370 
576 07-2-2 Надоместоци на надворешни соработници 38 ООО 
577 07-2-2 Преведување на југословенските стандарди на јази-

ците на народите на Југославија 2,000 ООО 
578 07-2-2 Трошоци на изработката, донесувањето и дистрибу-

цијата на југословенските стандарди, на билтенот 
„Стандардизација" и на каталози 2.500 000 

579 07-2-2 Закупи и одржување на деловен простор 280 000 
580 07-2-2 Членарина на меѓународни организации 461 ООО 
581 07-2-2 Набавка на опрема во врска со преведувањето на 

југословенските стандарди 730 000 
582 07-2-2 Трошоци за репрезентација 5 400 

Вкупно основната намена 07 9,255.130 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 27 (позиции 573 до 582) 9,255.130 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 27. 
ЈУГОСЛОВЕНСКИ ЗАВОД ЗА 
СТАНДАРДИЗАЦИЈА 

— Редовна дејност 3.065 360 
- Други намени 6,189 770 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 27 9,255 130 

РАЗДЕЛ 28. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА ПАТЕНТИ 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

583 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 2,438.200 
584 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 300 000 
585 - 07-2-2 Надоместоци на личните доходи и друѓи примања на 

функционери 111.000 
586 07-2-2 Трошоци за печатење на патентни списи 780 ООО 
587 07-2-2 Патни трошоци во странство 120 ООО 
588 07-2-2 Набавка и дополнување на опрема 50 ООО 
589 07-2-2 Печатење на латентен весник 210 ООО 
590 07-2-2 Изработка на обрасци и материјал за фотокопирање 100 ООО 
591 07-2-2 Повластици за одредена категорија лица 20.000 
592 07-2-2 Прием и испраќање на патентна документација 60 000 
593 07-2-2 1 Трошоци на издавачката дејност 30.000 
594 07-2-2 Трошоци за превод на меѓународна патентна доку-

ментација 60 ООО 
595 07-2-2 Трошоци на стручните советувања 20 ООО 
596 1 07-2-3 Работи во врска со народната одбрана 30.000 

Вкупно основната намена 07 4,329 200 

Основна намена 14 — Нестопански инвестиции 

597 14-2-21 Набавка на опрема за патентна документација 

Вкупно основната намена 14 

300 ООО 

300 ООО 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 28 (позиции 583 до 597) 4,629 200 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 28. 

СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА ПАТЕНТИ 

— Редовна дејност 2,738.200 
— Други намени . 1,891.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 28 4,629.200 

РАЗДЕЛ 29. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА МЕРКИ И 
СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

598 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 10,239.200 
599 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 2,000 ООО 
600 07-2-2 Надоместоци на личните доходи и други примања на 

функционери 203.000 
601 07-2-2 Заку ни 233.000 
602 07-2-2 Набавка на инвентар 150.000 
603 07-2-2 Трошоци за унапредување на службата 100.000 
604 07-2-2 Трошоци за организирање состаноци 60.000 
605 07-2-2 За научноистражувачка работа 340.000 
606 07-2-2 Членарини на меѓинародни организации 190.000 
607 07-2-2 Патни трошоци во земјата 600.000 

вкупно основната намена 07 14,115.200 

Основна намена 14 — Нестопански инвестиции 
608 14-2-21 Изградба и адаптација на лаборатории 2,350 ООО 
609 14-2-21 Набавка на опрема за лаборатории 7,460.000 
610 14-2-21 Изградба на станови во републиките 2,000.000 

Вкупно основната намена 14, 11,810.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 29 (позиции 598 до 610) 25,925.200 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 29. 

СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА МЕРКИ И СКАПОЦЕНИ 
МЕТАЛИ 

- Редовна дејност , 12,239.200 
- Други намени 13,686.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 29 ' 25,925.200 

РАЗДЕЛ 30. СОЈУЗЕН ГЕОЛОШКИ ЗАВОД 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

611 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 670.180 
612 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 96.460 
613 07-2-2 Надоместоци на личните доходи и други примања 

на функционери 90.890 
614 07-2-2 Надоместоци на членовите на стручни комисии 5.930 
615 07-2-2 Патни трошоци во странство 9.400 

Вкупно основната намена 07 872.860 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 30 (позиции 611 до 615) 872.860 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 30. 

СОЈУЗЕН ГЕОЛОШКИ ЗАВОД 

— Редовна дејност 766.640 
— Други намени 106.220 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 30 ' 872.860 

РАЗДЕЛ 31. ДИРЕКЦИЈА НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА 
СЛОБОДНА ЗОНА ВО СОЛУН 

Основна намена 07 - Работа на сојузните органи и 
организации 

616 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 3,494 220 
617 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 4,840.400 
618 1 07-2-2 Надоместоци на надворешни соработници 78 ООО 

Вкупно основната намена 07. 8,412.620 

Основна намена 14 — Нестопански инвестиции 
619 14-2-21 Набавка на опрема 560.000 

Вкупно основната намена 14 560.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 31 (позиции 616 до 619) \ 8,972.620 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 31. 

ДИРЕКЦИЈА НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА 
СЛОБОДНА ЗОНА ВО СОЛУН 

— Редовна дејност - 8,334 620 
— Други намени 638 ООО 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 31 ' 8,972 620 

РАЗДЕЛ 32. ЈУГОСЛОВЕНСКА КОМИСИЈА ЗА 
СОРАБОТКА СО ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА 
ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ЗА ПРОСВЕТА, НАУКА 
И КУЛТУРА (УНЕСКО) 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

620 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 303.470 
621 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 107.100 
622 07-2-2 Соработка со органите на УНЕСКО 200.000 
623 07-2-2 Трошоци на работата на Комисијата и на одборите 200.000 
624 07-2-2 Изработка на документација, на одговори на пра-

шалници и на анкети и изработка на ставови на Ју-
гославија за одредени прашања на УНЕСКО 300 000 

625 07-2-2 Патни трошоци во странство 250.000 
626 07-2-2 Преведување на материјали на странски јазици и ^ 

од странски јазици 56 200 
627 07-2-2 Чланарини на меѓународни организации 4,228 510 

Вкупно основната намена 07 5,645 280 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 32 (позиции од 620 до 627) 5,645.280 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 32. 

ЈУГОСЛОВЕНСКА КОМИСИЈА ЗА СОРАБОТКА 
СО ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ОБЕДИНЕТИТЕ 
НАЦИИ ЗА ПРОСВЕТА, НАУКА И КУЛТУРА 
(УНЕСКО) 

— Редовна дејност 410 570 
— Други намени 5,234 710 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 32 5,645.280 

РАЗДЕЛ 33. ЈУГОСЛОВЕНСКА КОМИСИЈА ЗА 
СОРАБОТКА СО МЕЃУНАРОДНИОТ ФОНД НА 
ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ 
ЗА ПОМОШ НА ДЕЦАТА (УНИЦЕФ) 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

628 07-2-2 Патни трошоци во земјата и престој на странски 
функционери во земјата 84.000 

629 07-2-2 Патни трошоци во странство 55 ООО 
630 07-2-2 Печатење билтени 16 000 
631 07-2-2 Придонес на УНИЦЕФ 3,746.000 
632 07-2-2 Обврски спрема програмата на УНИЦЕФ 200.000 

Вкупно основната камена 07 1 4,101.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 33 (позиции 628 до 632) 4,101.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 33. 

ЈУГОСЛОВЕНСКА КОМИСИЈА ЗА СОРАБОТКА 
СО МЕЃУНАРОДНИОТ ФОНД НА ОРГАНИЗАЦИ-
ЈАТА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ЗА ПОМОШ НА 
ДЕЦАТА (УНИЦЕФ) 

- Редовна дејност -
— Други намени 4Д01 ООО 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 33 4Д01.000 

РАЗДЕЛ 34. ЈУГОСЛОВЕНСКА КОМИСИЈА ЗА 
СОРАБОТКА СО МЕЃУНАРОДНИТЕ ЗДРАВСТВЕ-
НИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

633 07-2-2 Патни трошоци во земјата 100.000 
634 07-2-2 Патни трошоци во странство 65 000 
635 07-2-2 Членарина на меѓународни организации 7,519 000 
636 07-2-2 Обврски на Југославија како членка на Светската 

здравствена организација 100.000 
Вкупно основната намена 07 7,784.000 

ВКУПНО. РАЗДЕЛ 34 (позиции 633 до 636) 7,784.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 34. 

КОМИСИЈА ЗА СОРАБОТКА СО МЕЃУНАРОДНИ-
ТЕ ЗДРАВСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ 

— Редовна дејност 

- Други намени 7,784 000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 34 - 7,784.000 
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РАЗДЕЛ 35. ЈУГОСЛОВЕНСКА КОМИСИЈА ЗА 
СОРАБОТКА СО МЕЃУНАРОДНАТА ОРГАНИЗА-
ЦИЈА НА ТРУДОТ (MOT) 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

637 07-2-2 Патни трошоци во странство 100 000 
638 07-2-2 Патни трошоци на членовите на Југословенската ко-

мисија за соработка со Меѓународната организација 
на трудот и надоместок за учество во работата и 
патни трошоци на членовиве на работната група за 
статутарни програмски прашања на MOT 25 ООО 

639 07-2-2 Членарина на меѓународни организации 3,109.700 
Вкупно основната намена 07 3,234.700 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 35 (позиции 637 до 639) 3,234 700 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА I' A3 ДЕЛ 35. 

ЈУГОСЛОВЕНСКА КОМИСИЈА ЗА СОРАБОТКА 
СО МЕЃУНАРОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА 
ТРУДОТ (MOT) 

— Редовна дејност 

- Други намени t 3,234.700 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 35 3,234.700 

РАЗДЕЛ 36 ЈУГОСЛОВЕНСКА КОМИСИЈА ЗА 
СОРАБОТКА СО ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА 
ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ С-А ИСХРАНА И ЗЕМЈО-
ДЕЛСТВО (ФАО) 

Основна намена 07 — Рабста на сојузните органи и 
организации 

640 07-2-2 Членарина на меѓународни организации 4,202 900 

Вкупно основната намена С7 4,202 900 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 36 (позиција 640) 4,202.900 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 36. 

ЈУГОСЛОВЕНСКА КОМИСИЈА ЗА СОРАБОТКА 
СО ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НА-
ДИР! ЗА ИСХРАНА И ЗЕМЈОДЕЛСТВО (ФАО) 

— Редовна дејност — 
— Други намени 4,202 900 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 36 4,202.900 

РАЗДЕЛ 37. ЈУГОСЛОВЕНСКА КОМИСИЈА ЗА 
ЗАШТИТА ОД ЗАГАДУВАЊЕ НА МОРИЊАТА И 
НА ВОДИТЕ НА ВНАТРЕШНИТЕ ПЛОВНИ 
ПАТИШТА 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органа и 
организации 

641 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 50.000 
642 07-2-2 Патни трошоци во странство 30.000 
643 07-2-2 Изработка на материјали од советувања 40 000 
644 07-2-2 Надоместок на надворешни соработници 20.000 

Вкупно основната намена 07 140.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 37 (позиции 641 до 644) 140.000 



Страна 2132 - Број 71 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 28 д-екември 1073 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 37. 

ЈУГОСЛОВЕНСКА КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА ОД 
ЗАГАДУВАЊЕ НА МОРИЊАТА И НА ВОДИТЕ 
НА ВНАТРЕШНИТЕ ПЛОВНИ ПАТИШТА 

— Редовна дејност 50.000 
— Други намени 90 000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 37 140.000 

РАЗДЕЛ 38. СЕКРЕТАРИЈАТ НА СОЈУЗНИОТ 
ИЗВРШЕН СОВЕТ ЗА ЗАКОНОДАВНИ И 
ПРАВНИ РАБОТИ 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

645 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 1,599.490 
646 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 140.000 
647 07-2-2 Надоместоци на личните доходи и други примања 

на функционери 277.610 
648 07-2-2 Надоместоци за одвоен живот од семејството 18.360 
649 07-2-2 Трошоци за репрезентација 7 200 
650 07-2-2 Набавка на опрема 20.000 
651 07-2-2' Патни трошоци во странство -377.940 
652 07-2-2 Патни трошоци во земјата 50.000 
653 07-2-2 Превод и препис на стручен материјал 51.000 
654 07-2-2 Изработка на студии и анализи 40.000 
655 07-2-2 Надоместок за учествување на седници на комисија 

Вкупно основната намена 07̂  
50.000 

2,631.600 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 38 (позиции 645 до 655) 2,631 600 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 38. 

СЕКРЕТАРИЈАТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СО-
ВЕТ ЗА ЗАКОНОДАВНИ И ПРАВНИ РАБОТИ 

— Редовна дејност 1,739.490 
- Други намени 892. ПО 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 38 2,631.600 

РАЗДЕЛ 39. СЕКРЕТАРИЈАТ НА СОЈУЗНИОТ 
ИЗВРШЕН СОВЕТ ЗА ИНФОРМАЦИИ 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

656 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 4,151.050 
657 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 180.000 
653 07-2-2 Надоместоци на личните доходи и други примања 

на функционери 364.150 
659 07-2-2 Надоместоци за одвоен живот од семејството 21.000 
660 07-2-2 Претплата на печат, списанија и публикации 1 145.000 

Поштенеко-телеграфски и телефонски трошоци 150.000 
662 07-2-2 Трошоците за престој на странски гости и на пуб-

лицист 1,000.000 
663 07-2-2 Државни посети на новинари во придружба и по-

сети на новинари од неразвиените земји 1,200.000 
664 07-2-2 Издавање на билтени и трошоци за одржување кон-

ференции за печатот 654.000 
665 " 07-2-2 Научноистражувачки работи, - студии и анализи ' 300.000 
666 07-2-2 Дополнување и замена на опрема ' 150.000 
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667 - 07-2-3 Издавачка дејност, актуелни пишувани информа-
ции, откуп на изданија за Југославија на, странски 
јазици, информативно"документарни филмови, ТВ-
-стории и репортажи, фото информации, изложби 
и посебни акции 7,860.000 

668 07-2-3 Откуп на периодични публикации наменети . за 
- странство 14,200 ООО 

669 07-2-3 Радио програма за странство, размена на радиоеми-
сии и на ТВ-стории со странство, новинско-агенци-
ски услуги и изработка на филмски новости 43,000.000 

670 07-2-3 Информативно-пропагандна и културно-забавна деј-
ност наменета на наши работници и иселеници во 
странство 6,900 ООО 

671 07-2-3 Работи во врска со народната одбрана 7,500.000 
Вкупно основната намена 07 87,775 200 

Основна намена 14 — Нестопански инвестиции 

672 14-2-21 Модернизација на техничката база на Танјуг 6,Ѕ91 ООО 

Вкупно основната намена 14 6,391 ООО 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 39 (позиции 656 до 672) 94,166.200 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 39. 

СЕКРЕТАРИЈАТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН 
СОВЕТ ЗА ИНФОРМАЦИИ 

— Редовна дејност 4,331.050 
— Други намени 89,835 150 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 39 94,166.200 

РАЗДЕЛ 40. СЕКРЕТАРИЈАТ НА СОЈУЗНИОТ 
ИЗВРШЕН СОВЕТ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА 
СТОПАНСКИТЕ ДВИЖЕЊА 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

673 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 411.890 
674 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 400.000 
675 07-2-2 Надоместоци на личните доходи и други примања 

на функционери 190.980 
676 07-2-2 Изработка на теми, анализи и елаборати 2,150 000 
677 07-2-2 Патни трошоци во странство 100 ООО 
678 07-2-2 Набавка на опрема 169 ООО 
679 07-2-2 Надоместоци на надворешни соработници 36.900 

Вкупно основната намена 07 3,453.770 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 40 (позиции 673 до 679) ' 3,458.770 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 40. 

СЕКРЕТАРИЈАТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН 
СОВЕТ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ 
ДВИЖЕЊА 

811.890 
2,646 880 

— Редовна дејност 
— Други намени 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 40 3,458.770 
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РАЗДЕЛ 41. УПРАВА ЗА ПЕРСОНАЛНИ РАБОТИ 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

680 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 296.730 
681 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 40.000 
682 07-2-2 Надоместоци на личните доходи и други примања 

на функционери 183.560 
683 07-2-2 Надоместоци на личните доходи и други примања 

на функционерите што не се распоредени и на ли-
цата со посебен статус 756.970 
Вкупно основната намена 07 1,277.260 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 41 (позиции 680 до 683) 1,277.260 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 41. 

УПРАВА ЗА ПЕРСОНАЛНИ РАБОТИ 

— Редовна дејност 
— Други намени 

336.730 
940.530 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 41 

РАЗДЕЛ 42. УПРАВА НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИТЕ 
ОБЈЕКТИ 

Глава 1. Работна единица — Белград 
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

684 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 3,190 560 
685 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 5,500.000 
686 07-2-2 Дополнение на инвентарот 1,117.200 
687 07-2-2 Трошоци за одржување на објектите и на инвен-

тарот - 3,755.500 
688 07-2-2 Надоместок за работа подолга од полното работно 

време ' 120.000 
689 07-2-2 Надоместок на надворешни соработници 170.000 

Вкупно основната намена 07 

1,277.260 

13,853 260 

690 

Основна намена 14 — Нестопански инвестиции 
14-2-21 За изградба на објекти и станови 

Вкупно основната намена 14 
Вкупно Глава 1 

2,050.000 

2,050.000 
15,903.260 

Глава 2. Рабатна единица -— Бриони 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

691 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 5,687.620 
692 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 5,457 ООО 
693 07-2-2 Надоместок на личните доходи на сезонски работ-

ници и на надворешни соработници 3,136 600 
694 07-2-2 Надоместок за работа подолга од полното работно 

време - 200.000 
695 07-2-2 Трошоци за одржување на објектите и опремата 10,302.500 

Вкупно основната намена 07 25,283.720 
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696 

697 

699 
700 

701 
702 
703 

704 

Основна намена 14 — Нестопански инвестиции 
14-2-21 За набавка на опрема и за реконструкција на об-

јекти 
14-2-21 За купување на станови 

Вкупно основната намена 14 

Вкупно Глава 2 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 42 (позиции 684 до 697) 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 42. 

УПРАВА НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИТЕ ОБЈЕКТИ 
— Редовна дејност 
— Други намени 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 42 

6,510.000 
1,000 ООО 

РАЗДЕЛ 43. СЕРВИС ЗА ОДРЖУВАЊЕ 
НА ОБЈЕКТИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА 
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈАТА НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 6,965 ООО 
07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 150 000 
07-2-2 Надоместоци на личните доходи и други примања на 

функционери 85.860 
07-2-2 Трошоци за одржување на објектите и опремата 10,000.000 
07-2-2 Надоместок на надворешни соработници 737.990 
07-2-2 Надоместок за работа подолга од полното работно 

време и за ноќна работа 1,000 000 
07-2-3 Работи во врска со народната одбрана 38.500 

Вкупно основната намена 07 

7,510.000 

32,793.720 

48,696 980 

19,835 180 
28,861.800 

48,696.980 

18,977.350 

Основна намена 14 — Нестопански инвестиции 
705 14-2-21 Набавка на опрема и возила 

Вкупно основната намена 14 

2,500.000 

2,500.000 

706 
707 
708 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 43 (позиции 698 до 705) 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 43. 

СЕРВИС ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИТЕ 
ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈАТА 
НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 
— Редовна дејност 
— Други намени 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 43 

РАЗДЕЛ 44 УПРАВА НА ЗГРАДИТЕ 
НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА НОВ БЕЛГРАД 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 
07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 
07-2-2 Надоместоци па личните доходи и други примања 

на функционери 

14,570.000 
450.000 

85.920 

21,477 350 

7,115.000 
14,362.350 

21,477.350 
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709 07-2-2 Режиски трошоци во врска со одржувањето на 
зградите и опремата 16,300.000 

710 07-2-2 Дополнение на опремата 2,540.000 
711 07-2-2 Осигурување на зградите и опремата 600.000 
712 07-2-2 Телефонски трошоци на заедничката централа 900.000 
713 07-2-2 Надоместок за работа подолга од полното работно 

време и за ноќна работа 1,000.000 
714 07-2-2 За работни облеки, обувки и ХТЗ опрема 350.000 
715 07-2-2 Придонес за користење на градско земјиште 774.000 
716 07-2-2 Транспортни услуги 200.000 
717 07-2-3 Работи во врска со народната одбрана 200.000 

Вкупно основната намена 07 37,969.920 

Основна намена 14 — Нестопански инвестиции 

718 14-2-21 За градежни работи и за набавка на опрема 5,000.000 

Вкупно основната намена 14 5,000.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 44 (позиции 706 до 718) 42,969.920 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 44. 
УПРАВА НА ЗГРАДИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ 
ОРГАНИ НА НОВ БЕЛГРАД 

— Редовна дејност 15,020.000 
- Други намени 27,949.920 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 44 42,969.920 

РАЗДЕЛ 45. СЕРВИС ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ 
И СМЕТКОВОДСТВЕНИ РАБОТИ 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

719 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 7,609.250 
720 07-2-1 Лични доходи по ефект во редовната дејност 1,230.550 
721 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 1,573.800 
722 07-2-2 Надоместоци на личните доходи и други примања 

на функционери 85.870 
723 07-2-2 Трошоци за франкирање на пошта 600.000 
724 07-2-2 Резервни делови за печатарски машини и репрома-

теријал 250.000 
725 07-2-2 Надоместок за работа подолга од полното работно 

време и за ноќна работа 700.000 
726 07-2-2 Надоместок на надворешни соработници 128.000 

Вкупно основната намена 07 12,177.470 

Основна намена 14 — Нестопански инвестиции 
727 14-2-21 Набавка на опрема 3,000 000 

Вкупно основната намена 14 3,000.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 45 (позиции 719 до 727) 15,177.470 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 45. 
СЕРВИС ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ И 
СМЕТКОВОДСТВЕНИ РАБОТИ 

- Редовна дејност 10,413.600 
- Други намени 4,763.870 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 45 """ 15,177.470 
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728 
729 
730 

731 

732 

733 
734 
735 
736 

737 

738 

739 

740 

07-2-1 
0 7 - 2 - 1 
07-2-2 

0 7 - 2 - 2 

07-2-2 

07-2-2 
0 7 - 2 - 2 
07-2-2 
07-2-3 

РАЗДЕЛ 46 АВТО-СЕРВИС НА СОЈУЗНИТЕ 
ОРГАНИ 

Работа на сојузните органи и Основна намена 07 
организации 
Лични доходи во редовната дејност 10,989.400 
Материјални расходи во редовната днејност 360 ООО 
Надоместоци на личните доходи и други примања 
на функционери 85 920 
Надоместоци за работа подолга од полното работно 
време 400 ООО 
Набавка на резервни делови и трошоци за други 
намени 19,039 600 
Надоместоци на надворешни соработници 139.600 
Набавка на опрема и на патнички возила 3,400.000 

Набавка на алати и на уреди 1,873 100 
Набавка на транспортни средства за потребите на 
народната одбрана 4,355.000 
Вкупно основната намена 07 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 46 (позиции 728 до 736) 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 46. 

АВТО-СЕРВИС НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 

— Редовна дејност 
— Други намени 

ЕКУПНО РАЗДЕЛ 46 

09-2 

09-2 

09-2 

09-2 

РАЗДЕЛ 47. ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА 
НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ 
РЕПУБЛИКИ И НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
АВТОНОМНА ПОКРАИНА КОСОВО 

Основна намена 09 — Општи дополнителни средства 
на стопански недоволно развиените републики и на 
Социјалистичка Автономна Покраина Косово 

Дополнителни средства на Социјалистичка Репуб-
лика Босна и Херцеговина 
Дополнителни средства на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија 
Дополнителни средства на Социјалистичка Репуб-
лика Црна Гора 
Дополнителни средства на Социјалистичка Авто-
номна Покраина Косово 
Вкупно основната намена 09 

1.149,494.500 

523,929.000 

294,889.000 

894,687.500 

40,642 620 

40,642.620 

11,349.400 
29,293 220 

40,642.620 

2 8 6 3 , 0 0 0 ООО 

Основна намена 10 — Наменски дополнителни сред-
ства 

741 10-2 На Социјалистичка Автономна Покраина Косово, за 
изградба на материјалната база на општествените 
служби 100,000.000 

742 10-2 На Социјалистичка Република Црна Гора, за потре-
бите на пензиското и инвалидското осигурување 130,000.000 
Вкупно основната намена 10 230,000.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 47 (позиции 737 до 742) 3.093,000.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 47. 
ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА НА СТОПАНСКИ 
НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА АВТОНОМНА ПОКРАИНА 
КОСОВО 
— Редовна дејност ^ 
- Други намени " 3 093,000 ООО 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 47 3 093,000 ООО 
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РАЗДЕЛ 48. ОСНОВНА ИНВАЛИДСКО-
-БОРЕЧКА ЗАШТИТА 

Основна камена 10 — Наменски дополнителни 
средства 

743 10-2 Средства за инвалидски принадлежности на воени-
те инвалиди 1.300,000 000 

744 10-2 Средства за здравствена заштита на воените инва-
лиди 250,000.000 

745 10-2 Средства за боречки додаток 50,000.000 
746 10-2 Средства за бенефицирани пензии (без воените пен-

зии) во смисла на член 116 на Основниот закон за 
организацијата и финансирањето на социјалното 
осигурување " 3.600,000.000 

747 10-2 Обврски спрема фондот на пензиското осигурувања 
на воените лица во смисла на член 116 на Основ-
ниот закон за организацијата и финансирањето на 
социјалното осигурување 370,000 000 

748 10-2 Средства за валоризација на пензиите на воените 
осигуреници 240,000.000 

749 10-2 Дополнителни средства за покритие на дефицитот 
во фондот на пензиското осигурување на воените 
лица 1.090,000.000 

750 10-2 Инвалидски принадлежности на корисниците насе-
лени во странство 18,000.000 

751 10-2 Надоместок на носителите на „Партизанска споме-
ница 1941" и на други одликувања 116,000.000 
Вкупно основната намена 10 7.034,000.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 48 (позиции 743 до 751) 7.034,000.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 48. 
ОСНОВНА ИИВАЛИДСКО-БОРЕЧКА ЗАШТИТА 
— Редовна дејност — 
— Други намени 7 034,000.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 48 7.034,000.000 

РАЗДЕЛ 49. ИНВЕСТИЦИОНИ ОБВРСКИ 
И ИНТЕРВЕНЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО 

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

752 15-2-21 Средства за обврските, на федерацијата по основ на 
инвестициите во стопанството 40,000.000 

Вкупно основната намена 15 40,000.000 

Основна намена 16 - Интервенции во стопанството 
753 16-2-21 Враќање на царински, даночни и други давачки 

и тековни курсни разлики , 6.200,000.000 
754 16-2-21 Компензации во областа на земјоделството 475,000.000 
755 16-2-21 За покритие на обврските за повластено возење 60,000 000 

Вкупно основната намена 16 6 735,000 000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 49 (позиции 752 до 755) 6.775,000.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 49. 

ИНВЕСТИЦИОНИ ОБВРСКИ И ИНТЕРВЕНЦИИ 
ВО СТОПАНСТВОТО 

- Редовна дејност 
- Други намени 6.775,000 ООО 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 49 6.775,000 ООО 
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РАЗДЕЛ 50. ОБВРСКИ ОД ПОРАНЕШНИ ГОДИНИ 

756 

757 

758 

759 

760 

761 

762 

763 

764 

765 

766 

767 

768 
769 

17-2 
17-2 

17-2 

17-2 

17-2 

17-2 

17-2 

17-2 
17-2 

17-2 

17-2 

18-2 

Основна намена 17 — Обврски од поранешни 
години 
Обврски по внатрешни заеми 8,000.000 
Обврски по странски заеми и за национализиран 
странски имот 22,349.000 
АмортизациЈа на обврзниците издадени во 1971 го-
дина по основ на бенефицирани пензии 200,000 ООО 
Амортизација на обврзниците издадени во 1973 го-
дина за покритие на обврските спрема ЈНА 1.026,000.000 
Амортизација на обврзниците издадени за покритие 
на ненамирените обврски спрема стопански недо-
волно развиените републики и Социјалистичка Ав-
тономна Покраина Косово 162,000.000 
Амортизација на обврзниците издадени за покритие 
на дел на трошоците настанати во врска со сузби-
вањето и спречувањето на епидемијата на големи 
сипаници 111,670.880 
За отплата на кредитите за земјоделските вишоци 
користени за финансирање на сојузниот буџет за 
1965 и на, сојузниот буџет за 1966 година 257,332.120 
Камати и трошоци на издавањето на обврзниците 10,000.000 
Обврски по инвестициите во врска со работите на 
народната одбрана 30,000.000 
Додатно учество во капиталот на Меѓународната 
банка за обнова и развој 19,000 000 
Помош во врска со меѓународната солидарност 80,000.000 
Вкупно основната намена 17 1.926,352.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 50 (позиции 756 до 766) 1.926,352.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 50. 

ОБВРСКР1 ОД ПОРАНЕШНИ ГОДИНИ 

— Редовна дејност 
— Други намени 1.926,352 ООО 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 50 1.926,352 ООО 

РАЗДЕЛ 51. ПОСТОЈАНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 
НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

Основна намена 18 — Издвојување во постојаната 
буџетска резерва на федерацијата 
Издвојување во постојаната буџетска резерва на 
федерацијата 
Вкупно основната намена 18 

181,000 ООО 

181,000 ООО 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 51 (позиција 767) 181,000.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 51. 

ПОСТОЈАНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА НА 
ФЕДЕРАЦИЈАТА 

— Редовна дејност 
— Други намени 181,000.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 51 181,000 ООО 

19-2-21 
19-2-21 

РАЗДЕЛ 52. БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 

Основна намена 19 — Буџетска резерва 
Тековна буџетска резерва 
Средства за нови работни места во органите на фе-
дерацијата 

238,460.360 

25,370.000 
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770 19-2-21 Средства за усогласување на личните доходи во ор-
ганите на федерацијата спрема општествениот до-
говор 56,000.000 
Вкупно основната намена 19 319,830.360 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 52 (позиции 768 до 770) 319,830.360 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 52. 

БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 

— Редовна дејност -
- Други намени 319,830.360 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 52 319,830.360 

РАЗДЕЛ 53. ДЕЈНОСТ НА ОПШТЕСТВЕНО-
-ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Основна намена 13 — Дотација на органите на оп-
штествено- политичките организации 

Дотација на Претседателството на Сојузот на кому-
нистите на Југославија 

771 13-2 Меѓународна дејност 6,069.000 
772 13-2 X конгрес на Сојузот на комунистите на Југославија 23,247 ООО 
773 13-2 Работи во врска со народната одбрана 714.000 
774 13-2 Финансирање на Програмата за работа на Архивот 

за работничко движење 952.000 
775 13-2 Финансирање на Програмата за работа на Центарот 

за научна документација 1,190 000 
776 13-2 Издавање на собрани дела на другарот Тито 1,869 ООО 
777 13-2 " За весникот „Комунист" 5,000.000 
778 13-2 За билтенот „Југословенски политички месечник" 400.000 
779 13-2 За списанието „Социјализам" " 280.000 
780 13-2 3? Макропроектот „Законитостите и перспективите 

на развојот на социјалистичкото самоуправно оп-
штество во Југославија" 3,000.000 
Дотација на Сојузната конференција на Социјали-
стичкиот сојуз на работниот народ на Југославија 

781 13-2 Финансирање на Програмата за работа на Сојузната 
конференција 14,375.000 

782 . 13-2 Изборна активност 1,100.000 
783 13-2 На име дотација на весникот „Борба" за 1973 и 1974 

година 21,200.000 

Дотација на Претседателството на Конференцијата 
на Сојузот на младината на Југославија 

784 13-2 Финансирање на Програмата за работа на Конфе-
. ренцијата 9,000 000 

785 13-2 Прослава на Денот на младоста 3,850 ООО 
786 13-2 IX конгрес на младината 2,000.000 

Дотација на Претседателството на Конференцијата 
на Сојузот на студентите на Југославија 

787 13-2 Финансирање на Програмата за работа на Конфе-
ренцијата 2,500 ООО 

788 13-2 Дубровнички семинар — учество на странски деле-
гати 180.000 

789 13-2 Изборна конференција 250 000 

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

790 13-2 Финансирање на Програмата за работа на Сојузот 5.651 ООО 
791 13-2 VII конгрес на борците ' 2,809 000 
792 13-2 За весникот „4 јул" 2,340 000 
793 13-2 Воено издавачки завод на ЈНА — за печатење на 

, . едиција-посветена на воените настани од 1941 — 1942 
година 1,000 ООО 
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Дотација на Црвениот крст на Југославија 
794 13-2 Финансирање на Програмата за работа на Претсе-

дателството 4,000.000 
795 13-2 Светска конференција за мирот ^ 800.000 
796 13-2 Прослава на 100-годишнината на Црвениот крст 200.000 
797 13-2 Трошоци за одржување на зградите и инвентарот 600.000 

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

798 13-2 Финансирање на Програмата за работа на Лигата 350.000 

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

799 13-2 Финансирање на" Програмата за работа на Сојузот 235.000 
800 13-2 Редовно собрание на Сојузот 15 ООО 

Дотација на Сојузот на резервните воени старешини 
на Југославија 

801 13-2 Финансирање на Програмата за работа на Сојузот 2,000.000 

Дотација на Сојузната конференција „Месна заед-
ница и семејство" 

802 13-2 Финансирање на Програмата за работа на Конфе-
ренцијата 600 ООО 
Вкупно основната намена 13 117,776 000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 53 (позиции 771 до 802) 117,776.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 53. 

ДЕЈНОСТ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

— Редовна дејност ^ — 
— Други намени 117,776 000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 53 117,776 ООО 

РАЗДЕЛ 54. НАДОМЕСТОК НА СЛУЖБАТА НА 
ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО 

Основна намена 20 — Надоместок на Службата на 
општественото книговодство 

803 20-2 Надоместок за покритие на трошоците на Службата 
на општественото книговодство за работите на еви-
денцијата, за работите на контролата и за инфор- 75,000.000 
мативно-аналитичките работи' 
Вкупно основната намена 20 75,000 ООО 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 54 Апозиција 803) 75,000.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 54. 

НАДОМЕСТОК НА СЛУЖБАТА НА 
ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО 

— Редовна дејност — 
- Други намени 75,000.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 54 75,000.000 

III. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Член 5 
Овој буџет влегува во сила на 1 јануари 1974 година. 
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962. 

Врз основа на Уставниот амандман XXXVII точ-
ка 4 под 1, издавам 

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

1974 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за извршување на Бу-
џетот на федерацијата за 1974 година, што го усвои 
Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на 
народите од 27 декември 1973 година и на седницата 
на Општествено-политичкиот собор од 27 декември 
1973 година. 

ПР бр. 262 
28 декември 1973 година 

Белград 

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

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

ЈАТА ЗА 1974 ГОДИНА 

Член 1 
За намирување на обврските утврдени во Буџе-

тот на федерацијата за 1974 година, федерацијата, 
покрај изворните приходи и придонесите од репуб-
ликите и автономните покраини, ќе обезбеди сред-
ства со издавање на обврзници и со користење на 
кредити кај Народната банка на Југославија, на на-
чин и под услови што се утврдени со посебни сојуз-
ни закони. 

Член 2 
Приходите штo ќе се остварат во 1974 година врз 

основа на Законот за посебните давачки при увозот 
на земјоделски и прехранбени производи („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 15/68) се внесуваат во целост 
во Буџетот на федерацијата. 

Враќањата на наплатените приходи според став 
1 на овој член, по исполнување на утврдените ус-
лови, се вршат од средствата предвидени за исплата 
на враќањата на царинските, даночните и другите 
давачки и на тековната курсна разлика, а врз осно-
ва на решенија што ги донесува Сојузниот секрета-
ријат за надворешна трговија, кога ќе прибави со-
гласност на Сојузниот секретаријат за финансии. 

Член 3 
Придонесите на републиките и автономните по-

краини се остваруваат, до износите утврдени во Бу-
џетот на федерацијата За 1974 година, со отстапува-
ње на федерацијата на делот од приходот остварен 
со оданочување на производи во прометот, пропи-
шан со сојузен закон. 

Делот од приходот од став 1 на овој член се из-
двојува во корист на Буџетот на федерацијата за 
1974 година по стапка која за републиките и за Со-
цијалистичка Автономна Покраина Војводина не 
може да биде пониска од 82%. 

По исклучок од одредбата на став 2 на овој член, 
стапката по која во 1974 година Социјалистичка Ав-
тономна Покраина Косово ќе го издвојува делот од 
приходот од став 1 на овој член изнесува 28%. 

Пресметување и издвојување на делот на прихо-
дот по утврдените стапки во корист на Буџетот на 

федерацијата за 1974 година врши Службата на оп-
штественото книговодство. 

Надлежниот орган на републиката односно на 
автономната покраина е должен да ја зголеми стап-
ката на издвојувањето на делот од приходот од ст. 
1 и 3 на овој член, ако утврди во текот на годината 
дека обврската на републиката односно на автоном-
ната покраина не ќе може да биде извршена до кра-
јот на буџетската година. 

Заради обезбедување рамномерен прилив на 
средства во Буџетот на федерацијата за 1974 годи-
на, се овластува сојузниот секретар за финансии да 
го зголеми процентот на издвојувањата од ст. 2 и 3 
на овој член, ако надлежниот орган на републиката 
односно на автономната покраина не го ,стори тоа во 
смисла на став 5 на овој член. 

Сојузниот секретарка финансии, по барање на 
надлежниот орган на републиката односно на авто-
номната покраина, ќе го намали процентот на издво-
јувањето од ст. 2 и 3 на овој член, ако оцени дека 
стапката на издвојувањето е превисока за односната 
република односно автономна покраина. 

Член 4 
Средствата на Буџетот на федерацијата за 1974 

година, распоредени на органите на федерацијата за 
посебни намени, ќе се користат: 

1) врз основа на посебна претсметка што ја до-
несува старешината на органот, ако задачите за кои 
се одобрени средствата непосредно ги извршува ор-
ганот; 

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

Средствата распоредени со програмата се ко-
ристат врз основа на договор што старешината на 
органот — носител на средствата ќе го склучи со не-
посредниот корисник на средствата. 

Член 5 
Обврзниците /што им ги издала федерацијата на 

Југословенската народна армија и на стопански не-
доволно развиените републики и на Социјалистичка 
Автономна Покраина Косово за покритие на обврс-
ките од 1973 година, можат да се користат и во 1974 
година според одредбите од Одлуката за користење 
на обврзниците на федерацијата издадени според 
член 3 ст. 2 и 3 на Законот за извршување на Бу-
џетот на федерацијата за 1973 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 51/73 и 53/73). 

Член 6 
Измена на намената и на височината на сред-

ствата утврдени во Буџетот на федерацијата за 1974 
година за вршење на редовната дејност на органите 
на федерацијата и за нивните други намени, а во 
рамките на вкупните средства утврдени во Буџетот 
на федерацијата за 1974 година за наведените наме-
ни, може да врши Сојузниот извршен совет, а из-
мена на намената и на височината на средствата 
предвидени за вршење на редовнава дејност на Со-
јузната скупштина и за нејзините 'посебни намени — 
Административната комисија на Сојузната скуп-
штина. 

Ако се утврди во текот на извршувањето на Бу-
џетот на федерацијата за 1974 година дека средства-
та предвидени за вршење на редовната дејност на 
органите на федерацијата и за другите камени нема 
да бидат во целост или делум потрошени, Сојузниот 
извршен совет тие средства може да ги пренесе во 
тековната буџетска резерва. 

Член 7 
Средствата предвидени во Буџетот на федера-

цијата за 1974 година, распоредени во разделите 1 до 
46 за Основната намена 07 — Работа на сојузните ор-
гани и организации, носителите на средствата можат 
да ги користат најмногу до 97%. , 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
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Ограничување на користењето на средствата по 
одредени позиции ќе изврши Сојузниот секретари-
јат за финансии, на предлог од носителот на сред-
ствата. 

Решение за користење на средствата до вкуп-
ниот износ утврден во Буџетот на федерацијата за 
1974 година за Основната намена 07 — Работа на со-
јузните органи и организации, донесува Сојузниот 
извршен совет на предлог од носителот на сред-
ствата , 

Член 8 
Средствата на Буџетот на федерацијата за 1974 

година, распоредени на органите на федерацијата 
за финансирање на меѓународни посети, ќе се ко-
ристат врз основа на годишните планови на посети. 

До донесувањето на годишните планови на по-
сети од став 1 на овој член, средствата предвидени 
за намените од тој став можат да се користат во вид 
на аконтација до износ од 50%. 

Член 9 
Средствата распоредени во Буџетот на федера-

цијата за 1974 година кои се однесуваат на инфор-. 
мативно-пропагандната и другата дејност меѓу ју-
гословенските работници во странство, до донесува-
ње на обединета програма за вршење на овие дејнос-
ти и за користење на овие средства, а на кои про-
грами дава согласност Сојузниот извршен совет, ќе 
се користат во вид на аконтација до износ од 50% од 
вкупните средства одобрени во Буџетот на федера-
цијата за 1974 година. 

Член 10 
Средствата распоредени во Буџетот на федера-

цијата за 1974 година за нестопански инвестиции до 
донесување на годишната програма за користење на 
тие средства, на која согласност дава Сојузниот из-
вршен совет, органите на федерацијата можат да ги 
користат како аконтација до 50% од износите одоб-
рени во Буџетот на федерацијата за 1974 година. 

Одредбата на став 1 од ОВОЈ член не се однесу-
ва на средствата распоредени во Буџетот на федера-
цијата за 1974 година за нестопански инвестиции кои 
се користат врз основа на повеќегодишните програ-
ми, одредени со сојузни зако-ни. 

Член 11 
'Ако приходите што му припаѓаат на Буџетот на 

федерацијата за 1974 година бидат погрешно напла-
тени или наплатени во износ поголем од пропиша-
ниот, погрешно или повеќе наплатениот износ ќе се 
врати првенствено врз товар на тие приходи. 

Решение за враќање на приходите од став 1 на 
Овој член донесува Сојузниот секретаријат за фи-
нансии, ако со сојузен закон не е поинаку одредено. 

Член 12 
Средствата распоредени во Буџетот на федера-

цијата за 1973 година за нестопански инвестиции, 
кои се редовно ангажирани во 1973 година а не се 
потрошени до крајот на 1973 година, ќе се користат 
за тие инвестиции и во 1974 година. 

Член 13 
Средствата предвидени во Буџетот на федераци-

јата за 1974 година за финансирање на макропроек-
ти и на научноистражувачки работи и за изработка 
на анализи, студии и елаборати, до донесување на 
пропис на Сојузниот извршен совет, органите на фе-
дерацијата ќе ги користат врз основа на програмата, 
првенствено со ангажирање на организации за из-
работка на проекти и на анализи преку јавен кон-
курс. 

Член 14 
Средствата предвидени во Буџетот на федера-

цијата За 1974 година во Раздел 48. Основна инва-
лидско-боречка заштита, позиција 748 — Средства 

за бенефицирани пензии (без воените пензии), во 
смисла на член 116 на Основниот закон за организа-
цијата и финансирањето на социјалното осигурување, 
Сојузниот извршен совет ги распоредува во вид на 
аконтација врз фондовите на заедниците на инва-
лидското и пензиското осигурување на републиките 
и на автономните покраини врз основа на спогодба 
која заеднички ќе се утврди со надлежните репуб-
лички и покраински органи. 

Средствата од став 1 на свој член ќе се корис,тат 
за покритие на ненамирените обврски на федераци-
јата по овој основ од 1973 година и за намирување, 
во вид на аконтација, на обврските на федерација-
та по тој основ во 1974 година. 

Сојузниот секретаријат за финансии е носител 
на предвидените средства во Буџетот на федераци-
јата за 1974 година во Раздел 48. Основна инвалпд-
ско-боречка заштита. 

Член 15 
Средствата предвидени во Буџетот на федераци-

јата за 1974 година во Раздел 47. Дополнителни сред-
ства на стопански недоволно развиените републики 
и Социјалистичка Автономна Покраина Косово, 
позиција 742 — На Социјалистичка Република Црна 
Гора, за потребите на пензиското и инвалидското 
осигурување, ќе се користат првенствено за покри-
тие на ненамирените обврски на федерацијата од 
1973 година по овој основ, додека преостанатите 
средства ќе служат како аконтација по тој основ во 
1974 година. 

Член 16 
Средствата предвидени во Буџетот на федераци-

јата за 1974 година во Раздел 49. Инвестициони об-
врски и интервенции во стопанството, позиција 752 
— Средства за обврските на федерацијата по основ 
на инвестициите во стопанството, позиција 753 -
Враќање на царински, даночни и на други давачки и 
тековни курсни разлики, позиција 754 — Компенза-
ции во областа на земјоделството и позиција 755 -
За покритие на обврските за повластено возење, ќе 
се користат на начин и под услови што ќе ги про-
пише Сојузниот извршен совет. 

Средствата предвидени во позициите 753, 754 и 
755 ќе се користат и за покритие на ненамирените 
обврски по основ на враќање на царинските, даноч-
ните и другите давачки и за покритие на тековните 
курсни разлики, за исплата на компензациите 
во земјоделството и за покритие на обврските 
за повластено возење — настанати во 1973 година. 

Носител на средствата од став 1 на овој член е 
Сојузниот секретаријат за финансии. 

Член 17 
Исплати врз товар на средствата на Буџетот на 

федерацијата за 1974 година предвидени за враќа" 
ње на даночните, царинските и другите давачки и 
на тековните курсни разлики, можат да се вршат са-
мо врз основа на барање па заинтересирана органи-
зација на здружениот труд односно па друга заин-
тересирана организација, кон кое се приложени пот-
ребни исправи. 

Барањата и исправите од^ став 1 на овој член 
мораат да бидат заверени од На-родната банка на 
Југославија. 

Член 18 
Ако Народната банка на Југославија односно 

Сојузниот девизен инспекторат при контролата на 
барањата и на исправите утврди дека податоците од 
барањата односно од исправите не к одговараат на 
фактичната состојба, покрај преземање на мерки 
согласно со важечките прописи, против организаци-
јата на здружениот труд и против друга организа-
ција и одговорното лице ќе поднесе пријава до над-
лежниот јавен обвинител. 
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Во случајот од став 1 на овој член Народната 
банка на Југославија нема да и издаде налог за ис-
плата на Службата на општественото книговодство 
на Југославија. 

Член 19 
За следење и контрола на користењето на средс-

твата од Буџетот на федерацијата за 1974 година за 
намените од член 17 на овој закон се формира ко-
мисија од претставници на Сојузниот секретаријат 
за финансии, на СОЈУЗНИОТ секретаријат за надво-
решна трговија, на Народната банка на Југославија 
и на Сојузниот девизен инспекторат. 

За својата работа комисијата му поднесува три-
месечни извештаи на Сојузниот извршен совет, во 
рок од 15 дена по истекот на тримесечјето. 

Член 20 
Сојузниот секретаријат за финансии е носител 

на средствата предвидени во Буџетот на федераци-
јата за 1974 година во Раздел 47. Дополнителни сред-
ства на стопански недоволно развиените републики 
и на Социјалистичка Автономна Покраина Косово, 
во Раздел 50. Обврски од поранешни години и во 
Раздел 54: Надоместок на Службата на општестве-
ното книговодство. 

Член 21 
Средствата предвидени во Буџетот на федера-

цијата за 1974 година во Раздел 29. Сојузен завод за 
мерки и скапоцени метали и во Раздел 31. Дирекци-
ја на Југословенската слободна зона во Солун, ќе се 
користат зависно од износите на уплатените сопс-
твени приходи во Буџетот на федерацијата за 1974 
година. 

Средствата предвидени во Буџетот на федераци-
јата за 1974 година во Раздел 20. Сојузен секретари-
јат за труд и социјална политика, Глава 2. Сојузно 
биро за работите на вработувањето, освен во пози-
ција 440 - Лични доходи во редовната дејност, во 
позиција 441 — Материјални расходи во редовната 
дејност, во позиција 442 — Надоместоци на личните 
доходи и други примања на функционери и во по-
зиција 445 — Надоместок за одвоен живот од се-
мејството на социјалните работници во странство, 
како и трошоците на упатувањето на тие работници 
во странство — ќе се користат на начин предвиден 
во став 1 на овој член. 

Член 22 
Приходите од конзуларни'такси, како и прихо-

дите што ги остварува со својата дејност Дирекци-
јата на Југословенската слободна зона во Солун, 
можат да се користат за покритие на расходите 
предвидени во Раздел 11. Сојузен секретаријат за 
надворешни работи односно во Раздел 31. Дирекција 
на Југословенската слободна зона во Солун. 

Пресметување за користењето на приходите од 
став 1 на овој член, по истекот на секое тримесечје, 
ќе врши Сојузниот секретаријат за надворешни ра-
боти односно Дирекцијата на Југословенската сло-
бодна зона во Солун со Службата на општественото 
книговодство на Југославија. 

Член 23 
Сојузниот секретаријат за финансии и непосред-

но може да врши контрола на законитоста, на ра-
ционалноста и на целесообразпоста на користењето 
на средствата што во Буџетот на федерацијата за 
1974 година им се одобрени на органите на федера-
цијата за редовна дејност и за нивни посебни наме-
ни, како и контрола на нивното финансиско и ма-
теријално работење. 

Ако со контролата се утврди дека средствата 
предвидени во Буџетот на федерацијата за 1974 го-
дина не се користат законито, рационално или це-

лесообразно, Сојузниот секретаријат за финансии за 
тоа ќе му поднесе извештај на Сојузниот извршен 
совет заради поведување постапка според важеч-
ките прописи. 

Член 24 
Во постојаната буџетска резерва на федерација-

та, покрај средствата предвидени во Раздел 51. Пос-
тојана буџетска резерва на федерацијата, позиција 
767 - Издвојување во постојаната буџетска резерва 
на федерацијата ќе се внесе и делот од средствата 
на кредитот што втасува за враќање во 1974 година, 
според член 16 став 2 од Законот за извршување на 
Буџетот на федерацијата за 1973 година. 

Член 25 
Од средствата на постојаната буџетска резерва 

на федерацијата и се дава бескаматен 'кредит на Со-
цијалистичка Република Македонија во износ од 
58,730.000 динари заради отстранување на билансни-
те тешкотии што настануваат во Социјалистичка Ре-
публика Македонија поради натпросечно^ зголему-
вање на нејзиниот придонес за Буџетот на федера-
цијата за 1974 година. 

Кредитот од став 1 на овој член Социјалистичка 
Република Македонија ќе го врати во две еднакви 
годишни рати, и тоа првата до 31 октомври 1975, а 
втората до 31 октомври 1976 година. 

Член 26 
Финансиските планови на приходите и на расхо-

дите за 1974 година односно завршните сметки за 
1973 година на Сојузната дирекција за резерви на 
прехранбени производи и на Сојузната дирекција за 
резерви на индустриски производи што ги усвојува 
Сојузната скупштина со посебни одлуки, се сметаат 
како составен дел на Буџетот на федерацијата за 
1974 година односно на Завршната сметка на Буџе-
тот на федерацијата за 1973 година. 

Член 27 
Со одобрувањето на Завршната сметка на Бу-

џетот на федерацијата за 1974 година не престану-
ва дисциплинската, материјалната и кривичната од-
говорност на наредбодавецот и на сметкополагачот 
за незакогшто користење и располагање со сред-
ствата одобрени во Буџетот на федерацијата за 1974 
година. 

Член 28 
Овој закон влегува со сила на I јануари 1974 го-

дина, 

963. 
Врз основа на Уставниот амандман XXXVII точ-

ка 4 под 1, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛ-
ЖУВАЊЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА КАЈ НАРОДНАТА' 
БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗАРАДИ ОБЕЗБЕДУ-
ВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПОКРИТИЕ НА ОБВРСКИ-

ТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО 1974 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за задолжување на фе-
дерацијата кај Народната банка на Југославија 
заради обезбедување средства за покритие на об-
врските на федерацијата во 1974 година, што го 
усвои Сојузната скупштина, на седницата на Собо-
рот на народите од 27 декември 1973 година и на 
седницата на Општествено-политичкиот собор од 27 
декември 1973 година. 

ПР бр. 263 
28 декември 1973 година 

Белград 
Претседател на 

Републиката, 
Јосип Броз Тито, с, р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровиќ, с. р. 
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З А К О Н 
ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА КАЈ 
НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗАРА-
ДИ ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПОКРИТИЕ 
НА ОБВРСКИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО 1974 

ГОДИНА 

Член 1 
Народната банка на Југославија во 1974 година 

ќе и одобри кредит на федерацијата во износ од 
1.400,000.000 динари, заради обезбедување средства 
за покритие на дел од обврските на федерацијата 
што се финансираат од средствата на буџетот на 
федерацијата. 

Член 2 
Кредитот од член 1 на овој закон Народната 

банка на Југославија ќе и го одобри на федера-
цијата со4 рок на отплата од 10 години и со камата 
по стапка од 6% годишно. Отплатувањето на кре-
дитот ќе се врши од средствата на буџетот на фе-
дерацијата во еднакви годишни ануитети, со тба 
што првиот ануитет втасува за плаќање на 1 јули 
1976 година. 

Каматата по кредитот од член 1 на овој закон, 
пресметана во периодот на користењето на кредитот 
па до 30 јуни 1975 година, ќе се плати на 1 јули 
1975 година од средствата на буџетот на федера-
цијата. 

Член 3 
Договор за користење на кредитот ќе склучи со 

Народната банка на Југославија, од името на фе-
дерацијата, сојузниот секретар за -финансии. 

Член 4 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

964. 
Врз основа на Уставниот амандман XXXVII точ-

ка 4 под 1, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ФЕДЕРА-

ЦИЈАТА 

Се прогласува Законот за измени на Законот за 
финансирање на федерацијата, што го усвои Сојуз-
ната скупштина, на седницата на Соборот на на-
родите од 27 декември 1973 година и на седницата' 
на Општествено-политичкиот собор од 27 декември 
1973 година. 

ПР бр. 260 
28 декември 1973 година 

Белград 
Претседател на 

Републиката, 
Јосип Броз Тито, с, р. 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

Член 1 
Во Законот за финансирање на федерацијата 

(„Службен лист на СФРЈ", бр. 35/72 и 63/72) во 
член 16 став 3 се менува и гласи: 

„По истекот на годината за која е донесен 
буџетот на федерацијата ^ се врши конечна прес-
метка врз база на остварениот национален доход 
по тековните цени, а според официјалните пода-
тоци на Сојузниот завод за статистика. Ако се 
утврди врз основа на тие податоци , дека постои 
разлика во однос на средствата утврдени според став 2 
на овој член, таа разлика се обезбедува со измена 
на буџетот на федерацијата за годината во која 
е извршена пресметката или во буџетот на федера-
цијата за наредната година." 

Член 2 
Во член 57а став 2 броевите: „1972 и 1973" се 

заменуваат со броевите: „1972, 1973, 1974 и 1975." 

Член 3 
Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1974 

година. 

965. 
Врз основа на Уставниот амандман XXXVII точ-

ка 4 под 1, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОМ-
ПЕНЗАЦИЈА НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ВЕШ-

ТАЧКИ ЃУБРИЊА ВО 1974 И 1975 ГОДИНА 

- Се прогласува Законот за компензација на 
производителите на вештачки ѓубриња во 1974 и 
1975 година, што го усвои Сојузната скупштина, 
на седницата на Соборот на народите од 27 де-
кември 1973 година и на седницата на Општестве-
но-политичкиот собор од "27 декември 1973 година. 

ПР бр..265 
28 декември 1973 година 

Белград 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, с, р. 

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

З А К О Н 
ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ 
НА ВЕШТАЧКИ ЃУБРИЊА ВО 1974 И 1975 ГО-

ДИНА 

Член 1 
На организациите на здружениот труд што 

произведуваат или увезуваат вештачки ѓубриња 
ќе им се исплатува компензација за продаденото и 
испорачаното вештачко ѓубре, во форма и на начин 
што се одредени со овој закон, заради обезбеду-
вање рамноправност во здобивањето со доход на 
единствениот југословенски пазар. 

Компензацијата од став 1 на овој член, соглас-
но со усвоените системски решенија за реализа-
ција на политиката на развојот на земјоделството 
во период од 1973 до 1975 година, ќе се исплатува 
во текот на 1974 и 1975 година. 

Член 2 
Средствата за компензацијата од член 1 на 

овој закон се обезбедуваат до височината утврдена 
во Буџетот на федерацијата за 1974 година од-
носно за 1975 година. 
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Член 3 
Компензацијата за вештачки ѓубриња се пре-

сметува и се исплатува на организациите од член 
1' на овој закон по еден килограм активна хран-
лива материја на азот и фосфор во одделни ви-
дови вештачки ѓубриња. 

Член 4 
Сојузниот извршен совет, врз основа на усо-

гласените ставови со надлежните републички и по-
краински органи, ги одредува условите под кои 
организациите од член 1 на овој закон имаат 
право на компензација, износот на компензаци-
јата по. единица активна хранлива материја во 
одделни видови вештачки ѓубриња и поблиските 
услови за исплата на компензацијата. 

Начинот на остварувањето на компензацијата 
за вештачки ѓубриња го пропишува СОЈУЗНИОТ се-
кретар за земјоделство, во спогодба со СОЈУЗНИОТ 
секретар за финансии. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1974 

година. 

966. 
Брз основа на Уставниот амандман XXXVII точ-

ка 4 под I, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА 
НА ЗАКОНОТ ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ 
НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ПО ОСНОВ НА КУРСНИТЕ 

РАЗЛИКИ 

Се прогласува Законот за измена на Законот за 
регулирање на обврските на федерацијата по основ 
на курсните разлики, што го усвои Сојузната скуп-
штина, на седницата на Соборот на народите од 27 
декември 1973 година и на седницата на Опште-
ствено-политичкиот собор од 27 декември 1973 го-
дина. 

ПР бр. 264 
23 декември 1973 година 

Белград 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, с, р. 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА 
ОБВРСКИТЕ МА ФЕДЕРАЦИЈАТА ПО ОСНОВ НА 

КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ 

Член 1 
Во Законот за регулирање на обррските на фе-

дерацијата по основ на курсните разлики (,,Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 39/72, 71/72 и 12/73) во 

^ член 5 став 2 зборовите: ,Д јули 1974 година" се 
заменуваат со зборовите: ,Д јули 1975 година". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ'4. 

967. 
Врз основа на Уставниот амандман XXXVII точ-

ка 4 под 1, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗДАВА-

ЊЕ ОБВРЗНИЦИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО 
1974 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за издавање обврзници на 
федерацијата во 1974 година, што го усвои Сојузната 
скупштина, на седницата на Соборот на народите од 
27 декември 1973 година и на седницата на Општес-
твено-политичкиот собор од 27 декември 1973 година, 

ПР бр. 266 
28 декември 1973 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровиќ, с. р 

З А К О Н 
ЗА ИЗДАВАЊЕ ОБВРЗНИЦИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

ВО 1974 ГОДИНА 

Член 1 
Заради обезбедување на средства за извршување 

на дел од обврските предвидени во Буџетот на феде-
рацијата за 1974 година, федерацијата ќе издаде об-
врзници во износ од 2.100,000.000 динари. 

Обврзниците ќе се издаваат сукцесивно во текот 
на 1974 година, во две серии од по 1.050,000.000 дина-
ри, со тоа што првата серија ќе се издаде до крајот 
на јуни, а втората серија до крајот на декември 1974 
година. 

Обврзниците од првата серија втасуваат за ис-
плата на 30 јуни 1975 година, а обврзниците од вто-
рата серија — на 31 декември 1975. година. 

Обврзниците од став 1 на овој член ги потпишу-
ва, од им^то на федерацијата, сојузниот секретар за 
финансии, кој се грижи за издавањето и исплатува-
њето на тие обврзници. 

Член 2 
На обврзниците издадени според овој закон фе-

дерацијата плаќа камата по стапка од 10% годишно, 
која се пресметува од наредниот месец во кој е про-
дадена обврзницата до рокот на амортизацијата и е 
засметана во вредноста на обврзницата. 

Средствата за исплата на обврзниците ќе се обез-
бедат во Буџетот на на федерацијата за 1975 година. 

Член 3 
Обврзниците издадени според овој закон можат 

да ги купуваат сите корисници на општествени 
средства, други организации, граѓански правни лица 
и граѓани. 

Член 4 
Обврзниците издадени според овој закон ќе се 

пласираат на териториите на републиките и на ав-
тономните покраини преку организациите што ќе ги 
одредат републиките односно автономните покраини, 
сразмерно со нивниот придонес за Буџетот на феде-
рацијата за 1974 година. 
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Член 5 
За следење на реализацијата на пласманот и на 

амортизацијата на обврзниците Сојузниот извршен 
совет ќе формира комисија од претставници на ре-
публиките, на автономните покраини, на Народната 
банка на Југославија, на Службата на општестве-
ното книговодство, на Здружението на банките на 
Југославија и од претставници на организациите 
преку кои се врши пласманот и амортизацијата на 
обврзниците. 

Член в 
Работите околу издавањето на обврзниците ги 

врши Народната банка на Југославија. 
' Работете во врска со продажбата на обврзни-

ците, со враќањето на непродадените обврзници, со 
исплатата на обврзниците и со пресметувањето со 
организациите од член 4 на овој закон ги врши 
Службата на општественото книговодство. 

За извршување на работите на издавањето, на 
пласманот и на амортизацијата на обврзниците Со-
јузниот секретаријат за финансии ќе склучи договор 
со Народната банка на Југославија, со организации-
те од член 4 на овој закон и со Службата на општес-
твеното книговодство. 

Со договорот од став 3 на ОВОЈ член ќе се утвр-
дат износот и начинот на плаќање на трошоците и 
на надоместоците за вршење на работите предви-
дени во тој договор. 

Средствата за исплата на трошоците од став 4 на 
ОЕОЈ член ќе се обезбедат во буџетот на федераци-
јата. 

Член 7 
Обврзниците издадени според овој закон можат 

да се користат во 1975 година за плаќање на сите 
обврски спрема федерацијата, и тоа обврзниците од 
првата серија — за плаќање на обврските што вта-
суваат по 1 јануари, а обврзниците од втората серија 
— за плаќање на обврзниците што втасуваат по 1 
јули 1975 година, со тоа што од номиналната вред-
ност на обврзниците ќе се одбие износот на кама-
тата, пресметана за периодот од месецот во кој е ко-
ристена обврзницата до рокот кога обврзницата вта-
сува за амортизација. 

Прометов на -овие обврзници се врши согласно 
со одредбите на Законот за хартиите од вредност, 
ако со овој закон не е одредено поинаку. 

Овие обврзници можат да се користат согласно 
со одредбите на Законот за посебно користење на 
одредени обврзници и со прописите донесени врз ос-
нова на тој закон, ако со овој закон не е одредено 
поинаку. 

Член 8 
Републиките и автономните покраини, врз осно-

ва на заеднички договор, ќе пропишат давање олес-
ненија и погодности на корисниците на општествени 
средства, на другите организации," на општествени 
правни лица и на граѓани кои ќе купат обврзници 
издадени според овој закон. 

Член 9 
Се овластува сојузниот секретар за финансии да 

донесе поблиски прописи за начинот на издавање, за 
текстот, за формата, за купувањето, за прометот и за 
амортизацијата на обврзниците издадени според овој 
закон, како и за пресметувањето на каматата по тие 
обврзници. 

Член 10 
ОвоЈ закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во ,,Службен лист на СФРЈ4'. 

968. 

Врз основа на Уставниот амандман XXXVII точ-
ка 4 под 1, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ИЗМЕНИТЕ НА ОП-
ШТЕСТВЕНИОТ МЛАК НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 

ПЕРИОДОТ ОД 1971 ДО 1975 ГОДИНА 

Се прогласуваат Измените на Општествениот 
план на Југославија за периодот од 1971 до 1975 
година, што ги усвои Сојузната скупштина, на сед-

мицата на Соборот на народите од 27 декември 1973 
година и на седницата на Стопанскиот собор од 27 
декември 1973 година. 

ПР бр. 258 
28 декември 1973 година 

Белград 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, с, р. 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

И З М Е Н И 
НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА ЈУГОСЛАВИЈА 

ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1971 ДО 1975 ГОДИНА 

Во Општествениот план на ЈугосавиЈа за пе-
риодот од 1971 до 1975 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 35/72), во глава III, оддел 5 став 7, 
првата реченица се менува и гласи: „Финансира-
њето на Југословенската народна армија од буџетот 
на федерацијата се обезбедува со пропорција од 
остварениот национален доход по тековните цени 
во годината за која е донесен буџетот.'4 

Став 10 се брише. 

969. 
Врз основа на Уставниот амандман XXXVII точ-

ка 4 под 1, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА 
И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УСЛОВИТЕ И 
ПОСТАПКАТА ЗА САНАЦИЈА НА ОРГАНИЗА-

ЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Се прогласува Законот за измена и дополнение 
на Законот за условите и постапката за санација на 
организациите на здружениот труд што го усвои 
Сојузната скупштина, на седницата, на Соборот на 
народите од 27 декември 1973 година и на седни-
цата на Општествено-политичкиот собор од 27 де-
кември 1973 година. 

ПР бр. 279 
28 декември 1973 година 

Белград 
Претседател на 

Републиката, 
Јосип Броз Тито, с, р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровиќ, с. р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
УСЛОВИТЕ И ПОСТАПКАТА ЗА САНАЦИЈА НА 

ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Член 1 
Во Законот за условите и постапката за сана-

ција на организациите на здружениот труд („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 39/72 и 5/73) во член 96 по 
став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 

„Ако од средствата обезбедени според став 1 
на овој член се врши исплата на личните доходи 
чиј износ писмено го одредил давателот на сред-
ствата, не се врши заверка на налогот според од-
редбата на став 2 од овој член." 

Член 2 
Член 9е се брише. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1974 година. 

970. 
Врз основа на Уставниот амандман XXXVII точ-

ка 4 под 1, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАН-
СИРАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО НА ИЗВОЗНИ-
ТЕ РАБОТИ ПРОТИВ НЕКОМЕРЦИЈАЛНИ РИ-

ЗИЦИ 

Се прогласува Законот за финансирање на оси-
гурувањето на извозните работи против некомерци-
јални ризици, што го усвои Сојузната скупштина, на 
седницата на Соборот на народите од 27 декември 
1973 година и на седницата на Стопанскиот собор од 
27 декември 1973 година. 

ПР бр. 268 
28 декември 1973 година 

Белград 

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

З А К О Н 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО НА 
ИЗВОЗНИТЕ РАБОТИ ПРОТИВ НЕКОМЕРЦИЈАЛ-

НИ РИЗИЦИ 

Член 1 
Заради унапредување на економските односи со 

странство, федерацијата обезбедува средства за ис-
плата на надоместокот на штети по основ на осигу-
рувањето на побарувањата на организациите на 
здружениот труд по извозните работи од овој закон, 
ако тие побарувања не можат да се наплатат поради 
настапување на некомерцијални ризици (штети) од-
редени со овој закон и ако настанатите штети не 
можат да се надоместат врз товар на премиите на 
осигурувањето или ако не бидат надоместени по 
друг основ. 

Член 2 
Организацијата на здружениот труд — осигу-

реник поднесува 10% од износот на штетата до која 
дошло со остварувањето на некомерцијални ризици 
одредени со овој закон. 

Член 3 
Некомерцијални ризици, во смисла на -овој за-

кон, се случаите кога е неможно побарувањата на 
организациите на здружениот труд да се наплатат 
од странски партнери, поради: 

1) неплаќање на долгот во рок од шест месеци од 
денот на неговата втасаност, ако должникот е др-
жава или државна организација, или лице за кое 
гарантира државата или државната организација; 

2) политички настани во земјата на должникот 
или војна на државата чиј државјанин е должникот 
— со друга држава; 

3) општ мораториум на плаќањата или забрана 
на трансферот — до истекот на овие забрани; 

4) забрана на, увозот на стоки или еднострано 
раскинување на договорот од страна на државата 
или државната организација, како купувач; 

5) заплена, оштетување или уништување на сто-
ките од страна на државата, од часот на преминува-
њето на стоките преку југословенската граница до 
пристигањето до странскиот должник, или оневоз-
можување на друг начин на организацијата на здру-
жениот труд да располага со стоките; 

6) катастрофални елементарни несреќи. 
Како некомерцијални ризици, во смисла на овој 

закон, се сметаат и штетите настанати во врска со 
имотот вложен во сопствени претпријатија, во мешо-
вити претпријатија или во филијали во странство, 
поради: 

1) национализација, експропријација или други 
мерки на државата кои можат да се изедначат со на-
ционализација или експропријација; 

2) неможност да се располага со имотот во трае-
ње од најмалку 12 месеци, поради други мерки пре-
земени од државата во која е извршено вложува-
њето; 

3) уништување или оштетување на имотот во те-
кот на војна, што ја води државата во која е извр-
шено вложувањето на имотот односно поради поли-
тички настани во таа држава. 

Член 4 
Како извозни работи, во смисла на овој закон, се 

подразбираат: 
1) испорака на стоки на кредит на странски ку-

пувач; 
2) вршење на услуги или на инвестициони рабо-

ти во странство на кредит; 
3) испорака на југословенски стоки на консигна-

ционо складиште и продажба на тие стоки од кон-
сигнационото складиште на кредит во странство; 

4) продажба на стоки на странски купувач по 
пат на наплата со прилагање исправи; 

5) вложување имот во сопствени претпријатија, 
во мешовити претпријатија или во филијали во 
странство. 

Со извозните ,работи, во смисла на овој закон, се 
изедначуваат: 

1) авансите и депозитите дадени во врска со 
учеството на лицитации во странство, со исполнува-
ње на договори по извозни работи, со вршење ,услуги 
или со изведување на инвестициони работи во стран-
ство на кредит; 

2) производството на стоки за извоз по специ-
јални порачки, врз основа на договор со странски 
купувач. 

Член 5 
Според одредбите на овој закон, осигурувањата и 

штетите ги надоместува Фондот за кредитирање и 
осигурување на извозните работи (во понатамошниот 
текст: Фондот). 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
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Член 6 
Заради обезбедување учество на федерацијата 

во одлучувањето за осигурувањето и надоместува-
њето на штетите по основ на некомерцијални ризи-
ци, во Фондот се формира Одбор за осигурување од 
некомерцијални ризици (во понатамошниот текст: 
Одборот). 

Одборот одлучува за осигурувањето и за ветува-
њето за осигурување на извозните работи против 
некомерцијални ризици, согласно со утврдената по-
литика на економските односи со странство и со оп-
штите начела на имотното осигурување. 

Врз основа на одлуките на Одборот, Фондот 
склучува договори за осигурување со организации-
те на здружениот труд — осигуреници. 

Член. 13 
Условите на осигурувањето, правилата на оси-

гурувањето и тарифата на премиите за осигурување 
против некомерцијални ризици ги донесува, на пред-
лог од Одборот, собранието на Фондот. 

Согласност на актите од став 1 на овој член дава 
Сојузниот извршен совет, врз основа на усогласени 
ставови со надлежните републички и покраински 
органи. 

Член 14 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Член 7 
Одборот се состои од седумнаесет членови. 
Сојузниот извршен совет, на предлог од надлеж-

ните републички и покраински органи, именува осум 
членови ка Одборот, а осум членови именува над-
лежниот орган на управувањето со Фондот од ре-
довите на претставниците на членовите на Фондот. 
Генералниот директор на Фондот е член на Одборот 
по положба. 

Претседателот на Одборот го избира Одборот од 
редот на своите членови. 

Одборот донесува одлуки со мнозинство гла-
сови на членовите на Одборот. 

Одборот донесува деловник за својата работа. 

Член 8 
Средствата од член 1 на овој закон се утврду-

ваат во буџетот на федерацијата, според динамиката 
на втасувањата на надоместоците на штетите што 
Фондот е должен да им ги исплати на осигурени-
ците. 

Сојузниот секретар за финансии склучува со 
Фондот договор за користење и враќање на сред-
ствата од став 1 на овој член. 

Средствата му се даваат на Фондот на користење 
бескаматен. 

Член 9 
Сојузниот извршен совет, согласно со општестве-

ниот план на Југославија, на предлог од Фондот, а 
врз основа на усогласени ставови со надлежните ре-
публички и покраински органи, ќе ги утврдува изно-
сите по региони до кои може да се врши осигуру-
вање против некомерцијални ризици. 

Член 10 
Сојузниот секретаријат за финансии води еви-

денција за средствата дадени на Фондот од буџетот 
на федерацијата (член 8) и врши контрола над нив-
ното користење од страна на Фондот. 

Член И 
Фондот е должен да води одвоена книговодстве-

на евиденција за осигурувањето против некомерци-
јални ризици. 

За работењето во врска со осигурувањето против 
некомерцијални ризици, Фондот е должен да му дос-
тавува годишен извештај и завршна сметка на Со-
јузниот извршен совет. 

Сојузниот извршен совет и во текот на годината 
може да бара од Фондот извештај за работењето во 
врска со осигурувањето против некомерцијални ри-
зици. 4 

Член 12 
Овој закон ќе се применува и врз работите на 

осигурувањето на извозот против некомерцијални 
ризици кои се склучени по 1 јануари 1971 година, а 
по кои осигурениот случај настапил по влегувањето 
во сила на овој закон. 

971. 

Врз основа на Уставниот амандман IX точка 1 
став 3, во врска со член 58 став 1 од Законот за 
девизно работење, Сојузната скупштина, на сед-
ницата на Соборот на народите од 27 декември 1973 
година и на седницата на Општествено-политич-

киот собор од 27 декември 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ИЗНОС НА 
ДЕВИЗИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА, 
НА РЕПУБЛИКИТЕ И НА АВТОНОМНИТЕ ПО-

КРАИНИ ЗА 1974 ГОДИНА 

1. За потребите на федерацијата, на републи-
ките и на автономните покраини во 1974 година, 
согласно со Законот за девизно работење, се утвр-
дува вкупен износ на девизи од 4,600.000.000 динари. 

2. Од износот на девизите од точка 1 на оваа 
одлука, за потребите на федерацијата се одредува 
вкупен износ од 3.247,000.000 - динари, а за потре-
бите на републиките и на автономните покраини 
— вкупен износ од 1.353,000.000 динари, од што на: 

Социјалистичка 
Херцеговина 
Социјалистичка 
нија 
Социјалистичка 
Социјалистичка 
без автономните 
Социјалистичка 
Социјалистичка 
Социјалистичка 
Војводина 
Социјалистичка 
Косово 

Република Босна и 

Република Македо-

Република Словенија 
Република Србија, 

покраини 
Република Хрватска 
Република Црна Гора 
Автономна Покраина 

Автономна Покраина 

Динари 

130,000.000 

95,000.000 
275,000.000 

285,000.000 
410,000.000 
40,000.000 

81,000.000 

37,000.000 

3. Односот на користењето помеѓу девизите 
што се од значење за одржување ликвидноста во 
меѓународните плаќања и другите девизи го утвр-
дува за средствата за потребите на федерацијата 
- - Сојузниот извршен совет, а за средствата за 
потребите на републиките и на автономните покра-
ини — надлежниот републички односно покраински 
орган, со тоа што износите на девизите од точка 2 
на оваа одлука да не можат да преминат 90% од 
девизите што се од значење за одржување лик-
видноста во меѓународните плаќања. 

4. Со девизите од точка 1 на оваа одлука мо-
жат да се вршат плаќања до 31 декември 1974 го-
дина. 
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5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Сојузна скупштина 

АС бр. 904 
28 декември 1973 година 

Белград 

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

Претседател 
на Општествено-политич-

киот собор, 
Радомир Коматина, с. р. 

Претседател 
на Соборот на 

народите, 
Мика Шпиљак, с. р. 

972. 

Врз основа на член 174 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и 
Уставниот амандман IX точка 1 став 3, во врска со 
член 42 став 1 од Законот за Народната банка на 
Југославија и за единственото монетарно работење 
на народните банки на републиките и на народните 
банки на автономните покраини, Сојузната скуп-
штина, на седницата на Соборот на народите од 
27 декември 1973 година и на седницата на Сто-
панскиот собор од 27 декември 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗДАВАЊЕ БАНКНОТА ОД 1.000 ДИНАРИ 

1. Народната банка на Југославија ќе издаде 
банкнота од 1.000 динари. 

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

Сојузна скупштина 

АС бр. 910 
28 декември 1973 година 

Белград 

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

Претседател 
на Стопанскиот собор, 

д-р Васил Гривчев, с. р. 

Претседател 
на Соборот на 

народите, 
Мика Шпиљак, с. р. 

973. 

Врз основа на Уставниот амандман IX точка 1 
став 2, Сојузната скупштина, на седницата на Со-
борот па народите од 27 декември 1973 година и на 
седницата на Стопанскиот собор од 27 декември 1973 
година, донесе 

Р Е З О Л У Ц И Ј А 
ЗА ОСНОВИТЕ НА ПОЛИТИКАТА НА ОПШТЕС-
ТВЕНО-ЕКОНОМСКИОТ РАЗВОЈ НА ЈУГОСЛА-

ВИЈА ВО 1974 ГОДИНА 

Сојузната скупштина, во согласност со соција-
листичките републики и со -социјалистичките авто-
номни покраини, врз основа на целите и задачите 
на развојот поставени во Општествениот план - на 

Југославија за периодот од 1971 до 1975 година, трг-
нувајќи од состојбата и проблемите на стопанскиот 
и општествениот развој во 1973 година, од програ-
мите на развојот на организациите на здружениот 
труд и на нивните асоцијации и водејќи сметка за 
нужноста од побрза изградба на политичкиот и оп-
штествениот систем врз принципите на самоуправу-
вањето, ги утврдува основите на политиката на оп-
штествено" економскиот развој за 1974 година. 

I. ОСТВАРУВАЊЕ НА ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ И НА 
ПОЛИТИКАТА НА РАЗВОЈОТ ВО 1973 ГОДИНА 

1. Со Резолуцијата за основите на политиката 
на општествено-економскиот развој на Југославија 
во 1973 година се утврдени следните основни цели 
и задачи на развојот: решавачки курс кон побрз 
развој и јакнење на самоуправувањето како осно-
вен општествено-економски однос, а посебно на не-
говата материјална основа; порешавачка насоченост 
кон политиката на стабилизација со постигање на 
глобална рамнотежа и на поусогласени односи во 
структурата на побарувачката и понудата, решавач-
ко сведување на побарувачката во реални рамки% 
зголемување на продуктивноста на трудот, поефи-
касно стопанисување и сестрано штедење во сите 
општествени средини; остварување на структурата 
на инвестициите согласно со концепцијата на сред-
норочниот план и на соодветната структура на про-
изводството; побрз развој на стопански недоволно 
развиените социјалистички републики и Социјалис-
тичка Автономна Покраина Косово, согласно со Оп-
штествениот план на Југославија за периодот од 
1971 до 1975 година. 

Заедничката карактеристика на овие цели и за-
дачи е во продолжување на позитивните тенденции 
и во свртување на трендовите во правец на оствару-
вање на утврдената политика на развојот до 1975 
година. Согласно со политиката на стабилизацијата, 
се тргнуваше од тоа порастот на општествениот про-
извод на вкупното стопанство да се заснова врз по-
значително интензивирање на стопанските инвести-
ции во основните средства, на продуктивноста на 
трудот и на надворешнотрговската размена; предви-
дено е порастот на животниот стандард да биде не-
што побавен од растежот на општествениот произ-
вод, а просечниот реален личен доход по еден вра-
ботен — од растежот на продуктивноста на трудот; 
предвидено е, исто така, и забавување на растежот 
на цените и на животните трошоци; се сметаше с̂о 
зголемување на резервите и со пополнување на за-
лихите. 

2., Политиката на општествено-економскиот раз-
вој во 1973 година се остварува во услови на интен-
зивна активност на работничката класа и на сите 
работни луѓе на спроведувањето на уставните про-
мени и на Писмото на Претседателот Тито и Извр-
шното биро на Претседателството на Сојузот на 
комунистите на Југославија: конституирање на ос-
новните организации на здружениот труд и нивно 
самоуправно здружување во посложени организа-
ции на здружениот труд и во пошироки асоција-
ции; понепосредно самоуправно поврзување помеѓу 
производствената, прометната и другите сфери на 
здружениот труд, како и помеѓу стопанските и други-
те општествени дејности; надминување на отуѓено-
ста на општествените средства за репродукција од 
производителите и јакнење на материјалната осно-
ва на самоуправувањето; ликвидација на држав-
ниот капитал и нѕ1 оние фондови врз чие користе-
ње непосредните производители немаат доволно 
влијание односно организирање на фондови со-
гласно со уставните промени, натамошно разви-
вање на механизмот на самоуправното спогодуваа 
ње и на системот на општественото договарање; 
конституирање на самоуправните интересни за-
едници во општествените дејности итн. Постигна" 
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тите резултати создаваат поповолни услови за за-
брзано конституирање и развивање на организации-
те на здружениот труд и за натамошно унапредува-
ње на самоуправните односи во општеството, за 
поголема самостојност и одговорност на работниците 
во здружениот труд и за поцелосно овладување на 
производителите со тековите на општествената ре-
продукција. 

Постигнати се, исто така, позитивни резултати 
и РО намалувањето на општествено ^оправданите 
Социјални разлики, во побрзиот растеж на личните 
доходи на работниците со најниски лични примања, 
во општествената акција за изградба на станови за 
работниците, во општествената акција за штедење 
и др. 

Активноста и обносувањето па носителите на 
општествената репродукција, поддржани со мерките 
на економската политика во 1973 година, дејству-
ваа во правец на средување на финансиските односи, 
на зголемување на ликвидноста, на ограничување на 
побарувачката и потрошувачката и на нивно све-
дување во границите на расположивите средства. 
Спроведена е промена на паритетот на динарот и 
натамошна либерализација на увозот, а е воведен 
девизен пазар и флуктуирачки курс. Постигнат е 
општествен договор за спроведување на политиката 
на цените во 1973 година. Донесени се одредени мер-
ки за поттикнување на инвестиционата активност 
на приоритетните правци на развојот и е постигнат 
општествен договор за основите на политиката на 
долгорочниот развој на земјоделството, а за перио-
дот до 1975 година, и за системските решенија и 
мерки За остварување на оваа политика, за заед-
ничките основи за проширената репродукција и за 
политиката на поттикнувањето на производството на 
индивидуалните земјоделски стопанства. Прифатена 
е основата за понатамошната работа на утврдува-
њето на политиката на долгорочниот развој на по-
важните дејности. Меѓутоа, уште не се постигнати 
општествени договори и самоуправни спогодби за 
развојот на енергетиката, на металургијата, на це-
ментот, на базната хемија, на железничкиот сообра-
ќај, на туризмот и на другите стопански комплекси 
кои според Општествениот план на Југославија за 
периодот од 1971 до 1975 година, имаат ,приоритет 
во развојот. Се доцни со изградбата на системот на 
проширената репродукција, на даночниот систем, на 
системот на распределбата и др., а ниту кредитно-
монетарниот систем, надворешнотрговскиот систем 
и системот на цените не се наполно развиени. 

Стопанските движења беа и под дејството на 
наследените противречности и тешкотии од пора-
нешниот период (недоволно учество на стопанството 
во распределбата на општествениот производ, неа-
декватна структура на стопанството, висока стапка 
на инфлација и др.). Условите на развојот во 1973 
година беа делум определени и со движењата во 
светското стопанство, а кои не беа следени со довол-
но ефикасни одбранбени механизми (тенденција за 
јакнење на стопанскиот растеж, неповолни монетар-
ни движења, се поизразен тренд на инфлација итн.). 

3. Во 1973 година на многу подрачја се постиг-
нати одредени позитивни резултати во остварува-
њето на стабилизацијата и на утврдената економска 
политика. 

Битно е подобрена ликвидноста на стопанството 
и е остварена поголема усогласеност на потрошу-
вачката со расположивите средства. Осетно е нама-
лена меѓусебната задолженост, покриен е претеж-
ниот дел на загубите од претходните години, осет-
но е намален бројот на организациите на здруже-
ниот труд со блокирани сметки, спроведена е кон-
верзија на краткорочните кредити итн. 

Постигнати се и поволни резултати на подрач-
јето на економските односи со странство, подобрена 
е надворешната ликвидност, осетно се зголемени 
девизните резерви, а стопанството е подобро снаб-
дено со репродукционен материјал, посебно од увоз. 

Материјалната положба на стопанството не се 
подобрува според предвидувањата. Релативно е на-
малено учеството на законските обврски во опште-
ствениот производ, но е зголемено учеството на до-
говорните обврски. 

Иако под дејството на мерките на економската 
политика и на другите фактори се усогласени гло-
балните о,дноси помеѓу производството, потрошу-
вачката и меѓународната размена, се оценува дека 
во 1973 година растежот на цените и на животните 
трошоци ќе биде побрз отколку во претходната го-
дина. Општиот пораст на цените ќе изнесува околу 
15% во однос на претходната година. Врз побрзиот 
растеж на цените и на животните трошоци влијаеја 
бројни фактори а, пред се, високите трошоци на 
производството, кои, при остварената стапка на 
стопанскиот растеж, на продуктивноста и на ефи-
касноста па стопанисувањето, се одразуваат врз це-
ните, посебно во услови на недоволна акумулација 
на стопанството и на нерешени структурни проб-
леми на развојот. Врз движењето на цените влијае-
ја и неопходните корекции на цените согласно со 
меѓурепубличкиот договор за цените, порастот на 
цените на светскиот пазар на енергетските горива 
(посебно на нафтата), на основните суровини и на 
храната (продолжени ефекти на трите девалвации), 
побрзиот пораст на паричната маса од предвидува-
њата, кој беше под виј ание на" општите стопански 
движења и на политиката на јакнењето на ликвид-
носта и на кредитирањето на општествено-поли-
тичките заедници. За порастот на цените над пред-
видениот со општествениот договор, придонесе и 
извесното отстапување од меѓурепубличка:^ дого-
вор за спроведување на политиката на цените. По-
зитивно е тоа што, во одредена мера, се подобру-
ваат односите во цените согласно со развојната по-
литика. 

Во 1973 година се сметаше со побавен растеж 
на вкупната потрошувачка во однос на порастот на 
општествениот производ. За таа цел се преземани и 
соодветни мерки кои, во поголема мера, ограничу-
вачки дејствуваа врз личните доходи и стопански-
те инвестиции во основните средства во општест-
вениот сектор. 

4. Остварено е извесно забрзување на стопан-
ската активност, но се уште со недоволно темпо. Се 
проценува дека порастот на општествениот произ-
вод на вкупното стопанство ќе изнесува околу 5%. 

Порастот на вкупното индустриско производст-
во во однос на 1972 година е позабавен. ^забавува-
њето на растежот настана кај некои енергетски и 
суровинска производства. Сериозно е и повеќего-
дишното забавување на растежот на производство-
то на машиноградбата. Врз производството и усло-
вите за стопанисување на оваа дејност неповолно 
дејствува високиот увоз на опрема. 

Зголемено е земјоделското производство, што 
произлегува од зголемувањето на поледелското про-
изводство, додека сточарското производство е на 
пивото од претходната година. 

Бројот на вработените во општествениот сектор 
е зголемен за околу 110.000 лица. Порастот на вра-
ботеноста, меѓутоа, не е следен со соодветен пораст 
па продуктивноста на трудот. Ваквите движења се 
условени од недоволното користење на капацитети-
те, особено во некои преработувачки гранки, од 
слабостите во организацијата на стопанисувањето, 
од недоследното спроведување на распределбата 
според резултатите на трудот и од економските 
услови на стопанисувањето. 

Се остварува забрзување на растежот на бруто 
стопанските инвестиции на вкупното стопанство во 
1973 година, со значително побрза динамика на вло-
жувањата во обртни средства. Стопанските инве-
стиции во основни средства на вкупното стопанство 
се остваруваат позабавено (пораст 2,2%), а несто-
панските — со поголемо забрзување од предвиде-
ното за оваа година (пораст 7,6%). Побрзото зголе-
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му вање на нестопанските инвестиции првенствено 
е резултат од поголемите издвојувања за станбена-
та изградба (ќе бидат завршени околу 140.000 ста-
нови). На индивидуалниот сектор продолжува тен-
денцијата на поинтензивен растеж на инвестициите. 

Во структурата на производствените инвести-
ции во основни средства, зголемен е уделот на ин-
дустриЈата и на сообраќајот. Забавениот растеж на 
стопанските инвестиции во основни средства во 
општествениот сектор е резултат, пред се, од недо-
волниот обем на акумулацијата и од забрзаното по-
полнување на обртните средства на стопанството, 
согласно со утврдената политика, од се уште рела-
тивно малото користење на странски средства за 
приоррггетни правци, од бавното менување на од-
носите во проширената репродукција, при недо-
волна активност на изградбата на адекватен само-
управен механизам за концентрација на опште-
ствените средства заради вложувања во приоритет-
ните дејности, како и од поголемата претпазливост 
на организациите на здружениот труд при започ-
нувањето на нови инвестиции. 

Во 1973 година се остварува позабавен растеж 
на животниот стандард поради побавниот растеж 
на личната потрошувачка, при побрз пораст на 
општествениот стандард, претежно на станбено-ко-
муналната изградба. И покрај тоа што во втората 
половина на годината е запрено опаѓањето на реал-
ното ниво на личните доходи, во целата 1973 година 
просечниот реален личен доход на вработените во 
општествениот сектор е помал од остварениот во 
претходната година. Меѓутоа, дојде до зголемување 
на останатите лични примања од работен однос (ре-
греси, дневници и др.), И покрај тоа, во структура-
та на примањата на населението опаѓа уделот на 
личните доходи од работен однос. 

Во 1973 година во областа на општествените 
дејности се постигнати одредени резултати кои се 
огледаат во зголеменото опфаќање на децата и мла-
дината од сите возрасти со образованието и воспи-
тувањето и во подобрувањето на структурата на 
школувањето; продолжени се тенденциите од прет-
ходните години во поглед на зачувувањето и по-
добрувањето на здравствената состојба на населе-
нието, на намалувањето на^ смртноста на населе-
нието, посебно на доенчињата, и на заболувањата 
од заразни болести; отпочна примената на задол-
жителните видови на здравствена заштита на на-
селението и јакнењето на превентивната заштита 
на населението. 

Во областа на боречката и инвалидската за-
штита значително е зголемено нивото на основните 
права на борците, на воените инвалиди и на семеј-
ствата на паднатите борци, согласно со поставките 
на општествениот план на развојот. 

Меѓутоа, и натаму се присутни одредени проб-
леми и слабости во општествените дејности; не се 
задоволителни резултатите во развојот на самоу-
правните односи, Е о примената на уставните аманд-
мани, поради што не дојде ниту до решавачко не-
посредно влијание на корисниците на услугите на 
општествените дејности врз утврдувањето на обе-
мот на правата и на средствата за нивна реализа-
ција. Тоа имаше негативно влијание врз квалитетот 
на работата и врз рационалноста во нивното рабо-
тење. Посебен проблем претставува зголемувањето 
на неликвидноста на здравствените работни орга-
низации. 

Растежот на извозот на производи и услуги, а 
посебно на увозот на производи и услуги (физички 
обем), значително е подинамичен ,од остварениот 
растеж на општествениот производ во 1973 година. 
Се оценува дека извозот на стоки и услуги ќе ост-
вари реален пораст од 12,5% до 13,5%, а увозот на 
стоки и услуги - од 18% до 21,5%. Зголемениот 
увоз е определен со политиката на стабилизација и 
на забрзување на стопанскиот растеж. Увозот за 

L тековните потреби порасна од 7 до 8%, а остатокот 

на порастот е насочен кон пополнување на залихи-
те, на резервите и кон интервенции. Високата ди-
намика на извозот е остварена со промената на 
паритетот на динарот, со забавениот растеж на по-
трошувачката во земјата, со поволната конјунктура 
на светскиот пазар и со поддршката на извозот со 
кредитно-монетарната и даночната политика. 

Во 1973 година, и покрај дефицитот во теков-
ниот трговски биланс, се остварува значаен суфи-
цит во девизниот биланс на земјата. Зголемувањето 
на девизните резерви ја подобри надворешната 
ликвидност, создаде услови за натамошна либера-
лизација на увозот на стоки PI услуги и за подоб-
рување на снабденоста на производството и на па-
зарот. 

5. Стопанството во недоволно развиените соци-
јалистички републики и во Социјалистичка Авто-
номна Покраина Косово, според оцените, остварува 
стапка на растеж на општествениот производ на 
вкупното стопанство за околу 18% побрзо од про-
секот на земјата. Со тоа е запрена тенденцијата кон 
забавување на стопанскиот растеж од претходните 
години. Побрз пораст на производството од просеч-
ниот за целата земја се остварува во стопанството 
на сите недоволно развиени социјалистички репуб-
лики и Социјалистичка Автономна Покраина Косо-
во, при што Социјалистичка Автономна Покраина 
Косово не остварува најбрза стапка на растеж. 

И. ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ПОЛИТИКА НА РАЗВОЈОТ 
ВО 1974 ГОДИНА 

1. Тргнувајќи од утврдената состојба, од тен-
денциите, од проблемите на развојот и од основни-
те цели на Општествениот план на Југославија за 
периодот од 1971 до 1975 година, основни цели и 
задачи на општествено-економскиот развој во 1974 
година се: 

а) јакнење на самоуправувањето како основен 
општествено-економски однос со решавачко спро-
ведување на уставните решенија, посебно на него-
вата материјална основа и-на репродуктивната спо-
собност на стопанството. 

Забрзано конституирање на основните органи-
зации на здружениот труд и нивно самоуправно 
здружување, изградба на општествено-економските 
односи врз новите основи во здружените основни 
организации на здружениот труд, развргаање на од-
носите помеѓу организациите на здружениот труд 
што се занимаваат со промет на стоки и производ-
ствените организации заради остварување на сора-
ботката во рамките на која ќе се здружуваат тру-
дот и средствата; менување на општествено-економ-
ските односи во трговските, финансиските и стан-
бено-комуналните организации според уставните 
решенија, суштинско менување на односите помеѓу 
производствените и општествените дејност^ со нив-
но самоуправно поврзување и воспоставување на 
нови односи во интересните заедници; отстранува-
ње на остатоците на државниот капитал и на сите 
облици на концентрација на отуѓените средства и 
спроведување на радикални промени во располага-
њето со средствата на проширената репродукција; 
приспособување на регулативата и на сите облици 
на насочување кон суштинските промени на про-
дупчените односи утврдени со уставните решенија; 

б) порешавачка ориентација кон борба против 
инфлацијата и остварување на квалитативни ре-
зултати во стабилизацијата на пазарот и на цените. 
Запирање на понатамошното забрзување на расте-
жот на цените и на животните трошоци и создава-
ње услови за нивно забавување. Тоа ќе се оствари 
со поддршка на оптималната стапка на растеж, со 
соодветна кредитно-монетарна политика, со полити-
ката на cirre видови потрошувачка, на извозот Л 
увозот и со даночната политика; 

в) зголемување на ефикасноста на стопанису^ 
вањето, подобрување на структурата и на ефикас-i 
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носта на инвестициите, подобро користење на капа-
цитетите, побрз пораст на продуктивноста на тру-
дот и пораст на општествениот производ и на до-
ходот. 

Пораст на животниот стандард врз основа на 
создавањето поголем доход и на зголемувањето на 
продуктивноста на трудот, со усовршување на рас-
пределбата на доходот и на личните доходи соглас-
но со развојната политика и со нивното подоел едно 
врзување за резултатите на трудот; 

г) побрз развој на стопански недоволно развие-
ните социјалистички републики, а посебно на Со-
цијалистичка Автономна Покраина Косово, соглас-
но со Општествениот план на Југославија за перио-
дот од 1971 до 1975 година; 

д) јакнење на одбранбената способност и на 
безбедноста на земјата како битен услов за непре-
чена изградба и стабилност на нашето самоуправно 
социјалистичко општество. За таа цел, натаму ќе се 
зацврстува системот на општествена самозаштита и 
на општонародна одбрана и ќе се забрза модерни-
зацијата на оружените сили и на органите на без-
бедноста. 

2. Согласно со овие цели и задачи, а тргнувајќи 
од стопанските движења во 1973 година и од усло-
вите со кои се влегува во идната година, постојат 
потреби и можности да се забрза динамиката на 
развојот во 1974 година. Остварувањето на утврде-
ната политика во 1974 година во голема мера зави-
си од тековите во светското стопанство, особено по-
ради големата вознемиреност на пазарот на суро-
вини и енергетски горива, инфлаторните движења 
и настани во светскиот монетарен систем. Тоа во 
светското стопа.нство се одразува врз стопанскиот 
растеж, вработувањето и др. Сите овие движења во 
1974 година не можеа да се согледаат во целост, па 
ќе биде неопходно и тековната економска политика 
да се приспособува кон тие движења, настојувајќи 
да се остварат утврдените цели и задачи на раз-
војот. 

Подобрената ликвидност на стопанството и соз-
дадените услови за нормално вложување во прира-
стот на обртните фондови, продолжувањето на по-
зитивните тенденции во надворешнотрговската раз-
мена и порастот на вкупната вработеност, при по-
брза динамика на порастот на продуктивноста на 
трудот и подоброто користење на капацитетите ќе 
создадат поволни услови за побрз растеж на жи-
вотниот стандард на вработените во општествениот 
сектор и на инвестиционата активност согласно со 
основните индикатори кои можат да се остварат 
врз основа на општата стапка на стопанската ак-
тивност. 

Ќе се води политика на забрзување на вкуп-
ниот стопански растеж за најмалку еден поен во 
однос на 1973 година, т. е. околу 6%. Ќе се насто-
јува стапката на растежот што повеќе да се добли-
жи кои предвидената просечна стапка на растеж 
од Општествениот план на Југославија за периодот 
од 1971 до 1975 година. Забрзувањето на стопан-
скиот растеж ќе се заснова врз побрзата динамика 
на растежот на производството во индустријата и 
во градежништвото, потоа во сообраќајот, тргови-
јата и угостителството, и врз натамошниот пораст 
на земјоделското производство. 

Стопанскиот растеж ќе се опира врз зголемена-
та реализација на домашниот пазар и врз натамош-
ното зголемување на извозот на стоки и услуги. 
Увозот ќе расте побргу од извозот. Побрзиот рас-
теж на увозот се заснова врз потребата од зголему-
вање на материјалните резерви. Ќе се оствари, во 
основата, урамнотежен платен биланс. 

Доследно ќе се применува принципот да може 
да се троши само во рамките на остварениот доход 
и ца расположивите средства. 

Ќе се води политика општата и заедничката 
потрошувачка, по правило, да се формира за еден 

процентен поен под стапката на растежот на опште-
ствениот производ. Одделни делови од оваа потро-
шувачка во овие рамки можат да се формираат на 
повисоко и пониско ниво од растежот на општест-
вениот производ, зависно од специфичноста на по-
требите и од можностите на одделни социјалистич-
ки републики и социјалистички автономни п о к р а ј 
ни. Со општествените договори и со самоуправните 
спогодби на општествено-политичките заедници, на 
самоуправните интересни заедници и на организа-
циите на здружениот труд, во социјалистичките ре-
публики и автономни покраини, ќе се обезбеди се-
лективен приод во утврдувањето на приоритетот и 
на обемот на потребите на одделните подрачја и во 
одделните области. 

Р1нвестициопата и личната потрошувачка треба 
да растат согласно со растежот на општествениот 
производ односно на доходот и на расположивите 
средства за потрошувачка, а просечните реални 
лични доходи — во рамките на растежот на про-
дуктивноста на трудот. 

Ќе се води политика на зголемување на резер-
вите во основните организации на здружениот труд 
и во општествено-политичките заедници. Во сите 
средини доследно lie се води политика на штедење 
и врз таа основа што поуспешно стопанисување при 
понизок растеж на трошоците и решавачко сузби-
вање на сите облици на нерационално трошење на 
општествени средства. Ќе се зголеми одговорноста 
на сите нивоа за нерационално користење на опште-
ствени средства и за намалување на расходите во 
непроизводствената сфера. 

3. Побрзиот стопански растеж во целата земја 
создава поповолни услови и за остварување, на по-
литиката на позабрзан развој на стопански недо-
волно развиените социјалистички републики, а по-
себно на Социјалистичка Автономна Покраина Ко-
сово. 

Решавачки ќе се следи ориентацијата кон по-
брзиот развој на овие подрачја од југословенскиот 
просек, а сите мерки и акции треба да ја обезбедат 
динамиката на развојот што е утврдена со Опште-
ствениот план на Југославија за периодот од 1971 
до 1975 година. Побрз развој ќе оствари секое од-
делно подрачје, а посебно Социјалистичка Автоном-
на Покраина Косово. За тоа ќе придонесе и поши-
рокото поврзување на организациите на здруже-
ниот труд на развиените и недоволно развиените 
подрачја. 

Напорите на стопански недоволно развиените 
подрачја ќе бидат поддржувани со навремено из-
вршување на сите преземени обврски на заедница-
та спрема овие подрачја, а кои се утврдени со Оп-
штествениот план на Југославија за периодот од 
1971 до 1975 година и со оваа резолуција. 

4. Ќе се засилат напорите и ќе се преземаат 
мерки на сите нивоа за јакнење на сите елементи 
на внатрешната стабилност и на вкупната одбран-
бена готовност и безбедност на земјата. Доследно на 
сите подрачја ќе се остваруваат задачите што про-
излегуваат од зацврстувањето на системот и од 
концепциите н^ општонародната одбрана, на оп-
штествената самозаштита и на безбедноста на зем-
јата во целост. Ќе јакне -борбената способност на 
Југословенската народна армија. 

5. Еден од битните услови за остварување на 
побрзиот растеж на стопанството во 1974 година, и 
врз таа основа сразмерно динамизирање на потро-
шувачката и на надворешнотрговската размена, 
претставува поголемата продуктивност на трудот и 
подобрувањето на ефикасноста на стопанисувањето. 
Можности за зголемување на индустриското произ-
водство за околу 8% постојат во рационалното ко-
ристење -на расположивите капацитети на прера-
ботувачката индустрија, со пополно користење на 
капацитетите за производство на електрична енер-
гија и со нејзина порационална употреба, потоа на 
суровини и на репродукционен материјал, како д 
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во подоброто снабдување со суровини и репродук-
ционен материјал од увоз. 

Остварувањето на забрзаниот растеж на произ-
водството претпоставува навремено постигање на 
општествените договори и на самоуправните спо-
годби за вложување во приоритетните дејности и за 
обезбедување извори на финансирање за тие инве-
стиции и за пласман на домашната опрема во зем-
јата. Ќе се преземаат мерки за што поуспешно 
снабдување со електрична енергија, јаглен и нафта, 
како и do други репродукциони материјали за по-
добрување на енергетската ситуација. 

6. Со доследно и поефикасно спроведување на 
меѓурепубличките договори за основите на полити-
ката на долгорочниот развој на земјоделството, по-
себно на договорите за системските решенија и на 
договорите за проширената репродукција и за по-
литиката за поттикнување на производството на 
индивидуалните земјоделски стопанства, како и со 
напорите што се вложуваат на меѓусебното поврзу-
вање и на организацијата на производството, на 
преработката и на прометот на земјоделските" про-
изводи, ќе" се обезбедат услови на стопанисување за 
стабилизација и натамошен пораст на земјоделско-
то производство во 1974 година (околу 3%). Се оче-
кува подобрување на структурата на земјоделското 
производство односно зголемување на учеството на 
сточарското производство. Предвидениот обем на 
земјоделското производство ќе овозможи задоволи-
телна снабденост на домашниот пазар и зголему-
вање на извозот на земјоделски производи, со тоа 
што и натаму ќе биде неопходен увоз на шеќер и 
масло, како и повремени интервенции со увоз на 
некои други дефицитарни производи. 

7. Зголемувањето на вработеноста (околу 3%) ќе 
овозможи работно ангажирање на тековниот при-
раст на активното население, вработување на цело-
купниот прираст на младите, школувани и стручни 
кадри и вработување на одреден број лица што ба-
раат вработување односно работници што се вра-
ќаат од работа од странство. 

За да се создадат услови за што поголемо вра-
ботување, та да се ублажат неповолните дејства на 
очекуваното намалување на одењето и на прифа-
ќањето на зголемениот број повратници од привре-
мена работа од странство, со мерки на економската 
политика ќе се стимулира зголемувањето на сто-
панскиот растеж и над минималната стапка утвр-
дена со оваа резолуција, при истовремено зголему-
вање на продуктивноста на трудот. Во тој правец 
ќе дејствуваат основните организации на здруже-
ниот труд и општествено-политичките заедници. 

Постојат услови за зголемување на продуктив-
носта на трудот за околу 4,0% и за подобрување на 
квалитетот на стопанисувањето. Порастот на про-
дуктивноста на трудот е обусловен со остварување-
то на конкретни програми на основните организа-
ции на здружениот труд за јакнење на квалитатив-
ните елементи на стопанисувањето. Ова претпоста-
вува и максимален напор за поцелосно искористу-
вање на капацитетите и на резервите и за мате-
ријална стимулација на работниците. 

8 Основна задача во развојот на економските 
односи со странство во 1974 година е зачувувањето 
и натамошното јакнење на веќе пројавените пози-
тивни тенденции. За тоа постојат матерјални пре-
дуслови во расположивите капацитети, во нормали-
зираните залихи на увозни суровини и репродук-
циони материјали во 1973 година, во создадените 
девизни резерви и во очекуваниот развој на сто-
панската активност во земјите со кои одржуваме 
интензивни економски односи. За продолжување на 
овие поволни тенденции е потребно да се обезбеди 
доволно стоковно покритие, не само за зголемениот 
извоз на стоките, туку и во сразмер со растечкиот 
странски туризам и со откупот на девизи. 

Извозот на стоки и услуги ќе се зголеми реал-
но од 9% до 10%, а тековниот увоз на стоките око-

лу 9%. Меѓутоа, со оглед на неопходноста од зго-
лемување на постојаните буџетски резерви, се сме-
та со пораст на увозот на стоки и услуги од околу 
Г4% до 16,5%. Врз тие основи ќе се создадат услови 
за пополнување на потребните стоковни резерви и 
за одржување на неопходниот обем на девизните 
резерви. 

Ќе се води воздржлива и селективна политика 
на задолжување во странство и нерамномерен рас-
поред на задолжувањата по главните валутни по-
драчја. 

На меѓубанкарскиот девизен пазар ќе се води 
политика која ќе го одразува движењето на курсе-
вите на странските валути и нивните реални одно-
си. При тоа, реалниот курс на динарот ќе биде еден 
од факторите на одбрана на земјата од негативни-
те монетарни осцилации во светот. 

Во рамките на општото јакнење на економски-
те односи, ќе се оствари посилно интензивирање на 
соработката со сите земји, особено со земјите во 
развој. 

9. Остварувањето на побрз растеж на стопан-
ската активност е обусловено со порастот на вкуп-
ната потрошувачка, која треба да биде во рамките 
па остварениот доход, со зголемување на резервите 
и залихите и со порастот на извозот. Во вакви ус-
лови, одржувањето на стоковно-паричната рамно-
тежа ќе бара по пат на селективни мерки, со пот-
тикнување на домашното производство и со увоз, 
како и со намалување на извозот на дефицитарни-
те производи, да се обезбеди поцелосна снабденост 
на внатрешниот пазар. 

10. Зголемувањето на животниот стандард, како 
значаен фактор на стопанската активност, на ефи-
касноста на стопанисувањето и на стабилноста на 
положбата на работниците, ќе претставува една од 
најважните задачи на општествено-економската по-
литика во 1974 година, Во рамките на животниот 
стандард, личната потрошувачка ќе расте нешто 
побавно (околу 5,5%), а општествениот стандард 
побргу. Во рамките на личната потрошувачка, рас-
тежот на просечните реални лични доходи на вра-
ботените во општествениот сектор ќе се движи во 
рамките на растежот на продуктивноста на трудот, 

Примањата по основ на пензиското и инвалид-
ското осигурување ќе се движат согласно со зачу-
вувањето на реалната вредност на пензиите, како и 
во зависност од материјалните можности на фондо-
вите, 'и водејќи сметка за реалните движења на 
личните примања во општеството. Ќе се продолжи 
со политиката на заштита на пензионерите со по-
ниски примања. 

Со политиката на животниот стандард треба да 
се поттикнува создавање на што поголем доход врз 
основите на поголем растеж на продуктивноста на 
трудот и негово остварување врз основите на само-
управувањето. Нужно е натаму да се унапредува са-
моуправниот систем на насочување на распредел-
бата на доходот во правец на јакнање на акумула-
тиЕната способност на основните организации на 
здружениот труд и на здружениот труд во целост 
и на распределбата на личниот доход согласно со 
резултатите на индивидуалниот и вкупниот опште-
ствен труд. 

Една од клучните задачи за остварување на по-
литиката на животниот стандард е забавувањето на 
растежот на животните трошоци и поорганизира-
н о ^ и поцелосното снабдување на пазарот според 
структурата на потрошувачката. 

Основните и другите организации на здруже-
ниот труд и општествено-политичките заедници по-
решавачки ќе ги усогласат своите мерки и акции 
со политиката на забавување на растежот на цени-
те и на животните трошоци. 

Во 1974 година ќе се спроведе самоуправно кон-
ституирање на станбената дејност. Организациите 
на здружениот труд и општините ќе ги утврдат 
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обврските на сите заинтересирани фактори за за-
вршување на поголем број станови, а особено на 
станови за работниците. 

Во политиката на распределбата на доходот и 
на, личните доходи, со која ќе се стимулираат ра-
ботниците да остваруваат поголеми доходи и пого-
лема продуктивност на трудот, ќе продолжи и по-
литиката на заштита на животниот стандард на 
вработените со ниски лични доходи. Кон тоа треба 
да се приспособува политиката на оданочување на 
личните доходи и на вкупните приходи на граѓа-
ните, политиката на диференцирани станарини и 
другите мерки за подоследна примена на принципот 
на солидарност во заедничката потрошувачка. 

11. Се предвидува зголемување на инвестицио-
ните вложувања во основните средства и подобру-
вање на структурата на овие вложувања, согласно 
со расположивите средства и со задачите на Опште-
ствениот план на Југославија за периодот од 1971 
до 1975 година. За тоа ќе придонесе политиката на 
подобрување на акумулативната и репродуктивна-
та способност и ликвидноста на стопанството, по-
литиката на распределба, политиката на ослободу-
вање и активирање на некои депозити и подобру-
вање на структурата на користењето на додатни 
странски заеми и кредити, при нивно поголемо на-
сочување во приоритетните дејности." 

Се смета со побрзиот растеж на стопанските 
инвестиции во основните средства на општестве-
ниот сектор (од 7,0% до 7,5%), а особено на инве-
стициите во електростопанството, во транспортните 
системи за нафта и гас, во капацитетите за произ-
водство на основни метали, во земјоделството и во 
некои сектори на сообраќајот, што делум веќе е 
овозможено со постигнатите општествени договори 
и со самоуправните спогодби. 

Во почетокот на 1974 година соодветните орга-
низации на здружениот труд и општествено-поли-
тичките заедници ќе донесат општествени договори 
и самоуправни спогодби за развојот на електросто-
панството, во првото тримесечје за развојот на цр-
ната и обоената металургија, на базната хемија, на 
некои комплекси во сообраќајот, во производството 
на месо, во туризмот, а во текот на годината и во 
шумарството. 

12. Со општествените договори на социјалистич-
ките републики, на социјалистичките автономни 
покраини, на општините, на интересните заедници 
и на организациите на здружениот труд за средст-
вата и потрошувачката која се алиментира со при-
донеси, даноци и други облици на издвојување од 
доходот треба да се обезбеди зафаќањето од сто-
панството во целост да расте побавно од растежот 
на општествениот производ. 

13. Буџетот на федерацијата за 1974 година ќе 
се утврди во обем чиј растеж ќе изнесува 19% и ќе 
биле со понизок растеж за околу 0,3 поени од пред-
видениот растеж на општествениот производ. Во 
тоа: 

— средствата за обврските спрема Југословен-
ската народна армија и спрема стопански недовол-
но развиените социјалистички републики и Соци-
јалистичка Автономна Покраина Косово ќе се утвр-
дат во височина на предвидениот растеж на нацио-
налниот доход односно на општествениот производ, 
со примена на со закон пропишаните стапки на 
учество. Покрај тоа, ќе ќ се обезбедат и соодветни-
те средства на Југословенската народна армија за 
намирување на обврските по пресметката за 1973 
година; ? 

— останатиот дел од буџетот на федерацијата 
ќе се утврди во обем чиј растеж ќе биде понизок 
за околу 3 поена од растежот на општествениот 
производ. 

Со цел за сведување на вкупниот износ на при-
донесите од социјалистичките републики и соција-
листичките автономни покраини во границите на 
билансните и реалните можности, федерацијата и 

во 1974 година ќе користи кредит ка ј Народната 
банка на Југославија и" ќе издава обврзници на на-
чин и под услови што ќе бидат утврдени со посеб-
ни сојузни закони. 

14. Интензивно ќе продолжи политиката на по-
непосредно. поврзување на материјалното производ-
ство и на општествените дејности. Ќе продолжи за-
брзано формирање и развивање на интересните 
заедници врз принципите на новиот устав. 

Основните и другите организации на здруже-
ниот труд во општествените дејности, како- битен 
фактор на општествено-економскиот развој, ќе ост-
варуваат доход со својот труд, врз основа на само-
управни договори за размена на трудот помеѓу ко-
рисниците на услугите на општествените дејности 
и вработените во тие организации. 

Согласно со проширувањето на обврските на 
работните организации од областа на здравството и 
на образованието (поради порастот на боројот на 
населението и на вработените и поради други спе-
цифични потреби), општествено-политичките заед-
ници, според своите можности и специфичности, ќе 
придонесат за проширената репродукција во овие 
дејности. 

Во областа на заштитата на борците, на воените 
инвалиди и на семејствата на паднатите борци, со-
гласно со политиката утврдена во Општествениот 
план на Југославија за'периодот од 1971 до 1975 
година, во рамките на федерацијата ќе се изврши 
редовна валоризација на примањата по основ на 
боречката и инвалидската заштита. Ќе се интен-
зивира работата на унапредувањето на оние облици 
на заштита што спаѓаат во надлежност на соција-
листичките републики и на социјалистичките ав-
тономни покраини. Со договори на социјалистички-
,те републики и на социјалистичките автономни по-
краини ќе се обезбеди поединствена политика во 
поглед на правата што ги регулираат социјалистич-
ките републики и социјалистичките автономни по-
краини, за борците и инвалидите во целата земја да 
имаат приближно ист третман. 

Поинтензивно ќе се работи во општините и во 
организациите на здружениот труд на унапредува-
њето на дополнителната заштита на борците. 

На подрачјето на социјалната и детската заш-
тита ќе се спроведува политиката утврдена со Оп-
штествениот план на Југославија за периодот од 
1971 до 1975 година. Ќе се обезбеди постабилен при-
лив на средства за детски додатоци и ќе се усовр-
шуваат прописите на републиките и на автономни-
те покраини со кои се регулира ова прашање. 

15. Економската политика на единствениот југо-
словенски пазар ќе го поддржува решавачкиот курс 
кон стабилизација и ќе овозможува забрзување на 
динамиката на развојот. Ќе се отстрануваат причи-
ните на нестабилноста и ќе се остварува позабаЕено 
движење на цените и на животните трошоци, првен-
ствено со економски мерки врз долгорочни основи. 

Заради стеснување на разликите во растежот на 
цените во нашето стопанство во однос на нивниот 
растеж во земјите со кои вршиме најголем дел од 
надворешнотрговската размена, Сојузниот извршен 
совет во својата оперативна програма за спроведу-
вање на оваа резолуција, посебно внимание ќе им 
посвети на мерките и акциите за стеснување на спо-
менатите разлики. 

Економската политика на подрачјето на пазарот 
- и на цените треба првенствено да се опре врз ос-

тварување на поголема рамнотежа и на подобра 
структура на понудата и побарувачката, врз поусо-
гласени односи во распределбата на расположивите 
средства, на личните доходи, и врз Јакнење на един-
ствениот пазар. Потрошувачката ќе се движи во 
рамките на расположивите средства, при јакнење 
на резервите, и ќе се отстрануваат сите причини на 
нестабилност на единствениот југословенски пазар. 

Усогласувањето на цените ќе се врши со дос-
ледно спроведување на системот и на политиката на 
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цените. Ќе се создаваат услови односите на цените 
да се формираат спрема интенциите на општестве-
ното насочување на пазарот. Ќе се утврдат и дос-
ледно ќе се извршуваат обврските и ќе се зголеми 
одговорноста на општествено-политичките заедници 
и на основните организации на здружениот труд во 
остварувањето на политиката на цените. 

Ќе се спроведува систем на општествено дого-
варање и на самоуправно спогодување за цените и 
ќе се стеснуваат административните интервенции. 
Согласно со остварувањето на политиката на заба-
вување на растежот на цените, ќе продолжи про-
цесот на либерализација на цените. Либерализаци-
јата на цените ќе се спроведува и според односите 
на понудата и на побарувачката на домашниот па-
зар и согласно со либерализацијата на размената 
со странство, како и според другите критериуми на 
договорениот систем на цени. 

Општествено-политичките заедници и основни-
те и другите организации на здружениот труд ќе им 
посветат посебно внимание на снабдувањето на па-
зарот, на организацијата на прометот и на цените 
на прехранбените производи и услугите. Ќе се по-
добри снабдувањето на населението со огревен ма-
теријал. 

Ќе се преземат меркџ за сузбивање на сите об-
лици на монополистичко договарање за цените, на 
нелојална конкуренција и на појави на затворање 
на пазарот регионално и локално. 

За стабилизација via пазарот и на цените во 1974 
година во значителна мера треба да придонесе ак-
тивната политика на резервите. Со девизните ре-
зерви позначително ќе се влијае врз внатрешната 
ст,абилност, врз одржувањето на стабилноста на 
курсот на динарот и врз зголемувањето на стоков-
ните резерви. 

16. Кредитно-монетарната политика ќе го поддр-
жува остварувањето на целите на економската по-
литика поставени со оваа резолуција, посебно на 
целите за урамнотежување на стоковно-паричните 
односи, за забавување на порастот на цените, за по-
добрување на платниот биланс и на предвидениот 
пораст на производството и на вработеноста. 

Заради остварување на наведените цели, кре-
дитно-монетарната политика ќе обезбеди таков по-
раст на паричната маса кој им одговара на потре-
бите за плаќање, водејќи сметка за стабилизацио-
ната политика, и ќе влијае врз селективното насо-
чување на кредитите на деловните банки. Имајќи 
го предвид високиот пораст на паричната маса во 
1973 година, со кредитно-монетарната политика ќе се 
обезбеди пораст на паричната маса што му одговара 
на предвидениот номинален пораст на општестве-
ниот производ. На полето на селективното насочу-
вање на кредитите на деловните банки, кредитно-
монетарната политика ќе обезбеди овие банки соод-
ветниот дел од своите пласмани и средства да ги 
насочуваат за намени што ќе ги утврди Сојузниот 
извршен совет, врз основа на усогласените ставови 
на социјалистичките републики и на социјалистич-
ките автономни покраини, а согласно со заедничките 
основи на кредитната политика. Во намените што де-
ловните банки треба првенствено да ги кредитираат 
спаѓаат: кредитирањето на извозните работи, кре-
дитирањето на производството и на залихите на ос-
новните земјоделски производи, на месото, кредити-
рањето на насочувањето на увозот и кредитирањето 
на продажбата на домашна опрема во земјата и во 
странство. 

Ќе се обезбеди соодветно следење на стопан-
ските движења и навремено приспособување на за-
дачите и на мерките на кредитно-монетарната по-
литика кон овие движења, 

^17. Во 1974 година и натаму ќе се применуваат 
и ќе се надополнуваат прописите за да се оневоз-
можи репродуцирање на неликвидноста во стопан-
ството и во општествените дејности. 

III. НАСОКИ И РАМКИ НА МЕРКИТЕ ЗА ОСТВА-
РУВАЊЕ НА ЦЕЛИТЕ И НА ЗАДАЧИТЕ НА РАЗ-

ВОЈОТ ВО 1974 ГОДИНА 

Системските решенија, инструментите на сто-
панскиот систем и мерките на економската полити-
ка ќе се приспособат кон уставните промени и кон 
јакнењето на улогата на работните луѓе во здруже-
ниот труд. Тоа се однесува посебно на системот на 
проширената репродукција, на системот на плани-
рањето, на остварувањето единство на југословен-
скиот пазар, на системот на распределбата на дохо-
дот, на даночниот систем и на општествените дејно-
сти организирани во интересни самоуправни заед-
ници и др. 

За остварување на целите и на задачите на раз-
војот во 1974 година се утврдуваат следните насоки 
и рамки на мерки: 

1. Јакнење на материјалната основа на здружениот 
труд 

Со забрзување на стапката на растежот врз база 
на зголемување на продуктивноста на трудот, на 
ефикасност на стопанисувањето и на зголемување 
на доходот, како и со мерките на економската по-
литика и со мерките на организациите на здруже-
ниот труд, ќе се обезбеди порешавачко остварување 
на политиката на јакнењето на материјалната по-
ложба на стопанството. Поради тоа ќе бидат доне-
сени соодветни општествени договори и самоуправ-
ни спогодби и други мерки со кои ќе се создаваат 
услови за намалување на учеството на договорните 
и на законските обврски во распределбата на опште-
ствениот производ. 

За јакнење на материјалната основа на произ-
водствените организации на здружениот труд ќе 
придонесе и поврзувањето на производствената и на 
прометната сфера- согласно со уставните промени. 

Ќе се намалат судските такси за стопанските 
спорови. 

Започнатиот процес на гаснење на државниот 
капитал и на другите облици на концентрација на 
средствата оттуѓени од стопанството и на аноним-
ните кредитни фондови на деловните банки треба 
да се интензивира и заврши во 1974 година, врз ос-
новите на нивната трансформација во сопствени 
средства на стопанството. 

Во 1974 година ќе се донесе и спроведе во жи-
вот Законот за отстапување на поголем дел од сред-
норочните и долгорочните кредити на-Народната 
банка на Југославија — на стопанството и на оп-
штвествено-политичките за едници. 

2. Политика на пазарот и на цените 

2.1. До крајот на јануари ќе се донесе договор 
на федерацијата, на социјалистичките републики и 
на социјалистичките автономни покраини за поли-
,тиката на цените во 1974 година. На некои сектори, 
каде што тоа се уште не е сторено, кон почетокот 
на 1974 година ќе се конституираат општествени ме-
ханизми за формирање на цените. 

Ќе се анализираат резултатите и искуствата во 
спроведувањето на системот и на политиката на це-
ните и ќе се изврши усогласување, дополнување и 
подобрување на прописите за општествена контро-
ла на цените, согласно со уставните промени и со 
целите на оваа резолуција, што посебно се однесува 
на институтот на општествено договарање и на са-
моуправно спогодување за цените и за цените на 
новите производи. 

Ќе се обезбеди координација неопходна за един-
ството на пазарот во случаите кога ќе се донесат 
децентрализирани одлуки релевантни за односите на 
цените. 
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За подобро да се снабдува домашниот пазар, ќе 
продолжи политиката на интервенции од увоз на 
дефицитарна стока, чиј недостиг се чувствува на па-
зарот, или каде што цените се формираат на неоп-
равдано високо ниво. 

Ќе се создадат услови за долгорочно догова-
рање на земјоделско производство, за подобрување 
на прометот на земјоделски^производи од домашни 
производители и од увоз. Ќе се подобри снабдува-
њето и ќе зајакне улогата на потрошувачите во тр-
говијата со стоки за широка потрошувачка и во од-
редувањето на цените во малопродажбата. Истовре-
мено, ќе се преземат потребни мерки за подобрено 
снабдување на земјоделството со средства за работа 
и со репроматеријал, а, пред се, со земјоделска ме-
ханизација и со минерални ѓубриња. 

Понатаму ќе се дополнуваат мерките за отстра-
нување на монополски појави на пазарот. 

До крајот на јануари ќе се донесат програмите 
на сојузните дирекции за стоковни резерви и ќе се 
утврдат механизмите за финансирање на сојузните 
стоковни резерви и за интервенции на пазарот. Ќе 
се продолжи со зголемувањето на сојузните стоков-
ни резерви на основни прехранбени производи, су-
ровини и репродукционен материјал,^ ќе се созда-
ваат резерви на виталните лекови и ќе се разрабо-
тат прописите за формирање на стоковни резерви 
во сите општествено-политички заедници и основни 
организации на здружениот труд. 

Во 1974 година ќе започне реализацијата на пет-
годишната програма за резерви на месо во жив 
добиток. 

Ќе се зголемат средствата на Сојузната дирек-
ција за резерви на прехранбени производи за фи-
нансирање на организирано гоење на добиток, за-
ради подобро снабдување на пазарот со месо. Врз 
решавањето на овие задачи Дирекцијата, во поголем 
обем, ќе ги користи кредитните средства на делов-
ните банки. 

Големите потрошувачи и индустриските цен-
три, прехранбената индустрија, туристичкото сто-
панство и другите заинтересирани фактори треба 
решавачки да се ориентираат кон долгорочно дого-
варање на своите потреби во земјоделско-прехран-
бени производи, месо, овошје и зеленчук со органи-
зациите на здружениот труд и со нивните асоција-
ции во областа на земјоделско-прехранбениот ком-
плекс. Сојузната дирекција за резерви на прехран-
бени производи и деловните банки, ќе ги подржу-
ваат првенствено учесниците на долгорочното дого-
варање. 

2.2. Во политиката на гарантираните и на мини-
малните откупни цени за земјоделските производи 
на родот од 1974 година, и на цената на млекото и 
на млечните производи, како и на регресот за веш-' 
тачки ѓубриња, ќе се спроведуваат одредбите на 
усвоениот м^ѓурепублички договор за системските 
решенија, за реализација на политиката на развојот 
па земјоделството во периодот од 1973 до 1975 годи-
на. Ќе се утврдат економски реални заштитни цени 
на основните земјоделски производи, вклучувајќи 
ги и производите на сточарството, кои порешавачки 
ќе го поддржуваат земјоделското производство. 

3. Кредитно-монетарна политика 

Тргнувајќи од целите и задачите утврдени со 
Општествениот пќан на Југославија за периодот од 
1971 до 1975 година и со оваа резолуција, кредитно-
-монетарната политика ќе биде приспособена кон 
целите за -стабилизација и насочена кон сузбивање 
на високата потрошувачка и на инфлацијата. Ќе се 
создадат услови за нормално функционирање на 
кредитно-монетарната политика. Инструментите на 
кредитното регулирање ќе се приспособуваат кон из-
менетите услови и уставните промени. 

Селективно^ влијание на кредитно-монетарната 
политика ќе биде првенствено изразено низ полити-

ката на пласманот што ја спроведуваат деловните 
банки, а исто така и преку селективните кредити 
што ги одобрува Народната банка на Југославија, 
народните банки на социјалистичките републики и 
народните-банки на социјалистичките автономни по-
краини. Со реесконтната политика на Народната 
банка на Југославија ќе се поттикнуваат извозот, 
насочувањето на увозот, производството и кредити-
рањето на залихите на основните земјоделски про-
изводи, како и создавањето на неопходно ниво на 
пазарни резерви. При утврдувањето на политиката 
на реесконтното кредитирање, во листата на произ-
водите се вклучуваат намените утврдени со Меѓу-
републичка^ договор за земјоделството. 

До крајот на првото тримесечје на 1974 година 
ќе се донесат потрајни системски решенија за во-
дење на селективната кредитна политика согласно 
со новите уставни решенија, а врз основа на заед-
нички утврдените цели и задачи на економската по-
литика. 

Кредитно-монетарната политика ќе се користи 
за остварување на квантитативните цели на полето 
на регулирањето на обемот на паричната маса и на 
кредитите на банките. Ќе се изврши приспособува-
ње на инструментите на регулирањето на структу-
рата на пласманот на банките со задолжителни ми-
нимални вложувања на банките за одредени на-
мени. 

Ќе се намалат стапките на задолжителната ре-
зерва на банките, со стремеж постепено да се све-
дат во рамките кои обезбедуваат ликвидност на бан-
карскиот систем. Постојните високи задолжителни 
резерви ќе се користат, делум, за селективно насо-
чување на кредитите и на другите пласмани на бан-
ките и за намалување на задолженоста на банките 
кај народните банки. 

Народната банка на Југославија повеќе ќе ги ко-
ристи емисијата на благајничките записи и купува-
њето и продажбата на хартии од вредност како ин-
струменти на кредитно-монетарното регулирање. 

За поефикасно да се остварат задачите на кре-
дитно-монетарната политика, ќе сеч користи меха-
низмот на договарање помеѓу Народната банка на 
Југославија и народните банки на социјалистичките 
републики и на социјалистичките автономни покра-
ини со деловните банки. 

До крајот на првото тримесечје на 1974 година 
ќе се испита дали, во кој обем и од кои причини 
доаѓа до одлевање на акумулацијата од земјодел-
ството по пат на наплата на втасани банкарски кре-
дити, а со договор на социјалистичките републики 
и автономни покраини ќе се преземат, мерки со цел 
за спроведување на политиката во областа на зем-
јоделството утврдена со меѓурепубличкиот договор. 

Ќе се обезбеди понепосредно поврзување на дви-
жењата во платниот биланс, а посебно на политика-
та на задолжувањата во странство, со задачите на 
кредитно-монетариата политика и со мерките за 
нивното подоследно спроведување. 

4. Политика на доходот, на личните доходи и на 
заедничката потрошувачка 

\ 

4.1. Во политиката на -доходот и на распредел-
бата на доходот и на личните доходи ќе се обезбе-
ди примена на општествените договори и на самоу-
правните спогодби во сите социјалистички републи-
ки и социјалистички автономни покраини и следење 
на нивното дејство, како и усовршување на распре-
делбата согласно со новиот Устав ,и со политиката 
за 1974 година. Ќе се донесат договори на социјалис-
тичките републики и на социјалистичките автономни 
покраини за заедничките основи на политиката на 
распределбата на доходот и на личните доходи, и ќе 
се усовршува системот на распределбата на личните 
доходи според резултатите на трудот во основните 
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организации на здружениот'труд и во работните за-
едници, 

Дополнителните оптоварувања на личните до-
ходи на вработените, што ги воведоа општеетвено-
-политичките заедници во 1973 година заради нами-
рување на постојните обврски во стопанството (сла-
билизационен заем, штедење, данок и сл.), преста-
нуваат да Еахгат со истекот на рокот до кој се во-
ведени и нема повторно да се воведуваат во 1974 
година. 

Заради заштита на' стандардот на граѓаните, со-
цијалистичките Републики, Социјалистичките Авто-
номни покраини и општините ќе ја разгледаат мож-
носта за воведување соодветни компензации за не-
кои основни производи и услуги. 

Сите општествено-политички и интересни заед-
ници ќе состават биланси на, средствата и на по-
трошувачката по единствена методологија што ќе ја 
пропишат надлежните органи, 

Во текот на 1974 година ќе влезе во сила новиот 
систем за даноците и придонесите. 

Ќе се склучат договори на социјалистичките ре-
публики и на социјалистичките автономни покраини 
за критериумите и за мерилата на општествено оп-
равданите социјални разлики на сегашниот степен 
на развиток, Ќе се преземаат ефикасни мерки за 
надминување на социјалните разлики што не се за-
сновани врз труд. За таа цел ќе се донесат закони 
и одлуки со кои се регулира оданочувањето на при-
ходите отечени од продажбата на земја и на нед-
вижности и од присвојувањето на рента, ќе се за-
брза постапката за испитување на потеклото на 
имотот и за одземање на она што е незаконито сте-
чено. Исто така, ќе се воспостави постојана и ефи-
касна служба која ќе води евиденција за контрола 
на приходите на граѓаните. 

Ќе се пронаоѓаат решенија за одделни прашања 
од областа на пензиското и инвалидското осигуру-
вање кои се од заеднички интерес за сите социјали-
стички републики и социјалистички автономни по-
краини односно за заедниците на пензиското и ин-
валидското осигурување. 

Ќе се преземат сите потребни мерки да се по-
стигне ликвидност на здравствените работни орга-
низации. ' 

Во областа на потрошувачките кредити ќе се 
спроведува селктивна политика зависно од карак-
терот на производството и на прометот на одделни 
видови стоки од купечката сила на одделни кате-
гории потрошувачи. Неопходно е да се постигне 
спогодба на банките за политиката и за условите за 
одобрување потрошувачки кредити. 

Со мерки на даночната политика ќе се обезбеди 
постепено намалување на данокот на вкупниот при-
ход на граѓаните кој" произлегува од редовниот ^ра-
ботен однос. Сразмерно повеќе ќе се оданочуваат 
дополнителните приходи и од имот и од работа над-
вор од редовниот работен однос. Исто така, со мер-
ките на даночната политика ќе се обезбеди и сраз-
мерно оптоварување на индивидуалниот сектор за 
финансирање на општите и на заедничките потреби. 

Оданочувањето на доходот и на личните доходи 
ќе се врши врз база на мерките и инструментите 
усогласени со договор помеѓу социјалистичките ре-
публики и социјалистичките автономни покраини. 

Ќе се преземат мерки за намалување на цената 
за градење станови и за разбременување од трошо-
ците кои не би смееле да ја товарат. Затоа е пот-
ребно да се постигнат општествени договори и са-
моуправни" спогодби помеѓу сите учесници во из-
градбата на стапови за градежната цена на станот 
и за другите битни елементи од кои зависи станбе-
ната политика Придонесите и цените за уредува-
њето на градежното земјиште ќе се стават под оп-
штествена контрола. 

Ќе продолжи извршувањето на акционите про-
грами за изградба на станови за работниците од не-
посредното производство. Ќе се донесат акциони 

програми таму каде се уште не се донесени и ќе 
започне нивната реализација во 1974 година. Ќе се 
предложат измени на постојните и ќе се донесат 
нови мерки за забрзување на изградбата на стано-
ви, а посебно за решавање на станбените проблеми 
на работниците. Тоа ќе се обезбеди и со поголемо 
учество на работниците во распределбата на стано-
ви, кон што ќе се приспособат и правилниците за 
распределба на станови во основните и другите ор-
ганизации на здружениот труд. 

Ќе се усоврши системот за финансирање и кре-
дитирање во областа на станбената изградба и ќе се 
обезбеди строго наменскиот карактер на издвоените 
средства ' и ќе се овозможи нивно користење без 
ограничување. 

4.2. Заради остварување на политиката на ста-
билизацијата, приходите на буџетот и на фондовите 
на општествено-политичките заедници ќе растат по-
бавно од општествениот производ, и тоа во грани-
ците кои ќе бидат утврдени во социјалистичките ре-
публики и во социјалистичките автономни покраи-
ни. Кон оваа цел ќе бидат приспособени прописите 
и мерките на социјалистичките републики и на со-
цијалистичките автономни покраини. 

5. Усогласување на развојот и инвестиции 

Ќе се утврдат главните цели и основните правци 
на долгорочниот стопански и општествен развој на 
Југославија до 1985 година Врз основа на целите и 
основните правци на долгорочниот стопански и оп-
штествен развој на Југославија, ќе се пристапи кон 
подготовка на Општествениот план на Југославија 
за периодот од 1976 до 1980 година. 

Во 1974 година ќе се донесе закон за планирање 
врз самоуправни основи, согласно со новите уставни 
промени. 

Во почетокот на 1974 гдоина ќе се усвои посебна 
оперативна програма за донесување и реализација 
на општествените договори и на самоуправните спо-
годби за развојот на приоритетните дејности утврде-
ни со Општествениот план на Југославија за перио-
дот од 1971 до 1975 година, како и за подготовка на 
нови договори и спогодби за Општествениот план 
на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година. 
Во оваа програма ќе се одредат дејностите за кои 
ќе се склучуваат овие договори и спогодби, предме-
тот на договарањето и спогодувањето и учесниците 
и роковите за склучување на тие договори и спо-
годби. 

Посебно внимание ќе се посвети на покритието 
на непокриените инвестиции и на задолжителното 
обезбедување па потребните средства за нови инве-
стиции. На банките што не ги извршуваат преземе-
ните обврски ќе им' се оневозможи да влегуваат во 
нови кредитно-инвестициони и кредитно-гаранциски 
обврски. 

Ќе се обезбеди понормално издвојување од до-
ходот на дел на акумулацијата за формирање на 
трајни обртни средства. Ќе се изврши анализа на 
досега спроведените конверзии на краткорочните во 
долгорочни кредити на стопанството и, по потреба, 
ќе се преземат дополнителни мерки согласно со ста-
билизационата политика. 

Интензивна ќе се работи врз спроведувањето на 
општествените договори и на самоуправните спогод-
би за развојот на електростопанството, на производ-
ството на 1а глен, нафта и гас, на црната и обоената 
металургија, на индустријата на цемент, на базната 
хемија, на одделни сообраќа!ни дејности, на шумар-
ството, на туризмот и на ПРОИЗВОДСТВОТО на месо Со 
овие договори и спогодби ќе се утврдат програмите 
на развојот на капацитетите, динамиката на изград-
бата, изворите на финансирањето и начинот на са-
моуправното здружување на расположивите средст-
ва за реализација на развојните цели и ќе се доне-
сат мерки и инструменти за нивно остварување. 
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Општествено-политичките заедници ќе ги под-
држуваат со соодветни мерки оние организации на 
здружениот труд кои своите инвестициони средства 
ќе ги ангажираат за развој на приоритетните деј-
ности Ќе продолжи политиката на ослободување на 
депозитите при користењето на странски кредити за 
развој на приоритетните дејности според Општест-
вениот план на Југославија за периодот од 1971 до 
1975 година. Ќе се продолжи со политиката на из-
земање од полагање на пропишаниот депозит по 
странски финансиски кредити, кои во рамките на 
утврдениот девизен биланс се земаат за финансира-
ње на изградбата на објекти во оние гранки на сто-
панството, кои според Општествениот план на Ју-
гославија за периодот од 1971 до 1975 година имаат 
приоритет во развојот. 

Општествено-политичките заедници ќе се дого-
вараат и ќе ги извршуваат преземените обврски од 
програмата за модернизација на железниците. 

Заради остварување на планираниот обем на 
производството во 1974 година и за поттикнување 
на побрзиот развој на социјалистичките самоуправ-
ни општествено-економски односи во земјоделството 
и на село, ќе се обезбеди обемот на вложувањата во 
основни средства на општествените и на индивиду-
алните стопанства, што е утврден со Договорот за 
заедничките основи за проширената репродукција 
во земјодеслвото и за поттикнување на развојот на 
производството на индивидуалните стопанства. 

Енергетската ситуација бара во 1974 година да 
се преземат посебни мерки заради порационална по-
трошувачка и штедење на сите видови енергија. 

Социјалистичките републики и социјалистички-
те автономни покраини на почетокот на 1974 година, 
согласно со приоритетите утврдени со Општестве-
ниот план на Југославија за периодот од 1971 до 
1975 година, ќе постигнат договор за програмата за 
Користење на странски инвестициони заеми и кре-
дити до крајот на 1975 година, за кои досега не е 
остварен таков договор. 

Во рамките на социјалистичките републики и 
на социјалистичките автономни покраини, ќе се по-
стигне општествен договор и самоуправна спогодба 
за стапките на издвојувањето на средствата од до-
ходот на организациите на здружениот труд за оние, 
нестопански инвестиции што се алиментираат од 
доходот, посебно за станбена изградба. 

Со цел за поинтензивна изградба на станови, ќе 
се преземат мерки за подобрување и корекција на 
земјишната, кредитната и даночната политика, како 
И поширока рационализација на изградбата, со сти-
мулирање на штедење за станови, посебно кај ра-
ботниците привремено вработени во странство. 

Помеѓу и во рамките на социјалистичките ре-
публики и социјалистичките автономни покраини ќе 
се постигне договор за програмата на заедничката 
селективна кредитна политика на деловните банки, 
заради побрза реализација на приоритетните раз-
војни програми. 

Со договор на социјалистичките републики, на 
социјалистичките автономни покраини и на делов-
ните банки ќе се обезбеди да се зголемат средствата 
за продавање на домашна опрема на кредит во зем-
јата и селективно да се насочат согласно со прио-
ритетите во развојната политика. 

Со самоуправни спогодби на заинтересираните 
основни организации на здружениот труд ќе се обе-
збеди поделба на трудот во производството на до-
машна опрема. 

6 . ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО странство 

Во 1974 година ќе се дава поддршка на зголему-
вањето на извозот на стоки и услуги, во условите 
на спроведувањето на политиката на реален курс и 
на интервалутни односи, i 

Извозот и понатаму ќе биде поддржуван со кре-
дитната политика и со другите мерки на економска-

та политика. Кредитирањето на долгорочните изво-
зни работи ќе се врши со посредство на Фондот па 
здруженото стопанство за кредитирање на извозот. 
Извозот на земјоделско-прехранбени производи ќе 
се поддржи преку фондовите на здружените произ-
водители и со одредени олеснеше а. 

Согласно со стабилизационата политика ,а врз 
основа на договорената програма за либерализација 
на тековните стоковни трансакции, ќе се спроведува 
либерализација на увозот на стоки согласно со дви-
жењата во другите земЈИ и при тоа ќе се води смет-
ка за платнобилансните можности во 1974 година, 
за остварените промени на структурата на стопан-
ството и за потребата од понатамошно реструктуи-
рање во рамките на развојната политика. Адекватно 
ќе се штити домашното производство и, по потреба, 
ќе се усогласува режимот на цените со либерализа-
цијата на увозот на стоки. 

Либерализацијата ќе продолжи и во сферата на 
Услужното и нестоковното работење. 

Користењето на девизниот дел па амортизација-
та и намалувањето на царинското оптоварување 
треба да се усогласат со потребите на поселехтив-
ното унапредување на извозот и на решавањето на 
развој ките проблеми, тргнувајќи од договорените 
приоритети во Општествениот план на Југославија 
за периодот од 1971 до 1975 година. 

Во 1974 година ќе се продолжи со натамошно 
постепено усогласување на заштитната политика, во 
прв ред на царинската заштита. При тоа земјодел-
ството и натаму ќе има одредена заштита при уво-
зот, согласно со меѓурепубличкиот договор за сис-
темските решенија. 

Во механизмот за враќање на царините при из-
возот ќе се вршат потребните корекции на стапките 
по одделни производствени групации заради реал-
на поддршка на извозот и со соодветна заштита на 
домашното производство. 

Ќе се усовршат прописите кои го поттикнуваат 
проширувањето на долгорочната производствена ко-
операција со странски партнери и заедничките вло-
жувања. Тоа бара постојано проучување на оваа со-
работка, преземање на мерки за нејзино унапреду-
вање, следење и контрола на оставрувањето на до-
говорите за индустриска кооперација и за заеднички 
вложуавања. 

И натаму ќе се усовршуваат мерките за јакне-
ње на сестраните и подолгорочните економски од-
носи со земјите во развој, согласно со заклучоците 
на Алжирската конференција на неврзаните земји. 
За таа цел ќе се преземаат мерки за изнаоѓање на 
соодветни финансиски извори. 

Во рамките на посебната програма ќе се презе-
мат мерки кои треба да обезбедат обемот на новите 
задолжувања да се движи согласно со обемот на 
втасаните обврски и на девизната платна способ-
ност на земјата. Новото задолжување, со соодветен 

општествен договор на социјалистичките републики, 
на социјалистичките автономни покраини и на сто-
панството, треба да обезбеди изградба на приори-
тетните објекти со порамномерен распоред на за-
должувањето по главните валутни подрачја. 

На девизниот пазар ќе се воведе терминско ра-
ботење со девизите. 

Ќе се преземат натамошни потребни мерки на 
сите нивоа на самоуправувањето заради отстранува-
ње на недостатоците и на злоупотребите во работе-
њето со странство, преку подобро меѓусебно орга-
низирање и елиминирање на нелојалната конкурен-
ција, со подобрување на кадровскиот состав на 
претпријатијата и со итно усовршување на опште-
ствената евиденција на сите општествени средства 
со кои се работи во странство. Непосредната контро-

л а од страна на работните колективи и заедниците 
на производителите, банките и трговијата во најго-
лема мерка треба да придонесе за усовршувањето 
на работењето со странство. 
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7. Вработеност и интензификација на стопанисува-
њето 

7.1. Заради зголемување на движливоста на ра-
ботниците и за насочување на овие текови внатре 
во земјата, во 1974 година треба да се завршат за-
почнатите подготвителни акции за донесување на 
општествен договор за организирано вработување во 
земјата и да се обезбеди негово спроведување. 

Ќе се изврши усогласување на склучените оп-
штествени договори и на самоуправните спогодби за 
вработување со соодветните прописи за меѓусебните 
односи на работниците во здружениот труд и со ус-
воената политика на вработувањето во одделни под-
рачја. 

Основните организации на здружениот труд, со 
поддршка и мерки на општествено-политичките за-
едници, ќе обезбедат прием на поголем број при-
правници. За таа цел, ќе продолжи акцијата врз 
преиспитување и евентуално ревидирање на закон-
ската и самоуправната регулатива, како и на оп-
штествените договори и на самоуправните спогодби 
во овој домен. 

Политиката на постепено намалување на врабо-
тувањето на нашите работници во странство ќе биде 
поддржана и конкретизирана во програмите на раз-
војот на основните организации на здружениот труд 
и во плановите на општествено-политичките заед-
ници. Ќе се создаваат услови за постепено враќање 
на работниците на привремена работа во странство 
(отворање на нови работни места, стимулативен си-
стем на распределба на доходот, користење на мож-
н о с т а за работа со средствата во лична сопстве-
ност, користење на индивидуални средства за из-
градба на станови, развој на мало стопанство и др.). 
Ќе се стимулира наменското орочување на девиз-
ните заштеди на работниците на привремена работа 
во странство за отворање на нови работни места. 
Соодветните органи ќе преземат конкретни мерки за 
забавување на заминувањето на стручњаците и за 
спречување на заминувањето на одредени категории 
н а и т граѓани. 

Во 1974 година треба да се создадат постабилни 
и подолготрајни услови за развој на личниот труд, 
согласно со општествените потреби и со уставните 
одредби за личниот труд. Во врска со тоа, ќе се до-
несат законски и други прописи и мерки заради 
конкретизација на уставните одредби за личниот 
труд и ќе се врши усогласување на политиката спре-
ма овој вид стопанисување. 

7.2. Во 1974 година ќе се преиспитаат постојните 
системски решенија и ќе се изврши потребна реви-
зија на законите и прописите од доменот на стан-
дардизацијата, на квалитетот на производите и услу-
гите, на техничките нормативи, на системот на мер-
ките итн. и ќе се разгледа прашањето на поадекват-
ната соработка помеѓу стопанството и заинтересира-
ните органи и организации и прашањето на евенту-
алното обединување и координирање на овие актив-
ности. 

Со цел за побрзо унапредување на технологи-
јата, ќе се изврши осовременување на прописите за 
индустриската сопственост и за технолошките ино-
вации. Во̂  основните организации на здружениот 
труд повеќе ќе се применуваат технолошките ино-
вации. При тоа ќе се настојува во оваа активност 
навремено да се вклучат што поголем број орга-
низации на здружениот труд од областа на произ-
водството и науката и, преку самоуправни спогодби 
и општествени договори, таквата активност да пре-
раснува во постојан метод на борба за технолошки 
прогрес и за поефикасно стопанисување. 

Средствата за науката, за истражувачката ра-
бота, за иновациите и за унапредувањето на дејно-
стите со меѓурепублички договор треба да се осло-
бодат од разни фискални обврски, да се обезбеди 
поповолно кредитирање, самоуправно формирање на 
средствата и значително поголемо влијание на здру-
жениот труд врз нивното трошење. 

Ќе се поттикнува натамошниот развој на ин-
формационите системи во организациите на здруже-
ниот труд и во нивните асоцијации, а посебно за из-
градба и развој на интегрален информационен сис-
тем на целата земја и за негово поврзување со со-
одветните системи на другите земји. 

Ќе се преземат мерки кои го поттикнуваат раз-
војот на интегралниот транспорт. 

8. Политика на побрз развој на стопански недовол-
но развиените подрачја 

Покрај мерките за побрз развој на стопански 
недоволно развиените социјалистички републики и 
на Социјалистичка Автономна Покраина Косово, 
што се предвидени со Општествениот план на Југо-
славија за периодот од 1971 до 1975 година и кои 
редовно се извршуваат, во 1974 година ќе се донесат 
и следните дополнителни мерки. 

До крајот на јануари 1974 година ќе се постигне 
меѓурепублички договор заради изнаоѓање решение 
за покритие на пречекорувањето на трошоците на 
изградбата на пругата Белград—Бар низ СР Црна 
Гора. До постигањето на тој договор, Народната бан-
ка на Југославија ќе и одобрува на СР Црна Гора 
привремени кредити во износ кој е неопходен за 
обезбедување континуитет на работите. 

На Социјалистичка Автономна Покраина Косово 
федерацијата ќе и обезбеди девизни средства во из-
нос од 25 милиони динари за користење на инже-
неринг на странски фирми (изработка на техничко-
технолошка документација и пренесување на искус-
тва за постојните и за нови претпријатија). 

Ќе се овозможи на стопанството на Социјалис-
тичка Автономна Покраина Косово во 1974 година 
да користи странски инвестициони кредити без по-
лагање депозит и за одредени гранки и дејности што 
имаат приоритет во Општествениот план на Покра-
ината, а немаат приоритет во Општествениот план 
на Југославија за периодот од 1971 до 1975 година, 
како и поголемо учество на Покраината во користе-
њето на странски финансиски кредити. Со соглас-
ност од социјалистичките републики и социјалис-
тичките автономни покраини, во 1974 година ќе се 
испитаат и други методи за побрз развој на стопан-
ски недоволно развиените социјалистички републи-
ки и на Социјалистичка Автономна Покраина Ко-
сово. 

Во текот на 1974 година ќе се изврши анализа на 
остварувањето на политиката утврдена со Опште-
ствениот план на Југославија за периодот од 1971 
до 1975 година за намалување на разликите во ни-
вото на буџетската и заедничката потрошувачка по-
меѓу стопански развиените и стопански недоволно 
развиените, како и помеѓу стопански недоволно ра-
звиените социјалистички републики и Социјалистич-
ка Автономна Покраина Косово. 

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Оваа резолуција се донесува врз основа на оп-
штествените договори на социјалистичките републи-
ки и на социјалистичките автономни покраини. Оп-
штествено" економската политика содржана во оваа 
резолуција и нејзината реализација е од интерес за 
целата земја, за сите нејзини делови и за сите ор-
ганизации на здружениот труд и за нивните асоци-
јации и за граѓаните. 

Основните организации на здружениот труд, 
нивните асоцијации и општествено-политичките за-
едници треба максимално да ги мобилизираат своите 
можности и резерви, заради остварување на целите 
и задачите утврдени со оваа резолуција. 

Сојузниот извршен совет до крајот на јануари 
1974 година ќе утврди Оперативна програма на мер-
ки усогласена -со социјалистичките републики и.со 
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социјалистичките автономни покраини за спроведу-
вање на оваа резолуција. Другите носители на сто-
панските активности треба тоа да го сторат во рам-
ките на своите надлежности. 

Сојузниот завод за статистика и Службата на 
општественото книговодство навремено ќе обезбедат 
соодветни податоци за следење на извршувањето на 
целите и задачите на оваа резолуција. / 

АС бр. 900 
28 декември 1973 година 

Белград 

Сојузна скупштина 

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

Претседател Претседател 
на Стопанскиот собор, на Соборот на народите, 

д-р Васил Гривчев, с. р. Мика Шпиљак, с. р. 

974. 

Врз основа на Уставниот амандман IX точка 1 
став 2, Сојузната скупштина, на седницата на Со-
борот на народите од 27 декември 1973 година и на 
седницата на Стопанскиот собор од 27 декември 
1973 година, донесе 

П Р Е П О Р А К А 
ЗА НЕПОСРЕДНИТЕ ЗАДАЧИ ВО КОНСТИТУИ-
РАЊЕТО НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕ-

НИОТ ТРУД 

I 

- Во досегашната активност на конституирањето 
на основните и другите организации на здружениот 
труд и на поднесувањето на барања за запишува-
н а во судскиот регистар постигнати се значајни 
резултати, особено во последно време. Се поголе-
миот број на работните организации ги остваруваат 
Уставните амандмани, ја извршуваат на време ос-
новната задача од Препораката на Сојузната скуп-
штина за непосредните задачи во спроведувањето 
на Уставните амандмани XXI до XXIII и од Зако-
нот за конституирање и запишување во судскиот 
регистар на организациите на здружениот труд. 

Меѓутоа, одделни работни организации заоста-
нуваат во конституирањето на основните организа-
ции на здружениот труд, а особено во поднесува-
њето на барања за запишување во судскиот регис-
тар. Во нив не се навремено формирани одбори, 
комисии и други работни тела, избрани од работни-
ците во сите делови на работната организација, а 
не се извршени и многу други обврски за спрове-
дување на Уставните амандмани. Во некои работни 
организации не се направени ниту анализи на ус-
ловите за формирање на основни организации на 
здружениот труд, или овие работи се извршени во 
рамките на затворени работни групи, најчесто сос-
тавени од раководните кадри и стручњаци. Дел од 
организациите на здружениот труд постапуваа 
бавно и недоволно организирано одлагајќи го до-
несувањето па одлуки и преземањето па конкретни 
мерки за напуштање на старите и за воспоставу-
вање на нови општествено-економски односи засно-
вани врз Уставните амандмани. 

Собранијата на општините и на другите опште-
ствено-политички заедници и нивните органи исто 
така не пристапија во сите средини доволно орга-
низирано и конкретно кон оваа задача. Во еден 
број општини не се форминари или се недоволно 

активни коордииационите тела за следење и ука-
жување помош на основните и другите организации 
на здружениот труд во примената на Уставните 
амандмани, иако до сега беше укажувано на потре-
бата и значењето на формирањето на такви тела 
и на нивната перманентна активност. 

Конституирањето на основните и другите ор-
ганизации на здружениот труд и остварувањето на 
општествено-економската положба на работниците 
врз овие уставни основи, има исклучително опште-
ствено и политичко значење за натамошниот развој 
на самоуправните општествено-економски односи 
во здружениот труд и за изградбата на политичкиот 
систем врз самоуправните основи. Во новиот уста-
вен систем основните организации на здружениот 
труд претставуваат основен облик на здружениот 
труд во кој работниците ги остваруваат своите 
општествено-економски и другите самоуправни 
права, а по донесување на новиот Устав на СФРЈ 
стануваат и основица на делегатскиот систем за 
избор на делегации и д е л е г а т за новите собранија 
на општествено-политичките заедници. 

Секое заостанување и колебање во конституи-
рањето на основните организации на здружениот 
труд и во запишувањето во судскиот регистар би 
можело да има мошне неповолни последици врз 
вкупниот развој на општествено-економските од-
носи врз новите уставни основи, како и врз из-
градбата на политичкиот систем со воведување на 
делегатски систем. ка ј изборот на нови собранија 
на општествено-политичките заедници. 

II 

Тргнувајќи од изложеното, Сојузната скупшти-
на препорачува: 

1. За создавање услови за доследна реализаци-
ја на неотуѓивите самоуправни права на работници-
те во здружениот труд и за воспоставување опште-
етвено-економски односи врз амандманските прин-
ципи, неопходно е, без одлагање и општествено од-
говорно, во сите средини да се интензивира актив-
носта и да се преземат сите потребни мерки за кон-
ституирање на основните и другите организации 
на здружениот труд и за нивното запишување во 
судскиот регистар таму каде што тоа не е завршено. 

Во оваа постапка е потребно суштински да се 
спроведат уставните начела и законските одредби 
за конституирање на организациите на здружениот 
труд и да се оневозможи секоја појава на форма-
листичко усогласување односно задржување на пос-
тојната организација и на сегашните односи во 
организациите на здружениот труд. 

За да може во наредниот период да се изврши 
избор на делегации и делегати за новите собранија 
на општествено-политичките заедници во предви-
дените рокови и за да се спроведат навремено сите 
дејствија што му претходат на тој избор, а кои ќе 
бидат утврдени со новите изборни закони, неопход-
но е без одлагање да се заврши организирањето на 
основните организации на здружениот труд. Поради 
тоа е потребно работниците во секој дел на работ-
ната организација да се изјаснат за организирање 
на основна организација на здружениот труд. Кога 
работниците ќе се изјаснат за тоа и ќе донесат од-
лука за организирање на основна организација, с а 
должни веднаш да извршат пренотација на таа од-
лука во судскиот регистар. Вака извршената пре-

нотација на одлуката за организирање на основна 
организација е доволна основа таквата основна ор-
ганизација да биде основица за изборите на деле-
гации и делегати за собранијата на општествено-по-
литичките заедници, без оглед на тоа што допол-
нително ќе се завршат другите пропишани дејстви-
ја во постапката за конституирање. Запишувањето 
во судскиот регистар на конституирањето на работ-
ната организација и на самоуправната спогодба за 
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здружување треба да се врши согласно со одред-
бите на уставите, Законот и уредбата за запишува-
ње во судскиот регистар 

2. Работниците, органите на управувањето и 
општествено-политичките организации во организа-
циите на здружениот труд, што не ги извршиле 
сите дејствија во постапката за конституирање и 
запишување во судскиот регистар, треба веднаш тоа 
да го сторат согласно со Препораката на Сојузната 
скупштина и со Законот. Пред се, потребно е да се 
формираат работни тела составени од работници — 
делегати непосредно избрани во сите делови на ра-
ботната организација, кои ќе состават и пред со-
бирите на работниците ќе изнесат на усвојување 
конкретни програми на активноста, во кои ќе се 
утврдат задачите нивните носители и роковите на 
извршувањето. Исто така, е потребно веднаш да се 
окончаат дејствијата во врска со изработката на ана-
лиза на условите за организирање на основни ор-
ганизации на здружениот труд и таквата анализа 
задолжително да им се достави на собирите на ра-
ботниците на разгледување и усвојување. На tfcT 
начин е потребно итно. конкретно и одговорно да се 
пристапи кон извршување и на другите задачи што 
произлегуваат од Препораката на Сојузната скуп-
штина и од Законот 

Собирите на работниците, органите на управу-
вањето и самоуправните органи на работничката 
контрола во организациите на здружениот труд тре-
ба да ја утврдат одговорноста на сите органи, тела 
и поединци кои со своето досегашно обиосување до-
ведоа до задоцнување во извршувањето на задачите 
или до стеснување на активноста во конституира-
њето, избегавајќи го најширокото вклучување на 
работниците во одлучувањето. ' 

Работниците и нивните органи на управувањето 
треба постојано да го следат, проверувајќи ги усво-
ените решенија во практиката, развојот на самоу-
правните општествено-еконсмски односи во своите 
организации, постојано да ги унапредуваат и да ги 
усовршуваат согласно со класните интереси на ра-
ботниците и со нивниот Устав на СФРЈ утврден со 
општествено-економската положба. 

3. Собранијата на општините, врз основа на За-
конот за конституирање и запишување во судскиот 
регистар на организациите на здружениот труд, тре-
ба најитно и во соработка со општествено-поли-
тичките организации уште понепосредно и ^одго-
ворно да се вклучат во оваа активност, давајќи им 
полна политичка поддршка и конкретна стручна по-
мош на работниците и на органите на управување-
то во организациите на здружениот труд. Во општи-
ните во кои тоа не е сторено, е потребно веднаш да 
се формираат Координациони тела кои ќе ја следат, 
ќе ја поттикнуваат и ќе ја координираат активнос-
та на конституирањето и запишувањето во судскиот 
регистар на организациите на здружениот труд. За 
да ја извршат својата обврска од член 130 на Зако-
нот, собранијата на општините се должни во орга-
низациите на здружениот труд во кои не се орга-
низирани основни организации да свикаат собири 
на работниците за организирање на основните орга-
низации. 

4 Стопанските судови треба да ја организираат 
работата на запишувањето на организациите на 
здружениот труд во судскиот регистар така што да 
да се обезбеди навремено и ефикасно извршување 
на оваа задача, со максимално ангажирање на сите 
кадри во стопанските судови, за да се отстрани бав-
носта и неадекватната организираност во нивната 
досегашна активност. Покрај тоа, на собранијата на 
општините стопанските судови треба да им ги до-
ставуваат решенијата за извршените запишувања 
на пренотациите на одлуките за организирање на 
основни организации на здружениот труд во суд-
скиот регистар и навремено да ги известуваат за 
други запишувања што се вршат во постапката за 

конституирање на организациите на здружениот 
труд. 

5. Собранијата на социјалистичките републики 
и собранијата на социјалистичките автономни по-
краини треба да организираат следење и координи-
рање на активноста и, во рамките на своите права 
и должности, да преземаат мерки за укажување по-
мош и за создавање други услови за што побрзо 
и поуспешно конституирање на основните и дру-
гите организации на здружениот труд. 

6. Успехот на оваа акција во голема мера за-
виси од активноста на општествено-политичките ор-
ганизации во организациите на. здружениот труд и 
во општествено-политичките заедници, та поради 
тоа се очекува нивното уште поинтезивно ангажи-
рање во смисла на ставовите на Р1звршното биро 
на Претседателството на СКЈ и на Претседателст-
вото на Советот на синдикатите на Југославија. 

Сјузна скупштина 

АС бр. 917 
28 декември 1973 година 

Белград 

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

Претседател 
Претседател на Соборот на 

на Стопанскиот собор, народите, 
д-р Васил Гривчев, с. р. Мика Шпиљак, с. р. 

975. 

Врз основа на член 12 од Законот за одликува-
њата на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија („Службен лист на СФРЈ", бр. 40/73), 
Претседателот на Републиката донесува 

СТАТУТИ Н А О Р Д Е Н И Т Е И М Е Д А Л И Т Е 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
! I 

СТАТУТ НА ОРДЕНОТ ЈУГОСЛОВЕНСКА ГОЛЕ-
МА ЅВЕЗДА 

1. Орденот југословенска голема ѕвезда се состои 
од ѕвезда и лента. 

Ѕвездата на Орденот југословенска голема 
ѕвезда е изработена од сребро и злато, Неа ја со-
чинува петокрака перлеста ѕвезда од сребро, со 
пречник од 90 mm, со десет всадени дијаманти На 
надворешниот дел на орнаментот се наоѓаат пет 
геометриски распоредени попусти на работ, во вид 
на врвови на петокраката ѕвезда. Средишниот дел 
е врамен со пластичен златен круг, со пречник 34 
mm, кој е украсен со четириесет рубини. Средиш-
ниот дел на темносина емајлирана подлога прика-
жува златен факел, опкружен со две златни ма-
слинови ветчиња. На неговиот долни раб се наоѓа 
пластична петокрака ѕвезда од рубини, со пречник 
од 14 mm, порабена со злато. 

Лентата е во виолетова моарирана свила, ши-
рока 100 mm. Краиштата на лентата се завршуваат 
со врска на која се наоѓа знакот на орденот. 

Знакот на орденот на лентата според компози-
цијата е идентичен со ѕвездата, но се разликува од 
неа со тоа што е без петокрака перлеста сребрена 
ѕвезда со зраци, што петокраката ѕвезда во сре-
дишниот дел е од црвен емајл и што пластичниот 
круг што го порабува средишииот дел не е укра-
сен со рубини. 
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Врвцата е од виолетова моарирана свила, ши-
рока 36 mm. На средината на врвцата се наоѓа ми-
нијатурен знак на орденот, направен од ист метал 
од КОЈ е и орденот, со пречник од 11 mm. 

2. Ѕвездата на овој орден се носи на левата 
страна на градите, а лентата на орденот од десното 
рамо кон левиот бок. 

II 
СТАТУТ НА ОРДЕНОТ НА СЛОБОДАТА 

1. Орденот на слободата има облик на правилна 
петокрака ѕвезда, со пречник 68 mm. Целата повр-
шина на орденот е покриена со драги камења, Во 
средината на ѕвездата како најизвишен дел на ор-
денот се наоѓа дијамант со пречник 6 mmf порабен 
со еден круг рубини. Под дијамантот во средината 
се крстосуваат пет златни мечеви, чии врвови се 
пружаат во правец на ѕвездините краци. Површи-
ната на ѕвездата е исполнета со рубини, а краците 
на ѕвездата се порабеии со низа дијаманти во ши-
рочина од 3 mm. Помеѓу краците на ѕвездата изле-
гуваат врвови од друга помала ѕвезда, кои исто 
така се обложени со рубини. 

Врвцата е од црвена ребреста свила, широка 
40 mm, со вткаени златни рабови, шир-оки по 2 mm. 
На средината на врвцата е прицврстена минијатур-
на значка на орденот од злато, со пречник од 10 
mm. 

2 ,Ордеиот на слободата се носи на левата стра-
на на градите. 

III 
СТАТУТ НА ОРДЕНОТ НА НАРОДЕН ХЕРОЈ 

1. Орденот на народен херој е изработен од 
патинирано злато. 

Обликот на орденот е овален, со вертикална 
оска долга 54 mm, а со хоризонтална — долга 43 
mm. 

Работ на орденот го сочинуваат две пластични 
лаврови ветчиња, на дното меѓусебно поврзани со 
лента. 

Средината на орденот е изработена во облик на 
радијални зраци од нееднаква должина, така што 
салто некои од нив го допираат работ на лавровите 
ветчиња, а на другите места помеѓу нив и работ е 
празен простор. 

На двете страни се наоѓа пластична фигура на 
борец во шинел и опинци. Борецот со левата рака 
др;:о развиено знаме на кое се наоѓа петокрака 
ѕвезда, а со десната рака држи пушка. 

Врвцата е од црвена моарирана свила, широка 
36 mnij со бела исправена пруга од двете страни на 
работ, широка 2 mm. 

2. Орденот на народен херој се носи под вра-
тот на 36 mm широка црвена свилена лента со две 
бели исправени пруги широки 2 mm, од двете стра-
ни на работ. 

IV 
СТАТУТ НА ОРДЕНОТ ЈУНАК НА СОЦИЈАЛИ-

СТИЧКИОТ ТРУД 

1. Орденот јунак на социјалистичкиот труд има 
облик на петокрака златна ѕвезда помеѓу чии кра-
ци се пет женски полуфигури во народна носија 
од разни краишта на Југославија. Овие фигури со 

- раширени раце држат лавров венец во облик на 
петокрака ѕвезда, на кој помеѓу краците се наоѓа 
по еден рубин во овална форма, со должина 7,5 
mm. Во средината се наоѓа канелирана петокрака 
ѕвезда од сребро, на чиј централен дел е релјеф во 
кружен облик од патинирано сребро, со пречник 
22 mm, со рамка од злато широка 3 mm, украсена 
со триесет и осум рубини. Релјефот прикажува 
апотеоза на трудот — женска фигура со знаме во 

десната рака кое се вее, а во заднината се гледаат 
главни црти на индустриски објекти. 

Врвцата е од црвена ребреста свила, широка 
36 mm, со златна исправена пруга, низ средината, 
широка 7 mm. 

2 Орденот јунак на социјалистичкиот труд се 
носи на левата страна на градите. 

V 

СТАТУТ НА ОРДЕНОТ НА НАРОДНОТО ОСЛО-
БОДУВАЊЕ 

1. Орденот на народното ослободување има за 
подлога површина од позлатено сребро во вид на 
дпе петокраки. Долната петокрака ѕвезда -е помала 
и со мазни страни, а горната, чии краци излегуваат 
помеѓу краците на долната ѕвезда, е во облик на 
канелирани зраци со запчести врвови. На овие ѕвез-
ди се наоѓа релјеф од патинирано сребро КОЈ при-
кажува народ како го поздравува ослободувањето. 
Работ на овој релјеф го сочинуваат класови на 
жито, лаврови ветки и зраци на црвената ѕвезда, 
која се наоѓа на левиот горни дел на работ. На 
дното на релјефот се наоѓа натпис: „Народно осло-
боѓење". 

Врвцата е од сребреста моарирана свила, ши-
рока 36 mm со сино поле, широко 15 mm во среди-
ната. 

2. Орденот на народното ослободување се носи 
на левата страна на градите. 

VI 

СТАТУТ НА ОРДЕНОТ ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА 
СО ЛЕНТА 

1. Орденот југословенска ѕвезда со лента се со-
стои од ѕвезда и лента. 

Ѕвездата на орденот е изработена од сребро и 
злато. Неа ја сочинува петокрака сребрена ѕвезда 
со пречник 45 mm. На надворешниот дел од орна-
ментот се наоѓаат пет геометриски поредени попу-
сти на рабовите, во вид на петокрака ѕвезда. Сре-
дишниот дел е врамен со златен релјефен круг чиј 
пречник по долниот раб изнесува 27 mm. Средиш-
ниот дел на темносината емајлирана подлога има 
златен факел, опкружен со две златни маслинови 
ветчиња. На неговиот долни раб се наоѓа пластич-
на петокрака ѕвезда од рубини, со пречник од 14 
mm, пopабена со злато. 

Лентата на орденот е во виолетова моарирана 
свила, широка 100 mm. Краиштата на лентата се 
завршуваат со врска на која се наоѓа знакот на 
орденот. \ 

Знакот на орденот на лентата според компози-
цијата е идентичен со ѕвездата, но се разликува од 
неа со тоа што е без петокрака сребрена ѕвезда со -
зраци и што петокраката ѕвезда во средишниот дел 
е од црвен емајл, а пречникот на орнаментен е 
56 mm. 

Врвцата е во виолетова моарирана свила, ши-
рока 36 mm. На нејзината средина се наоѓа сребрен 
минијатурен знак на орденот, со пречник И mm 

2. Орденот југословенска ѕвезда со лента се носи: 
ѕвездата на левата страна на градите, а лентата на 
десното рамо кон левиот бок. 

VII 

СТАТУТ НА ОРДЕНОТ ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗ-
ДА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

1. Орденот југословенска-ѕвезда со златен венец 
се состои од ѕвезда на градите и ѕвезда на вратот. 

Ѕвездата на Орденот југословенска ѕвезда со 
златен венец според композицијата и материјалот 
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е иста како и ѕвездата на Орденот југословенска 
ѕвезда со лента. 

Ѕвездата што се носи на вратот има лице и опа-
чина, и е во овален облик Средишниот дел од ли-
цето и од опачината има задржано правилен круг, 
а само орнаментот што го опкружува средишниот 
дел е во овален облик со размери: хоризонталниот 
пречник 52 mm а вертикалниот пречник 60 mm. 
Средишниот кружен дел е ист како кај ѕвездата 
што се носи на градите, со петокрака ѕвезда од ру-
бини, со пречник од 14 mm. На средишниот дел на 
опачината на знакот на орденот на бела подлога од 
емајл е златен пластичен грб на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, со пречник од 
18.mm. Факелот и петокраката ѕвезда во грбот се 
од црвен емајл. На горниот дел од орденот е плес-
ната алка. долга 24 mm, низ која е провлечена лен-
тичка од виолетова моарирана свила, широка 36 
mm 

Врвцата е како кај Орденот југословенска ѕвез-
да со лента, само минијатурниот златен знак што 
претставува средишен дел од орденот има пречник 
од 6 mm 

2. Орденот југословенска ѕвезда со златен венец 
се носи: едната ѕвезда на левата страна на градите, 
а другата ѕвезда на вратот. 

\ 

VIII 
СТАТУТ НА ОРДЕНОТ ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗ-

ДА НА ГЕРДАН 

1. Орденот југословенска ѕвезда на ѓердан според 
композицијата, материјалот и обликот е ист како и 
Орденот југословенска ѕвезда со златен венец што 
се носи на вратот, само има нешто помали димен-
зии. Големината ш орденот во хоризонталниот пре-
сек е 46 mm, а во вертикалниот 53 mm. Пречникот 
на надворешниот раб од пластичниот круг околу 
средишниот дел изнесува 27 mm, а петокраката 
ѕвезда од рубини има во пречник 12 mm. 

Врвцата е како кај Орденот југословенска ѕвез-
да со златен венец, само минијатурист знак од 
сребро е во иста големина. 

2. Орденот југословенска ѕвезда на ѓердан се носи 
на вратот. 

IX 
СТАТУТ НА ОРДЕНОТ НА БОЈНОТО ЗНАМЕ 

1. Орденот на бојното знаме има основен облик 
на петокрака ѕвезда со зраци помеѓу краците, на 
чија средина е релјеф со бела рамка на која се 
наоѓа тнатписот. 

Средишниот дел на орденот сочинува релјеф 
во кружен облик од патинирано сребро кој прика-
жува напор на борец во став на одбрана со з а в а -
рени знамиња во заднината. Релјефот е со преч-
ник 26 mm. Врамен е со бел емајл со златниот нат-
пис: „За слободу и независност Социјалистичке до-
мовине". На подножјето на рамката е златен пер-
лест испуст. Рамката со испустот е со пречник од 
40 mm, -Средишниот дел на орденот (релјефот со 
рамката) се наоѓа на стилизираната златна ѕвезда 
од пет краци, со пречник 80 mm, со запчести врво-
ви на зраците (по пет во еден сноп) што се пружаат 
од средишниот дел на ѕвездата, а се завршуваат 
помеѓу нејзините краци, украсени со драги каме-
ња, и тоа' секој среден, најдолгиот, има по седум 
рубини, левиот и десниот од средниот имаат по 
шест дијаманти а двата крајни, најкратките, по 
пет дијаманти. 

Врвцата е од црвена ребреста свила, широка 
36 mm, со три златни исправени пруги, од кои оние 
отстрана се широки по 3 mm, а по средината — 
5 mm, 

2 Opденот па бојното знаме се носи на левата 
страна на градите. 

X 

СТАТУТ НА ОРДЕНОТ НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО 
ЗНАМЕ СО ЛЕНТА 

1. Орденот на југословенското знаме со лента се 
состои од ѕвезда и лента. 

Орденот на југословенското знаме со лента има 
за подлога десетокрака сребрена ѕвезда во облик 
на силно изразени канелирани зраци со запчести 
врвови, во пречник од 80 mm, на кој се наоѓа пе-
токрака сребрена ѕвезда со рецкаеста површина, 
помеѓу чии зраци се наоѓаат краци со канелирана 
површина и со запчести краеви. Ѕвездата и нејзи-
ните краци се со пречник од 54 mm. 

Средишниот дел на орденот се состои од златен 
лавров венец, со пречник од 22 mm, преку кој хо-
ризонтално се простира знамето на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, 
емајлирано во соодветни бои, долго 26 mm, а ши-
роко 9 mm. 

Лентата на орденот е во сина моарирана свила, 
широка 100 mm, а на^ рабовите се наоѓаат по една 
бела и црвена пруга, широки по 2.5 mm. Краиш-
тата на лентата се завршуваат со врска на која се 
наоѓа знакот на орденот. 

Знакот на орденот е од злато, без емајл, и прет-
ставува мотив на средишниот дел на орденот, т. е. 
знаме и лаврови ветчиња. Знамето е долго НО 
mm, а широко 26 mm, Ветчињата се составени под 
самото знаме. Десното ветче се дели во полукруж-
на линија зад знамето и неговиот врв се појавува 
над знамето. Левото ветче со еден дел го покрива 
копјето на знамето и со својот врв допира до по-
ловината на широчината на знамето. 

Врвцата е од сина моарирана свила, широка 36 
mm, со по една исправена црвена и бела пруга на 
рабовите, од кои црвената е широка 1 mm, а бела-
та — 2 mm. На средината од врвцата се наоѓа ми-
нијатурен златен знак на орденот, со пречник од 
11 mm, со црвена ѕвезда од емајл. 

2. Орденот на југословенското знаме со лента се 
носи: лентата од десното рамо кон левиот бок, а 
ѕвездата на левата страна на градите. 

\ 

XI 

СТАТУТ НА ОРДЕНОТ НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО 
ЗНАМЕ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

1. Орденот на југословенското знаме со златен ве-
нец се состои од ѕвезда на градите и од ѕвезда на 
вратот. 

Орденот на југословенското знаце со златен ве-
нец според композицијата и материјалот е ист како 
и Орденот на југословенското знаме со лента, само 
за подлога нема десетокрака сребрена ѕвезда. Ѕвез-
дата со канелираните зраци во пречник изнесува 
63 mm. Знамето е долго 26 mm, а широко 9 mm. 

Ѕвездата што се носи на вратот е идентична 
како и ѕвездата што се носи на градите, со таа раз-
лика што на опачината во средишниот дел се наоѓа 
на бела емајлирана подлога пластичен грб на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
од злато, со црвени емајлирани факели. На врвот 
се наоѓа златен лавров венец во овален облик, 
долг 25 mm, со златна алка долга 37 mm, а широка 
4 mm, низ која е провлечена лентичка. 

Лентичкатд е од сина моарирана свила, широ-
ка 36 mm, со по една бела и црвена пруга на ра-
бовите, широки по 2 mm. 

Врвцата е како кај Орденот на југословенското 
знаме со лента, само минијатурниот знак на орде-
нот е од ист метал како и самиот орден, во голе-
мина 6 mm-. 

2. Opденот на југословенското знаме со, златен ве-
нец се носи: едната ѕвезда на десната страна на 
градите, а другата ѕвезда на вратот. 
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XII 

СТАТУТ НА ОРДЕНОТ НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО 
ЗНАМЕ СО ЗЛАТНА ЅВЕЗДА НА ЃЕРДАН 

1. Орденот на југословенското знаме со златна 
ѕвезда на ѓердан е идентичен со ѕвездата на Орде-
нот на југословенското знаме со златен венец која 
се носи на вратот. 

Врвцата е како кај Орденот на југословенското 
знаме со златен венец, само минијатурниот знак е 
во сребро, во големина 6 mm. 

2. Орденот на југословенското знаме со златна 
ѕвезда на ѓердан се носи на вратот. 

XIII 

СТАТУТ НА ОРДЕНОТ НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО 
ЗНАМЕ СО ЗЛАТНА ЅВЕЗДА . 

1. Орденот на југословенското знаме со златна 
ѕвезда според композицијата и обликот е ист како 
и Орденот на југословенското знаме со златен ве-
нец што се носи на /градите, само нема емајлирано 
знаме. Петокраката сребрена ѕвезда има рецкаеста 
површина, а зраците помеѓу краците на' ѕвездата 
се од злато. Пречникот на ѕвездата има 53 mm. 
Знамето и венецот се од патинирано сребро. Дол-
жината на знамето е 2.9 mm, а широчината 10 mm. 

Орденот виси на сина моарирана двојна пан-
делка, широка 22 mm, со по една бела и црвена 
пруга на рабовите, широки по 2 mm. 

Врвцата е како кај Орденот на југословенското 
знаме со златна ѕвезда на ѓердан. Минијатурист 
знак на орденот е петокрака ѕвезда од црвен емајл, 
со пречник 6 mm порабен „со злато. 

2. Орденот на југословенското знаме со златна 
ѕв,езда се' носи на левата страна на градите. 

XIV 

СТАТУТ НА ОРДЕНОТ НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО 
ЗНАМЕ СО СРЕБРЕНА ЅВЕЗДА 

Л. Орденот на југословенското знаме со сребрена 
ѕвезда според големината и обликот е ист како и 
Орденот на југословенското знаме со златна ѕвезда, 
само е сиот од сребро. 

Врвцата е како кај Орденот на југословенското 
знаме со златна ѕвезда. Минијатурист знак на ор-
денот е позлатена петокраки ѕвезда со пречник 6 
mm. 

2. Орденот на југословенското знаме со сребрена 
ѕвезда се носи на левата страна на градите. 

XV 

СТАТУТ НА ОРДЕНОТ ПАРТИЗАНСКА ЅВЕЗДА 
СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

1. Орденот партизанска ѕвезда со златен венец е 
изработен од позлатено сребро. Обликот на орденот 
е петокрака ѕвезда, под чии краци кружно се по-
ставени две лаврови ветки. Петокраката ѕвезда е 
од црвен емајл, со позлатен раб, широк 1 mm; 
пречникот на кругот опишан околу ѕвездата изне-
сува 41 mm. Под краците на петокраката ѕвезда се 
наоѓаат две лаврови ветки од позлатено сребро во 
облик на круг со надворешен пречник од 34 mm. 
Овие ветки се поставени така што меѓу нив и два-
та крака се наоѓаат празни простори. Вкрстените 
дршки од лавровите ветки се наоѓаат помеѓу дол-
ните краци на ѕвездата. 

Врвцата е од црвена моарирана свила, широка 
36 mm. 

- 2. Орденот' партизанска ѕвезда со златен венец се 
носи на десната страна на градите. 

XVI 
СТАТУТ НА ОРДЕНОТ ПАРТИЗАНСКА ЅВЕЗДА 

СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
1. Орденот партизанска ѕвезда со сребрен венец е 

изработен од сребро. Обликот на орденот е пето-
крака ѕвезда под чии краци се кружно поставени 
две лаврови ветки. Петокраката ѕвезда е од црвен 
емајл, со сребрен раб, широк 1 mm; пречникот на 
кругот опишан околу ѕвездата изнесува 41 mm. 
Под краците на ѕвездата се поставени две лаврови 
ветки од патинирано сребро во облик на круг со 
надворешен пречник од 28 mm. Вкрстените дршки 
на лавровите ветки се наоѓаат помеѓу краците на 
ѕвездата. 

Врвцата е1 од црвена моарирана свила, широка 
36 mm, со две исправени жолти пруги, широки по 
9 mm. 

2. Орденот партизанска ѕвезда со сребрен венец 
се носи на десната страна на градите. 

XVII 

СТАТУТОТ НА ОРДЕИОТ ПАРТИЗАНСКА ЅВЕЗ-
ДА СО ПУШКИ 

1. Орденот партизанска ѕвезда со пушки е изра-
ботен од сребро. Обликот на орденот е петокрака 
ѕвезда. Петокраката ѕвезда е од црвен емајл, со 
сребрен раб, широк 1 mm; пречникот на кругот 
опишан околу ѕвездата изнесува 41 mm. Под ѕвез-
дата се положени крстосано две пушки од патини-
рано сребро така што над долните краци да се гле-
даат кундаците, а над горниот крак на ѕвездата — 
цевките на пушките. 

Врвцата е од црвена моарирана свила, широка 
36 mm, а четири исправени жолти пруги по сре-
дината, широки по 4 mm. 

2. Орденот партизанска ѕвезда со пушки се носи 
на десната страна на градите. 

, XVIII 
СТАТУТ НА ОРДЕНОТ НА РЕПУБЛИКАТА СО 

ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
1. Орденот на Републиката со златен венец е из-

работен од позлатено сребро. Основата на орденот 
сочинува петокрака ѕвезда со пречник 51 mm чии 
заоблени краци" се поделени во пет зарези испол-
нети со бел емајл. Краците на ѕвездата, како и 
петте зарези се порабени со позлатено сребро. Кра-
ците на ѕвездата се поврзани со зракасто канели-
рано поле, изработено од позлатено сребро со преч-
ник 38 mm, на кое се вградени пет петокраки ѕвез-
ди изработени од пет ромбоидни рубини порабени 
со позлатено сребро со пречник 8 mm. На средиш-
ниот дел на орденот е монтиран затворен круг од 
позлатено сребро на кој е вгравиран венец испле-
тен со пречник 22 mm, широк 3 mm, на кој се 
вградени шест брусени бели камења. Во средината 
на бело емајлираната подлога е вграден пластичен 
грб на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија изработен од позлатено сребро. 

Врвцата на орденот е од бела моарирана свила, 
широка 36 mm, со сино-бело-црвено исправени пру-
ги на двата краја на врвцата широки по 2 mm. На 
средината на врвцата се наоѓа пластичен позлатен 
минијатурен централен дел на орденот — венец со 
грбот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославије, со пречник 7 mm, 

2. Орденот на Републиката со златен венец се но-
си на десната страна на градите. 

XIX 
СТАТУТ НА ОРДЕИОТ НА РЕПУБЛИКАТА СО 

СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
1. Орденот на Републиката со сребрен венец' спо-

ред композицијата и големината е ист 'како и Ор-
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денот на Републиката со златен венец, со таа раз-
лика што петте ѕвездички помеѓу краците на ѕвез-
дата наместо од рубини со ромбоиден облик му се 
исполнети со црвен емајл, а наместо позлатениот 
венец е сребрено патиниран венец без шест брусени 
бели камења. 

Врвцата според бојата и големината е како 
врвцата на Орденот на Републиката со златен ве-
нец, со таа разлика што наместо пластично-позла-
тениот минијатурен дел на орденот се наоѓа ист та-
ков дел од патинирано сребро. 

2. Орденот на Републиката со сребрен венец се 
носи на десната страна на градите. 

XX 

СТАТУТ НА ОРДЕНОТ НА РЕПУБЛИКАТА СО 
БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 

1. Орденот на Републиката со бронзен венец спо-
ред композицијата и големината е ист како и Ор-
денот на Републиката со сребрен венец, со таа раз-
лика што сите метални делови му се бронзено па-
ркирани. 

Врвцата според бојата и големината е како и 
врвцата на Орденот на Републиката со сребрен ве-
нец, со таа разлика што наместо сребрено патини-
раниот минијатурен дел на орденот се наоѓа ист 
таков дел бронзено патиниран. 

2. Орденот на Републиката со бронзен венец се 
носи на десната страна на градите. 

XXI 

СТАТУТ НА ОРДЕНОТ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 

1. Орденот заслуги за народ со златна ѕвезда е во 
тркалезен облик, со пречник 42 mm. Површината на 
подлогата е изработена од позлатено сребро во об-
лик на радијални канелирани зраци кои на" врвови-
те се ситно запчести. На оваа површина се наоѓа 
испупчена петокрака ѕвезда од позлатено сребро, со 
опишан круг со пречник 40 mm. Помеѓу краците на 
ѕвездата, излегуваат пет сребрени радијални зраци 
кои водат до надворешниот раб на површината на 
подлогата. Овие зраци се испупчени над површина-
та, а нивните врвови се запчести. На петокраката 
ѕвезда се наоѓа од патинирано сребро изработен 
релјефен лик на борец со пушка на десното рамо, 
кој во левата рака држи развиено знаме. 

Врвцата на Орденот заслуги за народ со златна 
ѕвезда е од црвена моарирана свила, широка 36 mm, 
со сина исравена пруга, во средината, широка 4 mm. 

2. Орденот заслуги за народ со златна ѕвезда се 
носи на десната страна на градите. 

XXII 
СТАТУТ НА ОРДЕНОТ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО 

СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ 

1. Орденот заслуги за народ со сребрени зраци е 
во тркалезен облик, со пречник 42 mm. Површината 
на подлогата е изработена од позлатено сребро во 
облик на радијални канелирани зраци што на вр-
вовите се ситно запчести. На оваа површина се на-
оѓа испупчена петокрака ѕвезда од сребро, со опи-
шан круг со пречник 40 mm. Помеѓу ,краците на ѕве-
здата излегуваат пет сребрени радијални зраци што 
водат до надворешниот раб на површината на под-
логата. Овие зраци се испупчени над површината, а 
нивните врвови се запчести. На петокраката "ѕвезда 
се наоѓа од позлатено сребро изработен релјефен 
лик на борец со пушка на десното рамо, кој во ле-
вата рака држи развиено знаме. 

Врвцата на Орденот заслуги за народ со сре-
брени зраци е од црвена моарирана свила, широка 

36 mm, со две сини исправени пруги во средината, 
широки по 4 mm. 

2. Орденот заслуги за народ со сребрени ^зраци 
се носи на десната страна на градите. 

XXIII 

СТАТУТ НА ОРДЕНОТ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО 
СРЕБРЕНА ЅВЕЗДА 

1. Орденот заслуги за народ со сребрена ѕвезда е 
во тркалезен облик, со пречник 42 mm/ Површината 
на подлогата е изработена од сребро во облик на 
радијални канелирани зраци, кои на врвовите се 
ситно запчести. На оваа површина се наоѓа испуп-
чена петокрака ѕвезда од сребро со опишан круг 
со пречник 40 mm. Помеѓу краците на ѕвездата 
излегуваат пет радијални зраци од патинирано сре-

- бро, што водат до надворешниот раб на површината 
на подлогата, а нивните врвови се запчести. На пе-
токраката ѕвезда се наоѓа од позлатено сребро из-
работен релјефен лик на борец со пушка на десното 
рамо, КОЈ во левата рака држи развиено знаме. 

Врвцата на Орденот заслуги за народ со среб-
рена ѕвезда е од црвена моарирана свила, широка 
36 mm, со три сини исправени пруги во средината, 
широки по 4 mm. 

2. Орденот заслуги за народ со сребрена ѕвезда 
се носи на десната страна на градите. 

XXIV 

^ СТАТУТ НА ОРДЕНОТ БРАТСТВО И ЕДИНСТВО 
СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

1. Орденот братство и единство со златен венец е ' 
изработен од сребро. Тој е во тркалезен облик, со 
пет радијални зраци преку кои на краевите е по-
ложен лавров венец, Во средината на орденот се 

' наоѓаат како знак на братството и единството шест 
факели со пламен. Петте радијални зраци се изра-
ботени од сребро. Површината на зраците е кане-
лирана, а врвовите им се запчести. Пречникот на 
кругот опишан околу овие зраци изнесува 50 mm. 
Преку овие зраци е поставен во облик на круг, не-
прекинат, релјефно изработен венец од позлатено 
сребро, со надворешен пречник 42 mm, а широк 
4 mm. Помеѓу венецот и средината на орденот се 
наоѓа празен простор. Средината на орденот е во 
облик на круг со пречник од 30 mm, а е изработена 
од позлатено сребро. Рамката од црвен емајл е ши-
рока 4 mm, а работ е позлатен. На рамката се нао-
ѓаат дваесет и шест петокраки позлатени ѕвездич-
ки. Во средината на позлатената подлога, се наоѓаат 
шест релјефни факели од црвен емајл со радијал-
но поставени позлатени дршки, а над факелите — 
црвена петокрака ѕвезда. 

Врвцата е од сребренеста моарирана свила со 
црвена пруга во средината, широка 12 mm, и со си-
ни рабови, широки 3 mm. 

2. Орденот братство и единство со златен венец 
се носи на десната страна на градите. 

XXV 

СТАТУТ НА ОРДЕНОТ БРАТСТВО И ЕДИНСТВО 
СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

1. Орденот братство и единство со сребрен венец 
е изработен од сребро. Тој е во тркалезен облик, со 
пет радијални зраци преку кои е положен лавров 
венец. Во средината на орденот се наоѓаат, како 
знак на братството и единството, шест факели со 
пламен. Петте радијални зраци се изработени од 
сребро. Површината на зраците е канелирана, а вр-
вовите се запчести. Пречникот на кругот опишаа 
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околу овие зраци изнесува 50 mm. Преку зраците 
е поставен во облик на круг, непрекинат сребрен 
релјефно изработен лавров венац, со надворешен 
пречник 42 mm, а широк 4 mm. Помеѓу венецот и 
средината на орденот се наоѓа празен простор. Сре-
дината на орденот е во облик на круг со пречник 
SO mm, изработена од позлатено сребро. Рамката е 
од бел емајл широк 4 mm, а работ е позлатен. На 
рамката се наоѓаат дваесет и шест петокраки поз-
латени ѕвездички Во средината, на позлатената 
подлога, се наоѓаат шест релЈефни факели од цр-
вен емајл, со радијално поставени позлатени дрш-
ки, а над факелите е црвена петокрака ѕвезда. 

Врвцата е од сребреста свилена панделка со цр-
вена пруга во средината, широка 13 mm, и со две 
исправени сини пруги на рабовите, широки по 
1,5 mm. 

2. Орденот братство и единство со сребрен венец 
се носи на десната страна на градите. 

XXVI 

СТАТУТ НА ОРДЕНОТ НА НАРОДНАТА АРМИ-
ЈА СО ЛАВРРВ ВЕНЕЦ 

1. Орденот на народната армија со лавров венец 
има основен облик на петокрака ѕвезда со фигура-
лен релјеф на невината средина — со витешки меч 
и лавров венец. Средишниот дел на орденот е во тр-
калезен облик. Во средината се наоѓа пластичен 
релјеф од патинирано сребро. Релјефот прикажува 
три фигури. Средишната — борец со пушка во став 
на одбрана, десната зад борецот — работник со те-
жок чекан, а левата — работник со лопата во ра-
ката. Релјефот има пречник 23 mm. Околу релје-
фот се наоѓа бело емајлиран прстен со натпис: „Ју-
гословенска народна армија — одбрана отаџбине". 
Буквите и работ со кои е порабен прстенот се од 
злато. Прстенот е широк 4 mm, а во пречникот на 
надворешниот круг 32 mm. Под, односно зад рел-
јефот и емајлираниот прстен се наоѓа меч во ис-
правена положба, ЧИЈ балчак се гледа во долниот, 
а врвот во горниот дел на орденот. Околу прстенот 
со натписот се пружа лавров венец од зелен емајл. 
Релјефот, прстенот со натписот и венецот со мечот 
се наоѓаат на петокрака канелирана ѕвезда од зла-
то, чии краци не се завршуваат под остар агол, ту-
ку лепезесго (слично на ластовичина опашка). Ѕвез-
дата има пречник 68 mm. 

Врвцата е од бела моарирана свила, широка 
36 mm, со исправена црвена пруга низ средината, 
широка 20 mm. 

2. Opденот на народната армија со лавров венец 
се носи на десната страна на градите. 

XXVII 

СТАТУТ НА ОРДЕНОТ НА НАРОДНАТА АРМИЈА 
СО ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 

1. Орденот на народната армија со златна ѕвезда 
според композицијата и големината е ист како и 
орденот на народната армија со лавров венец, само 
е без лавров венец. Белиот емајлиран прстен со 
натписот е поширок (5 mm), а неговиот надворе-
шен раб во долниот дел има перлест испуст, така 
што прстенот со испустот да изнесува во пречник 
37 mm. 

Врвцата е од бела моарирана „ свила, широка 
36 mm, со две црвени исправени пруги во средина-
та, широки по 9 mm. 

2. Орденот на народната армија со златна ѕвезда 
јсе носи на десната страна на градите. 

XXVIII 
СТАТУТ НА ОРДЕНОТ НА НАРОДНАТА АРМИ-

ЈА СО СРЕБРЕНА ЅВЕЗДА 

1. Орденот на народната армија со сребрена ѕвез-
да е ист како и орденот на народната армија со 
златна ѕвезда, со таа разлика што петокраката 
ѕвезда е од сребро. 

Врвцата е од бела моарирана свила, шерока 
36 mm, со три црвени исправени пруги во средина-
та, широки по 5 mm. 

2 Opденот на народната армија со сребрена ѕвез-
да се носи на десната страна на градите. 

XXIX 
СТАТУТ НА ОРДЕНОТ НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО 

ЗНАМЕ 

1. Орденот на трудот со црвено знаме има основен 
облик на правилен круг на чија средина се наоѓа 
релјеф, а на горниот дел црвено знаме од емајл. 

На средишниот дел на ордеиот се наоѓа -релјеф 
во тркалезен облик од патинираио сребро, во голе-
мина 13 mm во пречник кој прикажува релјеф на 
глава на работник и работничка во профил. Релје-
фот е врамен со бел емајл во тркалезен облик, 
широк 7 mm, украсен со стилизирани алатки од 
злато. На горниот дел од рамката се наоѓа црвено 
емајлирано знаме со петокрака ѕвезда. Копјето на 
знамето штрчи во дијагонална положба, а знамето 
е хоризонтално, и се вее над и зад бело емајлира-
ната рамка. Должината на знамето е 35 mm, а ши-
рочината 20 mm. Околу рамката се пружа од една 
страна — почнувајќи од средниот дел на рамката 
— лавров венец кој тргнува од копјето на знамето, 
а од другата страна класје што се завршува на зна-
мето. Класјето и лавровиот венец се од злато, во 
пречник 41 mm. 

Врвцата е од сина моарирана свила, широка 
36 mm, со една црвена исправена пруга во среди-
ната, широка 4 mm. 

2. Орденот на трудот со црвено знаме се носи на 
десната страна на градите. 

XXX 
СТАТУТ НА ОРДЕНОТ НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН 

ВЕНЕЦ 

1. Орденот на трудот со златен венец во средиш-
ниот дел има пластичен релјеф на подлогата на 
тркалезен запчаник кој во долниот дел е украсен 
со лавров венец. Релјефот прикажува во профил 
биста на работник и работничка која во десната ра-
ка држи цвет. Зад нивните глави се наоѓа во ре-
лјефот отворена книга, а над неа вкрстени срп и 
чекан. Релјефот има пречник 25 mm а се наоѓа на тр-
калезна подлога, со пречник 35 mm, чија горна тр-
калезна половина има профил на запчаник, а дол-
ната тркалезна половина е украсена со лавров ве-
нец. Релјефот и запчаникот со лавровиот венец се 
од злато и се наоѓаат на сребрена петокрака ѕвезда 
чиј секој крак се завршува во троделен, широк и 
затубест облик. Ѕвездата, односно орденот има преч-
ник 45 mm. 

Врвцата е од сина моарирана свила, широка 36 
mm, со две црвени исправени пруги по средината, 
широки по 4 mm. 

2. Орденот на трудот со златен венец се носи на 
десната страна на градите. 

XXXI 
СТАТУТ НА ОРДЕНОТ НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН 

ВЕНЕЦ 

1. Орденот на трудот со сребрен венец според ком-
позицијата и големината е ист како и Орденот на 
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трудот со златен венец, со таа разлика што е сиот 
од сребро, освен српот и чеканот, кои се од злато. 

Врвцата е од сина моарирана свила, широка 36 
mm, со три црвени исправени пруги по средината, 
широки по 4 mm. 

2. Орденот на трудот со сребрен венец се носи на 
десната страна на градите. 

XXXII 

СТАТУТ НА ОРДЕНОТ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО 
ГОЛЕМА ЅВЕЗДА 

1. Орденот за воени заслуги со голема ѕвезда има 
основен облик на повеќекрака ѕвезда со штит и со 
петокрака ѕвезда во средината, два вкрстени меча 
и шест факели. Средишниот дел од орденот го со-
чинува сребрест штит со петокрака ѕвезда од цр-
вен емајл. Штитот, под кој се вкрстуваат мечевите 
и снопот од шест факели, се наоѓа на тркалезна 
подлога од злато во вид на широк прстен (во ши-
рочина од 9 mm) со издигнати рабови, помеѓу кои 
е лавров венец од зелен емајл. Пречникот на пр-
стенот, сметајќи од надворешниот раб, изнесува 43 
mm. Прстенот се наоѓа на повеќекрака ѕвезда со 
запчести врвови од сребро, т.е. осум долги и осум 
кратки краци. Ѕвездата има пречник 70 mm. 

Врвцата е од моарирана свила во боја теракот, 
широка 36 mm, со исправена бела пруга во среди-
ната, широка 5 mm. 

2. Ордеиот за воени заслуги со голема ѕвезда се 
носи на десната страна на градите. 

XXXIII 

СТАТУТ НА ОРДЕНОТ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО 
ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ 

1. Орденот за воени заслуги со златни мечеви спо-
ред композицијата е ист како и Орденот за воени 
заслуги со голема ѕвезда, со таа разлика што прс-
тенот со лавровиот венец е помал, додека преч-
никот на надворешниот круг на прстенот е 40 mm, 
а сребрената повеќекрака ѕвезда е само од осум 
краци, со запчести врвови, со пречник 66 mm. 

, Врвцата е од моарирана свила во боја теракот, 
широка 36 mm, со две исправени бели пруги во 
средината, широки по 4 mm. 

2. Орденот за воени заслуги со златни мечеви се 
носи на десната страна на градите. 

XXXIV 

СТАТУТ НА ОРДЕНОТ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ Со 
СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ 

1. Орденот за воени заслуги со сребрени мечеви 
според композицијата и големината о ист како и 
Орденот за воени заслуги со златни мечеви, со таа 
разлика што, освен златниот факел, е сиот од сре-
бро. Лавровиот венец во прстенот е пластично об-
работен и патиниран. 

Врвцата е од моарирана свила во боја теракот, 
широка 36 mm со три исправени бели пруги во сре-
дината, широки по 3 mm. 

2. Орденот за воени заслуги со сребрени мечеви 
се носи на десната. страна на градите. 

XXXV 

СТАТУТ НА ОРДЕНОТ ЗА ХРАБРОСТ 

1. Орденот.за храброст е изработен од позлатена 
бронза. Обликот на орденот е правилно овален, со 
38 mm долга хоризонтална оска и 34 mm долга 
вертикална оска. Лицето на орденот прикажува ра-

звиено знаме, преку кое се вкрстени првите парти-
зански оружја: пушка со бодеж, секира, коса и ко-
лец со нож, како и лаврово ветче. На знамето се 
наоѓаат релјефни натписи, и тоа над оружјето: 
,.Смрт фашизму" а под него." „Слобода народу". На 
врвот на орденот се наоѓа петокрака ѕвезда која со 
своите три горни краци излегува надвор од овалот 
на орденот, а наедно е врска помеѓу орденот и коп-
ната од врвцата на која се носи. Опачината на ор-
денот е мазна. 

Орденот виси на 20 mm широка лента сложена 
во облик на петоаголник така што гореата хоризон-
тална и двете долни коси страни и се долги 22 mm, 
а бочните страни 42 mm. Лентата е во црвена боја 
со по три тенки жолти пруги на двата рабови. 

Врвцата е од црвена моарирана свила, широка 
36 mm, со шест исправени жолти пруги отстрана, 
од кои секоја е широка 1 mm. 

2. Орденот за храброст се носи на левата страна 
на градите. 

XXXVI 

СТАТУТ НА МЕДАЛОТ ЗА ХРАБРОСТ 

1. Медалот за храброст е изработен од позлате-
на легура. Тој е во тркалезен облик, со пречник 36 
mm, со дебелина 2,5 mm, со мазен раб. На лицето 
од медалот се наоѓа релјефна биста на борец кој 
со десната рака држи пушка. На опачината од ме-
далот се наоѓаат во круг поставени две лаврови 
ветки, кои на врвот не се допираат. Помеѓу нив се 
наоѓа натпис: „За храброст", а над натписот е пето-
крака ѕвезда. 

Медалот виси на 20 mm широка лента сложена 
во облик на петоаголник така што горната хори-
зонтална и двете коси страни и се долги 22 mm, 
а бочните и косите страни 42 mm. Лентата има пет 
сини и четири бели тесни пруги. 

Врвцата е од моарирана свила со пет сини и 
четири бели исправени пруги, од кои секоја е ши-
рока 5 mm. 

2. Медалот за храброст се носи на левата стра-
на на градите. 

XXXVII 

СТАТУТ НА МЕДАЛОТ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

1. Медалот заслуги за народ е од позлатена ле-
гура, во тркалезен облик, со пречник 37 mm. Лицето 
на медалот прикажува во плиток релјеф основен 
елемент на Орденот заслуги за народ, и тоа: пето-
крака ѕвезда во чија средина се наоѓа борец со зна-
ме во раката. Помеѓу краците на ѕвездата се пру-
жаат двојни зраци во различни должини. На опа-
чината на медалот се наоѓа натпис: „Медаља заслу-
га за народ", опкружен со лавров венец. 

Медалот виси на 20 mm широка лента, сложена 
во облик на петоаголник така што горната хори- f  

зонтална и двете долни коси страни и се долги 22 
mm, а бочните страни 42 mm. Лентата е во црвена 
боја, со четири надолжни сини пруги, од кои секоја 
е широка 2 mm. 

Врвцата е од црвена моарирана свила, широка 
36 mm, со четири сини исправени пруги, од кои 
секоја е широка 4 mm. 

2. Медалот заслуги за народ се носи на левата1 

страна на градите. 

XXXVIII 

СТАТУТ НА МЕДАЛОТ НА ТРУДОТ 

1. Медалот на трудот е од позлатена легура со 
пречник 36 mm. Лицето на медалот прикажува во 
профил релјеф од биста на работник и работничка 
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која во десната рака држи цвет, а зад нив е отво-
рена книга, над која се вкрстени срп и чекан. На 
опачината од медалот се пружа долж работ затво-
рен лавров венец кој го опкружува натписот: „Ме-
даља рада". 

Медалот виси на 20 mm широка лента, сложена 
во облик на петоаголник така што горната хори-
зонтална и двете коси страни се долги 22 mm, а 
бочните и косите страни 42 mm, и која има пет сини 
и четири црвени исправени пруги. 

Врвцата е од сина моарирана свила, широка 36 
mm, со четири исправени црвени пруги, од кои се-
која е широка 4 mm. 

2. Медалот на трудот се носи на левата страна 
на градите. 

XXXIX 

СТАТУТ НА МЕДАЛОТ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

1. Медалот за воени заслуги е од патинирано 
сребро во тркалезен облик, со пречник 37 mm. 
Лицето на медалот прикажува во плиток релјеф две 
вкрстени пушки во средината, над кои се вее знаме 
што минува над работ од правилниот круг на меда-
лот. На средината на медалот се наоѓа петокрака 
ѕвезда со срп и чекан. Зад знамето и пушките од-
носно кундаците се Пружа лавров венец. 

Помеѓу венецот и кружниот раб на медалот се 
наоѓа натпис: „Медаља за војне заслуге". Опачина-
та на медалот според композицијата е иста како и 
лицето. 

Медалот виси на 40 mm широка лента во црве-
на боја, која има четири исправени бели пруги, 
широки по 2 mm. Лентата е свиткана во облик на 
триаголник. 

2. Медалот за воени заслуги се носи на левата 
страна на градите. 

XL 

СТАТУТ НА МЕДАЛОТ ЗА ВОЈНИЧКИ 
ДОБРОДЕТЕЛИ 

1. Медалот за ВОЈНИЧКИ добродетели е во трка-
лезен облик, од бронзена легура, патиниран е, со 
пречник од 39 mm. Лицето на медалот прикажува 
две висечки знамиња со петокрака ѕвезда, чии копја 
се дијагонално вкрстени. Зад знамињата нагоре од 
десната и левата страна долж работ на медалот се 
пружа лаврово лисје, кое на врвот се завршува со 
петокрака ѕвезда. Во просторот помеѓу ѕвездата, ла-
вровото лисје и знамињата се наоѓа натпис: „Меда-
ља -за војничке врлине". Во долниот дел на меда-
лот се наоѓаат во пластична обработка две лаврови 
ветчиња, чие лисје го прекинува правилен круг. 
Во средината на опачината на медалот се наоѓа грб 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија, во гореиот полукруг покрај рабовите 
натпис: „Медаља за војничке врлине", а во долниот 
дел, како и на лицето на медалот, пластични лав-
рови ветчиња. 

Медалот виси на 40 mm широка лента, во боја 
теракот, со сини и бели исправени пруги на рабо-
вите, широки по 2 mm, која е составена во облик на 
триаголник. 

Врвцата е од моарирана свила, во боја теракот, 
широка 36 mm, со по една отстрана исправена си-
на и бела пруга, широки по 1,5 mm, 

2. Медалот за војнички добродетели се носи на 
левата страна на. градите. 

XLI 

СТАТУТ НА МЕДАЛОТ ЗА ЗАСЛУГИ 

1. Медалот за заслуги, кој е изработен од пос-
ребрен патинирана легура има за основа петокра-
ка ѕвезда помеѓу чии краци се крстосуваат два 
исплетени венца. 

Во кругот од лицето е фигура на жена во на-
родна носи!а која во левата рака држи сноп од лав-
рови ветчиња, а со десната рака пружа лаврова 
ветка, Во средината зад. ликот се наоѓа грб 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија, а околу натпис: „Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија". 

Во кругот на опачината на медалот во среди-
ната во вертикален правец се наоѓа лаврово ветче 
со пет листови, а покрај работ во кругот натпис: 
„За заслуге". 

Медалот има пречник 35 mm. 
Медалот виси на 35 mm широка лента во боја 

на небото, КОЈ а е сложена во облик на триаголник. 
Врвцата е од моарирана свила во боја на небото, 

широка 36 mm. 
2. Медалот за заслуги се носи на левата страна 

на градите. 

XL.II 

ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ 

1. Ордените и медалите што се носат на левата 
или десната страна на градите, се ставаат според ран-
гот што им припаѓа по Законот за одликувањата на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, почнувајќи од отворот на градите. 

2. Лицата што се одликувани повеќе пати со 
исто одликување или со ист вид одликувања, од 
различен ранг, ги носат, по правило, сите тие од-
ликувања. 

3. Домашните одликувања при носењето се пос-
тари Според рангот од странските одликувања. 

4. Врвците се носат на левата страна на градите, 
според рангот на соодветното одликување, почнувај-
ќи од отворот на градите. 

XLIII 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОД,РЕДБИ 

1. Ордените и медалите, чиј опис и изглед со 
овие Статути се менува, целосно се еднакви во пог-
лед на нивната морална вредност со соодветните, 
порано доделените одликувања. Затоа нема да се вр-
ши замена на старите за соодветни нови одликува-
ња. 

2. За загубените одликувања, што се доделени 
пред влегувањето во сила на овие статути, Канце-
ларијата на ордените, во согласност со член 19 од 
Законот за одликувањата на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија, ќе издава нови 
одликувања со изменетиот лик, а по исклучок, на 
изречно барање на одликуваното лице, ќе се из-
даваат и неизменетите одликувања, додека нивните 
залихи не бидат исцрпени. 

3. Со денот на влегувањето во сила на овие ста-
тути престануваат да важат Статутите на ордените 
и иа медалите објавени во „Службен лист на ФНРЈ, 
бр. 47/57. 
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4. Овие статути влегуваат во сила на 1 јануари 
1974 година. 

Бр, 724—73 
20 декември 1973 година 

Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

976. 
Врз основа на Уставниот амандман XXXVII то-

чка 4 под 6, Претседателот на Републиката донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИ-
ЈАТА И РАБОТАТА НА КАБИНЕТОТ НА ПРЕТ-

СЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКАТА 

1. Во Одлуката за организацијата и работата на 
Кабинетот на Претседателот на Републиката („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 5/72), во точка 13 зборо-
вите: „на Сојузната скупштина" се заменуваат со 
зборовите: „на Претседателството на СФР Југосла-
вија". 

2. Точка 14 се брише. 
3. Оваа одлука влегува во сила веднаш. 

Бр. 1288 
25 декември 1973 година 

Белград 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

977. 
Врз основа на Уставниот амандман XXXVI, то-

чка 3 под 9 и член 96 став 2 од Деловникот за ра-
ботата на Претседателството на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 30/72), Претседателството на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА 
ЗА ОСНОВАЊЕ УПРАВА ЗА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ 

ОБЈЕКТИ 

1. Престанува да важи Одлуката за основање 
Управа за репрезентативни објекти („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 39/73), што ја донесе Претседател-
ството на СФРЈ на седницата од 9 јули 1973 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила вендеш. 

Претседателство на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија 

Бр. 0—17 
21 декември 1973 година 

Белград 

Потпретседател на 
Претседателството, 

Митја Рибичич, с. р. 

978. 
Врз основа на Уставниот амандман XXIX, ре-

публиките и автономните покраини склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА ВИСОЧИНАТА И КРИТЕРИУМИТЕ НА ДО-
ДАТНОТО ОПТОВАРУВАЊЕ НА ГРАЃАНИТЕ П 
ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНОТ ТРУД ОД 
ОБЛАСТА НА СТОПАНСТВОТО СО СТАБМЛИЗА-
ЦИОНИ ДАНОЦИ, СТАБИЛИЗАЦИОНИ ЗАЕМИ 
И СТАБИЛИЗАЦИОНО ШТЕДЊЕ ВО 1973 ГОДИНА 

Член 1 
Заради утврдување на заедничките критериуми 

за височината на оптоварувањето на граѓаните и 
организациите на здружениот труд од областа на 
стопанството со стабилизациони даноци, стабилиза-
циони заеми, стабилизационо штедење и со други за-
должителни додатни облици на зафаќање на сред-
ствата на граѓаните и стопанството, републиките и 
автономните покраини се согласни да ги преземат 
мерките предвидени со овој договор. 

Републиките и автономните покраини се согла-
сни средствата што ќе се обезбедат со додатното оп-
товарување од став 1 на овој член, да се употребат 
за стабилизација на стопанството, за намирување на 
порано создадените обврски на општествено-поли-
тичките заедници спрема стопанството и за финан-
сирање на општествените дејности што е предви-
дено во актите на републиките и автономните пок-
раини за политиката на општествено-економскиот 
развој во 1973 година. 

Член 2 
Републиките и автономните покраини се согла-

сни, заради обезбедување на средствата потребни 
за стабилизација на стопанството, да не ја зголе-
муваат општата стапка на републичкиот односно 
покраинскиот посебен данок на промет на произ-
води над еден процентен поен. 

Републиките и автономните покраини се согла-
сни по 1 јули 1973 година да не ги зголемуваат стап-
ките на републичкиот односно покраинскиот посе-
бен данок на промет на производи над износот што 
му одговара на износот на посебниот данок на про-
мет од став 1 на овој член. 

Член 3 
Републиките и автономните покраини можат со 

свои прописи да воведуваат или да овозможат во-
ведување на следните стабилизациони даноци, и 
тоа: 

1) на средствата за репрезентација, реклама и 
пропаганда; 

2) на личните доходи од работен однос за ра-
бота подолга од полното работно време и на лич-
ните доходи на пензионери, кои врз основа на ра-
бота немаат својство на осигуреник; 

3) на личните примања, освен на личните дохо-
ди од работен однос; 

4) на приходите од имот и на имотот на гра-
ѓани; 

5) на вкупниот приход на граѓани; 
6) на прометот на неподвижности и права. 

Член 4 
Републиките и автономните покраини се сог-

ласни, општествено-политичките заедници да мо-
жат да воведуваат стабилизациони заеми или ста-

билизационо штедење најмногу до 3% од просечно 
исплатените нето лични доходи на работниците, на 
пензиите и на инвалиднините во 1973 година на ни-
во на општината, со тоа што пониските лични при-
мања да се оптоварат во помал износ. 

Со стабилизациони заеми, и со стабилизационо 
штедење не можат да се оптоваруваат личните до-
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ходи што се пониски од најмалите лични доходи 
утврдени со општествените договори, на републики-
те и автономните покраини, како ниту пензиите и 
инвалиднините на пензионерите и инвалидите што 
примаат заштитен додаток. 

Член 5 
Републиките и автономните покраини ќе про-

пишат да не можат да се воведуваат нови облици 
на додатно оптоварување на организациите на здру-
жениот труд од областа на стопанството и граѓа-
ните, освен облиците на додатното оптоварување 
предвидени со ОВОЈ договор. 

Одредбата на став 1 од овој член не се однесува 
на распишувањето на интерни заеми во рамките на 
организациите на здружениот труд, на самопридо-
несите, на заемите и на здружувањето на средства на 
стопанството за енергетика, на железничко-транс-
портните претпријатија, на развојните премии за ин-
вестиции во земјоделството во согласност со дого-
ворот "на републиките и автономните покраини и 
на заемите со јавно запишување. 

Член 6 
Со донесувањето на прописите на републиките 

и автономните покрани врз основа на овој договор 
престануваат да важат обврските на граѓаните и 
организациите на здружениот труд од областа на 
стопанството по основ на стабилизационите даноци, 
стабилизационите заеми и стабилизационото штеде-
ње, што постојат на денот на влегувањето во сила 
на овој договор, а се во спротивност со. неговите 
одредби. 

Ако уплатите извршени во смисла на став 1 од 
овој член до денот на влегувањето во сила на овој 
договор ги преминуваат износите на обврските ут-
врдени со овој договор, тие уплати ќе се пресме-
таат и за утврдената разлика ќе се намалат упла-
тите по тие обврски до крајот на 1973 година. 

Член 7 
Републиките и автономните покраини им пре-

порачуваат на општините, на интересните заедници, 
на фондовите и на другите корисници на опште-
ствени средства вон стопанството своите слободни 
средства, по пат на заеми, да ги ангажират за ста-
билизација на стопанството. 

Член 8 
Овој договор ќе се применува од 1 октомври 

1973 година. 
Член 9 

Овој договор влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

979. 
Врз основа на член 7 од Законот за општествено 

договарање и самоуправно спогодување за распре-
делбата на доходот и на личните доходи во орга-
ните на федерацијата („Службен лист на СФРЈ" бр. 
40/73), Сојузниот извршен совет и Претседателството 
на Советот на Сојузот на синдикатите на Југосла-
вија склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА РАСПРЕДЕЛБАТА НА 
ДОХОДОТ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЛИЧНИ ДОХОДИ 
И НА ДРУГИТЕ ПРИМАЊА НА РАБОТНИЦИТЕ 

ВО ОРГАНИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

I. Општи одредби 

Член 1 
Со овој договор се утврдуваат мерилата за 

усогласување на распределбата на доходот, на сред-

ствата за лични доходи и на другите примања на 
работниците во органите и организациите на фе-
дерацијата (во натамошниот текст: органите). 

Поблиските мерила за распредлбата на доходот, 
на средствата за лични доходи и на другите при-
мања на работниците ЕО органите се утврдуваат со 
општите акти на органите согласно со законот, 'со 
овој договор и со самоуправната спогодба. 

Распределбата на средствата за лични доходи се 
засновува врз работата и резултатите во извршу-
вањето на задачите на органите, како и врз при-
донесот што го дана работникот со својата работа. 

Член 2 
Како доход, во смисла на овој договор, се сме-

таат средствата за лични доходи, средствата за 
материјални трошоци што се наменети за лични при-
мања (дневници, надоместоци за одвоен живот и 
слично) и' средствата за заедничка потрошувачка 
што им се обезбедуваат на органите во буџетот 
на федерацијата (член 4 од Законот за општествено 
договарање и самоуправно спогодување за распре-
делбата на доходот и на личните доходи во органите 
на федерацијата). 

Член 3 
Средствата за лични доходи, во смисла на овој 

договор, сочинуваат дел од средствата за работата 
на органите издвоени за бруто лични доходи на 
работниците. 

Член 4 
Лични примања што ги товарат материјалните 

трошоци на органите, во смисла на овој договор, се: 
1) патните трошоци и дневниците за службени 

патувања во земјата и во странство; 
2) надоместоците за одвоен Ж И Е О Т ОД семејството; 
3) селидбените трошоци; 
4) надоместоците за користење на автомобили 

во лична сопственост за службени цели; 
5) надоместоците за работа на терен; 
6) надоместоците на дел од трошоците за превоз 

на работниците на органите на работа и од работа 
со јавни превозни средства. 

Член 5 
Лични примања што на работниците непосредно 

или посредно им се исплатуваат од средствата на 
заедничката потрошувачка се: 

1) надоместоците за делумно покритие на тро-
шоците за користење на годишниот одмор на ра-
ботниците ; 

2) надоместоците за делумно покритие на тро-
шоците за општествена исхрана; 

3) помошта на семејството од умрен работник: 
4) другите надоместоци и помошти, што им се 

исплатуваат на работниците од средствата на заед-
ничката потрошувачка. 

Член 6 
Заштедите на средствата издвоени за примање 

на работниците што ги товарат материјалните тро-
шоци, органите можат со завршната сметка да ги 
распоредат на средства за лични доходи PI на сред-
ства за фондови. 

Со самоуправна спогодба ќе се утврди висо-
чината до која средствата од став 1 на овој член 
можат да се распоредуваат за тие намени. 

Член 7 
Како средства за лични доходи што се распо-

редуваат н^ работниците се сметаат, во смисла на 
овој договор, сите средства што органот ги издво-
јува од доходот за распределба на лични доходи 
за редовна работа со полно и неполно работно вре-
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ме, средствата по основ на мината работа, средствата 
за примања за работа подолга од полното работно 
време и за ноќна работа и за работа во недела и 
во дните на државни празници. 

II. Мерила за усогласување на распределбата на 
доходот и на личните доходи 

Член 8 
Мерило за усогласување на личните доходи на 

работниците за ист вид и сложеност на работа 
помеѓу органите, како и во органите, е просечниот 
остварен личен доход на вработените работници 
во стопанството на Југославија од последното по-
лугодиште. 

Мерило за усогласување на личните доходи на 
работниците на организационите единици односно 
на службите на органите чие седиште е надвор 
од Белград е остварениот личен доход на работни-
ците вработени во стопанството на републиката 
односно на покраината од последното полугодиште, 
ако е тоа за нив поповолно. 

Член 9 
Работните места во органите, со оглед на видот 

и сложеноста на работите што произлегуваат од 
пропишаниот делокруг и од програмата на задачите 
на органите и од нивното извршување, како и од 
стручната подготовка потребна за нивното вршење, 
а земајќи го како основа просечниот остварен ли-
чен доход на работниците вработени во стопанството 
на Југославија односно просечниот остварен личен 
доход на работниците вработени во стопанството 
на републиката односно на автономијата покраина за 
организационите единици односно служби на орга-
ните чие седиште е надвор од Белград, кој се означува 
со коефициентот 100, се распоредуваат во групи и им 
се утврдуваат пресметковните основи за обезбеду-
вање на средства за лични доходи, и тоа: 

1) работните места за кои со актот за си-
стематизација на работните места е пропи-
шана висока стручна подготовка: 
а) работното место на раководител на орга-

низационата единица за кое со актот за 
систематизација е утврдено: организирање 
и раководење на работат^ на организацио-
ната единица во која се вршат најсложени 
студиско-аналитички, законодавни, правни 
и на нив соодветни стручни работи во 
одредена област на дејноста на органот и 
која во свој состав има работни места на 
самостојни советници и советници, како и 
други соодветни работни места на кои са-
мостојно се вршат најсложени работи — под 
услов покрај соодветната стручна подго-
товка да е пропишано и работно искуство 
од најмалку 10 години на тие работи, 

Во оваа подгрупа спаѓаат и работните 
места помошник-сојузен јавен обвинител, 
секретар на суд и секретар на Сојузното 
јавно обвинителство, како и раководител на 
сектор во Сојузното јавно правобранител-
ство 2,50 

б) работното место за кое со актот за систе-
матизација е утврдено: 
— самостојно вршење на најсложени стру-

чни работи од соодветната област на 
дејноста на органот, а особено на рабо-
тите што се однесуваат на изработка на 
анализи, елаборати и други материјали, 
на изработка на нацрти и предлози на 
закони и општествени планови, на дава-

.ње стручни мислења и вршење надзор 
над спроведувањето на сојузните про-
писи; на вршење најсложени стручно-

технички работи; на вршење работи во 
врска со подготвувањето и организира-
њето на седници; на вршење работи што 
се однесуваат на стручната обработка 
на предмети во судската постапка; 

— организирање и раководење на рабо-
тата на организационата единица во ко-
ја се вршат сложени и најсложени струч-
ни работи од соодветната област на 
дејноста на органот и која во свој состав 
има работни места на советници, струч-

' ни соработници и други соодветни ра-
ботни места; 

— под услов за наведените работни 
места од оваа подгрупа, покрај 
соодветната стручна подготовка, да 
е пропишано и работно искуство 
од најмалку 8 години на тие ра-
боти 2,35 

в) работното место за кое со актот за систе-
матизација е утврдено: 
— самостојно вршење сложени стручни ра-

боти од соодветното подрачје на дејноста 
на органот, а особено работи што се од-
несуваат на изработка на извештаи, ин-
формации, анализи, студии и елаборати, 
на изработка на нацрти и предлози на 
акти и подзаконски прописи; на вршење 
сложени стручно-технички работи; на 
обезбедување или давање стручни мисле-
ња, како и вршење надзор над спрове-
дувањето на сојузните прописи; на вр-
шење работи на стручна обработка на 
предмети во судската постапка, на вр-
шење работи на управна, царинска и 
прекршочна постапка, како и вршење 
работи на преведувач; 

— организирање и раководење на работата 
на организационата единица во која пре-
тежно се вршат сложени управни и 
стручно-технички работи, а делумно сло-
жени студиско-аналитички, законодавни 
и правни работи, а која во свој состав 
има работни места на советници и стру-
чни соработници и други соодветни ра-
ботни места; 

- под услов за работните места од 
оваа подгрупа покрај соодветната 
стручна подготовка да е пропи-
шано и работно искуство од нај-
малку 6 години на тие работи 2,15 

г) работното место за кое со актот за систе-
матизација е утврдено: вршење стручни 
работи во одредено подрачје на дејноста 
на органот врз основа на општи упат-
ства, а особено работи што се однесу-
ваат на подготвување документација за 
изработка на извештаи, информации, 
анализи, студии и елаборати; учество на 
изработката на нацрти и предлози на 
прописи и други акти, подготвување и 
организирање на седници, вршење рабо-
ти на преведувач како и вршење други 
слични работи 1,80 

2) работните места за кои со актот за систе-
матизација на работните места е пропишана виша 
стручна подготовка односно стручна подготовка на 
високовалификуван работник: 
а) работното место раководител на организа-

ционата единица 1,85 
б) работните места на кои се вршат стручно-

технички работи на погонски инженер, виш 
техничар, метеоролог, метролог, програмер, 
дебатен стенограф; работите на преглед и 
царинење на стоки, како и работите на 
преведувач 1,60 
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в) работните места на кои се вршат управни," 
финансиско-материјални и статистички ра-
боти, "документаристички и други работи;' 
работи на висококвалификувани работници 
од сите струки и занимања 1,50 
3) работните места за кои со актот за система-

тизација на работните места е пропишана средна 
стручна подготовка односно стручна подготовка на 
квалификуван работник: 
а) работното место на раководител на органи-

зационата единица v 1,60 
б) работните места на кои се вршат работи 

на обезбедување, работи на одбранбени под-
подготовки, работи на царинска и девизно-
валутна контрола во меѓународниот патнич-
ки промет, технички и други соодветни ра-
боти; работи на контист, финансиски кни-
говодител и благајник; работи на админи-
стративно-технички секретар; работи на 
книжничар; работи на стенограф; работи на 
композер-дактилограф; работи на квалифи-
кувани работници на електрорадио-телеви-
зиски и tt инсталации и уреди и работи 
на квалификуван работник на графичката 
струка 1,35 

в) работните места на кои се вршат работи 
на материјален книговодител, ракувач на 
имот, економ, набавувач и канцеларски ра-
боти; работи на квалификувани возачи, во-
зачи-курири, авто-механичари и квалифи-
кувани работници од други струки и зани-
мања; работи на дактилограф од 1а класа 1,25 
. 4) работните места за кои со актот за система-

тизација на работните места е пропишана нижа 
стручна подготовка, односно стручна подготовка на 
полуквалификуван работник и работните ме-
ста на неквалификуван работник: 
а) работните места на ко^ се вршат работи на 

царински надзорник, дактилограф 16 класа 
и полуквалификуван работник од графичка 
струка 0,95 

б) другите работни места на работници со ни-
жа стручна подготовка односно полуквали-
фикувани работници 0,85 

в) работните места на неквалификувани работ-
ници 0,75 

Согласно со условите од став 1 на овој член, 
на приправниците, зависно од школската подготов-
ка, им се утврдува пресметковниот основ за обезбе-
дување на средства за лични доходи, и тоа: 
1) на приправниците со висока школска под-

готовка 1,20 
2) на приправниците со виша школска под-

готовка 0,90 
3) на приправниците со средна школска под-

готовка 0,75 
Како стручна подготовка од став 1 на овој член 

се подразбира степенот на школската односно струч-
ната подготовка на работникот стекната или при-
знаена на начинот утврден со закон или со пропис 
донесен врз основа на закон. 

По исклучок од одредбите на став 1 точ. 2 и 3 
и став 3 на овој член, на работниците што вршат 
работи на безбедноста на воздушната пловидба (кон-
тролори на летањето, воздухопловни техничари, 
воздухопловни инспектори и летачки персонал — 
пилоти) им се утврдуваат пресметковните основи за 
обезбедување средства за лични доходи, и тоа: 
1) на работниците со виша стручна подготовка 2,10 
2) на работниците со средна стручна подготовка 2,00 

За работните места на кои се вршат работи на . 
демонтирање на експлозивни направи, испитување 

на мостри-чии конструкции се непознати/работи во 
врска со работата на непознати бактериолошки, ра-
диолошки и хемиски средства, коефициентот на со-
одветната група работни места се зголемува за 0,30. 

На работниците што во поглед на работното ис-
куство не ги исполнуваат условите од став 1 точка 1, 
под а), б) и в) на ОВОЈ член, пресметковните основи 
за обезбедување средства за лични доходи им се 
утврдуваат според коефициентот предвиден за под-
групата работни места за КОЈ а ги исполнуваат усло-
вите во поглед на работното искуство. 

Ако за одредени работи во органите е пропишано 
наградување според ефект-норма (дактилографски и 
други работи) а средствата за остварениот ефект ги 
надминуваат средствата за лични доходи обезбедени 
според коефициентите предвидени за тие работни 
места во став 1 на овој член, се обезбедуваат сред-
ства според остварениот ефект. 

Член 10 
Средствата за лични доходи за активни воени -

лица што се наоѓаат на работа во органи, се обезбе-
дуваат во износот што им припаѓа според прописите 
што важат за активните воени лица. 

Член 11 
Работните места во органите што не се опфатени 

со групите работни места од член 9 став 1 на овој 
договор, се распоредуваат, според видот и сложено-
ста на работите и стручната подготовка потребна 
за нивно вршење, во соодветните групи работни ме-
ста и во согласност со тоа им се утврдуваат пресмет-
ковните основи за обезбедување средства за лични 
доходи според коефициентите од тој член. 

Работното искуство предвидено во член 9 став 
1 точка 1 под а), б) и в) на овој договор се намалува 
за работниците што имаат магистратура и за лека-
рите специјалисти - за две години, за работниците 
што имаат докторат на науки — за три години под 
услов магистратурата и специ јал поста одвоено док-
торатот да е од областа на дејноста што ја бара 
органот. 

Со самоуправната спогодба се утврдува најни-
скиот процент на вкупните средства за лични дохо-
ди на работниците обезбедени со примена на коефи-
циентите од член 9 став 1 на овој договор, што по 
мерилата што се утврдени во општите акти на орга-
нпите ќе го издвојуваат за распределба според ре-
зултатите од работата. 

Член 12 
Средствата за лични доходи што на органите им 

се обезбедуваат со примена на коефициентите од 
член 9 став 1 на ОВОЈ договор, можат да се зголе-
муваат само за износот кој, поради посебните усло-
ви на работата и природата на вршењето на рабо-
тите на одделни работни места, е пропишан со закон 
односно со акт донесен врз основа на закон. 

По исклучок од одредбата на став 1 на овој член, 
Сојузниот извршен совет може за работните места 
во органите на кои се вршат работи под посебни 
услови на работата и со оглед на природата на вр-
шењето на работите да ги зголеми средствата за 
лични доходи до 20%. 

Член 13 
Ако движењата на просечно остварениот личен 

доход на вработените во стопанството на Југославија 
во претходната година битно отстапуваат од движе-
њата на личните доходи предвидени во резолуција-
та на Сојузната скупштина за основите на полити-
ката на општеств^но-еко^омскиот развој и опште-
ствениот план на Југославија, учесниците на овој до-
говор ќе ги разгледаат и ќе ги оценат тие отстапу-
вања и за односната година ќе извршат усогласу-
вање на личните доходи. 
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Член 14 
Најнискиот износ на нето месечниот личен до-

ход на работник во орган за полно работно време 
не може да биде помал од износот кој се добива кога 
просечно остварениот личен доход на вработен ра-
ботник во стопанството на Југославија ќе се помно-
жи со коефициентот 0,68. , 

Највисокиот износ на нето месечниот личен до-
ход на работник исплатен во органот во годината не 
може да го премине износот кој се добива кога про-
сечно остварениот личен доход на вработен работник 
во стопанството на Југославија ќе се помножи со 
коефициентот 2,80 и ќе се зголеми за износот на 
средствата што се обезбедуваат според член 12 ст. 1 
и 2 и член 15 став 1 на овој договор. 

Со самоуправната спогодба или со општ акт на 
органот се одредуваат најнискиот и највисокиот 
износ на нето личниот доход за работните места од „ 
член 9 став 1 на овој договор. 

Распределбата на средствата за лични доходи 
врз одделни работници во рамките на распонот од 
став 3 на ОВОЈ член се врши во согласност со побли-
ските мерила што се утврдени во општиот акт на 
органот, односно согласно со самоуправната спо-
годба. 

Член 15 
Пресметковниот основ за обезбедување средства 

за лични доходи на работниците утврден во член 9 
на овој договор се зголемува по основ на работниот 
стаж на одделен работник, и тоа: 

1) од 5 до 10 години работен стаж 1% 
2) над 10 до 15 години работен стаж 2% 
3) над 15 до 20 години работен стаж 4% 
4) над 20 до 25 години работен стаж 6% 
5) над 25 до 30 години работен стаж 8% 
6) над 30 до 35 години работен стаж lWe 
7) над 35 години работен стаж 12% 

Процентот од став 1 на овој член им се зголе-
мува за 2% на работниците — жени што имаат над 
25 до 35 години работен стаж. 

Како работен стаж, во смисла на став 1 на овој 
член, се подразбира работниот и посебниот стаж 
односно стажот кој служи како основ за пензија. 

Во рамките на средствата обезбедени на органот 
по основот од став 1 на овој член, се зголемуваат 
личните доходи на работниците утврдени со општите 
акти на органите, според должината на работниот 
стаж и процентите одредени: во став 1 на овој член. 

Средствата обезбедени на органот по основот од 
став 1 на овој член можат да се користат исклучиво 
за таа намена. 

На работниците на кои им престанува работата 
поради заминување во пензија им припаѓа по осно-
вот на минатата работа отпратнина во височина што 
ја сочинува збирот на три последни месечни лични 
доходи, ако со закон не е одредено поинаку. 

Средствата што се исплатуваат на име отпрат-
нина имаат наменски карактер и не влегуваат во 
основот за пензија. 

Член 16 
Бројот на работниците по одделни групи работни 

места и според стручната подготовка и работниот 
стаж се утврдува според бројот на работниците за-
течени на работа во периодот за кој се обезбеду-
ваат средствата. 

Член 17 
Височината на просечно остварениот нето личен 

доход, во смисла на одредбите од овој договор, се 
утврдува врз основа на податоците од Сојузниот за-
вод за статистика односно врз основа на податоците 

што ги даваат соодветните органи за статистика во 
републиките и автономните покраини. 

Член 18 
Коефициентите утврдени во член 9 на овој до-

говор служат за усогласување на распределбата на 
средствата за лични доводи помеѓу органите и за 
утврдување на вкупниот износ на средствата за 
лични доходи на работниците на органот. 

Внатрешната распределба во органот се врши ^ 
според поблиските мерила утврдени во општите ак-
ти на органот, согласно со самоуправната спогодба 
и со овој договор. 

Член 19 
Усогласувањето на распределбата на средствата 

за лични доходи на органот со височината и дви-
жењето на личните доходи во стопанството на Југо-
славија се врши врз основа на податоците за дви-
жењето на личните доходи во последните шест ме-
сеци. 

Како износ на просечно остварен личен доход 
на вработен работник во стопанството на Југосла-
вија, во смисла HSI член 8 од овој договор, за усогла-
сување на личните доходи во текот на годината се 
зема износот остварен во последните шест месеци. 

III. Усогласување на распределбата на средствата за 
други лични примања 

Член 20 
Со самоуправната споводба што ќе ја склучат 

органите се утврдуваат поблиските мерила за одре-
дување на височината на примањата што ги това-
рат материјалните трошоци, со тоа што одделни 
видови на тие примања можат да изнесуваат нај-
многу, и тоа: 

1) полна дневница за службено патување во 
земјата — во износ од 150 динари. 

По исклучок, ако трошоците ,за сместување се 
поголеми од 50 динари на органот во материјални 
трошоци му се признаваат фактичните трошоци 
за сместување според поднесената сметка над 50 
динари, со тоа што највисокиот износ на дневни-
цата да не може да го премине износот од 250 
динари; 

2) полна дневница за службено патување во 
странство — до износот утврден со посебен пропис; 

3) надоместок за одвоен живот од семејството 
— до износот од 1.500 динари; 

4) надоместокот на селидбените трошоци се 
исплатува според сметката од превозникот на товар 
на органот во кој е вработен работникот. При се-
лидбата работникот и секој член на семејството со 
кој живее тој во заедничко домаќинство имаат 
право на надоместок на трошоците за превоз и три 
дневници за службени патувања во земјата; 

5) надоместок за користење сопствен автомобил 
за службени цели — до износот на цената на прва 
класа брз односно експресен воз, односно до изно-
сот на цената за превоз со друго превозно средство 
во редовниот јавен сообраќај; 

6) надоместок за превоз на работниците на ор-
ганот со јавни превозни средства на работа и од 
работа — до износот утврден со тарифата за превоз 
во градскиот јавен сообраќај. 

Надоместокот за работа на терен што трае по-
долго од триесет дена може да изнесува најмногу 
до износот на надоместокот за одвоен живот од 
семејството. 

Ако Сојузниот извршен совет со своја одлука, 
во согласност со порастот на трошоците за исхрана 
и сместување односно на трошоците на животот 
(став 1 точ. 1 и 3) ја зголеми дневницата за служ-
бено патување односно надоместокот за одвоен 
живот од семејството, ќе се применува таа одлука. 
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Член 21 
/ 

Со самоуправната спогодба и со општиот акт 
на органот се одредуваат поблиските мерила за 
утврдување на височината на примањата што им се 
исплатуваат непосредно или посредно на работни-
ците од средствата на заедничката потрошувачка. 

Годишниот износ на средствата на заедничката 
потрошувачка по работник вработен на неодредено 
време во органот, се обезбедува во износот на дво-
месечниот просечен остварен личен доход на вра-
ботен работник во стопанството на Југославија. 

За организационите единици односно служби на 
органот надвор од Белград годишниот износ на 
примањата по работник вработен на неодредено 
време од став 1 на овој член може да се утврди 
до износот на двомесечниот личен доход по вра-
ботен работник во стопанството на републиката 
односно автономната покраина, ако е тоа за нив 
поповолно. 

7 Надоместокот за делумно покритие на трошо-
ците за користење на годишен одмор на работниците 
во органот може да се исплати најмногу до износот 
на остварениот просечен месечен личен доход на вра-
ботен работник во стопанството на Југославија, 
односно до износот на остварениот просечен ме-
сечен личен доход на вработен работник во сто-
панството на републиката односно автономната 
покраина, ако е тоа поповолно за нив. 

Помошта на семејството на умрен работник 
може да се исплати најмногу до износот кој го 
сочинува збирот на трите последни месечни лични 
доходи на работникот. 

Член 22 
Во органите во кои, поради природата на ра-

ботата, е неопходна работа подолга од полното 
работно време или во дните на неделен одмор и 
државни празници, на работниците што ја вршат 
таа работа им се исплатува надоместок за секој час 
работа подолга од полното работно време пресме-
тан според месечната аконтација на личниот доход 
наголемена за 50%, а за секој час работа во дните 
на неделен одмор и државни празници — наголе-
мена за 100fl/o. 

Во органите во кои, согласно со важечките про-
писи, е воведена работа ноќе во времето од 22 часот 
навечер до 5 часот изутрина, на работниците што ја 
вршат таа работа им се зголемува личниот доход 
за 15%. 

Зголемувањето на личниот доход по основ на 
работа подолга од полното работно време и работа 
ноќе му припаѓа на работник ако таа работа е во 
согласност со важечките прописи со кои се регу-
лираат условите под кои може да се воведува таа 
работа. 

Органите во кои е воведена работа подолга од 
полното работно време и работа ноќе водат еви-
денција за таа работа, која служи како основ за 
обезбедување и распределба на средствата за тие 
намени. 

Член 23 
Самоуправните спогодби според одредбите од 

овој договор меѓусебно ги склучуваат органите со 
оглед на видот на органите и карактерот на деј-
носта што ја вршат, како и условите под кои ги 
извршуваат своите задачи и работи. 

Член 24 
Со посебен општествен договор се утврдуваат 

мерилата за издвојување средства за станбена из-
градба и за решавање на станбените прашања на 
работниците на органот, како и условите и начинот 
за здружување на тие средства. 

Со посебен општествен договор се утврдуваат и 
Мерилата за издвојување средства за стручно обра-
зование и усовршување на работниците. 

IV. Спроведување на Договорот 

Член 25 
Органите врз кои се однесува овој договор се 

должни да водат евиденција за податоците што се 
од значење за применувањето на мерилата од овој 
договор и за следењето на усогласувањето па рас-
пределбата на личните доходи и другите примања 
на работниците на органите. 

Органите се должни кон завршната сметка да 
и достават на соодветната служба на општественото 
книговодство односно на надлежниот орган и ко-
нечна пресметка на распределбата на средствата 
за лични доходи извршена во согласност со мери-
лата од овој договор односно од самоуправната 
спогодба. 

Член 26 
Конечната пресметка на средствата за лични 

доходи, согласно со член 25 став 2 на овој договор, 
содржи за секој одделен работник степен на школ-
ската односно со закон или со пропис донесен врз 
основа на закон признаената подготовка, вкупно 
остварен износ на личниот доход, просечно оства-
рен месечен личен доход, како и податоци за мери-
лата содржани во ОВОЈ договор по кои е остварен 
месечниот личен доход (аконтација на личниот 
доход, дел на доходот по основ на резултатите од 
работата, дел на доходот по основ на минатата ра-
бота и дел на доходот утврден со пропис по основ 
на посебните услови на работава). 

Примерок на пресметката од став 1 на овој 
член се доставува и се води кај сметководствената 
служба на органот. 

Член 27 
Заради обезбедување на спроведувањето на овој 

договор, органите врз кои се однесува овој договор се 
должни да водат редовна евиденција за: 

1) работните места, бројот и квалификационата 
структура на работниците и за нивното работно 
искуство и стаж; 

2) сите исплати од средствата за лични доходи 
на кои се однесува овој договор; 

3) сите исплати на други лични примања што 
се предмет на усогласувањето во смисла на овој 
договор. 

' Член 28 
Учесниците на овој договор формираат Коми-

сија за следење на спроведувањето на овој договор 
(во понатамошниот текст: Комисијата). 

Комисијата се состои од четири постојани и 
еден повремен член и од нивни заменици. По еден 
член и еден заменик на член делегираат Сојузниот 
извршен совет, Претседателството на Советот на 
Сојузот на синдикатите на Југославија, Претседа-
телството на Конференцијата на синдикалните ор-
ганизации на сојузните органи и општествено-по-
литичките и други организации што ќе пристапат 
кон овој договор, а повремениот член е претставник 
на органот чии интерни општи акти се разгледуваат 
пред Комисијата. 

Постојаните членови на Комисијата ги одреду-
ваат Сојузниот извршен совет и Претседателството 
на Советот на Сојузот на синдикатите на Југосла-
вија по договор со органите од кои се делигираат 
одделни членови. 

Комисијата има свој деловник за работа. 

Член 29' 
Комисијата ги врши следните работи: 
1) го следи спроведувањето на овој договор и 

обезбедува усогласување на ставовите за прашања-
та што се утврдуваат со самоуправните спогодби и со 
општите акти на ,органите; 

2) ги разгледува актите за систематизација на 
работните места од становиштето на усогласеноста 
со одредбите од овој договор; 
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3) ги оценува самоуправните спогодби од ста-
новиштето на нивната усогласеност со овој договор; 

4) им предлага на учесниците на овој договор 
соодветни мерки; 

5) врши други работи во врска со спроведува-
њето и со извршувањето па одредбите на овој до-
говор. 

4 Работата на Комисијата е јавна. 

Член 30 
Стручните и други работи за Комисијата ги 

врши Сојузниот секретаријат за правосудни и оп-
шти управни работи. 

Средствата за материјални трошоци за работата 
на Комисијата и за вршење на стручно-техничките 
и други работи му се обезбедуваат, ако е тоа по-
требно, на органот од став 1 на овој член, иако 
средства за посебни намени. 

Член 31 
На мислењата и заклучоците на Комисијата во 

врска со спроведувањето на овој договор, органот 
има право на приговор до Сојузниот извршен совет, 
а општествено-политичките и други организации — 
до органот кој со статутот или со друг акт е одре-
ден за донесување на општите акти на тие орга-
низации. 

V. Склучување на Договорот и негови измели и 
дополненија 

Член 32 
Договорот го разгледува и усвојува секој уче-

сник по постапката според која ги донесува своите 
општи акти односно според постапката пропишана 
со деловникот. 

Договорот се смета за склучен кога, во истове-
тен текст, ќе го усвојат и потпишат Сојузниот из-
вршен совет и Претседателството на Советот на 
Сојузот на синдикатите на Југославија. 

Член 33 
Постапка за измени и дополненија на овој до-

говор може, покрај Комисијата, да поведе секој у-
чесеик на овој договор како и други органи. 

Кон предлогот за измени и дополненија на овој 
договор може, покрај писмено образложение, да се 
достави и соодветен нацрт. 

Кога ќе се поведе постапка за измени и допол-
ненија на овој договор, Комисијата ќе изработи на-
црт на измените и дополненијата на овој договор и 
ќе им го достави на разгледување на учесниците иа 
органите на кои се однесува тој. 

Постапката поведена за измени односно до-
полненија на овој договор мора да се заврши во 
рок од 90 дена, 

Член 34 
Ќе се смета дека измените и дополненијата на 

овој договор се усвоени кога ќе ги усвои Сојузниот 
извршен совет и Претседателството на Советот на 
Сојузот на синдикатите на Југославија во прови-
ден текст. 

Измените и дополненијата на овој договор се 
вршат според постапката предвидена за неговото 
склучување, а се применуваат од денот што ќе го 
одредат учесниците на овој договор. 

VI. Применување на Договорот врз општествено-
-политичките, самоуправните и други организации 

Член 35 
Одредбите од овој договор се применуваат и 

врз општествено-политичките, самоуправните и 
други организации што ќе пристапат кон него. 

Член 36 
Општествено-политичките, самоуправните и 

други организации согласно ги применуваат чл. 2-, 
9 и 12 на овој договор според условите и мерилата 
што се пропишани во статутите и општите акти 
на тие организации. 

VII. Преодни и завршни одредби 

Член 37 
Право на отпратнина според член 15 на овој 

договор имаат и работниците што се пензионирани 
по 1 јули 1973 година. 

Член 38 
За работниците што се затекнале на работните 

места за кои со актот за систематизација, важечки 
на 1 јануари 1973 година, е пропишана стручна 
подготовка повисока од онаа нУго ја имаат, ќе се 
обезбедат средства во височината што му одго-
вара на износот на непосредно повисоката група 
работни места а со коефициентот на најниската 
подгрупа на таа непосредно повисока група, ако 
тие работници поминале на соодветните работи 
најмалку 20 години. 

Член ^ 39 
Работниците што, во смисла на одредОлте од 

чл. 52 и 53 на Законот за организацијата и дело-
кругот на сојузните органи на управата и сојуз-
ните организации („Службен лист на СФРЈ" бр. 
32/71, 54/71 и 62/72), останале нераспоредени, ќе се рас-
поредат според одредбите од член 9 на овој договор, 
според работите односно работните места на кои 
се затекнале на денот кога останале нераспоредени 
и според стручната подготовка пропишана за тие 
работи, а личните доходи и другите лични примања 
ќе им се одредат според одредбите од овој договор. 

Член 40 
На органите на кои до денот на влегувањето 

во сила на овој договор средствата за лични до-
ходи им се обезбедувани во износ поголем од из-
носот што им припаѓа според одредбите од овој 
договор, ќе им се обезбедуваат средства во тој износ 
се додека тој се движи над износот на средствата 
што му се обезбедуваат на органот според овој 
договор. 

Член 41 
Органите односно општествено-политичките, 

самоуправните и други организации ќе ги усогла-
сат своите општи акти со одредбите од овој договор 
во рок од 90 дена од денот на објавувањето на 
овој договор. 

Согласност на актите за внатрешната органи-
зација и систематизација на работните места на 
органот дава Сојузниот извршен совет, а согласност 
на актите за внатрешната организација и система-
тизација на работните места на општествено-поли-
тичките, самоуправните и други организации — 
органот одреден со статутот односно со друг акт 
на тие организации. 

Член 42 
До усогласувањето на соодветните општи акти 

на органите со одредбите од овој договор, органите 
ќе ги распоредат работните места во соодветните 
групи од член 9 на овој договор според актот за 
систематизација на работните места важечки на 30 
јуни 1973 година. 

Ако за работните места од член 9 став 1 точка 
1 под а), б) и в) на овој договор со ^ктот за систе-
матизација на работните места на органот не е 
утврдено работното искуство што е предвидено во 
овој договор, на органот ќе му се обезбедат средства 
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според коефициентот на соодветната подгрупа за 
која работникот ги исполнува условите во поглед 
на работното искуство. 

Член 43 
Одредбите на овој договор што се однесуваат 

на средствата за лични доходи ќе се применуваат 
од 1 јули 1973 година. 

Член 44 
Овој договор се објавува во „Службен лист на 

СФРЈ". 

Р. п. бр. 365 
20 декември 1973 година 

Белград 

За Сојузниот извршен 
совет, 

Мугбил Бејзат, с. р. 

За Претседателството на 
Советот на Сојузот на 

синдикатите на 
Југославија, 

Јоже Маролт, с. р. 

980. 
Врз основа на член 24 ст. 2 и 3, во вреќа со 

член 24а од Законот за прометот на стоки и услуги 
со странство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/62 и 
„Службен лист на СФРЈ" бр. 14/65, 28/66, 54/67, 
15/71, 29/71 и 26/72) Стопанската комора на Југосла-
вија, Стопанската комора на Социјалистичка Ре-
публика Босна и Херцеговина, Стопанската комора' 
на Социјалистичка Република Црна Гора, Стопан-
ската комора на Социјалистичка Република Хрват-
ска, Стопанската комора на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, Стопанската комора на Социјали-
стичка Република Словенија, Стопанската комора 
на Социјалистичка Република Србија, Стопанската 
комора на Социјалистичка Автономна Покраина 
Војводина и Стопанската комора на Социјалистичка 
Автономна Покраина Косово, склучуваат 

О П Ш Т Е С Т В Е Н Д О Г О В О Р 
ЗА ИЗМЕНА НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР 
ЗА МИНИМАЛНАТА СТРУЧНА ПОДГОТОВКА И 
ЗА ДРУГИТЕ УСЛОВИ ШТО МОРААТ ДА ГИ 
ИСПОЛНУВААТ РАКОВОДНИТЕ И ДРУГИ СТРУ-
ЧНИ РАБОТНИЦИ ЗА УСПЕШНО ВРШЕЊЕ НА 

НАДВОРЕШНОТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ 

1. Во Општествениот договор за минималната 
стручна подготовка и за другите услови што мораат 
да ги исполнуваат раководните и други стручни ра-
ботници за успешно вршење на надворешнотргов-
скиот промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 13/73), 
во точка 23 зборовите: „31 декември 1973" се заме-
нуваат со зборовите: „31 март 1974". 

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

Бр 0100/83 
24 декември 1973 година 

Белград 

За Стопанската комора на Југославија, 
претседател, 

Руди Колак, с. р. 

За Стопанската комора на Социјалистичка 
Република Босна и Херцеговина, 

секретар, 
Душан Шимшиќ, с. р. 

За Стопанската комора на Социјалистичка 
Република Црна Гора, 

претседател, 
Милорад Станоевиќ, с. р. 

За Стопанската комора на Социјалистичка 
Република Хрватска, 

потпретседател, 
Здравко Ќириќ, с. р. 

За Стопанската комора на Социјалистичка 
Република Македонија, 

потпретседател, ( 
Трајко Апостоловски, с. р. 

За Стопанската комора на Социјалистичка 
Република Словенија, 

претседател, 
Андреј Вербич, с. р. 

За Стопанската комора на Социјалистичка 
Република Србија, 

претседател, 
Петар Костиќ, с. р. 

За Стопанската комора на Социјалистичка 
Автономна Покраина Војводина, 

претседател, 
Михаљ Шефер, с. р. 

За Стопанската комора на Социјалистичка 
Автономна Покраина Косово, 

претседател, 
Авди Бакали, с. р. 

981. 
Врз основа на член 31 од Законот за општестве-

на контрола на цените („Службен лист на С Ф Р Ј " , 
бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 од Одлуката 
за утврдување на основните земјоделски производи 
што се сметаат како земјоделски производи од ин-
терес за целата земја („Службен лист на С Ф Р Ј " , 
бр. 40/72), С О Ј У З Н И О Т Извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ЦЕНИ ЗА ОДРЕДЕНИ ВИ-
ДОВИ КОМПИР И СЛИВИ ОД РОДОТ НА 1974 

ГОДИНА 

1. Со оваа одлука се одредуваат гарантираните 
цени на компир и сливи пожегачи за сушење и се 
пропишуваат начинот и условите под кои Сојузната 
дирекција за резерви на прехранбени производи (во 
понатамошниот текст: Дирекцијата) е должна да ги 
преземе количините на компир и сливи пожега-
чи за сушење, чија испорака е договорена помеѓу 
организациите на здружениот труд што се занима-
ваат со производство на компир и сливи пожегачи 
сами или во кооперација со индивидуални земјо-
делски производители, и индивидуалните произво-
дители (во понатамошниот текст: производителот) 
и организациите на здружениот труд што се зани-
маваат со промет или преработка на стоки (во пона-
тамошниот текст: купувачот) или да им ја надоме-
сти разликата во цената за тие количини. 
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2. На производителот му се обезбедуваат гаран-
тирани цени, и тоа за: 

Вид Сорта Квалитет Дин/kg 

1) компир ургента 
бинтје 
дезире 
цветниќ 
игор и 
добрин, 

ела 
мажестик 
меркур 
конебец 
толминац и 
викторија 

2) сливи пожега-
чи за сушење, 
врз база на 
стотинка 

0,88 

0,70 

стриски: сушилници, таа е должна да ги презе-
ме сите понудени количини. Квалитетот на супе-
ните сливи мора да одговара на квалитетот пропи-
шан во Правилникот за квалитетот на овошјето, зе-
ленчукот и печурките и производите од овошје, зе-
ленчук и печурки. 

Дирекцијата е должна да ги преземе сушените 
и етивираните сливи по цена од: 

1) за сливи крупнотија од 96 до 100 
парчиња во 1/2 Kg , 

2) за сливи крупнотија од 86 до 95 
парчиња во 1/2 Kg 

3) за сливи крупнотија до 85 пар-
чиња во 1/2 Kg 

Дин/kg 

5,24 

5,40 

5,70 

Квалитетот на производите од став 1 на оваа 
точка мора да одговара и на квалитетот пропишан 
во Правилникот за квалитетот на овошјето, зелен-
чукот и печурките и производите од овошје, зелен-
чук и печурки („Службен лист на СФРЈ", бр. 27/64, 
25/65, 27/68 и 10/71). 

3. Договорот за испораката на производите од 
точка 1 на оваа одлука ќе го склучат производите-
лот и купувачот до 31 март на годината за која се 
врши договарањето, со тоа што цените да не можат 
да бидат пониски од цените од точка 2 на оваа од-
лука. 

4. Договорот од точка 3 на оваа одлука произво-
дителот е должен да и го достави на Дирекцијата 
во рок од 15 дена од денот кога е склучен, заради 
евиденција. 

5. Дирекцијата е должна, да ги преземе догово-
рените количини на компир 'по цените и под усло-
вите од точка 2 став 1 под 1 на оваа одлука само: 

1) ако склучениот договор помеѓу производите-
лот и купувачот ќ е доставен заради евиденција во 
рокот од точка 4 на оваа одлука; 

2) ако купувачот во договорениот рок не ги пре-
земе купените количини на компир од точка 2 став 
1 под 1 на оваа одлука и ако производителот во рок 
од 7 дена од денот кога купувачот бил должен да 
ги преземе тие количини на компир, и постави ба-
рање на Дирекцијата да ги преземе таа; 

3) ако договорот од точка 3 на оваа одлука, 
покрај цената, содржи и одредби за рокот на испо-
раката и за количините на компир, со тоа што до-
говорените количини да не можат да бидат помали 
од 300 тона за компирот. 

Дирекцијата е должна да го преземе компирот 
од производителот во рок од 45 дена од денот кога 
го примила барањето на производителот за презе-
мањето, со тоа што тој рок да не може да почне да 
тече пред 1 октомври тековната година. 

Со преземањето на компирот, според одредбата 
на став 2 на оваа точка, не се засега во другите 
права и обврски кои за производителите и за ку-
пувачите произлегуваат од договорот што тие меѓу-
себно го склучиле. 

6. Ако Дирекцијата не го преземе компирот во 
рокот од точка 5 став 2 на оваа одлука, таа е долж-
на да му ги надомести на производителот, покрај 
цената од точка 2 став 1 под 1 на оваа одлука, и 
сите трошоци за складирање за непреземените ко-
личина, сметајќи од денот на истекот на рокот од 
точка 5 став 2 на оваа одлука. 

7. Ако купувачот на сливите пожегачи за су-
шење, чија испорака е договорена и договорот 
Л е доставен на Дирекцијата заради евиденција 
во рокот од точка 4 на оваа олука. и понуди на 
Дирекцијата етивирани сливи сушени во инду-

Цените од став 2 на оваа точка се подразбираат 
франко вагон односно франко камион на тврд пат, 
по избор на купувачот во местото на продавачот, 
Во цената е засметана и вредноста на дрвената ам-
балажа. 

Сувите сливи ќе се октупуваат по цените од 
став 2 на оваа точка само ако сливите за сушење 
се платени најмалку по цената од точка 2 став I 
под 2 на оваа одлука и ако се сушени во индустри-
ски сушилници. 

8. Цените на производите од точка 2 на оваа 
одлука се подразбираат франко вагон или магацин 
натоварна станица на производителот или франко 
магацин на производителот и франко магацин или 
камион на тврд пат, по избор на купувачот, а без 
амбалажа. 

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

Р. п. бр. 360 
25 декември 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

982. 
Врз основа на член 31 од Законот за општестве-

на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ;', 
бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 од Одлуката 
за утврдување на основните земјоделски производи 
што се сметаат како земјоделски производи од ин-
терес за целата земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 
40/72), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ЦЕНИ ЗА КОНОПОВО 

СТЕБЛЕНЦЕ ОД РОДОТ НА 1974 ГОДИНА 

1. На организациите на здружениот труд што 
произведуваат конопово стебленце сами или во коо-
перација со индивидуални земјоделски производи-
тели, и на индивидуалните производители (во по-
натамошниот текст: производителите), им се обез-
бедуваат гарантирани цени за конопозо стебленце 
од родот на 1974 година, и тоа за: 

I класа 
II класа 

III класа 
IV класа 

Дин/kg 
0,84 
0,78 
0,71 
0,65 

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подраз-
бираат франко магацин, вагон, шлеп или друго пре-
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возно средство во местото на продавачот а по избор 
на купувачот, и важат за конопово стебленце од од-
редена класа и вообичаен квалитет во прометот. 

3. Сојузната дирекција за резерви на индустрис-
ки производи (во понатамошниот текст: Дирекција-
та) ќе ги презема оние количини на конопово стеб-
ленце што кај неа се регистрирани до 15 мај 1974 
година. 

4. Дирекцијата и производителите со договор ги 
утврдуваат роковите на преземањето и другите ус-
лови на испораката на коноповото стебленце. 

5. Дирекцијата може да овласти одделни органи-
зации на здружениот труд да купуваат конопово 
стебленце за нејзина сметка во смисла на одредбите 
на оваа одлука. 

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

Р. п. бр. 367 
25 декември 1973 година 

Белград 

Сојузен извршев совет 

ч Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

983. 
Брз основа на член 31 од Законот за општестве-

на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 од Одлуката за 
утврдување на основните земјоделски производи 
што се сметаат како земјоделски производи од ин-
терес за целата земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 
40/72), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ЦЕНИ ЗА СУРОВ НАМУК 

ОД РОДОТ НА 1974 ГОДИНА 

- 1, На организациите на здружениот труд што се 
занимаваат со производство на суров' памук сами 
или во кооперација со индивидуални земјоделски 
производители и на индивидуалните производители 
(во понатамошниот текст: производителите), им се 
обезбедуваат гарантирани цени за суров памук од 
родот на 1974 година, и тоа за: 

I класа, просечен рандман 31 
. II класа, просечен рандман 30 
III класа, просечен рандман 30 
IV класа, просечен рандман 28 

Дин /kg 
8,69 
8,39 
8,09 
7,85 

6 Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

R п. бр. 368 
25 декември 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

984. 
Врз основа на член 31 од Законот за општестве-

на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 од Одлуката 
за утврдување на основните земјоделски производи 
што се сметаат како земјоделски производи од ин-
терес за целата земја („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 40/72), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ЦЕНИ ЗА ВОЛНА ЗА 1974 

ГОДИНА 

1. На организациите на здружениот труд што 
произведуваат волна сами или во кооперација со ин-
дивидуални земјоделски производители, и на инди-
видуалните производители (во понатамошниот текст: 
производителите), им се обезбедуваат во 1974 година 
гарантирани цени за волна, и тоа: 

Дин/kg 
90,25 
78,50 
71,75 
59,70 
47,55 
43,45 
37,60 
36,05 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразби-
раат франко откупното место на продавачот, а ва-
жат за суров памук со 8 5% влага. 
' 3. Сојузната дирекција за резерви на индустрис-

ки ПРОИЗВОДИ (ВО понатамошниот текст: Дирекци-
јата) е должна да ги купува по цените и под услови-
те од оваа одлука сите количини на суров памук од 
родот на 1974 година кои производителите ќе и ги 
понудат заради купување и купениот суров памук 
што производителите ќе и го стават на располагање 
да ги преземе во рок од два месеци од денот на 
ставањето на располагање. 

4. Дирекцијата и производителите с̂о договор ги 
утврдуваат роковите на преземањето и другите ус-
лови на испораката на суровиот памук. 

5. Дирекцијата може да овласти одделни органи-
зации на здружениот труд да купуваат суров памук 
за нејзина сметка во смисла на одредбите на оваа 
одлука. -

за волна мерино екстра класа 
за волна мерино I класа 
за волна полумерино 1а класа 
за волна полумериво 16 класа 
за волна цигаја Па класа 
за волна цигаја Иб класа 
за волна руда прамечка Ilia класа 
за волна руда праменка 1116 класа 
Одредбите на оваа одлука се применуваат и врз 

организациите на здружениот труд што вршат про-
мет на волна, и тоа за количините на волна од до-
машно производство произведени во кооперација со 
производители на волна. 

Цената на волната стрижена од јагниња Дари-
на) од иста класа според југословенскиот стандард е 
пониска за 5% од цените од став 1 на оваа точка. 

Цените на волната во боја од соодветни класи 
според југословенскиот стандард се пониски за 10% 
од цените од став 1 на оваа точка. 

Цените на табачкага волна се пониски за 20% 
од соодветната цена за рунска волна, ако поради 
симнување со хемикалии волната не е битно оште-
тена. Ако оштетувањето е поголема купувачот и 
продавачот спогодбено ја утврдуваат цената сраз-
мерно со оштетувањето. 

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подраз-
бираат франко натоварено во вагон, брод или дру-
го превозно средство во местото на продавачот, по 
избор на купувачот. 

Цените се подразбираат врз база на прана вол-
на и се однесуваат на квалитетот на почната про-
пишан со југословенскиот стандард JUS F.B1.012 до-
несен со Решението за југословенскиот сто ида од за 
волнено влакно („Службен лист на СФРЈ", бр. 19/72). 

3. Сојузната дирекција за резерви на индустрис-
ки производи (во понатамошниот текст: Дирекција-
та) е должна да ги купува по цените и под условите 
од оваа одлука сите количини на волна -што произ-
водителите ќе и ги понудат заради купување и ку-
пената волна што производителите ќе и ја стават на 
располагање да ја преземе во роте од 60 дена од де-
нот на- ставањето на 'располагање. 
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4. Дирекцијата и производителите со договорот 
ги утврдуваат роковите на преземањето и другите 
услови на испораката на волната. 

5. Дирекцијата може да овласти одделни орга-
низации на здружениот труд да купуваат волна за 
нејзина сметка во смисла на одредбите од оваа од-
лука. 

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Р. п. бр. 369 
25 декември 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

985. 

Врз основа на член 31 од Законот за. општес-
твена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 од Одлуката за 
утврдување на основните земјоделски производи 
што се сметаат како земјоделски производи од инте-
рес за целата земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 
40/72), Сојузниот извршен совет донесува 

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

ЧОГЛЕД И СОЈА ОД РОДОТ НА 1974 ГОДИНА 

1. Организациите на здружениот труд што се 
занимаваат со преработка на сончоглед и соја (фаб-
риките на масло) ќе купуваат сончоглед и соја од 
родот на 1974 година од организациите на здруже-
ниот труд што произведуваат или откупуваат сон-
чоглед и соја од индивидуалните земјоделски произ-
водители по цена која не може да биде пониска, 
и тоа: ' 

Дин/Kg 
1) за сончоглед 3,13 
2) за соја 3,50 
Цените од став 1 на оваа точка се подразбираат 

за еден килограм сончоглед односно соја, франко 
магацин, вагон, шлеп или друго превозно средство 
во местото на продавачот, по избор на купувачот. 

2. Цените од точка 1 на оваа одлука важат за 
сончоглед кој содржи 42% масло, 11% влага и 3% 
нечистотија, а за соја која содржи 13% влага и 2% 
нечистотија. 

За сончоглед за секој цел процент содржина на 
Масло над или под 42% минималната цена се зголе-
мува односно се намалува'за 0,06 динари по еден 
килограм, со тоа што дропките се земаат предвид. 

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

Организациите на здружениот труд што откупу-
ваат сончоглед и соја од индивидуалните земјоделски 
производители, можат да засметаат на име трошоци 
за договарањето на откупот најмногу 0,15 динари по 
еден килограм сончоглед и соја. 

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

Р. п. бр. 370 
25 декември 1973 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

986. 
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 НАЧИНОТ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ ЗА 

ЛАБОРАТОРИСКИ ХЕМИКАЛИИ 

1. Организациите на здружениот труд што про-
изведуваат лабораториски хемикалии можат спо-
годбено, во рамките на Стопанската комора на Ју-
гославија своите ПОСТОЈНИ продажни цени да ги на-
големат во просек за 20%, со усогласување на це-
ните по основните групи на тие производи. Склу-
чената спогодба е полноважна ако со неа се согласи 
Сојузниот завод за цени, а се применуваат по дава-
њето на таа согласност. 

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

Р. п. бр. 371 
25 декември 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

987. 
Врз основа на член 31 од Законот за општестве-

на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 од Одлуката 
за утврдување, на основните земјоделски производи 
што се сметаат како земјоделрки производи од ин-
терес за целата земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 
40/72), Сојузниот извршен совет донесува 

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

ЌЕРНА РЕПА ОД РОДОТ НА 1974 ГОДИНА 

1. Организациите на здружениот труд што се за-
нимаваат со производство на шеќер (фабриките на 
шеќер) шеќерната репа од родот на 1974 година 
ќе ја купуваат од организациите на здружениот 
труд што произведуваат или откупуваат шеќерна 
репа од индивидуални производители (во поната-
мошниот текст: организациите) по цена која не мо-
же да биде пониска од 0,41 динар за еден килограм. 

Организациите, при договарањето на откупот на 
шеќерната репа од индивидуални земјоделски про-
изводители, можат да засметаат за трошоците на 
договарањето на откупот најмногу 0,023 динари за 
еден килограм шеќерна репа. 

Фабриките на шеќер со организациите ќе до-
говараат купување на шеќерна репа, по правило, по 
дигестија. Во тој случај цената од став 1 на оваа 
точка важи за шеќерна репа со дигестија од 1 5 , 5 % . 
За секој цел процент на поголема' или помала ди-
гестија од 15,5%, цената се зголемува односно се 
намалува за 0,0265 динари за еден килограм, со тоа 
што дропките се земаат предвид. 

2. Цената од точка 1 на оваа одлука важи за 
чиста шеќерна репа по одбивање на тежината на 
туѓи примеси, земја п неисправно од режани глави, 
лисје, жилички и опавчиња, франко натоварна ста-
ница ,во местото на организацијата а по избор на 
купувачот, при железничката, бродската односно 
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камионската рампа, кеј или дигалка, приготвено за 
натовар во превозно средство. 

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

Р. п. бр. 372 
25 декември 19^3 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

988. 
Врз основа на член 31 од Законот за општестве-

на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 од Одлуката 
за утврдување на основните земјоделски производи 
што се сметаат како земјоделски производи од ин-
терес за целата земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 
40/72), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ЦЕНИ ЗА ОРИЗОВА АРПА 

ОД РОДОТ НА 1974 ГОДИНА 

1. На организациите на здружениот труд што се 
занимаваат со производство на оризова арпа сами 
или во кооперација со индивидуални земјоделски 
производители, и на индивидуалните производители 
(во понатамошниот текст: производителите), им се 
обезбедуваат гарантирарш цени за оризова арпа (не-
лупен ориз) од родот на 1974 година, и тоа: 

Дин/kg 
1) за I класа 3,63 
2) за II класа 3,33 
3) за III класа 3,21 

2. Сојузната дирекција за резерви на прехран-
бени производи (во понатамошниот текст: Дирек-
цијата) е должна да ги купува по цените и под ус-
ловите од оваа одлука сите количини на оризова 
арпа што производителите ќе и ги понудат заради 
купување и купената оризова арпа што производи-
телите ќе и ја стават на располагање да ја преземе 
во рок од три месеци од денот на ставањето на рас-
полагање. Ако Дирекцијата во наведениот рок не ги 
преземе купените количини на оризова арпа, таа е 
должна на производителот да му ги надомести тро-
шоците на складирањето за непреземените количи-
ни, сметајќи од денот на истекот на рокот во кој 
Дирекцијата била должна да ги преземе купените 
количини. 

3. Цените од точка 1 на оваа одлука се подраз-
бираат франко вагон натоварна станица на произ-
водителот, франко магацин на железничката стани-
ца на производителот или франко магацин на мел-
ница за производителите што се занимаваат со про-
изводство на оризова арпа сами или во кооперација 
со индивидуални земјоделски производители — по 
избор на Дирекцијата, а за индивидуалните произво-
дители — франко магацин на организациите на здру-
жениот труд кои Дирекцијата ги овластила да вршат 
откуп, за нејзина сметка, и тоа за оризовата арпа 
наполно зрела, здрава, без дефектни и оштетени зр-
на, незаразена со болести или штетници, од след-
ниот квалитет: 

1) за I класа — иста сорта, со најмногу 3% цр-
вени зрна, 2% примеси и нечистотија и 14% влага; 

2) за И класа - иста сорта, со најмногу 15% 
црвени зрна, 2% примеси и нечистотија и 14% влага; 

3) за III класа — разни сорти, со над 15% цр-
вени зрна, со најмногу 2% примеси и нечистотија и 
14% влага;. 

4. Ако оризовата арпа има процент на примеси 
и нечистотија или влага поголем или помал од про-
центот од точка 3 на оваа одлука, гарантираната 
цена за секој поголем односно помал процент на 
примеси и нечистотија или влага ќе се намали од-
носно ќе се зголеми за истиот процент (1 :1). Дроп-
ките се земаат предвид. 

5. Дирекцијата не е должна да купува оризова 
арпа, без оглед на класата, која има влага повеќе 
од 18%, или примеси или нечистотија повеќе од 8% 
за I класа, повеќе од 15% за II класа и повеќе од 
18% за III класа. 

6. Дирекцијата и производителите ги утврду-
ваат со договор роковите на преземањето и другите 
услови на испораката на оризовата арпа. 

7. Дирекцијата може да овласти одделни орга-
низации на здружениот труд да купуваат оризова 
арпа за нејзина сметка во смисла на одредбите на 
оваа одлука. 

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

Р. п. бр. 373 
25 декември 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

989. 
Врз основа на член 87 став 3 и член 88 став 2 

од Законот за девизно' работење („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 36/72, 71/72 и 52/73), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗНОСОТ НА ПОСТОЈАНИТЕ ДЕВИЗНИ РЕ-
ЗЕРВИ И ЗА НАЈМАЛИОТ ИЗНОС НА ТЕКОВНИ-

ТЕ ДЕВИЗНИ РЕЗЕРВИ 

1. Во рамките на пропорциите на платниот би-
ланс за 1973 и 1974 година се утврдуваат постојани 
девизни резерви во износ од 6.400,000.000 динари. 

2. Постојаните девизни резерви од точка 1 на 
оваа одлука ги сочинуваат златото и хартиите од 
вредност со кои располага Народната банка на Ју-
10славија и дел од побарувањата на Народната бан-
ка на Југославија во девизи што се од значење за 
одржување на ликвидноста во меѓународните пла-
ќања што се наоѓаат на сметките во странство. 

3. Во рамките на пропорциите на платниот би-
ланс за 1974 година се утврдува дека најмалиот из-
нос на тековните девизни резерви во 1974 година 
може да изнесува' 6.400,000.000 динари. 

Тековните девизни резерви ги сочинуваат поба-
рувањата на Народната банка на Југославија во де-
визи што се од значење за одржување на ликвид-
носта во меѓународните плаќања што се наоѓаат на 
сметките во странство, освен делот на тие -побару-
вања што според точка 2 на, оваа одлука ги сочи-
нува постојаните девизни резерви. 

Народната банка на Југославија ќе го известува 
Сојузниот извршен совет за состојбата и движењето 
на тековните девизни резерви. 

/ 4. Со средствата на постојаната девизна резер-
ва и на тековната девизна резерва, во смисла на 
член ' 36 од Законот за девизно работење, ракува 
Народната банка на Југославија. 
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5. Се овластува Народната банка на Југославија 
дел од постојаните девизни резерви од точка 1 и д е л 
од тековните девизни резерви од точка 3 на оваа 
одлука да може да пласира во странство, водејќи 
при тоа сметка со, ангажирањето на тие девизни 
резерви да не се загрозува извршувањето на обвр-
ските што во смисла на чл. 87 и 89 од Законот за 
девизно работење, се намируваат од средствата на 
девизните резерви. 

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за износот на 
постојаните девизни резерва и за најмалиот износ 
на тековните девизни резерви („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 70/72). 

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

Р. п. бр, 374 
25 декември 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

890. 

Врз основа на член 31 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 
25/72 и 35/72), во врска со точка 1 од Одлуката за ут-
врдување на основните земјоделски производи што 
се сметаат како земјоделски производи од интерес 
за целата земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 40/72), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА МИНИМАЛНИТЕ ОТКУПНИ ЦЕНИ НА ТУТУ-

НОТ ОД РОДОТ НА 1974 ГОДИНА 

1. Организациите на здружениот труд што се 
занимаваат со производство, обработка и преработка 
на тутун, (во понатамошниот текст: организациите) 
ќе купуваат од индивидуални производители и од 
граѓански правни лица тутун од родот на 1974 година 
но цените кои не можат да бидат пониски од: 

а) за македонски ароматичен тип тутун: 
1) сорти „Јака" и „Дебел": 

класа I 
„ И 
„ Ш а 
„ Шб 
„ IVa 
и IV6 
„ V 
„ VI . 

мувлосан 

2) сорта „Прилеп": 
класа I 
, и И 

и Ш а 
и III6 
И IVa 
„ IV6 
и v 
,. VI 

мувлосан 

Дин/kg 
59,35 
49,25 
43,60 
38,50 
32,85 
27,80 
22,75 
18,30 
14,08 

50,50 
41,70 
36,00 
31,60 
27,15' 
22,75 
18,95 
1 5 , 8 0 

12,65 

б) за македонски дополнителен тип тутун: 

1) сорти „Јака" и „Џебел": 
класа I 

и И 
„ Ш 
И IV 
о V 
„ VI 

мувлосан 

2) сорта „Прилеп": 
класа I 

И 
III 
IV 
V 
VI 

мувлосан 

3) сорта „Баина Башта": 
класа I 

" П 
„ III 
И IV 
„ V 
„ VI 

мувлосан 

в) за тип тутун „Отља": 
класа 1 

„ И 
и Ш а 
и III6 
и IVa 

IV6 
П Va 
„ V6 
и VI 

мувлосан 

г) за тип тутун „Просочан": 
класа I 

и И 
„ III 
„ IV 
и v 
„ VI 

мувлосан 

д) за херцеговски тип тутун сорта „Равњак": 
класа 1а 

„ 16 
„ На 
„ Иб 
и Ш а 
„ Ш б 

IVa 
„ IV6 
„ Va 
и V6 
„ VI 

мувлосан 

ѓ) за босански тип тутун сорта „Равњак": 
класа I 

II 
III 
IV 
V 
VI 

мувлосан 

Дин/kg 

29,05 
26,50 
24,00 
21,45 
17,70 
17,05 
14,08 

24,00 
21,45 
19,55 
18,30 
16,40 
14,50 
12,65 

29,05 
26,50 
24,00 
18,30 
14,55 
10,75 
10,10 

30,30 
26,55 
24,00 
21,50 
18,30 
15,80 
14,55 
13,30 
10,75 
10,10 

21,45 
18,95 
16,40 
14,30 
11,90 
9.50 
7,60 

34,90 
31,85 
30,05 
27,30 
25,40 
23 Л О 
22,00 
19,95 
18.40 
16,05 
13Д5 
ИДО 

20,85 
18,50 
15,75 
12,60 
9,45 
7,40 
5,30 
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е) за војводински типови тутун „Нова Црња", „Сеге-
динска ружа" и „Зрењанин": 

Дин/kg 
класа I 14,90 

II 13,30 
и HI 12,10 

IV 10,90 
П V 9,80 
„ VI 8,60 

мувлосан 6,85 

ж) за типови тутун „Светла Вирџинија", „Вирџинија 
Ц-17" и „Столац": 

26,65 
23,70 
20,40 
16,80 
13,30 
10,00 
7,35 

з) за тип тутун „Авала": 
класа I 19,80 

II 17,50 
„ III 15,20 

IV 12,90 
„ V 11,65 
„ VI 9,90 

мувлосан 7,70 

ѕ) за тип тутун „Дрина": 
класа 1 24,00 

„ II 20,20 
„ III 17,05 
„ IV 13,90 
„ V 12,00 
„ VI 9,50 

мувлосан 8,85 

и) за тип тутун „Берлеј": 
класа I 19,70 

II 17,90 
„ III 16,05 

IV 13,40 
„ V 10,90 
„ VI 8,75 

мувлосан 6,80 

2. Цените од точка 1 на оваа одлука важат 
франко вагон или франко магацин, по избор на ор-
ганизацијата. 

За тутун во бали (некни) кој претставува меша-
ница на две соседни класи тутун, важат минимал-
ните откупни цени за пониската класа на тутун. 

Ако тутун во бали претставува мешаница на по-
веќе класи, со вештачење се утврдува средната кла-
са и за таков тутун важи минималната откупна цена 
за прва пониска класа од утврдената средна класа. 

За тутун во низи (некалапен) важат минимал-
ните откупни цени што за 15% се пониски од цените 
одредени во точка 1 на оваа одлука за ист тип, сорта 
и класа на тутун. 

За невообичаено влажен тутун, чија невообичае-
на влажност е утврдена со вештачење, важат мини-
малните откупни цени за една класа подолу, а за 
тутуни од најниска класа важат минималните от-
купни цени за мувлосан тутун. 

Тутунски ситнеж и тутунски отпадоци се презе-
маат без надоместок, а се признаваат при раздол-
жување само ако произлегуваат од матичен лист. 

Ако во тутунот има мувлосан тутун, количината 
на овој тутун се утврдува со вештачење и за неа ва-
жат минималните откупни цени за мувлосан тутун. 

Ако песок, земја или други туѓи предмети се из-
мешани со тутун, нивната тежина, утврдена со веш-
тачење, се одбива од тежината на тутунот. 

3. Организациите се должни при преземањето на 
тутунот да се придржуваат кон Мерилата за класи-
фикацијата на тутунот (Додаток на „Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 27/61). 

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

Р. п. бр. 375 
25 декември 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Џемал Биедиќ, с. р. 

991. 
Врз основа на член 4 став 1 од Законот за ком-

пензацијата на производителите на вештачки ѓуб-
риња во 1974 и 1975 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 71/73, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗНОСОТ И ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ДАВАЊЕ КОМ-
ПЕНЗАЦИЈА НА ИМЕ РАЗЛИКА ВО ЦЕНАТА НА 

ВЕШТАЧКИТЕ ЃУБРИЊА 

1. На организациите на здружениот труд што 
произведуваат или увезуваат вештачки ѓубриња им 
се одобрува компензација за вештачките ѓубриња 
продадени и испорачани на следните купувачи: 

1) на 'Организациите на здружениот труд што се 
занимаваат со земјоделство, со шумарство, со мелио-
рација на шумски и планински пасишта, со заштита 
на земјиште од порои и ерозија и со одгледување на 
риби во слатководни рибници — за количините на-
бавени за тие дејности, ако ги вршат сами или во 
кооперација со индивидуални земјоделски произво-
дители; 

2) на организациите на здружениот труд што вр-
шат огледи со вештачки ѓубриња и школуваат од-
носно оспособуваат кадри во земјоделството и шу-
марството — за количините потребни за изведување 
на огледите или наставата; 

3) на организациите на здружениот труд — за 
количините набавени за понатамошна продажба на 
купувачите од одредбите под 1 и 2 на оваа точка и 
на индивидуалните земјоделски производители, под 
услов при формирањето на малопродажната цена на 
вештачките ѓубриња врз набавната цена да ја зас-
метаат пропишаната маржа; 

4) на индивидуалните земјоделски производите-
ли — ако организациите на здружениот труд што 
произведуваат, вештачки -ѓубриња, вештачките ѓуб-
риња им ги продале по цените формирани според 
важечките прописи за цените и маржите. 

2. Компензацијата од оваа одлука се одобрува по 
еден килограм активна хранлива материја, во след-
ните износи: 

Динари 
1) кај азотните ѓубриња од домашно производ-

ство — за 1 kg активна хранлива материја 
3NT —' - — — — — — — — — — 0,75 

2) кај фосфорните ѓубриња од домашно про-
изводство— за 1 kg активна хранлива ма-
терија Р2О5 - - - - - - - 0,67 

3) кај мешаните и комплетните ѓубриња од 
домашно производство — за 1 kg активна 
хранлива материја 
ЗЅГ — — — — — — — — — — — 0,75 
Р 2 О 5 - - - - - - - - - - 0 , 6 7 

3. Количината на активната хранлива материја' 
за која се дава компензација се утврдува врз основа 
на важечките прописи за југословенските стандарди, 
односно врз основа на прописите за состојките и за 

класа I 
,, П 
„ Ш 
и IV 

V 
„ VI 

мувлосан 
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другите особини на вештачките ѓубриња и за испи-
тувањето на тие ѓубриња. 

Компензацијата за еден килограм активна хран-
лива материја по поодделните видови ѓубриња од 
точка 2 на оваа одлука се одобрува под услов одоб-
рената продажна цена на производителот на ѓубри-
њата на купувачите од точка 1 на оваа ,одлука да им 
се намали за износот на компензацијата од точка 2 
на оваа одлука и да се пресмета франко натоварено 
во вагон на железничката станица или во фабри-
ката на производителот, или франко натоварено во 
брод односно шлеп во пристаништето на производи-
телот. 

4. За вештачките ѓубриња од увоз компензаци-
јата се дава за ѓубрињата наведени во точка 2 на 
оваа одлука односно за на нив слични вештачки ѓу-
бриња според содржината на активната хранлива 
материја во вештачките ѓубриња. 

Компензацијата за вештачките ѓубриња од став 
1 на оваа точка се одобрува во височина на разли-
ката помеѓу набавната цена на вештачките ѓубриња 
франко југословенската граница или CIF југосло-
венска лука (во која се содржани одредените водови 
и височините на трошоците) наголемени за трошоци-
те од границата односно од луката до истоварната 
станица на купувачот, освен за трошоците на воза-
рината — и одобрената продажна цена на тие или 
на слични вештачки ѓубриња од домашно произ-
водство намалена за износот на компензацијата во 
смисла на точка 2 на оваа одлука. , 

Компензацијата од став 2 на оваа точка не може 
да биде поголема од компензацијата што се дава за 
единица активна хранлива материја за соодветни 
вештачки ѓубриња од домашно производство. 

Проверување на пресметката на разликите од 
став 2 на оваа точка извршена од страна на подноси-
телот на барањето за компензацијата и исплатата на 
проверениот износ иа разликата ги врши Службата 
на општественото книговодство. 

5. Компензацијата од точка 2 на оваа одлука се 
исплатува само за вештачките ѓубриња што според 
својот квалитет им одговараат на важечките пропи-
си за југословенските стандарди или на прописите за 
квалитетот односно за состојките и за другите осо-
бини ка вештачките ѓубриња. 

-6. Корисникот на компензацијата што поднесува 
барање за компензација во смисла на одредбите на 
точ. 1 и 4 на оваа одлука, е должен во фактурата да 
назначи дека поднесел барање за компензација. 

7. Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни 
за прекршок организацијата на здружениот труд 
што ќе оствари компензација за количина на веш-
тачки ѓубриња за која компензацијата веќе е оства-
рена, или организацијата на здружениот труд што не 
ќе постапи во смисла на одредбата на точка 6 од 
о-ваа одлука. 

Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни 
за прекршок организацијата на здружениот труд или 
друго правно лице кое вештачките ѓубриња купени 
по цената намалена за износот на компензацијата 
според оваа одлука, ќе ги продаде за намени спро-
тивни на одредбите на точка 1 од оваа одлука. 

За прекршокот од ст. 1 и 2 на оваа точка со 
парична казна до 1000 динари ќе се казни и одговор-
ното лице во организацијата на здружениот труд или 
во друго правно лице. 

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 1 

Р. п. -бр. 376 
5 декември 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

992. 

Врз основа на член 60 од Законот за девизно 
работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 36/72, 
71/72 и 52/73), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕНИ 
ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1974 

ГОДИНА 

1. Девизите за потребите на федерацијата во 
1974 година, утврдени во износ од 3.247,000.000 ди-
нари со Одлуката за утврдување на вкупниот износ 
на девизите за потребите на федерацијата, репуб-
ликите и автономните покраини за 1974 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 71/73), можат да се 
користат за нестоковни и стоковни плаќања на со-
јузните органи, на одредени органи на општестве-
ните организации што својата дејност ја вршат на 
територијата на целата Југославија, на установи и 
на граѓански правни лица, како и за намирување 
на други потреби на федерацијата,, и тоа: 

1) за нестоковни плаќања — до 
износот од 821,264.500 динари 

2) за стоковни плаќања — до 
износот од 2.050,734.500 динари. 

Од вкупниот износ на девизите од став 1 на 
оваа точка се издвојува износ од 375,001.000 динари 
за намирување на непредвидени и недоволно пред-
видени расходи (средства на резервата). 

Се овластува сојузниот секретар за финансии 
по барањата на надлежните наредбодавци да одо-
брува средства од резервата од став 2 на оваа точ-
ка, кои во секој поединечен случај да не премину-
ваат износ од 100.000 динари. 

2. Со Распоредот на девизите за 1974 година, кој 
е отпечатен кон оваа одлука и е нејзин составен 
дел, се утврдуваат, во границите на износите од то-
чка 1 став 1 на оваа одлука, највисоките износи на 
девизите за поодделни корисници. 

3. Од вкупниот износ на девизите од точка 1 на 
оваа одлука можат да се користат 65% во девизи 
што се од значење за одржување на ликвидноста 
во меѓународните плаќања, а 35% во други девизи. 

Се овластува сојузниот секретар за финансии 
да може да им одобрува на поодделни корисници 
користење на девизи во поголеми односно помали 
проценти од процентите утврдени во став 1 на оваа 
точка, со тоа што вкупниот износ на девизите да 
не може да премине 65% во девизи што се од зна-
чење за одржување на ликвидноста во меѓународ-
ните плаќања. 

4. Се овластува сојузниот секретар за финансии 
да го распореди износот на девизите од редниот 
број 67 на Распоредот на девизите за 1974 година 
врз поодделни корисници. 

5. Заради рамномерно користење на девизите од 
точка 1 на оваа одлука Сојузниот секретаријат за 
финансии, во согласност со потребите на корисни-
ците и со насоките на Сојузниот извршен совет, ја 
утврдува динамиката на користењето на девизите 
за секое тримесечје. 

6. Се овластува сојузниот секретар за 'финансии 
по барањата на надлежните наредбодавци да вр-
ши измена на намената и височината на средствата 
утврдени за нестоковните плаќања во Распоредот 
на девизите за 1974 година. 
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7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Р. п. бр. 377 
25 декември 1973 година 

Белград 

Сојузен извршев совет 

Претседател,, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

РАСПОРЕД НА ДЕВИЗИТЕ ЗА 1974 ГОДИНА 

Реден 
број К о р и с н и к Изразено во динари 

1 2 3 

1 Претседателство на Соци-
јалистичка Федеративна 
Република Југославија 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— други плаќања 

2,240.000 
160.000 2 , 4 0 0 . 0 0 0 

С Т О К О В Н И плаќања 112 ООО 

Вкупно 2,512.000 

2 Сојузна скупштина 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 2,364.000 
— котизации 120. ОСО 
— други плаќања 16.000 2,500.000 

Стоковни плаќања 5,ООО ООО 

Вкупно 7,500 ООО 

3 Секретаријат за законо-
давство на Сојузната ску-
пштина 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 10 ООО 

Вкупно 10 000 

4 Совет на федерацијата 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 80.000 

Вкупно 80 ООО 

5 Кабинет на Претседателот 
на Републиката 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 8 000 
— други плаќања 552.000 560.ОСО 

Стоковни плаќања 48 0,00 

Вкупно 6 0 8 . 0 0 0 

6 Сојузен извршен совет 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања е,8бо.ооа 
— други плаќања одов WIQQQ 

Стоковни плаќања ЗДЗЗ.000 

Вкупно' 16,573.000 

? Центар за информациона 
и документациона деј-
ност на Сојузниот извр-
шен совет 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
Стоковни плаќања 

Вкупно 

Вкупно 

9 Врховен суд на Југосла-
вија 
Нестоковни враќања: 
— службени патувања 

Вкупно 

10 Сојузно јавно обвинител-
ство 
Неетоковни плаќања: 
— службени патувања 

Вкупно 

11 С О Ј У З Н О јавно правобра-
нителство 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 

Вкупно 

12 Сојузен секретаријат 
надворешни работи 
Нестоковни плаќања: , 
— службени патувања 
— претставништва 
— котизации 
— други плаќања 

Стоковни плаќања 

Вкупно 

14,975.000 
397,031.000 
15,498.000 
14,580.000 

15-.000 
1,236.000 

1 , 2 5 1 . 0 0 0 

8 Уставен суд на Југосла-
вија 
Нестоковни плаќања: 
— службени пакувања 70.000 
— други плаќања 61.000 131.000 

131.000 

10 000 

IftOOfr 

шш 

10-.000 

43 ЈОСО 

4 3 ООО 

442, от 0fJ0' 

9,800.000 

451,884.000 



Страна 2134 - " Б р о ј 71 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 28 декември 1973 

1 2 

13 Сојузен секретаријат за 
народна одбрана 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 1,700 000 
— претставништва 17,420.000 
— котизации 71.000 
— лекувања во странство 1,000.000 
— специјализации 15,000.000' 
— други плаќања 1,209.000 
Стоковни плаќања 
Вкупно 

14 Сојузен секретаријат за 
внатрешни работи 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 1,200.000 
— котизации 377.000 
— специјализации 520.000 
— други плаќања 5,220.000 

Стоковни плаќања 

Вкупно 
15 Сојузен совет за безбед-

ност на сообраќајот 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

7.000 
17.000 

Вкупно 
16 Сојузен секретаријат за 

стопанство 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 375.000 
— котизации 415.000 
— други плаќања 85.000 

Вкупно 
17 Сојузен секретаријат 

пазар и цени 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 

за 

Вкупно 
18 Сојузен пазарен инспек-

торат 
Нестоковни плаќања! 
— службени патувања 
Вкупно 

19 Сојузен секретаријат за 
земјоделство 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— други плаќања 

700.000 
850.000 

Стоковни плаќања 
Вкупно 

20 Сојузен секретаријат за 
финансии 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 592 000 
— котизации 10,672 000 
— трансфер на наслед-
ства 2,000.000 
— други плаќања 46.000 
Вкупно 

875.000 

28 ООО 

28 ООО 

62.000 

62.000 

1,550.000 

660 ООО 
2,210.000 

1 3 , 3 1 0 0 0 0 

13,106.000 

21 Сојузен девизен инспе 
торат 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
Вкупно 

36,400.000 

1.814,600.000 
1.851,000.000 

Вкупно 

7,317.000 

44,338 ООО 
51,655.000 

23 Сојузен секретаријат за 
труд и социјална полити-
ка 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 
— лекувања во странство 
— други плаќања 

224.000 
50 ООО 

300.000 
4.046.000 

Стоковни плаќања 
Вкупно 

24.000 
24.000 

24 Сојузно биро за работи на 
вработувањето 
Нсстоковни плаќања: 
— службени патувања 
— специјализации 
— други плаќања 

385 ООО 
15,000.000 
60,000.000 

Вкупно 
875.000 25 Сојузен секретаријат 

сообраќај и врски 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

200.000 
1.313.000 

Вкупно 

Стоковни плаќања 

Вкупно 

27 Сојузна управа за радио-
врски 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
Стоковни плаќања 

Вкупно 

Вкупно 

223.000 
223.000 

22 Сојузен секретаријат за 
надворешна трговија 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 787.000 
- котизации 1,045.000 

Стоковни плаќања 
1,832.000 

100.000 

1,932.000 

4,620.000 

500.000 
5,120.000 

75,385 ООО 

75,385.000 

1,513.000 

1,513.000 
26 Сојузна управа за цивил-
^ на воздушна пловидба 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 250 000 
— котизации 494.500 
— специјализации 188.000 
— други плаќања 250.000 1,162.5:0 

53,841 500 

55,004 ООО 

60 ОП0 
2.063.000 

2,123 ООО 

28 Сојузен секретаријат за 
правосудни и општи у-
правни работи 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 229.000 
- котизации 94 0QO 323 009 

4,400.000 
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29 Сојузна управа за царини 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 400.000 
— претставништва 592 500 
.-- котизации 256 500 

Стоковни плаќања 

Вкупно 

30 Сојузен завод за опште-
ствено планирање 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 

36 Сојузен завод за патенти 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 

1,249.000 

6,900Л)С0 

8,149.г10 

210,000 

Вкупно 21Q.OCO 
.31 Сојузен завод за цени 

Нестоковни плаќања: 
— службени , патувања 56.000 
Вкупно 56.000 

32 Сојузен завод за меѓуна-
родна научна, просветно-
-културна и техничка со-
работеа 
Нестоковни плаќања: 

1 

— службени патувања 2,774.000 
— котизации 3,821.000 
— други плаќања В,971.000 15,566.000 

Стоковни плаќања 5,267.000 

Вкупно 20,833.000 

33 Сојузен завод за статис-
тика 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 178.000 
— котизации 6.000 184.000 

Стоковни плаќања 
i 

4,715.000 
Вкупно 4,899.000 

34 Сојузен хидрометеоролош-
ки завод 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 89.000 
— котизации 1,152.000 

"— Други плаќања 192.000 1,433.0П0 

Стоковни плаќања 9,346.000 

Вкупно 10,779.000 

35 Југословенски завод за 
стандардизациј а 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 87.000 
— котизации 461.000 548 ООО 
Стоковни плаќања 200.000 
Вкупно 748.000 

1 2 3 
37 Сојузна управа за мери 

и скапоцени метали 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

25.000 
190.000 215.000 

Стоковни плаќања 3,576.000 
Вкупно . 3,791.000 

38 Сојузен геолошки завод 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 9.000 
Вкупно 9.000 

39 Сојузна дирекција за ре-
зерви на прехранбени 
производи 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 90.000 
Вкупно 90.000 

40 Сојузна дирекција за ре-
зерви на индустриски про-
изводи 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 220.000 
Вкупно 220.000 

41 Југословенска слободна 
зона во Солун 
Нестоковни плаќања: 
— претставништва 8,528.000 
Вкупно 8,528.000 

42 Југословенска комисија за 
соработка со ООН за про-
света, наука и култура 
(UNESCO) 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 150.000 
- котизации 4,222.000 
Вкупно 

43 Југословенска комисија за 
соработка со Меѓународ-
ниот фонд на ООН за по-
мош на децата (UNICEF) 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
Вкупно 

44 Југословенска комисија за 
соработка со меѓународ-
ни здравствени организа-
ции 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

53.000 
7,296.000 

Вкупно 

72.000 

45 Југословенска комисија за 
соработка со Меѓународ-
ната организација на тру-
дот (MOT) 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 100 ООО 
- котизации 2,934.000 

4,372.0^0 
4,372.000 

61 ООО 
61 ООО 

7,349 ООО 

7,349 ООО 

3,034.000 

Вкупно 72.000 Вкупно 3,034.000 
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46 Југословенска комисија за 
соработка со ООН за ис-
храна и земјоделство 
(FAO) 
Нестоковни плаќања: 
— котизации 4,197 ООО 

Вкупно 4,197.000 

47 Југословенска комисија за 
заштита од загадување на 
морето и на водите на 
внатрешните пловни па-
тишта 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 25 ООО 

Вкупно 25.000 

48 Секретаријат на Сојузни-
от извршен совет за зако-
нодавни и правни работи 
Нестоковни плаќања: 
-у службени патувања 
Стоковни плаќања 

100.000 
10.000 

Вкупно 1 1 0 ООО 

49 Секретаријат на Сојузни-
от извршен совет за сле-
дење на стопанските дви-
жења 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 100.000 

Вкупно 100.000 

50 Секретаријат на Сојузни-
. от извршен совет за ин-

формации 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— специјализации 
— други плаќања I 
СТОКОВНИ плаќања 

316.000 
85.000 

180.000 581.000 

3,620 ООО 
Вкупно 4,201.000 

51 Управа за репрезентатив-
ни објекти — Работна 
единица Белград 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— други плаќања 

Стоковни плаќања 

5.000 
121.000 126.000 

228.000 

Вкупно 354.000 
52 Управа за репрезента-

тивни објекти — Работна 
единица Бриони 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
СТОКОВНИ плаќања 

9.000 
137.000 

Вкупно 146.000 
53 Сервис за одржување на 

објектите за потребите на 
репрезентацијата на сојуз-
ните органи 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— други плаќања 

44 ООО 
669.000 

Стоковни плаќања 
Вкупно 1,106.000 

1 2 3 

54 Управа на зградите на со-
јузните органи на Нов 
Белград 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
-г- специјализации 

19.000-
15.000 34.000 

Стоковни плаќања 2,000.000 
Вкупно 2,034.000 

55 Сервис за административ-
ни и сметководствени ра-
боти 
Стоковни плаќања 1,760.000 
Вкупно 1,760 ООО 

56 Авто-сервис на сојузните 
органи 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— специјализации 

5.000 
15.000 

С Т О К О В Н И плаќања 

Вкупно 
57 Фонд на федерацијата за 

кредитирање на стопан-
скиот развој на стопан-
ски недоволно развиените 
републики и автономни 
покраини v 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
Вкупно 

/"3 Фонд за кредитирање и 
осигурување на ^извозни 
работи 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 

Вкупно 

59 Фонд за туристичка про-
паганда и информативна 
дејност 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— претставништва 
— котизации 
— други плаќања 

30.000 
21,090.000 

3.000 
12,253.000 

Вкупно 

60 Претседателство на Соју-
зот на комунистите на Ју-
гославија 
Нестоковни плаќања: 
— други плаќања 
Вкупно 

713.000 

393.000 

61 Сојузна конференција на 
Социјалистичкиот сојуз на 
работниот народ на Југо-
славија 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања^ 
— претставништва 
— други плаќања 

838.000 
922.000 

2,640.000 
Вкупно 

20.000 

2,220 ООО 
2,240 ООО 

48.000 

48.000 

260.000 

260.000 

33,286.000 
33,286.000 

6,160.000 

6,160.000 

4,400.000 
4,400.000 
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1 ;з 
62 Сојуз на здруженијата на 

борците на Народноосло-
бодителната војна на Ју-
гославија 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

367.000 
18 000 

Вкупно 

63 Совет на Сојузот на син-
дикатите на Југославија 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 1,890.000 
— котизации 91.000 
— други плаќања 1,632.000 

Вкупно 

64 Југословенска лига за 
мир, независност и рам-
ноправност на народите 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 

Вкупно 

65 Југословенски црвен крст 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

196.000 
206.000 

Вкупно 

66 Сојуз на здруженијата за 
Обединетите нации на Ју-
гославија 
Нестоковии плаќања: 
— службени ќатувања 
— котизации 

25.000 
9.000 

Вкупно 

67 Општествени организации 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

Стоковни плаќања 

3,000.000 
1,000.000 

Вкупно 

68 Служба на општественото 
книговодство на Југосла-
вија 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 
— специјализации 

158.000 
2.000 

5,939.000 

Стоковни плаќања 

Вкупно 

69 Народна банка на Југо-
славија 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— специјализации 
— други плаќања 

850 ООО 
500 ООО 
190.000 

Стоковни плаќања 

Вкупно 

385.000 

385 ООО 

3,613 ООО 

3,813.000 

67 ООО 

67.000 

402.000 

402 ООО 

34.000 

34.000 

4,000.000 

1,000.000 

5,000.000 

6,099 ООО 

53,668 ООО 

59,767.000 

70 Стопанска комора на Ју-
гославија 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 1,900.000 
— претставништва ч 35,000 000 
— саеми и изложби 33,000 ООО 
— котизации 380 ООО 
— други плаќања 215.000 

Вкупно 

71 Новинска агенција „Тан-
југ" 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 509.000 
— дописништва 9,521 ООО 
— котизации 19 ООО 
— специјализации 29 ООО 
— други плаќања 3,448 ООО 

Стоковни плаќања 

Вкупно 

72 Солзен завод за здрав-
ствена заштита 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

30.000 
5 000 

Вкупно 

73 Национален одбор на 
СФРЈ на Меѓународната 
трговска комора 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
- котизации 

6 000 
82 ООО 

Вкупно 

74 Сојуз на заедниците на 
пензиското и инвалидско-
то осигурување на Југо-
славија 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 
— здравствена заштита во 
странство 

149.000 
129 ООО 

11,718.000 

Вкупно 

75 Архив на Југославија 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 
— специјализации 

Стоковни плаќања 

27 ООО 
2 000 

17.000 

Вкупно 

1,540 ООО 

2,200 ООО 

76 „Филмски новости" 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

Стоковни плаќања 

50 ООО 
6.000 

3,740.000 Вкупно 

70 495 ООО 

70.495 ООО 

13,526 ООО 

9,715 000 

23.241.000 

35 ООО 

35.000 

88.000 

88.000 

11,996 ООО 

11,996.000 

46 ООО 

10.000 

56 ООО 

56 ООО 

344 ООО 

400.000 
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77 Заедница на Југословен-
ската лотарија 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

7.000 
9.000 

Вкупно 

78 Установа за одржување 
на внатрешните пловни 
патишта 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

57.000 
4.000 

Вкупно 

79 Југословенски регистар на 
бродовите 
Стоковни плаќања 

Вкупно 
80 Југословенски институт за 

урбанизам и станбеност 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

25.000 
2.000 

Вкупно 
81 Југословенски центар - за 

техничка и научна доку-
ментација 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 
— други плаќања 

35 ООО 
25.000 
40.000 

Стоковни плаќања 

Вкупно 
82 Југословенски завод за 

продуктивност на трудот 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

34.500 
50.000 

16.000 

16.000 

61.000 

61.000 

192.000 
192.000 

27.000 
2 7 ООО 

100.000 

8 5 ООО 

185.000 

85.000 
Вкупно 85.000 

83 Институт за проучување 
на туризмот 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 15 000 
Вкупно 15.000 

84 Југословенска радио-теле-
визија 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— претставништва 
— котизации 
— други плаќања 

270.000 
366 ООО 

4,837.500 
5,463 500 10,937 ООО 

Стоковни плаќања 60 ООО 
Вкупно 10,997 ООО 

85 Југословенска авторска 
агенција 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

20 ООО 
13.000 33.000 

Вкупно 33.000 

86 Новинско-издавачко прет-
пријатие „Комунист" 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 100.000 

Вкупно 100.000 

87 Новинско-издавачко прет-
пријатие „Борба" 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 1,000.000 
— дописништва 1,403.000 
— други плаќања 742.000 3 , 1 4 5 ООО 

Вкупно 3,145.000 
88 Новинско-издавачко прет-

пријатие „Младост" 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 12.000 

Вкупно 12.000 
89 Југословенска концертна 

агенција 
Нестоковни плаќања: 
— авторски хонорари 1,582.000 
Вкупно 1,582.000 

90 Геомагнетски институт 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
Стоковни плаќања 

1 ' ' 17.000 
1,157.000 

Вкупно 1,174.000 
91 Институт за напоредно 

право 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 30.000 

Вкупно: 30.000 
СЕ НА СЕ 2.871,999.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА / 

- Нестоковни плаќања - 821,264.500 
— Стоковни плаќања 2.050,734.500 

993. 

Врз основа на член 6 од Законот за евиденциј,а 
на движењето на средствата во'областа на општата, 
заедничката и друга потрошувачка („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 55/72), СОЈУЗНИОТ секретар за финан-
сии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ ЗА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА И ЗА 
ДОСТАВУВАЊЕ ПОДАТОЦИ ЗА ДВИЖЕЊЕТО 
НА СРЕДСТВАТА ВО ОБЛАСТА НА ОПШТАТА, 

ЗАЕДНИЧКАТА И ДРУГА ПОТРОШУВАЧКА 

Член 1 
Како општа потрошувачка во смисла на Зако-

нот за евиденција на движењето на средствата во 
областа на општата, заедничката и друга потрошу-
вачка (во понатамошниот текст: Законот) се под-
разбираат потрошените средства за задоволување 
на општите општествени потреби за чие оствару-
вање средствата се обезбедуваат од приходите од 
оданочување на доходот на организациите на здру-



Петок; 28 декември 1973 'СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 71 - Страна 2069 

жениот труд, од оданочување на личните доходи на 
граѓаните и од приходите остварени од други ви-
дови даноци односно придонеси, што се утврду-
ваат со закон односно со прописите донесени Брз 
основа на закон, без оглед на тоа дали задоволува-
њето на тие општи општествени потреби се финан-
сира од буџетот на општествено-политичките заед-
ници или од фондовите што ги основале општестве-
но-политичките заедници. 

Како заедничка потрошувачка во смисла на од-
редбите на Законот се подразбираат потрошените 
средства за задоволување на заедничките опште-
ствени потреби на работните луѓе во самоуправните 
интересни заедници формирани за одредени опште-
ствени дејности што се финансираат од придонеси-
те од доходот на организациите на здружениот труд 
и од личните доходи на граѓаните, без оглед на тоа 
дали обврската за формирање на самоуправни ин-
тересни заедници и обврската за плаќање на при-
донеси се утврдени врз основа на општествен до-
говор, самоуправна спогодба или врз основа на за-
кон. 

Како друга потрошувачка се подразбира пот-
рошувачката наведена во член 1 став 2 на Законот. 

Член 2 
Евиденција за движењето на средствата (за ос-

тварувањето на приходите и расходите) во областа 
на општата, заедничката и друга потрошувачка, во-
дат надлежните органи на општествено-политички-
те заедници, на фондовите на општествено-политич-
ките заедници и на самоуправните интересни заед-
ници односно Службата на општественото книговод-
ство за нивна сметка, на Сметките за водење еви-
денција за извршувањето на буџетот на општестве-
но-политичките заедници и на Сметките за водење 
евиденција за приходите и расходите на фондовите 
на општествено-политичките заедници и на самоуп-
равните интересни заедници, кои се отпечатени кон 
овој правилник и се негов составен дел. 

Самоуправните интересни заедници за кои по-
себно се пропишани соодветни контни планови се 
должни со својата методологија да обезбедат пода-
тоци за пополнување на извештајот на образецот 
Ф, пропишан со овој правилник. 

Член 3 
Органите од член 2 став 1 од овој правилник 

ја водат евиденцијата за движењето на средствата 
на општата, заедничката и друга потрошувачка, во 
смисла на член 2 од Законот, и и доставуваат на 
Службата на општественото книговодство извештаи 
на обрасците: 

1) Извештај за приходите и за користењето на 
средствата на буџетот на општествено-политичката 
заедница - Образец Б; 

2) Извештај за приходите и за користењето на 
средствата на фондот на општествено-по питичката 
заедница односно на самоуправната интересна заед-
ница (дејност образование и воспитување, култура, 
наука, здравствено осигурување, пензиско и инва-
лидско осигурување, детски додаток, непосредна 
детска заштита, вработување и други општествени 
дејности) — Образец Ф. 

Обрасците од став 1 на овој член се отпечатени 
кон ОВОЈ правилник и се негов составен дол. 

Член 4 
Надлежните органи на општествено-политички-

те заедници, на фондовите на општествено-политич-
ките заедници и на фондовите на самоуправните ин-
тересни заедници, на Службата на општественото 
книговодство кај која се водат нивните,жиро-смет-
ки и доставуваат извештаи на пропишаните обрас-
ци, квартално (кумулативно за три, шест, девет и 
дванаесет месеци) најдоцна петнаесет дена од денот 
на истекот на извештајниот период. 

Член 5 
Службата на општественото книговодство врши 

контрола на примените извештаи. 
Службата на општественото книговодство врши 

збирна обработка на податоците од извештаите, и 
тоа: за буџетите (Образец Б) посебно за општините, 
за републиките и за автономните покраини и за 
федерацијата, а за фондовите и за другите средства 
на општествено-политичките заедници и на само-
управните интересни заедници (Образец Ф) посеб-
но за општините, за републиките и за автономните 
покраини и за федерацијата и по дејностите (ви-
довите). 

Член 6 
Службата на општественото книговодство е 

должна обработените податоци од член 5 на ОВОЈ 
правилник да им ги доставува на користење на оп-
штествено-политичките заедници и на другите заин-
тересирани органи и организации најдоцна во рок 
од 30 дена од денот на истекот на периодот за кој 
се поднесуваат извештаите. 

Член 7 
Со денот на влегувањето во си^а на овој правил-

ник престанува да важи Правилникот за начинот 
за водење евиденција и за обезбедување податоци 
за движењето на средствата во областа на општата, 
заедничката и друга потрошувачка („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 13/73). 

Член 8 
Овој правилник влегува во сила на 1 јануари 

1974 година. 

Бр. 6-14684/1 
24 декември 1973 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Јанко Смоле, с. р. 

С М Е Т К И 
ЗА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО 
НА БУЏЕТОТ НА ОПШТЕСТВЕНО7ПОЛИТИЧКИ-

ТЕ ЗАЕДНИЦИ 

I. ПРИХОДИ 

1. Данок на доход и данок од личниот доход 

11 Данок на доход 
12 Данок од личниот доход од работен однос 
13 Данок од личниот доход од земјоделска дејност 
14 Данок од личниот доход од вршење на само-

стојна дејност 
15 Данок од вкупниот приход на граѓаните 
16 Даноци од странски лица 

2. Данок на промет, данок на имот и на приходи 
од имот 

21 Основен данок на промет на производи 
22 Посебен републички односно покраински данок 

на промет на производи и услуги 
23 Посебен општински данок на промет на произ-

води и услуги 
24 Данок на промет на неподвижности и права 
25 Данок на имот, данок на приходи од имот и од 

имотни права 

3. Такси 

31 Административни такси 
32 Комунални такси 
33 Судски такси 
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V 4. Царини и царински давачки 

41 Царини и посебни давачки 
42 Посебни такси на увезени стоки 
43 Посебни давачки при увозот на земјоделски 

и прехранбени производи 

5. Приходи по посебни прописи 

51 Парични казни 
52 Данок на средствата на заедничката потрошу-

вачка 

6, Приходи на органите и други приходи 

61 Приходи на органите на управата 
62 Други разни приходи 

7. Приходи од други општествено-политички заед-
ници 

71 Придонес од буџетот на други општествено-по-
литички заедници 

72 Отстапени приходи 
73 Дополнителни средства (општи и наменски) 

8, Позајмици, кредити и ослободени средства 
81 Вратени орочени средства 
82 Вратени здружени и пренесени средства за ин-

, вестиции 
83 . Вратени издвоени средства на исплати за ин-

вестиции, гарантни износи и депозити 
84 Ослободени средства на резервите 
85 Примени кредити 
86, Средства на јавни заеми 

И. РАСХОДИ 

С р е д с т в а з а о п ш т а п о т р о ш у в а ч к а 

01 Дејност на органите на општествено-поли-
тичките заедници 

01-1 Средства за редовна дејност 
01-2 Средства за посебни намени 

02 Народна одбрана 
03 Дејност на општествено-политичките орга-

низации и на здруженијата на граѓани 
04 Нестопански инвестиции 

04-1 Средства за тековни вложувања 
04-2 Средства за отплата на ануитети 
04-3 Средства за отплата на обврски од пора-

нешните години 

С р е д с т в а з а з а е д н и ч к а п о т р о ш у в а ч к а 
05 Дејност образование и воспитување 
06 Научна дејност 
07 Културно-просветна дејност 
08 Социјални грижи 
09 Здравствена заштита 
10 Комунална дејност 
11 Дејност на месна заедница 

О т с т а п е н и п р и х о д и и д о п о л н и т е л н и 
с р е д с т в а 

12 Придонес на буџетите на други општестве-
но-политички заедници 

13 Отстапени приходи 
14 Дополнителни средства 

14-1 Општи дополнителни средства 
14-2 Наменски дополнителни средства 

15 Инвестиции во стопанството 
16 Интервенции во стопанството 

16-1 Средства за враќање давачки 
16-2 Средства за компензации, премии, регреси 

и надоместоци 
16-3 Средства за обврски по вонбуџетскиот би-

ланс 
17 Тековна буџетска резерва и обврски од по-

ранешните години 
17-1 Тековна буџетска резерва 
17-2 Обврски од поранешните години 

18 Кредити, орочени и издвоени средства 
18-1 Орочени средства 
18-2 Здружени и пренесени средства за инвес-

тиции 
18-3 Средства издвоени за исплати за инвести-

ции, гарантни износи и депозити 
18-4 Издвоени средства за резерви 
18-5 Отплати на кредити 

С О Д Р Ж И Н А 
НА ПООДДЕЛНИ СМЕТКИ ЗА ВОДЕЊЕ НА ЗА-
ДОЛЖИТЕЛНАТА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ИЗВРШУВА-
ЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧ-

КИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

I. ПРИХОДИ 

Вид 1 — Данок на доход и данок од личните доходи 

На сметката 11 Данок на доход — се води ре-
публичкиот, покраинскиот односно општинскиот да-, 
ноќ на доход од стопанството и од нестопанството. 

На сметката 12 Данок од личниот доход од ра-
ботен однос — се води републичкиот односно покра-
инскиот и општинскиот данок од личниот доход од 
работен однос, како и данокот од личниот доход 
од работен однос што се плаќа во паушален износ. 
На оваа сметка ќе се книжи и придонесот од лич-
ниот доход што и припаѓа на општествено-политич-
ката заедница, ако не е воведен од личниот доход. 

На сметката 13 Данок од личниот доход од зем-
јоделска дејност — се води данокот што се пресме-
тува според катастарскиот приход и според фак-
тичкиот доход, како и данокот од личниот доход 
од земјоделска дејност на приходите од шуми. 

На сметката 14 Данок од личниот доход од вр-
шење на самостојни дејности — се води републич-
киот односно покраинскиот и општинскиот данок 
од личниот доход од самостојно вршење на стопан-
ски и нестопански дејности, што се плаќа во пау-
шален износ, во процент и според остварениот ли-
чен доход, како и данокот од личниот доход од 
авторски права, патенти и технички унапредувања. 

На сметката 15 Данок од вкупниот приход на 
граѓаните - се води данокот од вкупниот приход 
на граѓаните. 

На сметката 16 Даноци од странски лица - се 
водат даноците на добивката на странски лица што 
вложуваат средства во домашна организација на 
здружениот труд од областа на стопанството за 
заедничко работење, данокот на добивката на стран-
ски изведувачи на инвестициони работи и данокот 
на приходот на странски превозници остварен од 
превоз на патници и стоки. 

Вид 2 — Данок на промет, данок на имот к на при-
ходи од имот 

На сметката 21 Основен данок на промет на 
производи — се води основниот данок на промет на 
нафта и на деривати на нафта (тарифен бр. 2), ос-
новниот данок на промет на преработки од тутун 
(тарифен бр. 3), основниот данок на промет на ал-
кохолни пијалоци (тарифен бр. 4), основниот данок; 
на промет на алкохол — етанол (тарифен број 5), 
основниот данок на промет на патнички автомобили 
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(тарифен број 6), основниот данок на промет на ле-
кови (тарифен број 7), основниот данок на промет 
на производи што служат за крајна потрошувачка 
(тар. бр. 1 и од 8 до 18), основниот данок на промет 
на производи остварен од вршење на самостојни 
дејности без оглед д,али се разрежува во годишен 
износ или не, основниот данок на промет на произ-
води што се плаќа при увозот и на промет на про-
изводи за потребите на Југословенската народна 
армија. 

На сметката 22 Посебен републички односно по-
краински данок на промет на производи и данок 
на надоместоци за вршење услуги — се води посеб-
ниот републички односно покраински данок на про-
мет на производи и посебниот републични односно 
покраински данок на надоместоци за вршење ус-
луги. 

На сметката 23 Посебен општински данок на 
промет на производи и данок на надоместоци за вр-
шење услуги — се води посебниот општински данок 
на промет на производи и посебниот општински да-
нок на надоместоци за вршење услуги. 

На сметката 24 Данок на промет на неподвиж-
ности и права — се води данокот на промет на не-
подвижности и права. 

На сметката 25 Данок на имот, данок на при-
ходи од имот и од имотни права — се води данокот 
на згради, данокот на приходи од имот и од имот-
ни права, данокот на приходи од згради, данокот 
на добивки од игри на среќа, данокот на наслед-
ство и подароци, данокот на моторни возила, на хи-
бридна лоза и другите даноци на имот и на имот-
ни права. 

Вид 3 - Такси 

На сметката 31 Административни такси — се во-
дат царинските такси во готови пари, конзуларните 
такси, другите сојузни административни такси во 
готови пари, републичките односно покраинските 
административни такси во готови пари и општин-
ските административни такси. 

На сметката 32 Комунални такси — се водат 
комуналните такси за престрој во туристички места, 
комуналните такси на фирма и комуналните такси 
на други предмети за таксирани. 

На сметката 33 Судски такси — се водат сојуз-
ните, републичките односно покраинските судски 
такси во готови пари и општинските судски такси. 

Вид 4 — Царини и посебни давачки 

На сметката 41 Царини и посебни давачки — се 
водат царините, посебната давачка за израмнување 
на даночното оптоварување, посебната давачка за 
царинското евидентирање и за лежарината на сто-
ките сместени во царинските магацини и складови. 

На сметката "42 Посебни такси на увезени стоки 
се водат посебните такси на увезени стоки. 
На сметката 43 Посебни давачки при увозот на 

Земјоделски и прехранбени производи — се водат 
посебните давачки при увозот на земјоделски и 
прехранбени производи. 

Вид 5 — Приходи по посебни прописи 

На сметката 51 Парични казни — се водат па-
ричните казни за царинските прекршоци и парич-
ните средства добиени од продадени стоки одзе-
мени во прекршочна постапка, паричните казни за 
стопански престапи, прекршоци, сообраќајни прекр-
шоци и паричните средства остварени по основ на 
изречени кривични санкции што П припаѓаат на 
републиката односно на покраината, паричните каз-
ри за прекршоци што ги изрекуваат републичките 

односно покраинските и општинските органи на уп-
равата надлежни за работите па приходите за пре-
кршоци и другите парични казни што и припаѓаат 
на општината. 

На сметката 52 Данок на средствата на заеднич-
ката потрошувачка — се води данокот на средства-
та на заедничката потрошувачка. 

Вид 6 — Приходи на органите на управата и други 
приходи 

На сметката 61 Приходи на органите на упра-
вата — се водат приходите на органите на управата 
на федерацијата, на републичките односно на по-
краинските и на општинските органи на управата. 

- Н а сметката 62 Други приходи — се водат дру-
гите приходи на федерацијата, на републиката од-
носно на покраината и на општината, трошоците 
за присилна наплата, укинатите буџетски приходи, 
разилките во цената одземени според решенијата 
на републичката односно на покраинската и оп-
штинската пазарна инспекција. 

Вид 7 — Приходи од други општествено" политички 
заедници 

На сметката 71 Придонес од буџетот на други 
општествено-политички заедници — се води придо-
несот (котизацијата) што го прима општествено-по-
литичката заедница од други општествено-политич-
ки заедници за финансирање на одредени заеднички 
потреби и функции. 

На сметката 72 Отстапени приходи — се водат 
приходите што општествено-политичката заедница 
ги прима од други општествено-политички заедни-
ци во вид на одреден вид на приход или дел од тој 
приход (на пример дел на одредениот вид придонес, 
односно дел на одредениот вид данок или цел одде-
лен придонес односно данок). 

На сметката 73 Дополнителни средства — се 
водат дополнителните средства што ги прима потес-
ната општествено-политичка заедница од поширо-
ката општествено-политичка заедница како општи 
и наменски дополнителни средства. 

Вид 8 — Позајмици, кредити и ослободени средства 

На сметката 81 Вратени орочени средства — се 
водат средствата што во текот на извештајниот пе-
риод се вратени на жиро-сметката односно се ос-
лободени за потрошувачка. 

На сметката 82 Вратени здружени и пренесени 
средства за инвестиции — се водат средствата што во 
текот на извештајниот период се вратени од соодвет-
ната сметка на жиро-сметката. " 

На сметката 83 Вратени издвоени средства на 
исплати за инвестиции, гарантни износи и депозити 
— се водат средствата што во текот на извештајниот 
период се вратени од дадените депозити, гарантни 
износи и слично на жиро-сметката. 

На сметката 84 Ослободени средства на резер-
вите — се водат средствата што во текот на извеш-
тајниот период се вратени на жиро,-сметката заради 
користење во смисла на соодветните важечки про-
писи (поради нерамномерно притечување на прихо-
дите, вонредни околносити — поплави, суша, пожар, 
епидемија и сл.). 

На сметката 85 Примени кредити - се водат 
кредитите што општествеио-политичката заедница 
ги прима и ги користи преку жиро-сметката, 

На сметката 86 Средства на јавни ,заеми - се 
водат средствата на запишаните заеми под услов 
тие заеми да се собираат и да се користат преку 
жиро-сметката, на буџетот на општествено-политич-
ката заедница. 
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II. РАСХОДИ 

Расходите се водат по сметките на основните на-
мени (на пример: 01 Дејност на органите на опште-
ствено-политичките заедници, 02 Народна одбрана, 
03 Дејност на општествено-политичките организации 
к на здруженијата на граѓани итн.), со тоа што во 
рамките на секоја намена односно сметка се отво-
раат потсметки дадени во планот на сметките за 
водење евиденција на општествено-политичките 
заедници (на пример, ка ј сметката 01 Дејност на 
органите на општествено-политичките заедници се 
отвора 01-1 Средства за редовна дејност и 01-2 Сред-
ства за посебни намени итн.). 

На сметката 01 Дејност на органите на опште-
ствено-политичките заедници — се водат средствата 
што со буџетот се распоредени (пренесени на орга-
ните на управата за вршење на редовната дејност 
(сметка 01-1) и за посебни намени (сметка 01-2). 

На сметката 02 Народна одбрана — се водат 
средствата распоредени и потрошени од буџетот на 
општествено-политичките -заедници за намирување 
на потребите на народната одбрана. Средствата пре-
несени, односно потрошени за потребите на работ-
ната заедница на органот на управата надлежен за 
работите на народната одбрана (секретаријат, одде-
ление, отсек и сл.) — се искажуваат во рамките на 
основната намена 01 Дејност на органите на опште-
ствено-политичките заедници. 

На сметката 03 Дејност на општествено-поли-
тичките организации и на здруженијата на граѓани 
— се водат средствата на буџетот распоредени, од-
носно потрошени за финансирање на општествено-
-политичките организации и на здруженијата на 
граѓани. 

На сметката 04 Нестопански инвестиции — се 
водат средствата за тековни инвестициони вложу-
вања (сметка 04-1), средствата за отстапување на 
ануитети (сметка 04-2) и средствата за отплатување 
на обврските од поранешните години (сметка 04-3). 
Средствата за инвестиции за општествени дејности 
се искажуваат во рамките на соодветните намени 
(05 до И). 

На сметките од 05 до 11 — се водат средствата 
распоредени за општествени дејности (образование 
и воспитување, научна дејност, културно-просветна 
дејност, социјални грижи, здравствена заштита, ко-
мунална дејност, дејност на месните заедници). 

На секоја од тие сметки збирно се водат сред-
ствата за редовна дејност, за посебни намени и за 
инвестиции, со кои се врши непосредно финансира-
ње на овие дејности од буџетот, а не преку самоуп-
равните интересни заедници и фондовите. 

На сметките 12 до 14 — се водат средствата што 
претставуваат трансферни давања, а не и оние сред-
ства со кои се врши непосредно финансирање на 
одредени функции. 

На сметката 12 Придонес на други општествено-
-политички заедници — се водат средствата што 
општествечо-политичката заедница им ги обезбеду-
ва на другите општествено--политички заедници за 
финансирање на одредени заеднички потреби и 
функции. 

На сметката 13 Отстапени приходи — се водат 
средствата што општествено-политичките заедници 
им ги отстапуваат на буџетите на пошироките или 
на потесните општествено-политичките заедници по 
основ на заедничко финансиргње на одредени функ-
ции или врз основа на посебни прописи. Овде се 
водат и средствата што општествено-политичката 
заедница им ги отстапува на самоуправните инте-
ресни заедници и на фондовите на општествено-по-
литичките заедници. 

На сметката 14 Дополнителни средства — се во-
дат дополнителните средства што од буџетот на 
пошироката општествено-политичка заедница му 
се даваат на буџетот на потесната општествено-по-

литичка заедница, како и на фондовите на опште-
ствено-политичките заедници и на самоуправните 
интересни заедници, со тоа што посебно се водат 
општите дополнителни средства (сметка 14-1) и на-
менските дополнителни средства (сметка 14-2). 

На сметката 15 Инвестиции во стопанството —-
се водат средствата што општествено-политичките 
заедници ги обезбедуваат од буџетот за вложувања 
во стопански инвестиции, како за тековни вложува-
ња така и за отплатување на ануитети. 

На сметката 16 Интервенции во стопанството — 
се водат Средствата што општествено-политичките 
заедници ги обезбедуваат од буџетот на организа-
циите на здружениот труд од стопанството за вра-
ќање на царински и други давачки (сметка 61-1Ќ 
средствата за компензации, премии, регреси и на-
доместоци (сметка 16-2) и средствата за обврските 
по вонбуџетскиот биланс (сметка 16-3) без оглед 
дали обврските втасале за плаќање во тековниот 
или во претходниот период. 

На сметката 17 Тековна буџетска резерва и об-
врски од поранешните години — се водат средствата 
на тековната буџетска резерва што служат за не-
предвидени или недоволно предвидени издатоци во 
рамките на поодделни намени (сметка 17-1) и об-
врските од поранешните години, освен средствата за 
отплатување на обврските по нестопанските инве-
стиции од поранешните години (сметка 04-3) и сред-
ствата за намирување на обврските по вонбуџет-
скиот биланс од поранешните години (сметка 16-3). 

На сметката 18 Кредити, орочени и издвоени 
средства — се водат средствата што општествено^ 
-политичката заедница во текот на годината ќе ги 
орочи кај банката (сметка 18-1), средствата што 
општествено-политичката заедница ги пренесува на 
посебна сметка ка ј Службата на општественото кни-
говодство заради здружување и обезбедување на 
средства за инвестиции (сметка 18-2), средствата 
што општествено-политичката заедница ги издво-
јува на посебни сметки кај Службата на општестве-
ното книговодство во вид на ограничување, гарант-
ни износи и депозити (сметка 18-3), средствата на 
резервата што општествено" политичката заедница 
ги издвојува во текот на годината според сојузен 
закон и зако-ните на републиките односно на покра-
ините (сметка 18-4) и издатоците на име отплати и 
камати по втасаните кредити што општествено-по-
литичката заедница ги користела преку жиро-смет-
ката (сметка 18-5). 

Образец В 
И З В Е Ш Т А Ј 

ЗА ПРИХОДИТЕ И ЗА КОРИСТЕЊЕТО НА СРЕД-
СТВАТА НА БУЏЕТОТ 

(назив на општествено-политичката заедница) 
За период од I јануари до 197—г- година 
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I. СРЕДСТВА ПРЕНЕСЕНИ 
ОД ПРЕТХОДНАТА ГО-
ДИНА 

01 Салдо на жиро-сметката на 
почетокот на годината 
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II. СРЕДСТВА ОСТВАРЕНИ 
ВО ТЕКОВНАТА ГО-
ДИНА 

1. Даноци на доходот и да-
нок од личните доходи 

02 11 Данок н,а доход 
03 12 Данок од личниот доход од 

работен однос 
04 13 Данок од личниот доход од 

земјоделска дејност 
05 14 Данок од личниот доход од 

вршење на самостојна деј-
ност 

06 15 Данок од вкупниот приход 
на граѓаните 

07 16 Даноци од странки лица 

08 Вкупно (од 02 до 07) 

2. Данок на промет, данок 
на имот и на приходи од 
имот 

09 21 Основен данок на промет на 
производи и услуги 

10 22 Посебен републички односно 
покраински данок на промет 
на производи и услуги 

11 23 Посебен општински . данок 
на промет на производи и 
услуги 

12 24 Данок на промет на непод-
f вижности и права 

13 25 Данок на имот, данок на 
приходи од имот и од имоши 
права -

14 

22 

23 
24 

25 

Вкупно -(од 09 до 13) 

6. Приходи на органите и 
други приходи 

26 61 Приходи на органите на у-
правата 

27 62 Други приходи (камати и др.) 

28 Вкупно (264-27) 

Вкупно тековните непосред-
ни приходи (бруто) 

(01 f 08 +14 +18 4-22 + 25 + 28) 

7. Приходи од други опште-
ствено-политички заед-
ници 

30 71 Придонес од буџетот на дру-
гите општествено-политич-
iш заедници .. 

31 72 Отстапени приходи 
32 73 Дополнителни средства (оп-

шти и наменски) 

Вкупно (од 30 до 32) 

Ѕ. Позајмици, кредит! и ос-
лободени средства 

34 81 Вратени орочени средства 
35 82 Вратени здружени и прене-

сени средства за инвестиции 
36 83 Вратени издвоени средства 

на исплати за инвестиции, 
гарантни износи и депозити 

37 84 Ослободени средства на ре-
зервите ^ 

38 85 Примени кредити 
39 86 Средства на јавни заеми 

3t Т а к е н 40 Вкупно (од 34 до 40) 
15 
16 

31 
32 

Административни такси 
Комунални такси 

41 ВКУПНИ СРЕДСТВА (бруто) 
(29+33+40) 

17 33 Судски такси 

18 Вкупно (од 15 до 17) РАСХОДИ 

4. Цадонш и царински да-
вачки 

19 41 Царини и посебни давачки 
20 42 Посебни такси на увезени 

стоки 
21 43 Посебни давачки при увозот 

на земјоделски и прехранбе-
ни производи 
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Вкупно (од 19 до 21) 

5. Приходи според посебни 
прописи 

51 Парични казни 
52 Данок на средствата на за-

едничката потрошувачка 

Вкупно (23+24Ј 

I. СРЕДСТВА ЗА ОПШТА 
ПОТРОШУВАЧКА 

01 Дејност на органите на 
општествено-политичките 
заедници 

42 01—1 Средства за редовна деј-
ност 

43 01—2 Средства за посебни намени 
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ат

а 
го

ди
на
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44 02 Народна одбрана 
45 03 Дејност на општествено-по-

литичките организации и на 
здруженијата на граѓани 

04 ' Нестопански инвестиции 
46 04—1 Средства за тековни вло-

жувања 
47 04—5 Средства за отплата ануи-

тети 
4в 04—3 Средства за отплата на об-

врските од поранешните го-
,дини ; 

49 Вкупно средства за општа 
- потрошувачка (42 до 48) 

II. СРЕДСТВА ЗА ЗАЕД-
НИЧКА ПОТРОШУВА-
ЧКА 

50 05 Дејност на образование и 
воспитување 

51 06 Научна дејност 
52 07 Културно-просветна дејност 
53 08 Социјални грижи 
54 09 Здравствена заштита 
55 10 Комунална дејност 
56 11 Дејност на месните заедници 

57 Вкупно средства за заедни-
чка потрошувачка (50 до 56) 

58 Вкупно (49 + 57) 

III. ОТСТАПЕНИ ПРИХО-
ДИ И ДОПОЛНИТЕЛНИ 
СРЕДСТВА 

П и Придонеси на буџетите на 
- други општеетвено-полити-

чки заедници 
60 13 Отстапени приходи 

14 Дополнителни средства 
61 14—1 Општи дополнителни сред-

ства 
62 14—2 Наменски дополнителни 

средства 
63 Вкупно (59 до 62) 

IV. СРЕДСТВА ЗА ИНВЕС-
ТИЦИИ И ЗА ИНТЕР-
ВЕНЦИИ ВО СТОПАН-
СТВОТО 

64 15 Инвестиции во стопанството 
16 Интервенции во стопанството 

65 16—1 Средства за враќање давачки 
66 16—2 Средства за компензации, 

премии, регреси и надоме-
стоци 

67 16—3 Средства за обврски по вон-
буџетскиот биланс 

6в Вкупно (64 до 87) 

V. ДРУГИ СРЕДСТВА4 

17 Тековна - буџетска резерва: 
и обврски од поранешните 
години 

69 
70 

17—1 
17—2 

18 

71 18—1 
72 18—2 

73 18—3 

f4 18—4 

75 18—5 
76 
77 

78 

79 

Тековна буџетска резерва 
Обврски од поранешните го-
дини 
Кредити, орочени и издво-
ени средства 
Орочени средства 
Здружени и пренесени сред-
ства за инвестиции 
Средства издвоени на ис-
плати за инвестиции, га-
рантни износи и депозити 
Издвоени средства на резер-
вите 
Отплати на кредити 
Вкупно (69 до 75) 
Бруто распоредени средства 
(од I до V) 
Состојба на жиро-сметката 
(41 минус 77) 
Нето искористени средства 
(774-78—63) 

ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ 
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а) НЕПОСРЕДЕН ПОТРО-
ШОК ОД НАМЕНИТЕ НА 
ОПШТАТА И НА ЗАЕД-
НИЧКАТА ПОТРОШУ-
ВАЧКА (намена I и II) 

нето лични де-

до-

во Исплатени 
ходи 

81 Други лични примања 
82 Придонеси на личните 

ходи и лични примања 
83 Материјални расходи 
84 Инвестициони расходи 
85 Вкупен непосреден потрошок 
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б) ДЕЛ НА СРЕДСТВАТА 
НА ОПШТЕСТВЕНО-ПО-
ЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИ-
ЦИ ШТО СЕ КОРИСТАТ 
ПРЕКУ ПОСЕБНИ 
СМЕТКИ 

Искористени средства на ин-
вестиционите кредити 
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87 Состојба на здружените и 
пренесените средства за ин-
вестиции 

88 Состојба на издвоените сред-
. ства 

89 Состојба на орочените сред-
ства 

90 Состојба на другите сред-
ства на општествено-поли-
тичките заедници со посеб-
на намена (сметки бр. 781, 

1 782, 783, 784 и 789) 
91 Состојбана издвоените сред-

ства^ на исплати за инвести-
ции, гарантни износи и де-
позити 

92 Состојба на обврзниците 

в) ОБВРСКИ 
93 Состојба на неотплатените 

инвестициони кредити 
94 Состојба на ненамирените 

обврски по вонбуџетскиот 
биланс 

95 Состојба на другите обврски 
96 Вкупно (од 93 до 95) 

од што: 
97 Состојба на втасаните об-

врски од што: 
98 Спрема стопанството 

(место и датум) 

(печат и потпис на овлас-
теното лице) 

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРА-
ЗЕЦОТ Б 

На овој образец поднесуваат извештај сите оп-
штествено-политички заедници, а тој содржи по-
датоци за приходите по изворите и за користењето 
на средствата на буџетот по основните намени. Из-
вештајот го поднесува надлежниот орган на упра-
вата или друг орган на општествено-политичката 
заедница, што, врз основа на важечките прописи 
или друг акт на општествено-политичката заедница, 
ја води евиденцијата за извршувањето на буџетот 
на односната општествено-политичка заедница. 

Со оглед дека структурата на податоците од 
извештајот на Образецот В е усогласена со предло-
жените сметки за водење на евиденцијата за из-
вршувањето на буџетот на општествено-политичките 
заедници, надлежните органи за составување на спо-
менатиот извештај ќе го пополнат наведениот об-
разец така што состојбата на соодветните сметки 
за односниот период за кој извештајот се попол-
нува ќе ги внесуваат под редните броеви во из-
вештајот, според бројот на сметката од евиденци-
јата кој е воведен во колона 2. 

Бидејќи во структурата на приходите на обра-
зецот се наоѓаат и ставки за кои не се обезбедуваат 
податоци во дадените сметки за водење евиденција, 
тие ставки ќе се пополнат на следниот начин: 

под редниот број 01 — Салдо на жиро-сметката 
на почетокот на годината се внесува состојбата на 
редовната жиро-сметка и на сметката на акреди-
тивите искажана во дневните изводи под 31 декем-
ври претходната година. 

Внесување на посебни податоци 

Податоците под редните броеви 80 до 84 (непо-
средни потрошоци), се внесуваат врз основа на по-
датоците од евиденцијата за расчленетиот промет. 
Со оглед дека евиденцијата за расчленетиот про-
мет на жиро-сметката е заснована врз податоците 
на платниот промет на Службата на општественото 
книговодство, тие податоци нема да ги внесува об-
врзникот за составување на овој извештај туку ор-
ганизационата единица на Службата на општестве-
ното книговодство кај која се води жиро-сметката 
за извршувањето на односниот буџет, и тоа на след-
ниот начин: 

— податокот под редниот број 30 — Исплатени 
нето лични доходи од шифрата 40; 

— податокот под редниот број 81 — Други лич-
ни примања од шифрата 43; 

— податокот под редниот број 82 — Придонеси 
на личните доходи и личните примања од шифра-
та 41; 

— податокот под редниот број 83 - Материјални 
расходи од шифрата 30; ' ' ' 

— податокот под редниот број 84 — Инвестици-
они расходи од шифрата 70-—74. 

Во рамките на наведените шифри треба да се 
опфатат само споменатите ,непосредни расходи што 
се однесуваат на 'општата и заедничката потрошу-
вачка опфатени во статистичкиот извештај Обра-
зец под В I. Средства за општа потрошувачка ri ' 
П. Средства за заедничка потрошувачка. 

Под редниот број 86 — Искористени средства на 
инвестиционите кредити — се искажуваат средства" ^ 
та на искористените кредити во тековниот период 
врз основа на податоците (од изводите) што корис- . 
никот ги добива од банката кај која има кредит во 
користење. Ако корисникот има кредити кај повеќе 
банки, во извештајот тие кредити ќе ги прикаже 
како вкупно искористени средства на инвестици-
оните кредити. 

Под редниот број 87 — Здружени и пренесени 
средства за инвестиции — се искажуваат средствата , 
што се наоѓаат на овие сметки (765) кај Службата 
на општественото книговодство врз основа на изво-
дите за состојбата на тие средства. 

Под редниот број 88 — Состојба на издвоените 
средства на резервите — се внесува состојбата на 
тие резерви искажана во дневниот извод на Служ-
бата на општественото книговодство (сметки 750 и 
752). 

Под редниот број 89 - Состојба на орочените 
средства — се опфаќа состојбата на средствата што 
се орочени во тековната година и во поранешните 
години а врз основа на податоците на банката кај 
која средствата се орочени. 

Под редниот број 90 — Состојба на другите 
средства на општествено-политичките заедници со 
посебна намена — се искажуваат состојбите на тие 
средства на основните сметки 781, 782, 783, 784 и 789 
кај Службата на општественото книговодство ако 
општествено-политичката заедница е носител на 
овие средства. 

Под редниот број 91 — Состојба на издвоените 
средства на исплати за инвестиции, гарантни изно-
си, депозити - се искажуваат состојбите на тие сред-
ства на соодветните партии на основните сметки 
767 односно 768. 

Под редниот број 92 — Состојба на обврзниците -
- се внесува состојбата на издадените обврзници 
на крајот на извештајниот период. 

Под редниот број 93 — Состојба на неотплате-
ните инвестициони кредити'— се искажува состој-

л бата на искористените, а неотплатени кредити без 
оглед во кој временски период се искористени. 

Под редниот број 94 — Состојба на ненамире-
ните обврски по вонбуџетскиот биланс — се внесува 
состојбата на ненамирените обврски што републи-
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ките и покраините ги презеле во смисла на важеч-
ките прописи. 

' Под редниот број 95 — Состојба на другите об-
врски — се искажуваат само обврските спрема тре-
ти лица, односно оние обврски што не се опфатени 
со напред наведените обврски под редните броеви 
93 и 94 на овој образец. 

Под редниот број 97 — Состојба на втасаните 
обврски — се искажува состојбата на обврските по 
сите основи, што втасале за плаќање до крајот на 
извештајниот период, а не се платени. 

Под редниот број 98 — Состојба на втасаните об-
врски спрема стопанството — се искажува делот на 
обврските под редниот број 97 а се однесува на сто-
панството. 

С М Е Т К И 
ЗА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ПРИХОДИТЕ И ЗА 
РАСХОДИТЕ НА ФОНДОВИТЕ НА ОПШТЕСТВЕ-
НО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НА САМОУ-

ПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

I. ПРИХОДИ 

01 Непосредно остварени приходи 
01 — 1 Придонеси од личните доходи 
01 — 2 Придонеси од доходот 
01 — 3 Приходи според посебни прописи 
01 — 4 Други непосредни приходи 

02 Други приходи од организации на здруже-
ниот труд и од граѓани 

02 - 1 Од организации на здружениот труд од 
стопанството 

02 - 2 Од организации на здружениот труд од не-
стопанството 

02 — 3 Од граѓани и од граѓанск,и правни лица 
02 — 4 Од странски уплатители 

03 Поиходи од буџетите, од фондовите и од 
самоуправните интересни заедници 

03 — 1 Од буџетите на општествено-политичките 
заедници 

03 — 2 Од фондовите на општествено-политичките 
заедници 

03 — 3 Од самоуправните интересни заедници 
04 Позајмици, кредити и ослободени средства 

04 — 1 Примени кредити и позајмици 
04 — 2 Отплати по дадени кредити 
04 — 3 Вратени орочени средства 
04 — 4 Вратени здружени и пренесени средства за 

инвестиции 
0 4 — 5 Вратени издвоени средства на исплати за 

инвестиции, гарантни износи и депозити 
04 — 6 Ослободени средства на резервите 

II. РАСХОДИ 

Надоместок за работата на работната заедница 
на фондот односно на самоуправната интересна за-
едница и расходите на органите на управувањето со 
фондот односно со самоуправната интересна заед-
ница 

05 Пренесени средства на работната заедница 
на фондот односно на работната заедница 
на самоуправната интересна заедница. 

06 Непосредни расходи на' стручната служба 
и на органот на управувањето со фондот 
односно со самоуправната интересна за-
едница 

06 — 1 Исплатени нето лични доходи 
06 — 2 Други лични примања 
0 6 — 3 Придонеси на личните доходи и лични при-

мања 
06 — 4 Материјални расходи 

Функционални расходи 

07 Непосредни функционални расходи 
07 — 1 Расходи што имаат карактер на лични при-

мања 
07 — 2 Придонеси на лични примања 
07 — 3 Расходи од материјален карактер 

08 Пренесени средства и кредити на други ко-
рисници 

08 — 1 Средства пренесени на организации на 
здружениот труд 

08 — 2 Средства пренесени на фондови на опште-
ствено-политичките заедници 

0 8 — 3 Средства пренесени на самоуправните ин-
тересни заедници 

08 — 4 Кредити и позајмици дадени на други ко-
рисници 

08 — 5 Отплати на кредити користени за финанси-
рање на дејноста 

Инвестициони расходи, орочени и издвоени 
средства 

09 Инвестициони расходи 
09 - 1 Непосредни исплати за инвестиции 
09 - 2 Средства пренесени на други корисници за 

инвестиции 
09 - 3 Кредити дадени за инвестиции 
09 - 4 Отплати на кредити користени за инвес-

тиции 
10 Орочени и издвоени средства 

10 - 1 Орочени средства 
10 - 2 Здружени и пренесени средства за инвес-

тиции 
10 - 3 Издвоени средства на исплати за инвести-

ции, гарантни износи и депозити 
10 - 4 Издвоени средства на резервите 

С О Д Р Ж И Н А 

НА ОДДЕЛНИ СМЕТКИ ЗА ВОДЕЊЕ НА ЕВИ-
ДЕНЦИЈА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА 
ФОНДОВИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ-
ТЕ ЗАЕДНИЦИ И НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕ-

РЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

I. Приходи 

С р е д с т в а о с т в а р е н и в о т е к о в н а т а 
г о д и н а 

Група приходи 01 Непосредно остварени при-
ходи. Во оваа група се водат исклучиво изворните 
приходи, а не и приходите што фондот односно 
самоуправната интересна заедница ги остварува 
како отстапени или дополнителни средства. 

На сметката 01-1 Придонеси од личните доходи 
— се водат приходите што се установени со прописи 
на општествено-политичките заедници односно со 
одлука на органот на управувањето со самоуправ-
ните интересни заедници, а кои по пат на распре-
делба од збирните сметки на фондовите и на само-
управните интересни заедници му се пренесуваат 
на одредениот фонд. 

На сметката 01-2 Придонеси од доходот — се 
водат приходите што се установени со прописи на 
општествено-политичките заедници, односно со од-
лука на органот на управувањето со самоуправната 
интересна заедница, а кои по пат на распределба од 
збирните сметки на фондовите му се пренесуваат на 
одредениот фонд. 

На сметката 01-3 Приходи според посебни про-
писи — се водат приходите кои според посебни за-
кони се одредени како изворни приходи на фондот 
односно на самоуправната интересна заедница, а кои 
не се водат на сметките 01-1 и 01-2, на пример: такси 
за уверенија за здравствената состојба на добитокот, 
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такси за искористена вода, такси поради загадување 
на води, парички казни поради прекршоци и сл. 

На сметката 01-4 Други непосредни приходи — 
се водат вонредните приходи, приходите по основ на 
наплатена камата, наплатени трошоци за спор, вра-
ќања на исплати од поранешните години, договор-
ни казни, пенали и сл. 

Група приходи 02 Други приходи од организации 
на здружениот труд и од граѓани. Во оваа група на 
приходи се водат сите средства што фондот односно 
самоуправната интересна заедница ги примила во вид 
на здружени или бесповратно примени средства за 
финансирање на дејности од заеднички интерес. 

На сметката G2-1 Од организации на здружениот 
труд од стопанството — се водат средствата што фон-
дот односно самоуправната интересна заедница ги 
примила од организации на здружениот труд од 
стопанството безповратно заради финансирање на 
дејности од заеднички интерес. 

На сметката 02-2 Од огранизации на здружениот 
труд од нестопанството — се водат средствата што 
фондот односно самоуправна интересна заедница ги 
примила од организации на здружениот труд од не-
стопанството безповратно заради финансирање на 
дејности од заеднички интерес. 

На сметката 02-3 Од граѓани и граѓански правни 
лица — се водат, средствата што фондот односно 
самоуправната интересна заедница ги примила од 
граѓани и граѓански правни лица бесповратно за-
ради финансирање на дејности од заеднички интерес 
(самопридонеси, учество на граѓани во изградбата на 
комунални објекти, комунално уредување на земјиш-
те и сл.). 

На сметката 02-4 Од странски уплатители — се 
водат сите средства што фондовите односно само-
управните интересни заедници ги примиле од стран-
ство без оглед по кој основ, како на пример: при-
ходи по конвенции за социјално осигурување, по 
основ на надоместок на трошоците за вработување 
во странство и сл. 

Група приходи 03 — Приходи од буџетите, од фон-
довите и од самоуправните интересни заедници. Во 
оваа група на приходи се водат сите средства што 
фондот односно самоуправната интересна заедница ги 
примила во вид на отстапени приходи и дополни-
телни средства заради финансирање на дејности од 
заеднички интерес. 

На сметката 03-1 Од буџетите на општествено-
-политичките заедници — се водат средствата што 
фондот односно самоуправната интересна заедница ги 
примила бд буџетот во вид на отстапени приходи и 
дополнителни средства. 

На сметката 03-2 Од фондовите на општествено-
политичките заедници — се водат средствата што 
фондот односно самоуправната интересна заедница ги 
примила од фондовите на општествено-политичките 
заедници во вид на отстапени и дополнителни 
средства. 

На сметката 03-3 Од самоуправните интересни 
заедници — се водат средствата што фондот однос-
но самоуправната интересна заедница ги примила од 
други фондови на самоуправните интересни заед-
ници во вид на отстапени и дополнителни средства. 

Група приходи 04 — Позајмици, кредити и осло-
бодени средства. Во оваа група на приходи се водат 
средствата што се примени од други корисници во 
вид на кредити и позајмици како и делот на сопстве-
ните средства ослободени по основ на отплати по 
дадени кредити, вратени орочени средства и сл. 

На сметката 04-1 Примени кредити и позајмици 
— се водат средствата што фондот односно самоуправ-
ната интересна заедница ги прима од кој и да било 
извор и ги користи преку своја жеро-сметка. 

На сметката 04-2 Наплатени отплати — се водат 
средствата што фондот односно самоуправната инте-
ресна заедница ги прима на жиро-сметката на име 
отплати по дадени кредити. 

На сметката 04-3 Вратени орочени средства — се 
водат средствата што фондот односно самоуправната 
интересна заедница ги прима преку жиро-сметка во 
вид на ослободени орочени средства. 

На сметката 04-4 Вратени здружени и пренесени 
средства за инвестиции — се водат средствата што 
на фондот односно на самоуправната интересна заед-
ница и се враќаат во вид на остаток на неискорис-
тените средства од посебните сметки кај Службата 
на општественото книговодство (сметки 765 и 768). 

На сметката 04-5 Вратени издвоени средства на N  

исплати за инвестиции, гарантни износи и депозити 
— се водат средствата што ќе, се вратат на жиро-
сметката од посебните сметки каЈ Службата на 
општественото книговодство. 

На сметката 04-6 Ослободени средства на резер-
вите — се водат средствата што според посебни про-
писи се пренесуваат од сметката на резервите на 
жиро-сметката заради користење. 

И. расходи 

Н а д о м е с т о к з а р а б о т а т а н а р а б о т н а т а 
з а е д н и ц а н а ф о н д о т о д н о с н о н а р а -
б о т н а т а з а е д н и ц а н а с а м о у п р а в н а т а 
и н т е р е с н а з а е д н и ц а и р а с х о д и н а 
о р г а н и т е н а у п р а в у в а њ е т о со ф о н д о т 

о д н о с н о со и н т е р е с н а т а з а е д н и ц а 

Група расходи 05 Пренесени средства на работ-
ната заедница на фондот односно на работната заед-
ница на самоуправната интересна заедница — се 
водат средствата пренесени на работната заедница 
на фондот односно на работната заедница на само-
управната интересна заедница, ако работната заед-
ница има жиро-сметка. 

Група расходи 06 Непосредни расходи на струч-
ната служба и на органот на управувањето со фон-
дот односно со самоуправната интересна заедница — се 
водат издатоците за финансирање на стручната 
служба на фондот односно на самоуправната инте-
ресна заедница која нема посебна жиро-сметка, како 
и трошоците на органот на управувањето со фондот 
односно со самоуправната интересна заедница. 

На сметката 06-1 Исплатени нето лични доходи 
— се водат исплатите за лични доходи на вработе-
ните работници во стручната служба на фондот од-
носно на самоуправната интересна заедница. 

На сметката 06-2 Други лични примања — се 
водат исплатите непосредно од фондот на име про-
должена работа, по основ на договор за дело, надо-
месток за боледување до 7 дена, авторски хонорари 
и сл. што се однесуваат на стручната служба и на 
органите на управувањето со фондот односно со са-
моуправната интересна заедница. 

На сметката 06-3 Придонеси на личните доходи 
и на личните примања — се водат сите исплатени 
придонеси на личните доходи и на личните примања 
на работниците. 

На сметката 06-4 Материјални расходи - се 
водат издатоците за материјали и услуги и издато-
ците што имаат карактер на лични примања а ги 
товарат материјалните трошоци како: теренски до-
датоци, надоместоци за одвоен живот, патни тро-
шоци и сл. 

Ф у н к ц и о н а л н и р а с х о д и 

Група расходи 07 Непосрерни функционални 
расходи. Во оваа група расходи се водат непосред-
ните издатоци на фондот односно на самоуправната 
интересна заедница што се врзани за функцијата во 
врска со која фондот односно самоуправната инте-
ресна заедница е основана, а се однесуваат на изда-
тоците што имаат карактер на лични и материјални 
расходи. 

На сметката 07-1 Расходи што имаат карактер 
на лични примања — се Бодат нето исплатите од 
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фондот на општествено-политичките заедници од-
носно на самоуправните интересни заедници, а кои 
имаат карактер на лични издатоци како: исплати на 
пензии, инвалиднини, социјални помошти, стипендии, 
детски додатоци, парични надоместоци на неврабо-
тени работници и сл. 

На сметката 07-2 Придонеси на личните примања 
— се водат придонесите на личните примања што се, 
водат на сметката 07-1. 

На сметката 07-3 Расходи од материјален ка-
рактер — се водат непосредните издатоци што се 
врзани за функцијата на фондот односно на само-
управната интересна заедница, а претставуваат ма-
теријални издатоци. Покрај материјалните овде се 
водат и други издатоци како што се провизии на 
Службата на општественото книговодство и на бан-
ките, трошоци за спор, пенали, затезни камати и сл. 

Група расходи 08 Пренесени средства и кредити 
за други корисници. Во оваа група се водат функ-
ционалните расходи што не претставуваат непосре-
ден потрошок, туку се пренесуваат или во вид на 
кредит им се даваат на други корисници, а за на-
мените поради кои' фондот односно самоуправната 
интересна заедница е основана. 

На сметката 08-1 Средства пренесени на орга-
низациите на здружениот труд — се водат средствата. 
што фондот односно самоуправната интересна заед-
ница им ги пренесува, без обврска за враќање, на 
организациите на здружениот труд за финансирање 
на дејноста односно за функционални расходи. На 
пример: кај заедниците за образование средствата 
пренесени на училишта, кат заедниците на здрав-
ственото осигурување средствата пренесени на бол-
ници, здравствени домови и на други организации 
на здружениот труд од областа на здравството. 

На сметката 08-2 Средства пренесени на фондо-
вите на општествено-политичката заедница — се 
водат средствата што фондот односно самоуправната 
интересна заедница им ги дала на другите фондови 
на општествено-политичките заедници во вид на 
отстапени или дополнителни средства. 

На сметката 08-3 Средства пренесени на само-
управни интересни заедници — се водат средствата 
што фондот односно самоуправната интересна заед-
ница им ги дала на другите самоуправни интересни 
заедници во вид на отстапени или дополнителни 
средства. 

На сметката 08-4 Кредити и позајмици дадени 
на други корисници — се водат кредитите и позај-
миците што фондот односно самоуправната интерес-
на заедница ги дава за финансирање на основната 
дејност. 

На сметката 08-5 Отплати на кредити користени 
за финансирање на дејноста — се водат издатоците 
на име отплати и камати по втасани кредити, ако 
тие кредити ги отплатува фондот односно само-
управната интересна заедница. 

И н в е с т и ц и о н и р а с х о д и о р о ч е н и "и 
, и з д в о е н и с р е д с т в а 

Група расходи 09 Инвестициони расходи — ги 
опфаќа сите издатоци за инвестиции што се вршат 
преку жиро-сметката било како непосреден потро-
шок за инвестиции, било како пренесени средства на 
други корисници наменети за инвестиции, како и 
кредити дадени за инвестиции. 

На сметката 09-1 Непосредни исплати за инве-
стиции — се води непосредниот потрошок за инве-
стиции кој се врши од жиро-сметката. 

На Сметката 09-2 Средства пренесени на други 
корисници — се водат средствата наменети за инве-
стиции, а пренесени заради користење на сметките 
на кооисниците. 

На сметката 09-3 Кредити дадени за инвестиции 
— се водат средствата на фондот односно на само-
управната интересна заедница дадени во вид на 
кредити наменети за инвестиции. 

На сметката 09-4 Отплати на кредити користени 
за инвестиции — се водат отплатите и каматите по 
инвестиционите кредити. - ^ - --

Група расходи 10 — Орочени и издвоени сред-
ства — ги опфаќа сите средства што фондот односно 
самоуправната интересна заедница ги орочила ка ј 
банката и ги издвоила на Посебни сметки кај С Л Ј ^ Ж -
бата на општественото книговодство. 

На сметката 10-1 Орочени средства — се водат 
средствата што фондот односно самоуправната инте-
ресна заедница по основ на договор ги орочила каЈ 
деловните банки. 

На сметката 10-2 Здружени и пренесени средства 
за инвестиции — се водат здружените и пренесените 
средства за инвестиции што се издвојуваат на по-
себни сметки ка ј Службата на општественото книго-
водство (сметки 764 и 765). 

На сметката 10-3 Издвоени средства на исплати 
за инвестиции, гарантни износи и депозити — се 
водат издвоените средства на име гарантен износ, 
издвоените средства на посебната сметка на задол-
жителниот депозит при вложувањата во нови несто-
пански и непроизводствени инвестиции и сите други 
издвојувана предвидени со прописите за инвести-
ционите вложувања. 

На сметката 10-4 Џз д воени средства на резервите 
— се водат средствата на резервите издвоени според 
Законот за средствата на резервите („Службен лист " 
на СФРЈ", бр. 26/72, 71/72 и 40/73), како и резервите 
што фондовите и самоуправните интересни заедници 
ги издвојуваат според своите прописи и одлуките на 
органот на управувањето. 

При водењето на евиденцијата, по напреднаве-
дените сметки, треба да се држиме за принципот на 
сметките на приходите да се водат наплатените при-
ходи, а на сметките на расходите — исплатените из-
датоци. 

Образац Ф 

СР САП Општина 

И З В Е Ш Т А Ј 
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА ФОНДОВИТЕ 
НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 
И НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

(назив на фондот на општествено-политичката заед-
ница односно на самоуправната интересна заедница) 
за периодот од 1 јануари до 197- 1 година 
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I. Средства пренесени од 
претходната година 

Салдо на жиро-сметката на 
почетокот на годината 

И. Средства остварени во те-
ковната година 

01 Непосредно остварени при-
ходи 

01—1 Придонеси од личните до-
ходи 

01—2 Придонеси од доходот 

те
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4 01—3 Приходи според посебни про-
писи 

5 01—4 Други непосредни приходи 
6 Вкупно (од 2 до 5) 

02 Други приходи од органи-
зации на здружениот труд 
и од граѓани 

7 02—1 Од организации на здруже-
ниот Труд од стопанството 

8 02—2 Од организации н^ здруже-
ниот труд од нестопанството 

9 02—3 Од граѓани и граѓански пра-
вни лица 

10 02—4 Од странски уплатители 
11 Вкупно (од 7 до 10) 

03 Приходи од буџетите, од 
фондовите и од самоуп-
равните интересни заед-
ници 

Од буџетите на општестве-
но-политичките заедници 
Од фондовите на општестве-
но-политичките заедници ^ 
Од самоуправните интересни 
' заедници 
Вкупно (од 12 до 14) 

04 Позајмици, кредити и ос-
лободени средства 

Примени кредити и позај-
мици 

17 04—2 Отплати по дадени кредити 
18 04—3 Вратени орочени средства 
19 04—4 Вратени здружени и прене-

сени средства за инвестиции 
Вратени издвоени средства 
на исплати за инвестиции, 
гарантни износи и депозити 
Ослободени средства на ре-
зервите 

22 Вкупно (од 16 до 21) 
23 Вкупно! расположиви сред-

ства (бруто) (1+6 + 11 + 154-22) 

РАСХОДИ 

12 03—1 

13 03—2 

14 03—3 

15 

16 04—1 

20 04—5 

21 04—6 
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25 06 Непосредни расходи на 
стручната служба и на 
органот на управувањето 
со фондот односно со инте-
ресната заедница 

26 06—1 Исплатени нето лични дохо-
ди 

27 06—2 Други лични примања 
28 06—3 Придонеси на личните дохо-

ди и на личните примања 
29 06̂ —4 Материјални расходи 
30 Вкупно (од 26 до 29) 

И. Функционални расходи 

07 Непосредни функционал-
ни расходи 

31 07—1 Расходи што имаат карактер 
на лични примања 

32 07—2 Придонеси на личните при-
мања 

33 07—3 Расходи од материјален ка-
рактер 

34 Вкупно (од 31 до 33) 

08 Пренесени средства и кре-
дити на други корисници 

Средства пренесени на орга-
низациите на здрулѕениот 
труд 
Средства пренесени на фон-
довите на општествено-по-
литичките заедници 
Средства пренесени на само-
управните интересни заед-
ници 
Кредити и позајмици дадени 
на други корисници 
Отплати на кредити корис-
тени за финансирање на деј-
носта 
Вкупно (од 35 до 39) 

35 08—1 

36 08—2 

37 08—3 

38 08—4 

39 08—5 

40 

I. Надоместок за работата на 
работната заедница на 

v фондот односно на само-
управната интересна заед-
ница и расходи на орга-
нот на управувањето со 
фондот односно со само-
управната интересна заед-
ница 

24 05 Пренесени средства на 
работната заедница на 
фондот односно на ра-
ботната заедница на са-
моуправната интересна за-
едница 

III. Инвестициони расходи, 
орочени и издвоени сред-
ства 

09 Инвестициони расходи 
41 09—1 Непосредни исплати за ин-

вестиции 
42 09—2 Средства пренесени на други 

корисници за инвестиции 
43 4 09—3 Кредити дадени за инвести-

ции 
44 09—4 Отплати на кредити кори-

стени за инвестиции 
45 Вкупно (од 41 до 44) 

10 Орочени и издвоени сред-
ства 

46 10—1 Орочени средства 
47 10—2 Здружени и пренесени сред-

ства за инвестиции 
48 10—3 Издвоени средства на испла-

т и за ?:нвестиции, гарантни 
износи и депозити 

49 10—4 Издвоени средства на резер-
вите 
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50 Вкупно (од 46 до 49) 
51 Вкупно користени средства 

(бруто) (24+30+34+40+ 45+ 
+ 50) 

52 Состојба на жиро-сметката 
(23 минус 51) 

53 Нето искористени средства 

ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ 
Износ во 
мил. динари 
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а) ДЕЛ НА СРЕДСТВАТА 
ШТО СЕ КОРИСТАТ 
ПРЕКУ ПОСЕБНИ СМЕ-
ТКИ 

54 Искористени средства на ин-
вестиционите кредити ххххх 

55 t Состојба на здружените и 
пренесените средства за ин-
вестиции 

56 Состојба на издвоените сред-
ства на резервите 

57 Состојба на орочените сред-
ства 

58 Состојба на издвоените сред-
ства на исплати за инвес-
тиции, гарантни износи и де-
позити 

59 Состојба на издвоените сред-
ства на заедничката потро-
шувачка и други средства 

б) ОБВРСКИ 
60 Состојба на неотплатените 

инвестициони кредити 
61 Состојба на другите обвр-

ски 
62 Вкупно (60+61) 

Од што: 
63 Состојба на втасаните об-

врски 
Од што: 

64 Спрема стопанството 

(место и датум) (печат и потпис на овласте-
ното лице) 

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА 
ОБРАЗЕЦОТ Ф 

На овој образец поднесуваат извештај фондо-
вите на општествено-политичките заедници и са-
моуправните интересни заедници, а овој образец 
содржи податоци за приходите по изворите и за ко-
ристењето на средствата. Извештајот го поднесуваат 
надлежните служби што водат евиденција за при-
ходите и расходите на тие корисници. 

На овој образец поднесуваат извештаи и носи-
телите на средства што ги користат средствата 
преку сметката 789 кај Службата на општественото 
книговодство, а немаат посебна жиро-сметка. 

Со оглед дека структурата на податоците на 
Образецот Ф е усогласена со пропишаните сметки 
за водење евиденција за приходите и расходите на 

фондовите на општествено-политичките заедници и 
на самоуправните интересни заедници (во колона 2 
на тој образец се наведени броевите на сметките од 
евиденцијата, надлежните^ служби за составување 
на споменатиот извештај ќе го пополнат Образецот 
Ф така што состојбите од соодветните сметки за 
односниот период за кој овој образец се пополнува, 
ќе ги внесуваат во соодветните редни броеви во 
извештајот. 

Бидејќи во структурата на приходите на обра-
зецот се наоѓаат и ставки за кои не се обезбеду-
ваат податоци во дадените сметки за водење еви-
денција тие ставки ќе се пополнат на следниот 
начин: 

под редниот број 01 — Салдо на жиро-сметката 
на почетокот на годината — се внесува состојбата 
на редовната жиро-сметка искажана во дневниот 
извод под 31 декември претходната година. Кај ко-
рисниците што имаат повеќе жиро-сметки под овој 
реден број треба да се внесува и салдото на тие 
жиро-сметки (на пример: наменски фондови на 
самоуправната интересна заедница за вработување 
и самоуправните интересни ̂ заедници на здравстве-
ното и пензиско-инвалидското осигурување); 

под редниот број 53 — Нето искористени сред-
ства - се искажува разликата помеѓу бруто распоре-
дените средства (ред. бр. 51 и 52) и пренесените 
средства на други корисници (ред. бр. 36, 37, 38 и 43 
во целост и ред. бр. 39 и 44, освен отплатите по 
кредитите од банките). 

Внесување посебни податоци 

Под редниот број 54 Искористени средства на 
инвестициони кредити — се искажз^ваат средствата 
на искористените кредити во тековниот период врз 
основа на податоците (од изводот) што корисникот 
ги добива од банката кај која има кредит во кори-
стење. Ако корисникот има кредити кај повеќе бан-
ки, тие кредити во извештајот ќе ги прикаже како 
вкупно искористени средства на инвестиционите 
кредити. 

Под редниот број 55 Состојба на здружените и 
пренесените средства за инвестиции — се искажу-
ваат средствата што се наоѓаат на овие сметки (765) 
кај Службата на општественото книговодство, врз 
основа на изводот за состојбата на тие средства. 

Под редниот број 56 Состојба на издвоените 
средства на резервите — се внесува- состојбата на 
овие резерви искажана во дневниот извод на Служ-
бата на општественото книговодство. 

Под редниот број 57 Состојба на орочените сред-
ства — ја опфаќа состојбата на средствата што се 
орочени во тековната и поранешните години, а врз 
основа на податоците од банката кај која се сред-
ствата орочени. 

Под редниот број 58 Состојба на издвоените 
средства на исплати за инвестиции, гарантни износи 
и депозити — се искажуваат состојбите на тие сред-
ства врз соодветните партии на основните сметки 
767 односно 768. 

Под редниот број 69 Состојба на издвоените 
средства на заедничката потрошувачка и други 
средства — се искажува состојбата на тие средства 
издвоени на посебни сметки кај Службата на оп-
штественото книговодство. Овде ќе се искажува со-
стојбата на другите издвоени средства како што се 
средствата на сметката 789 и слично. 

Под редниот број 60 Состојба на неотплатените 
инвестициони кредити — се искажува состојбата 
на искористените а неотплатените кредити, без ог-
лед во кој временски период се искористени. 

Под редниот број 61 Состојба на другите обвр-
ски— се искажуваат само обврските (спрема трети 
лица односно оние обврски што не се опфатени под 
редниот број 60 на овој образец. 
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Под редниот број 63 — Состојба на втасаните 
обврски — се искажува состојбата на обврските по 
сите основи, што втасале за плаќање до крајот на 
извештајниот период, а не се платени. 

Под редниот број 64 Состојба на стасаните об-
врски спрема стопанството — се искажуваат дел на об-
врските од редниот број 62, а се однесува нћ сто-
панството. 

994. 
Врз основа на член 14 став 4 од Законот за 

Службата на општественото книговодство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 5/72, 23/72, 33/72, 39/72, 55/72, 63/72 
и 71/72), сојузниот секретар за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УПЛАТУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ НА ОПШТЕС-
ТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ, ИНТЕРЕС-

НИТЕ ЗАЕДНИЦИ И ФОНДОВИТЕ 

1. Приходите на општествено-политичките заед-
ници, интересните заедници и фондовите се 
уплатуваат на сметките кај Службата на општес-
твеното книговодство, што се одредени со оваа на-
редба. 

I. ПРИХОДИ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ 
ЗАЕДНИЦИ 

1. Даноци на доход и од личниот доход 

2. Данокот на доход се уплатува: 
1) на сметка бр. 840-1104 — Републички односно 

покраински данок на доход од стопанството; 
2) на сметка бр. 840-1125 — Републички односно 

покраински данок на доход од нестопанството; 
3) на сметка бр. 840-1130 — Општински данок на 

доход од стопанството; 
4) на сметка бр. 840-1146 — Општински данок на 

доход од нестопанството. 
3. Данокот од личниот доход од работен однос се 

уплатува: 
1) на сметка бр. 840-1200 — Републички односно 

покраински данок од личниот доход од работен од-
нос, од стопанството; 

2) на сметка бр. 840-1216 — Републички односно 
покраински данок од личниот доход од работен од-
нос, од нестопанството; 

3) на сметка бр. 840-1221 — Републички односно 
покраински данок од личниот доход од работен од-
нос, од граѓани и од граѓански правни лица; 

4) на сметка бр. 840-1237 - Општински данок од 
личниот доход од работен однос, од стопанството; 

5) на сметка бр. 840-1242 — Општински данок од 
личниот доход од работен однос, од нестопанството; 

6) на сметка бр. 840-1258 — Општински данок од 
личниот доход од работен однос, од граѓани и од гра-
ѓански правни лица. 

На сметките под 1 до 6 на став 1 од оваа точка 
се уплатува данокот од личниот доход од работен 
однос од страна на обврзниците на тој данок без 
оглед на тоа дали тој се пресметува по редовна или 
посебна стапка. 

4. Данокот од личниот доход од работен однос 
што се плаќа во паушален износ, се уплатува: 

на сметка бр, 840-1263 — Данок од личниот до-
ход од работен однос, што се плаќа во паушален 
износ 

На сметките на кои се уплатуваат даноците од 
личниот доход се уплатуваат и соодветните придо-
неси од личниот доход што им припаѓаат на опште-
ствено-политичките заедници, ако не се воведени 
даноци од личниот доход. 

5 Данокот од личниот доход од земјоделска 
дејност на приходите од шуми, се уплатува: 

на сметка бр. 840-1307 - Данок од личниот доход 
од земјоделска дејност на приходите од шуми, кој се 
пресметува според друга основица а не според ка-
тастарскиот приход. 

6. Данокот "од личниот доход од самостојно вр-
шење на дејности, се уплатува: 

1) на сметка бр. 840-1403 - Републички односно 
покраински данок од личниот доход од самостојно 
вршење на стопански дејности, кој се плаќа во про-
цент; 

2) на сметка бр. 840-1419 - Општински данок од 
личниот доход од самостојно вршење на стопански 
дејности, кој се плаќа во процент; 

3) на сметка бр. 840-1424 — Републички односно 
покраински данок од личниот доход од самостојно 
вршење на нестопански дејности, кој се пресметува 
во процент; 

4) на сметка бр. 840-1445 - Општински данок од 
личниот доход од самостојно вршење на нестопански 
дејности, кој се пресметува во процент; 

5) на сметка бр. 840-1450 - Републички односно 
покраински данок од личниот доход од авторски 
права, патенти и технички унапредувања; 

6) на сметка бр. 840-1466 - Општински данок од 
личниот доход од авторски права, патенти и технич-
ки унапредувања. 

2. Даноци на промет на производи, на надомес-
тоци за вршење услуги, на имот и на приходи од 
имот 

7. Основниот данок на промет на производи, се 
уплатува: 

1) на сметка бр. 840-2101 - Основен данок на 
промет на нафта и на деривати од нафта (тар. број 2); 

2) на сметка бр. 840-2117 - Основен данок на 
промет на преработки од тутун (тар. број 3); 

3) на сметка бр. 840-2122 - Основен данок на 
промет на алкохолни пијачки на кои се плаќа овој 
данок, освен на промет на алкохолни пијачки испо-
рачани на угостителски дуќани на самостојни угос-
тители и граѓани (тар. број 4); 

4) на сметка бр. 840-2138 - Основен данок на 
промет на алкохолни пијачки испорачани на угос-
тителски дуќани на самостојни угостители и граѓани 
(тар. број 4); 

5) на сметка бр. 840-2143 - Основен данок на 
промет на алкохол-етанол (тар. број 5); 

6) на сметка бр. 840-2159 — Основен данок на 
промет на патнички автомобили (тар. број 6); 

7) на сметка бр. 840-2164 — Основен данок на 
промет на лекови (тар. број 7); 

8) на сметка бр. 840-2185 — Основен данок на 
промет на други производи, што и служат на крај-
ната потрошувачка (тар. број 1); 

9) на сметка бр. 840-2190 - Основен данок на 
промет на други производи (тар. број 8 до 18); 

10) на сметка бр. 840-21100 - Основен данок на 
промет на производи, на промет остварен од вршење 
на самостојни дејности кој не се разрежува во годи-
шен износ; 

11) на сметка бр. 840-21116 - Основен данок на 
промет на производи кој се плаќа при увозот и на 
прометот на производи за потребите на Југословен-
ската народна армија. 

Обврзниците на основниот данок на промет на 
производи го уплатуваат данокот односно пресмета-
ната аконтација на данокот кај надлежната Служба 
на општественото книговодство со посебни налози за 
секоја република и автономна покраина, а ги насо-
чуваат во корист на соодветната збирна сметка кај 
онаа надлежна Служба во седиштето на република-
та односно на автономната покраина на чија тери-
торија е остварен прометот што подлежи на плаќање 
основен данок на промет. Ако со републички односно 
покраински пропис е предвидено одреден дел на ос-
новниот данок на промет да и се отстапува на опш-
тината на чија територија е остварен, кон вирманс-
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киот налог :за уплата на данокот се прилага и специ-
фикација на тој данок по општините. 

8. Посебниот републички односно покраински да-
нок на промет на производи, се уплатува: 

1) на сметка бр. 840-2208 — Посебен републички 
односно покраински данок на промет на производи 
кој се плаќа по општата стапка; 

2) на сметка бр: 840-2213 - Посебен републички 
односно пок,раински данок на промет на моторни во-
зила и на пловни објекти; 

3) на сметка бр. 840-2229 - Посебен републички 
односно покраински данок на промет на производи 
од повисок стандард (зголемени стапки); 

4) на сметка бр. 840-2234 - Посебен републички 
одвоено покраински дшок на промет на графички 
производи кои подлежат на плаќање данок; 

5) на, сметка бр. 840-2297 - Посебен републички 
односно покраински данок на промет на алкохолни 
пијачки, освен на промет на алкохолни пијачки ис-
порачани на угостителски дуќани на самостојни 
угостители' и на граѓани; 

6) на сметка бр. 840-22108 — Посебен републички 
односно покраински данок на промет на алкохолни 
пијачки испорачаш! ка угостителски дуќани на са-
мостојни угостители и граѓани. 

9. Посебниот општински даеок на промет на про-
изводи, се уплатува: 

1) на сметка бр. 840-2304 — Посебен општински 
данок на промет на производи кој се плаќа по опш-
тата стапка; 

2) на сметка бр. .840-2325 — Посебен општински 
данок на промет на моторни возила и на пловни об-
јекти; 

3) на сметка бр. 840-2330 — Посебен општински 
данок на промет на производи од повисок стандард 
(зголемени стапки); 

4)'на сметка бр. 840-2346 - Посебен општински 
данок на промет на графички производи кои подле-
жат на плаќање данок; 

5) на сметка бр. 840-2393 - Посебен општински 
данок ца промет на алкохолни пијачки, освен на 
промет на алкохолни пијачки испорачани на уго-
стителски дуќани на самостојни угостители и гра-
ѓаш!; / , 

6) на сметка бр. 840-23105 — Посебен општински 
данок на промет на алкохолни пијачки испорачани 
на зтгоетителски дуќани на самостојни угостители и 
граѓани. 

10. Данокот на промет на недвижности и права, 
се уплатува: 

на сметка бр. 840-2400 - Данок на промет на 
недвижности и права. 

11. Основниот данок на надоместоци за вршење 
услуги, се уплатува: 

1) на сметка бр. 840-21121 — Основен данок на 
надоместоци за вршење надворешнотрговски работи 
и услуги со странство; 

2) на сметка бр. 840-21137 - Основен данок на 
надоместоци за вршење промет на стоки на големо 
во Југославија; 

3) на сметка бр. 840-21142 - Основен данок на 
надоместоци за вршење кредитни и други банкарски 
работи; 

4) на сметка бр, 840-21153 - Основен данок на 
надоместоци за услуги на менични кредити. 

12. Посебниот ,републички односно покраински 
данок на надоместоци за вршење услуги, се упла-
тува: 

1) на сметка бр. 840-2255 - Посебен републички 
односно покраински данок на надоместоци за услуги, 
што го плаќаат организациите на здружениот труд 
како даночни обврзници; 

2) на сметка бр. 840-2260 - Посебен републички 
односно покраински данок на надоместоци за услуги, 
што го плаќаат граѓани и граѓански правни лица во 
месечни рокови; 

3) па сметка бр. 840-2276 — Посебен републички 
односно покраински данок на надоместоци за Услуги 
од граѓани и граѓански правни лица што редо-вно не 
се занимаваат со вршење услуги; 

4) на сметка бр. 840-2281 — Посебен републички 
односно покраински данок на надоместоци за услуги 
од приредување игри на среќа. 

13. Посебниот општински данок на надоместоци 
за вршење услуги, се уплатува: 

1) на сметка бр/'840-2351 — Посебен општински 
данок на надоместоци за услуги, што го плаќаат ор-
ганизациите на здружениот труд како даночни об-
врзници; 

2) на сметка бр. 840-2307 — Посебен општински 
данок за надоместоци за услуги, што го плаќаат гра-
ѓани и граѓански правни лица во месечни рокови; 

3) на сметка бр. 840-2372 — Посебен општински 
данок на надоместоци за услуги од граѓани и гра-
ѓански правни лица, што редовно не се занимаваат 
со вршење услуги; 

4) на сметка бр. 840-2388 — Посебен оштгииски 
данок на надоместоци за услуги од приредување 
игри на среќа. 

Обврзниците на основниот данок на н-адоместоци 
за вршење услуги го уплатуваат овој данок во ко.-
рист на соодветната збирна сметка ка ј надлежната 
Служба на општественото книговодство во седиште-
то на републиката односно автономната покраина на 
чија територија се наоѓа организацијата на здруже-
ниот труд на која и е извршена услугата (корисник 
на услуга). 

14. Данокот на приходи од имот и од имотни 
права и данокот на имот, се уплатуваат: 

1) на сметка бр. 840-2507 — Данок на приходи од 
имот и од имотни права; 

2) на сметка бр. 8-40-2512 — Данок на приходи од 
згради; 

3) на сметка бр. 840-2528 — Данок на добивки од 
игри на среќа; 

4) на сметка бр. 840-2533 — Данок на наследство 
и подароци; 

5) на сметка бр. 840-2549 - Данок на товарни 
друмски моторни, приклучни и комби-возила за нре- ^ 
воз на товари и стоки; 

6) на сметка бр. 840-2554 — Данок на непријавен 
приход односно доход (утврден според посебен про-
пис односно постапка). 

Во сите други случаи даноците на приходи од 
имот и од имотни права и даноците на имот (други 
имоти), кога обврзниците на тие даноци се задолжу-
ваат во годишен износ, се уплатуваат на збирната-
-преодната сметка (сметка 848). 

15. Данокот од вкупниот приход на граѓани, се 
уплатува: 

на сметка бр. 840-2603 — Да,нок од вкупниот при-
ход на граѓани. 

16. Данокот од странски лица, се уплатува: 
1) на сметка бр. 840-2715 - Данок на добивка на 

странски лица што вложуваат средства во домашна 
организација на здружениот труд од стопанството за 
заедничко работење; 

2) на сметка бр. 840-2720 — Данок на добивка на 
странски изведувачи на инвестициони работи; 

3) на сметка бр. 840-2736 - Данок од личниот 
^оход од странски превоз-ници ма патни-ци м стоки. 

3. Такси 
17. Административните такси се уплатуваат: 
1) на сметка бр. 840-3109 — Царински такси во 

готови пари од стопанството; 
2) на сметка бр. 840-3114 - Царински такси во 

готови пари од нестопанството'; 
3) на сметка бр. 840-3135 - Царински такси во 

готови пари од граѓани на граѓански правни лица; 
4) на сметка бр. 840-3140 — Конзуларни такси;,, 
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5) на сметка бр, 840-3156 — Други сојузни адми-
нистративни такси во готови пари; 

6) на сметка бр. 840-3161 — Републички односно 
покраински административни такси во готови пари; 

7) на сметка бр. 840-3177 — Општински админис-
тративни такси. 

18(. Комуналните такси, се уплатуваат: 
1) на сметка бр, 840-3205 — Комунални такси на 

Престој во туристички места; 
2) на сметка бр. 840-3210 — Комунални такси н-а 

фирма од стопанството; 
3) на сметка бр, 840-3226 - Комунални такси на 

фирма од нестопанството; 
4) на сметка бр. 840-3231 — Комунални такси на 

фирма од граѓани и граѓански правни лица; 
5) на сметка бр. 840-3247 — Комунални такси на 

други предмети за таксирани од стопанството; 
6) на сметка бр. 840-3252 — Комунални такси на 

други предмети за таксирани од нестопанството; 
7) на сметка бр. 840-3268 — Комунални такси на 

други предмети за таксирани од граѓии и од гра-
ѓански правни лица. 

19. Судските такси, се уплатуваат: 
1) на сметка бр. 840-3301 — Сојузни судски^ такси 

во готови пари, од стопанството; 
2) на сметка бр. 840-3317 — Сојузни судски такси 

во готови пари, од нестопанството; 
3) на сметка бр. 840-3322 — Сојузни судски такси 

во готови пари, од граѓани и од граѓански правни 
лица; 

4) на сметка бр. 840-3338 — Републички односно 
покраински судски такси во готови пари, од стопанс-
твото; 

5) на сметка бр. 840-3343 — Републички односно 
покраински судски такси во готови пари, од несто-
панството; 

6) на сметка бр. 840-3359 — Републички односно 
покраински судски такси во готови пари, од граѓани 
и граѓански правни лица; 

7) на сметка бр. 840-3364 — Општински судски 
такси. 

На сметките под 1, 2 и 3 став 1 на оваа точка се 
уплатува приходот од судски такси во готови пари 
што ќе го остварат судовите на федерацијата, а на 
сметките под редните броеви 4, 5 и 6 — приходот од 
судските такси што ќе го остварат судовите на ре-
публиките и покраините. На сметката под редниот 
број 7 став 1 на оваа точка се уплатува приходот 
од општински судски такси, од продадени таксени 
вредносници и од судски такси во готови пари. 

4. Царини и посебни давачки ; 

20. Царината, посебната давачка, посебната ца-
ринска такса на увезени стоки и лежарината се уп-
латуваат во корист на партијата на евидентната 
сметка бр. 845 на надлежната царинарница. Прихо-
дите уплатени по овие основи царинарницата ги уп-
латува: 

1) на сметка бр. 840-4106 — Царина од стопанс-
твото; 

2) на сметка бр. 840-4111 — Царина од нестопанс-
твото; 

3) на сметка бр. 840-4127 — Царина од граѓани 
и од граѓански правни лица; 

4) на сметка бр. 840-4202 — Посебни такси на 
увезени стоки^ од стопанството; 

5) на сметка бр. 840-4244 — Посебни такси на 
увезени стоки, од граѓани и од граѓански правни 
лица; 

6) на сметка бр. 840-4309 — Посебна давачка при 
увоз на земјоделски и прехранбени производи; 

7) на сметка бр. 840-4314 — Посебна давачка за 
Израмнување на даночното оптоварување-, 

8) на сметка бр. 840-4335 - Посебна давачка за 
царинско евидентирање; 

9) на сметка-бр. 840-4340 - Лежарина на стоки 
сместени во царински магазини и складови. 

5. Приходи според посебни прописи 

21. Паричните казни, се уплатуваат: 
1) на сметка бр. 840-5103 - Парични казни за 

царински прекршоци и парични средства добиени од 
продадени стоки по прекршоците; 

2), на сметка бр. 840-5119 - Парични казни за 
стопански престапи, што П припаѓаат на републи-
ката односно на покраината; 

3) на сметка бр. 840-5124 - Парични казни за 
прекршоци, што и припаѓаат на републиката однос-
но на покраината; 

4) на сметка бр. 840-5145 - Парични казни за 
сообраќајни прекршоци, што и припаѓаат на репуб-
ликата односно на покраината; чег 

5) на сметка бр. 840-5150 - Парични казни за 
кривични санкции, што и припаѓаат на републиката 
односно на покраината; 

6) на сметка бр. 840-5166 - Парични казни за 
прекршоци, што ги изрекуваат републичките однос-
но покраинските органи на управата надлежни за 
работите на приходите; 

7) на сметка бр. 840-5171 — Парични казни за 
прекршоци, што ги изрекуваат општинските органи 
на управата надлежни за работите на приходите; 

8) на сметка бр. 840-5187 — Други парични 
казни, што и припаѓаат на општината. 

22, Данокот на средствата за заедничка потро-
шувачка, се уплатува: 

1) на сметка бр. 840-5215 — Данок на средствата 
за заедничка потрошувачка, од стопанството; 

2) на сметка бр. 840-5220 — Данок на средствата 
за заедничка потрошувачка, од нестопанството. 

6. Приходи на органите на управата и други приходи 

23. Приходите на органите на управата се упла-
туваат: 

на сметка бр. 845 — Евидентна сметка на прихо-
дите на органите па управата. 

На сметката бр. 845 односно на соодветната пар-
тија на таа сметка на надлежниот орган на упра-
вата се уплатуваат приходите на органите на упра-
вата што тие ќе ги остварат со вршење на својата 
дејност. 

Приходите уплатени во корист на односната пар-
тија на сметката бр. 845, се распоредуваат: 

1) на сметка бр. 840-6100 - Приходи на орга-
ните на управата на федерацијата; 

2) на сметка бр. 840-6116 - Приходи на репуб-
личките односно покраи,нските органи на управата; 

3) на сметка бр. 840-6121 - Приходи на општинс-
ките органи на управата. 

24. Другите приходи, се уплатуваат: 
1) на сметка бр. 840-6207 - Други приходи на 

'федерацијата; 
2) на,, сметка бр. 840-6212 - Други републички 

односно покраински приходи; 
3) на сметка бр. 840-6228 - Други општински 

приходи; 
4) на сметка бр. 840-6233 - Трошоци за присил-

на наплата. 
На сметките под 1 до 3 на оваа точка се уплату-

ваат разни непредвидени и вонредни приходи; 
5) на сметка бр. 840-6249 - Укинати буџетски 

Приходи. 
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На сметката под 5 се уплатуваат укинатите бу-
џетски приходи, ако прописите врз основа на кои се 
воведени тие приходи престанале да важат во прет-
ходната и поранешните години, а во тековната го-
дина не е воведен соодветен приход. Уплатените из-
носи на приходите се распоредуваат на корисниците 
според порано важечките прописи. 

6) на сметка бр. 840-6254 - Разлики во цената 
одземени по решенија на републичката односно пок-
раинската пазарна инспекција; 

7) на сметка бр. 840-6275 - Разлики во цената 
одземени по решенија на општинската пазарна инс-
пекција. 

II. ПРИХОДИ НА ИНТЕРЕСНИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

1. Приходи на заедниците за здравствено осигу-
рување 

25. Придо-несот за здравствено осигурување се 
уплатува: 

1) на сметка бр. 843-16 - Придонес од доходот за 
здравствено осигурување на работниците, од стопанс-
твото ; 

2) на сметка бр. 843-21 — Придонес од доходот 
за здравствено осигурување на работниците, од нес-
топанството; 

3) на сметка бр. 843-37 — Придонес од личниот 
доход за здравствено осигурување на работниците, 
од стопанството; 

4) на сметка бр. 843-42 - Придонес од личниот 
доход за здравствено осигурување на работниците, 
од нестопанството; 

5) на сметка бр. 843-58 — Придонес за здравс-
твено осигурување на земјоделците; 

6) на сметка бр. 843-63 - Придонес за здравс-
твено осигурување на самостојните занаетчии, са-
мостојните угостители и на приватните авто-превоз-
ници; 

7) на сметка бр. 843-79 — Придонес за здравс-
твено осигурување на работниците од други зани-
мања; 

'8) на сметка бр. 843-84 — Придонес за здравс-
твено осигурување на лица вработени кај приватни 
работодавци; 

9) на сметка бр. 843-107 — Средства за здравс-
твено осигурување на работниците по основ на опш-
тествени договори и самоуправни спогодби од орга-
низациите на здружениот труд од стопанството; 

10) на сметка бр. 843-112 — Средства за здравс-
твеео осигурување на работниците по основ на опш-
тествени договори и самоуправни спогодби од орга-
низациите на здружениот труд, од нестопанството. 

2. Приходи на заедниците на пензиското и инва-
лидското осигурување 

26. Придонесот за пензиско и инвалидско осигу-
рување, се уплатува: 

1) на сметка бр. 843-128 1— Придонес од доходот 
за пензиско и инвалидско осигурување на работни-
ците, од стопанството; 

2) на сметка бр. 843-133 - Придонес од доходот 
за пензиско и инвалидско осигурување на работни-
ците, од нестопанството; 

3) на сметка бр. 843-149 - Придонес од личниот 
доход за пензиско и инвалидско осигурување, од 
стопанството; 

4) на сметка бр. 843-154 - Придонес од личниот 
доход за пензиско и инвалидско осигурување, од 
нестопанството; 

5) на сметка бр. 843-175 - Придонес за пензиско 
и инвалидско осигурување на земјоделците; 

6) на сметка бр. 843-180 - Придонес за пензиско 
to инвалидско осигурување на самостојните занает-
чии, на самостојните угостители и на приватните 
авто-превозници; 

7) на сметка бр. 843-196 — Придонес за пензиско 
и инвалидско осигурување на работниците од други 
занимања; 

8) на сметка бр. 843-203 — Придонес за пензиско 
и инвалидско осигурување на лица вработени ка ј 
приватни работодавци. 

3. Приходи на заедниците за детска заштита 

27. Придонесите за непосредна детска заштита л 
додатокот на деца се уплатуваат: 

1) на сметка бр. 843-219 — Придонес од личниот 
доход за непосредна детска заштита, од. стопан-
ството; 1 

2) на сметка бр. 843-224 — Придонес од личниот 
доход за непосредна детска заштита, од нестопан-
ството ; 

3) на сметка бр. 843-245 — Придонес од личниот 
доход за непосредна детска заштита, од граѓани и 
од граѓански правни лица; 

4) на сметка бр. 843-250 - Придонес од доходот 
за додатокот на деца, од стопанството; 

5) на сметка бр. 843-266 - Придонес од доходот 
за додатокот на деца, од нестопанството; 

6) на сметка бр. 843-271 - Придонес од личниот 
доход за додатокот на деца, од стопанството; 

7) на сметка бр. 843-287 - Придонес од личниот 
доход за додатокот на деца, од нестопанството; 

8) на сметка бр. 843-292 - Придонес од личниот 
доход за додатокот на деца од граѓани и од граѓан-
ски правни лица. 

4. Приходи на заедниците за образование 

28. Придонесот за образование од доходот и од 
личниот доход од работен однос, се уплатува: 

1) на сметка бр. 843-315 — Придонес од доходот 
за образование, од стопанството; 

2) на сметка бр. 843-320 - Придонес од доходот 
за образование, од нестопанството; 

3) на сметка бр. 843-336 - Придонес од доходот 
за средно образование, од стопанството; 

4) на сметка бр. 843-341 — Придонес од доходот 
за средно образование, од нестопанството; 

5) на сметка бр. 843-357 — Придонес од доходот 
за високо образование, од стопанството; 

6) на сметка бр. 843-362 — Придонес од доходот 
за високо образование, од нестопанството; 

7) на'сметка бр. 843-378 — Републички односно 
покраински придонес од личниот доход од работен 
однос за образование, од стопанството; 

8) на смека бр. 843-383 — Републички односно 
покраински придонес од личниот доход од работен 
однос за образование, од нестопанството; 

9) на сметка бр. 843-399 — Републички односно 
покраински придонес од личниот доход од работен 
однос за образование, од граѓани и граѓански прав-
ни лица; 

10) на сметка бр. 843-406 — Придонес од личниот 
доход за основно образование, од, стопанството; 

11) на сметка бр. 843-411 — Придонес од личниот 
доход за основно образование, од нестопанството; 

12) на сметка бр. 843-427 — Придонес од личниот 
доход за основно образование, од граѓани и од гра-
ѓански правни лица; 

13) на сметка бр. 843-432 — Средства за образо-
вание по основ на општествени договори и самоуп-
равни спогодби за основно образование; 

14) на сметка бр. Ѕ43-448 — Средства за образо-
вание по основ на општествен договор и самоуп-
равна спогодба за средно образование; 

15) на сметка бр. 843-453 — Средства за образо-
вание по основ на општествен договор и самоуп-
равна спогодба за високо образование. 
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5. Приходи на заедниците за култура 

29. Придонесот за култура од доходот и од лич-
ниот доход, се уплатува: 

1) на сметка бр. 843-469 — Републички односно 
покраински придонес од доходот за култура, од сто-
панството; 

2) на сметка бр. 843-474 - Републички односно 
покраински придонес од доходот за култура, од нес-
топанството ; 

3) на сметка бр. 843-495 '— Републички односно 
покраински придонес од личниот доход за култура, 
од стопанството; 

4) на сметка бр. 843-502 — Републички односно 
покраински придонес од личниот доход за култура, 
од нестопанството; 

5) на сметка бр. 843-518 — Републички односно 
покраински придонес од личниот доход за култура, 
од граѓани и од граѓански правни лица; 

6) на сметка бр. 843-523 — Општински придонес 
од доходот за култура, од стопанството; 

7) на сметка бр. 843-539 — Општински придонес 
од доходот за култура, од нестопанството; 

8) на сметка бр. 843-544 — Општински придонес 
од личниот доход за култура, од стопанството; 

9) на сметка бр. 843-565 — Општински придонес 
од личниот доход за култура, од нестопанството; 

10) на сметка бр. 843-570 — Општински придонес 
од личниот доход за култура, од граѓани и од гра-
ѓански правни лица. 

6. Приходи на заедниците за научен труд 

30. Придонесот за научен труд, се уплатува: 
1) на сметка бр. 843-586 — Републички односно 

покраински придонес од доходот за научен труд, од 
стопанството; 

2) на сметка бр. 843-591 — Републички односно 
покраински придонес од доходот за научен труд, од 
нестопанството; 

3) на сметка бр. 843-609 — Републички односно 
покраински придонес од личниот доход за научен 
труд, од стопанството; 

4) на сметка бр. 843-614 — Републички односно 
покраински придонес од личниот доход за научен 
труд, од нестопанството; 

5) на сметка бр. 843-635 — Републички односно 
покраински придонес од личниот доход за научен 
труд, од граѓани и од граѓански правни лица. 

7, Приходи на заедниците за физичка култура . 

39. Придонесот за физичка култура, се уплатува: 
' 1) на сметка бр. 843-640 — Републички односно 
покраински придонес од доходот за физичка кул-
тура, од стопанството; 

2) на сметка бр. 843-656 — Републички односно 
покраински придонес од доходот за физичка култу-
ра, од нестопанството; 

3) на сметка бр. 843-661 — Републички односно 
покраински придонес од личниот доход за физичка 
култура, од стопанството; 

4) на сметка бр. 843-677 — Републички односно 
покраински придонес од личниот доход за физичка 
култура, од нестопанството; 

5) на сметка бр. 843-682 — Републички односно 
покраински придонес за физичка, култура, од гра-
ѓани и од граѓански правни лица; 

6) на сметка бр, 843-698 — Општински придонес 
од доходот за физичка култура, од стопанството; 

7) на сметка бр, 843-705 — Општински придонес 
од доходот за физичка култура, од нестопанството; 

8) на сметка бр. 843-710 - - Општински придонес 
од личниот доход за физичка култура, од стопан-
ството; 

9) на сметка бр. 843-726 - Општински придонес 
од личниот доход за физичка култура, од нестопан-
ството; 

10) на сметка бр. 843-731 - Општински придонес 
од личниот доход за физичка култура, оД граѓани и 
од граѓански правни лица. 

8. Приходи на заедниците за вработување 

32. Придонесот за вработување, се уплатува: 
1) на сметка бр. 843-747 — Придонес од доходот 

за вработување, од стопанството; 
2) на сметка бр. 843-752 — Придонес од доходот 

за вработување, од нестопанството; 
3) на сметка бр. 843-768 — Придонес од личѕниот 

доход за вработување од стопанството; 
4) на сметка бр. 843-773 - Придонес од личниот 

доход за вработување, од нестопанството; 
5) на сметка бр. 843-789 — Придонес од личниот 

доход за вработување, од граѓани и од граѓански 
правни лица. 

9. Приходи на месните заедници 

33. Месните самопридонеси, се уплатуваат: 
1) на сметка бр. 843-794 — Местен самопридонес 

од работниците вработени во општествениот сектор; 
2) на сметка бр. 843-801 — Местен самопридонес 

од земјоделците; 
3) на сметка бр. 843-817 — Местен самопридонес 

од другите обврзници. 
На сметката од став 1 на оваа точка се уплату-

ваат приходите на месните заедници, ако општин-
скиот орган на управата надлежен за работите на 
приходите, во спогодба со односната месна заедница, 
одреди приходите на месните заедници да не се уп-
латуваат на збирната-преодната сметка на опште-
ствените обврски што ги плаќаат граѓаните и гра-
ѓанските правни лица (сметка 846). 

34. Сите сметки од точ. 24 до 32 за уплата на 
придонесот на интересните заедници ќе се отворат 
за секоја интересна заедница кај организационите 
единици на Службата на општественото книговод-
ство кај кои се воделе жиро-сметките на односните 
интересни заедници. 

III. ПРИХОДИ НА ФОНДОВИТЕ , -

35. Средствата на задолжителниот заем на Фон-
дот за кредитирање на побрзиот развој на стопански 
недоволно развиените републики и Автономна По-
краина Косово, се уплатуваат; 

1) на сметка бр. 842-16 - Деловни средства на 
организациите на здружениот труд од стопанството 
и на деловните банки по основ на задолжителниот 
заем од 1971 и 1972 година; 

2) на сметка бр. 842-21 - Деловни средства на 
организациите на здружениот труд од стопанството 
и на деловните банки по основ на задолжителниот 
заем од 1973 година; 

3) на сметка бр. 842-37 - Деловни средства на 
организациите на здружениот труд од стопанството 
и на деловните банки по основ на задолжителниот 
заем за 1974 година. 

36. Данокот на фондот на основачите на банка, 
се уплатува: 

на сметка бр. 842-42 - Данок на фондот на ос-
новачите на банка. 
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37. Средствата на фондот на заедничките резер-
ви, се уплатува: 

1) на сметка бр. 842-58 — Средства на организа-
циите на здружениот труд издвоени од деловните 
средства за републичкиот односно покраинскиот 
фонд на заедничките резерви; 

2) на сметка бр. 842-63 — Средства на организа-
циите на здружениот труд издвоени од деловните 
средства за општинскиот фонд на заедничките ре-
зерви. 

38. Средствата на организациите на здружениот 
труд издвоени за стабилизациони и други заеми, се 
уплатуваат: 

на сметка бр. 842-79 - - Средства на организации-
те на здружениот труд издвоени од деловните сред-
ства за стабилизациони и други заеми. 

39. Надоместокот за искористување на земјодел-
ско земјиште, се уплатува: 

на сметка бр. 842-84 — Надоместок за искорис-
тување на земјоделско земјиште. 

40. Делот на премијата за осигурување од пожар, 
се уплатува: 

на сметка бр. 842-107 — Дел од премијата за 
осигурување од пожар. 

41. Средствата за покритие на разликата во 
станарината, се уплатуваат: 

1) на сметка бр. 842-112 — Средства за покритие 
на разликава во станарината, од стопанството; 

2) на сметка бр. 842-128 — Средства за покритие 
на разликата во станарината, од нестопанството. 

На сметките под 1 и 2 на став 1 од оваа точка 
се уплатува делот од средствата одреден со општин-
ски, покраински или републички пропис или утвр-
ден со општествен договор односно ,со самоуправна 
спогодба за покритие на разликата во станарината 
(субвенционирање на станарината). 

Во корист на сметката од став 1 на оваа точка 
се уплатуваат и средствата за покритие на разлика-
та во станарината, ако собранието на градот, во со-
гласност со сите општини во состав на градот, до-
несе одлука тој придонес да се уплатува на посеб-
на сметка, со таа разлика што наместо статистичка-
та ознака, за општината на налогот за уплата да се 
става статистичка ознака за градот, во овој случај 
ООО (на пример 60300-842-000-112 односно 128). 

42. Придонесот за изградба на станови за учес-
ниците на Народноослободителната војна и за со-
лидарна изградба на станови за работниците, се уп-
латува' 

1) на сметка бр 842-133 — Придонес за изградба 
на станови за учесниците на Народноослободителна-
та војна, од стопанството; 

2) на сметка бр. 842-149 — Придонес за изградба 
на станови за учесниците на Народноослободителна-
та војна, од нестопанството; 

3) на сметка бр. 842-154 — Придонес за солидар-
на изградба на станови за работниците, од стопан-
ството ; 

4) на сметка бр. 842-175 — Придонес за солидар-
на изградба на станови за работниците, од нестопан-
ството. 

43. ^Придонесот за обнова на Босанска Краина, 
се уплатува: 

1) на сметка бр. 842-180 — Придонес за Босанска 
Краина од средствата за материјални расходи на 
општата потрошувачка, од нестопанството; 

2) на сметка бр. 842-196 - - Придонес за Босанска 
Краина на личните доходи од работен однос, од сто-
панството; 

3) на сметка бр. 842-203 - Придонес за Босанска 
Краина на личните доходи од работен однос, од нес-
топанството; 

4) на сметка бр. 842-219 — Придонес за Босанска 
Краина издвоен од наплатениот данок од личниот 
доход од вршење, на земјоделски, занаетчиски и 
други самостојни дејности. 

44. Даноците и надоместоците за користење на 
води, се уплатуваат; 

1) на сметка бр. 842-224 - Данок за заштита од 
штетното дејство на водите, од стопанството; 

2) на сметка бр. 842-245 - : Данок за заштита од 
цветното дејство на водите, од граѓани и од граѓан-
ски правни лица; 

3) на сметка бр. 842-250 — Надоместок (такса) за 
заштита и користење на води, од стопанството; 

4) на сметка бр. 842-266 — Надоместок (такса) за 
заштита и користење на води, од граѓани и од гра-
ѓански правни лица. 

, На сметките под 1 до 4 од став 1 на оваа точка 
се уплатува наведениот данок и надоместокот (так-
са), ако не се уплатува преку збирната-преодната 
сметка на обврските што ги плаќаат граѓаните и 
граѓанските правни лица (сметка 846). 

45. Филмскиот придонес и придонесот од надо-
местоци за увезени и изнајмени филмови, се упла-
туваат: 

1) на сметка бр. 842-271 — Филмски придонес 
(данок); 

2) на сметка бр. 842-287 - Придонес (данок) од 
надоместоци за увезени и изнајмени филмови, 

46. Таксите на странски друмски возила, се уп-
латуваат: 

на сметка бр. 842-292 — Такси на странски друм-
ски возила. 

47. Републичките такси на прометот на чапун-
кари и копитари, се уплатуваат: 

на сметка бр. 842-315 — Републички односно по-
краински такси на промет на чапункари и копи-
тари. 

48. Надоместоците што му припаѓаат на Фондот 
за патишта, се уплатуваат: 

1) на сметка бр. 842-320 - Надоместоци за јавни 
патишта за друмски моторни возила, од стопан-
ството; 

2) на сметка бр. 842-336 — Надоместоци за јавни 
патишта за друмски моторни возила,, од нестопан-
ството; 

3) на сметка бр. 842-341 — Надоместоци за јавни 
патишта за друмски моторни возр!ла, од граѓани и 
од граѓански правни лица; 

4) на сметка бр. 842-357 — Надоместоци за јавни 
патишта за друмски запрежни возила; 

5) на сметка бр. 842-362 - Надоместок од соп-
ственици на моторни и запрежни возила за одржу-
вање на чистотијата на градот, од стопанството; 

6) на сметка бр. .842-378 — Надоместок од соп-
ственици на моторни и запрежни возила за одржу-
вање на чистотијата на градот, од нестопанството; 

7) на сметка бр. 842-383 — Надоместок од соп-
ственици на моторни и запрежни возила за одржу-
вање на чистотијата на градот, од граѓани и од гра-
ѓански правни лица. 

49. Надоместокот за патишта што го плаќаат 
крајните потрошувачи на бензин, се уплатува: 

на сметка бр. 842-399 — Надоместок за патишта 
,што го плаќаат крајните потрошувачи на бензин. 

50. Надоместокот за користење на градско зем-
јиште, се уплатува: 

на сметка бр. 842-406 — Надоместок за користе-
ње на градско земјиште. 

51. Придонесот за коморите, се уплатува: 
на сметка бр. 842-411 — Придонес за коморите. 
52. Приходите на Црвениот крст, се уплатуваат: 
на сметка бр. 842-427 — Приходи на Црвениот 

крст. 
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53. Приходите на укинатите фондови, се упла-
туваат: 

на сметка бр. 842-432 — Приходи на укинатите 
фондови. 

На сметка бр, 842-432 се уплатуваат приходите 
на укинатите фондови, ако прописите врз основа на 
кои се заведени тие престанале да важат. Уплате-
ниот износ на приходите се распоредува на корис-
ниците спрема порано важечките прописи. 

54. Наплатените премии на осигурувањето, се 
уплатуваат: 

на сметка бр. 842-448 — Наплатени премии на 
осигурувањето. 

IV. ПРИХОДИ ОД НАСЕЛЕНИЕТО, ШТО СЕ РАЗ-
РЕЖУВААТ ВО ГОДИШЕН ИЗНОС И СТАСУВААТ 

ЗА НАПЛАТА ВО ТРИМЕСЕЧНИ РОКОВИ 

5. Приходите од населението што се разрежуваат 
во годишен износ и стасуваат за наплата во триме-
сечнн рокови, се уплатуваат: 

на сметка бр 846 — Збирна-преодна сметка на 
приходите од граѓани и од граѓански правни лица. 

На сметка бр. 846 се уплатуваат, и тoа: 
(1) Данокот од личниот доход од земјоделска 

дејност, кој се пресметува спрема катастарскиот 
приход; ^ 

(2) Данокот од личниот доход од земјоделска деј-
ност, кој се пресметува спрема фактичкиот доход; 

(3) Данокот од личниот доход од самостојно вр-
шење на занаетчиски дејности, кој се пресметува 
спрема остварениот личен доход; 

(4) Данокот од личниот доход од самостојно вр-
шење на други стопански дејности, кој се пресме-
тува спрема остварениот личен доход; 

(5) Данокот од личниот доход од самостојно вр-
шење нестопански дејности, кој се пресметува спре-
ма остварениот личен доход; 

(6) Републичкиот односно покраинскиот данок 
од личниот доход од самостојно вршење занаетчиски 
дејности, кој се плаќа во паушален износ; 

(7) Републичкиот односно покраинскиот данок 
од личниот доход од самостојно вршење други сто-
пански дејности, кој се плаќа во паушален износ; 

(8) Републичкиот односно покраинскиот данок 
од личниот доход од самостојно вршење нестопан-
ски дејности, кој се плаќа во паушален износ; 

(9) Општинскиот данок од личниот доход од са-
мостојно вршење на занаетчиски дејности, кој се 
плаќа во паушален износ; 

(10) Општинскиот данок од личниот доход од са-
мостојно вршење на други стопански дејности, кој 
се плаќа во паушален износ; 

(11) Општинскиот данок од личниот доход од са-
мостојно вршење нестопански дејности, кој се плаќа 
во паушален износ; 

(12) Основниот данок на промет на производи, на 
промет од самостојно вршење занаетчиски дејности; 

(13) Основниот данок на промет на производи, на 
промет од самостојно вршење други стопански деј-
ности; 

И4) Посебниот републички односно покраински 
данок на промет на производи, на промет од само-
стојно. вршење занаетчиски дејности; 

(15) Посебниот републички односно покраински 
данок на промет на производи, на промет од само-
стојно вршење други стопански дејности; 

(16) Посебниот републички односно покраински 
данок на надоместоци за услуги, од самостојно вр-
шење занаетчиски дејности; 

(17) Посебниот републички односно покраински 
данок на надоместоци за услуги, од самостојно вр-
шење други стопански дејности; 

(18) Посебниот општински данок на промет на 
производи, на промет од самостојно вршење занает-
чиски дејности; 

(19) Посебниот општински данок на промет на, 
производи, на промет од самостојно вршење други 
стопански дејности; 

(20) Посебниот општински данок на надоместоци 
за услуги од вршење занаетчиски дејности; 

(21) Посебниот општински данок на надоместоци 
за услуги од вршење други стопански дејности; 

(22) Републичкиот односно покраинскиот данок 
на надоместоци за превознички услуги; 

(23) Општинскиот данок на надоместоци за пре-
вознички услуги; 

(24) Данокот на товарни друмски моторни, при-
клучни и комби-возила за превоз на товари и стоки; 

(25) Данокот на приход 6 д згради; 
(26) Данокот на згради; 
(27) Данокот на приход од имот и од имотни 

права; 
(28) Данокот на имот (друг имот); 
(29) Данокот на хибридна лоза; 
(30) Придонесот од личниот доход од земјодел-

ска дејност — за основно образование; 
(31) Придонесот од личниот доход од самостојно 

вршење на стопански дејности — за основно образо-
вание; 

(32) Придонесот од личниот доход од самостојно 
вршење на нестопански дејности — за основно об-
разование; 

(33) Придонесот за здравствено осигурување на 
земјоделците: 

(34) Придонесот за здравствено осигурување на 
самостојни занаетчии, самостојни угостители и при-
ватни автопревозници; 

(35) Придонесот за здравствено осигурување на 
работниците од други занимања; 

(36) Придонесот за инвалидско и пензиско оси-
гурување на земјоделците; 

(37) Придонесот за инвалидско и пензиско оси-
гурување на самостојните занаетчии, самостојните 
угостители и приватните авто-превозници, без заос-
таток од поранешните години, ако разрезот и нап-
латата не ја вршел општинскиот орган надлежен за 
работите на приходите; 

(38) Придонесот за пензиско и инвалидска осигу-
рување, на работниците од други занимања; 

(39) Данокот за заштита од штетното дејство на 
водите (воден придонес); 

(40) Надоместоците (таксите) за заштита и ко-
ристење на водите; 

(41) Надоместокот за искористување на мелио-
рациони и водостопански објекти и постројки; 

(42) Надоместокот за јавни патишта на друмски-
те запрежни возила; 

443) Комуналните такси на -фирма, што ги пла-
ќаат граѓаните и граѓанските правни лица; 

(44) Комуналните такси на други предмети за 
таксирани, кои ги плаќаат граѓаните и граѓанските 
правни лица; 
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(45) Месниот самопридонес од земјоделците; 
(46) Месниот самопридонес од други обврзници; 
(47) Затезната односно казнената камата; 
(48) Трошоците на присилната наплата; 
(49) Другите приходи; 
(50) Укинатите приходи. 
56. За обврските на граѓаните и на граѓанските 

правни лица, што се разрежуваат во годишен износ 
и втасуваат за наплата во тримесечни рокови, Служ-
бата на општественото книговодство на Југославија 
во рамките на збирната-преодната сметка (846) ќе 
отвори посебни сметки. Ознаките на тие посебни 
сметки ќе ги одреди Службата ^ на општественото 
книговодство, а општинскиот орган на управата 
надлежен за работите на приходите ќе ги внесува 
во спецификациите. 

57. Заради водење евиденција за уплатените из-
носи на месниот самопридонес, на даноците и на на-
доместоците за користење на водите и на придонесот 
за здравствено осигурување по односните заедници, 
обврзниците на тие придонеси на уплатницата ќе го 
назначат називот односно бројот на соодветната за-
едница во чија корист се уплатува приходот. 

58. На збирната — преодната сметка (846) се уп-
латуваат и другите обврски на граѓаните, ако со 
пропис е одредено на територијата на општината, да 
се разрежуваат во годишен износ а се плаќаат три-
месечно. Во такви случаи Службата на општестве-
ното книговодство, на барање на републичкиот од-
носно покраинскиот орган на управата надлежен за 
работите на приходите, ќе отвори посебни сметки во 
рамките на збирната — преодната сметка (смет-
ка 846). 

59. Прекнижување на уплатите на обврските на 
граѓаните и на граѓанските главни лица од збирно-
-преодната сметка (сметка 846) на поодделни сметки 
отворени во рамките на основните сметки (сметки 840, 
842 и 843) ќе врши Службата на општественото кни-
говодство по поодделни видови и облици на прихо-
ди, а врз основа на спецификациите и вирманските 
налози што се издадени од страна на општинскиот 
орган на управата надлежен за работите на прихо-
дите во роковите одредени од страна на надлежниот 
републички односно" покраински секретаријат за 
финансии. 

V. ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ 

60 Сите сметки наведени во оваа наредба се 
предвидени за уплата на соодветните приходи врз 
основа на прописите донесени од страна на Федера-
цијата, републиките, покраините и собранијата на 
општините. Ако интересните заедници на здравстве-
ното осигурување на работниците и интересните за-
едници на образованието остваруваат приходи врз 
основа на општествени договори и самоуправни спо-
годби, овие приходи ќе ги уплатуваат на соодветните 
сметки предвидени со оваа наредба (843-107, 843-112, 
843-432, 843-448 и 843-153). Ако и другите интересни 
заедници остваруваат приходи по тој основ, ќе ги 
уплатуваат на сметките на придонесите предвидени 
со оваа наредба, а не директно во корист на жиро-
сметката на корисникот на односниот приход. 

61. Ако сметките од оваа наредба за уплата на 
приходите на општествено-политичките заедници, 
на интересните заедници и на фондовите не ги за-
доволуваат потребите во поглед на примената на 
поодделните републички и покраински прописи од-
носно прописи на собранијата на општините, репуб-
личките, покраинските и општинските органи, во со-
гласност со Службата на општественото книговод-
ство на Југославија, можат поодделни сметки пред-
видени со оваа наредба да ги расчленат на пот-
сметки. 

62. Обврзниците на придонесите, даноците и дру-
гите уплатители на приходи што уплатуваат прихо-

ди на сметките предвидени со оваа наредба, при уп-
латувањето на приходите на односните сметки на 
уплатницата (образец на платниот промет) односно 
на вирманскиот налог (образец на платниот промет) 
ќе го испишат оперативниот број на надлежната' 
Служба на општественото книговодство, бројот на 
основната сметка од планот на сметките на Служ-
бата, статистичката ознака на односната општина 
(градот) предвидена од страна на Службата и број на' 
уплатната сметка на приходот предвиден со оваа на-
редба. На пример: 60800-840-018-1104. што практично 
значи: 

60800 — Оперативен број на службата, 
840 — Основна сметка во планот на сметките 

на Службата, 
018 — Статистичка ознака на општината (во 

овој случај Стари Град — Белград), 
1104 — Републички односно покраински данок 

од доходот, од стопанството. 

VI. РАСПРЕДЕЛБА НА ПРИХОДОТ (ПРАЗНЕЊЕ 
НА СМЕТКАТА) 

63. Уплатените приходи на општествено-поли-
тичките заедници, на интересните заедници и на 
фондовите се распоредуваат според одредените ин-
струменти (стапки) и според тоа на која општестве-
но-политичка заедница, интересна заедница или 
фонд тие му припаѓаат. 

Распоредувањето на уплатените приходи на оп-
штествено-политичките заедници, на интересните 
заедници и на фондовите се врши во роковите што 
ќе ги одреди Секретаријатот за финансии на над-
лежната република односно покраина. 

Празнењето на сметките за уплата на приходи-
те на општествено-политичките заедници, на инте-
ресните заедници и на фондовите ќе се врши во ро-
ковите што ќе ги одреди републичкиот односно по-
краинскиот секретаријат за финансии, во согласност 
со соодветната општествено-политичка заедница, 
интересна заедница и фонд. 

Додека не се постигна согласноста предвидена 
во став 3 на оваа точка и не се пропишат рокови за 
распределба (празнењето) на приходите, надлежни-
те организациони единици на Службата на опште-
ственото книговодство ќе ги празнат наведените 
сметки секој ден, ако износот на сметката што се 
празни преминува 30 ООО динари. 

Интересните заедници на здравственото осигу-
рување и на пензиското и инвалидското осигурува-
ње за да располагаат со потребна документација за 
уплатата на придонесите, надлежните организа-
циони единици на Службата на општественото кни-
говодство треба да достават, со налог за празнење 
на уплатните сметки, извод на жиро-сметката на од-
носната заедница и документација за уплатата на 
придонесите (по уплатителите), за износот што се 
распоредува. 

64. Приходите на буџетот на федерацијата ќе се 
распоредуваат од соодветните уплатни сметки пред-
видени со оваа наредба секој 7, 14, 22 и 28 ден во 
месецот. 

Заради овозможување на Службата на општес-
твеното книговодство во наведените рокови да ги 
распредели приходите од царини и од други царинс-
ки давачки од збирните сметки предвидени со оваа 
наредба во корист на буџетот на федерацијата, сво-
јата индивидуална партија отворена во рамките на 
основната сметка бр. 845 царинарниците ќе ја рас -
поредуваат на соодветните збирни сметки секој 5, 
12, 20 и 26 ден во месецот. 

65. Приходите на буџетот на федерацијата од 
царини и од други царински давачки за стоките уве-
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зени до 31 декември 1973 година и приходите од при-
донесите на републиките и автономните покраини о^ 
1973 година што ќе се наплатат до 31 јануари 1974 
година, се уплатуваат во смисла на член 57а од За-
конот за финансирање на федерацијата („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 35/72 и 63/72) во корист на буџе-
тот на федерацијата за 1973 година. 

При уплатите на' приходите од царини и од дру-
ги царински давачки за стоките увезени до 31 декем-
ври 1973 година и на данокот на промет на произ-
води и услуги од 1973 година што ќе се уплатат до 31 
јануари 1974 година, во кој федерацијата учествува 
во вид на придонес на републиките и автономните 
покраини, обврзниците на тие приходи" се должни 
на сите налози за уплата да назначат во горниот де-
сен агол „за 1973 година". 

Заради разграничување на овие приходи помеѓу 
1973 и 1974 година, уплатителите на приходите од 
ст. 1 и 2 на оваа точка се должни при уплатата на 
приходите до 31 јануари 1974 година, за приходите 
што и припаѓаат на таа година, на сите делови на 
налогот за уплата да назначат во горниот десен агол 
„за 1974 година". 

66. Со денот на влегувањето во сила на оваа на-
редба престанува да важи Наредбата за уплатување 
на приходите на општествено-политичките заедници, 
интересните заедници, и фондовите („Службен лист 
да СФРЈ",,бр,.,70/72, ,7/73 ,и 13/73). „, 

67. Оваа наредба влегува 'во сила јануари 
1974 година. 

Бр. 6-^4633/1 
21 декември 1973 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Јанко Смоле, с. р. 

По извршеното споредување со изворниот. 
текст е утврдено дека во текстот на Одлуката за 
максимирање на цените за поодделни основни ор-
гански производи, објавен во „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 68/73, се поткраднала долунаведената 
грешка, та се тава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА МАКСИМИРАЊЕ НА ЦЕНИ-
ТЕ ЗА ПООДДЕЛНИ ОСНОВНИ ОРГАНСКИ ПРО-

ИЗВОДИ 

Во точка 2 наместо зборовите: „8,50 дин/t" треба 
да стои: „850 дин/t". 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 23 декем-
ври 1^73 година. 

По извршеното споредување со изворниот 
текст е утврдено дека во текстот на Решението за 
ослободување од плаќање царина на специфичната 
опрема за здравството објавен во ,,,Службен лист 
на СФРЈ", бр. 42/73, се поткраднала долунаведената 
грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛА-
ЌАЊЕ ЦАРИНА НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА 

ЗА ЗДРАВСТВОТО 

Во тар. број 90.19/26 наместо бројот: „90.19/26" 
треба да стои: „90 19/2а и б". 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 19 декем-
ври 1973 година. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точ-
ка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата од-
лучува да се одликуваат: 

Од с о ј у з н и т е о р г а н и 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за -социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Бојовиќ Миленка Боривоје; 
— за заслуги на полето на јавната дејност со 

која се придонесува за општиот напредок на зем-
јата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Рајчевић Марка-Јован; 

Од С Р С л о в е н и ј а 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Дечман Антона Тоне. Јелочник Александра Мар-
јан, Мулеј Валентина Тине Павчич Ивана Јанез, 
Сенчар Душана Душан. Швингелѕ Ивана Јоже; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Ахачич Јожета Јоже, Гучек Матије Светозар, 
Лакота Франца Петер, Самалук-Анкеле Викторја 
Мајда, Смолеј Франца Франц, Шустер Јосипа Јанез, 
Вучетић-Заврник Франа др Љубица, Зајц Лудвика 
Лудвик; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Албрехт Јакоба Јожефа, Берлиск Мартина Сла-
вам Чук Јанеза Марија, Деклева Јакоба Милан, 
Фајдига Франца Милан, Фактор Антона Петер, Го-
лоб-Жигон Андреја Јулка, Гостиша Антона Петер, 
Ходник Јанеза Амалија, Јакопич Албина Блаж, 
Јерина-Михевц Блажа Јулијана, Кек Алојза Здрав-
ко, Кобал Цирила Борис, Лесковец Франца Јоже, 
Ликар Франца Јакоб, Лоштрек-Архар Јакоба Ста-
ниол ава, Ложнар-Истенич Ивана Штефка; 

Мачек Франца Антон, Марц Хенрика Ангела, 
Матичич Јанеза Станислав, Молк-Лукан Павла Ју-
лијана, Нагоде Јакоба Јакоб, Печкај -Слабе Франца 
Марија, Сељак Андреја Андреј, Скварча-Брадешко 
Антона Франчишка, Шинк Стеве Игор. Штефанчич 
Петра Петер, Трчек Андреја Павел, Уцман Рида 
Иванка, Урбар Нада, Задравец Матевжа Драго, Жи-
гон Франца Антон; 
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— за заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува за ,општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Книфиц Јожета Јоже, Когелник Силвестера 
Роман, Ошина Штефана Штефан, Похар Ивана инж. 
Август, Прачек Цирила Цирил, Штефе Аполоније 
Јанез; 

— за примерно залагање и постигнати успеси во 
работата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Пудгар Ивана Данило; 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Цемпре Антона Иван, Јурца-Рупник Јанеза Иви-
ца, Кавчич Јакоба Антон, Корени Ивана Иванка, 
Лапатне Јанеза Франц, Логар Франца Франц, Ур-
бас Јожета Јоже, Вебер Јанеза Антон, Жакељ Ма-
тевжа Матевж. 

Бр. 122 
31 август 1973 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 

Страна 
961. 
962. 

963. 

964. 

965. 

967. 

968. 

969. 

970. 

971. 

972. 

973. 

Буџет на федерацијата за 1974 година — 
Закон за извршување на Буџетот на 
федерацијата за 1974 година — — — 
Закон за задолжување на федерацијата 
кај Народната банка на Југославија за-
ради обезбедување средства за покритие 
на обврските на федерацијата во 1974 го-
дина — — — — — — — — — 
Закон за измени на Законот за финан-
сирање на федерацијата — — — — — 
Закон за компензација на производите-
лите на вештачки ѓубриња во 1974 и 1975 
година — — — — — — — — — 
Закон за измена на Законот за регули-
рање на обврските на федерацијата по 
основ на курсните разлики — — — — 
Закон за издавање обврзници на феде-
рацијата во 1974 година - — — — — 
Измени на Општествениот план на Југо-
славија за периодот од 1971 до 1975 година 
Закон за измена и дополнение на Зако-
нот за условите и постапката за санација 
на организациите на здружениот труд — 
Закон за финансирање на осигурувањето 
на извозните работи против некомерцијал-
ни ризици — — — — — — — — 
Одлука за утврдување на вкупниот износ 
на девизите за потребите на федрацијата, 
на републиките и на автономните покра-
ини за 1974 година — — — — — — 
Одлука за издавање банкнота од 1.000 
динари — — — — — — — — — 
Резолуција за основите на политиката на 
општествено-економскиот развој на Ју-
гославија во 1974 година — — — — 

2049 

2090 

2092 

2093 

2093 

2094 
2094 

2095 

2095 

2096 

2097 

2098 

2098 

Страна 
974. Препорака за непосредните задачи во 

конституирањето на организациите на 
здружениот труд — — — — — — 2109 

975. Статути на ордените и медалите на Со-
цијалистичка Федеративна Република Ју-
гославија . — — — — — — — - 2110 

976. Одлука за измена на Одлуката за органи-
зацијата и работата на Кабинетот на Прет-
седателот на Републиката — — — — 2118 

977. Одлука за престанок на важењето на Од-
луката за основање Управа за репрезен-
тативни објекти — — — — — — 2118 

978. Договор за височината и критериумите 
на додатното оптоварување на граѓани-
те и организациите на здружениот труд 
од областа на стопанството со стабилиза-
циони даноци, стабилизациони заеми и 
стабилизационо штедење во 1973 година — 2118 

979. Општествен договор за усогласување на 
распределбата на доходот, на средствата 
за лични доходи и на другите примања на 
работниците во органите на федерацијата 2119 

980. Општествен договор за измена на Опште-
ствениот договор за минималната стручна 
подготовка и за другите услови што мо-
раат да ги исполнуваат раководните и 
други стручни работници за успешно вр-
шење на надворешнотрговскиот промет 2125 

981. Одлука за гарантираните цени за одре-
дени видови компир и сливи одводот на 
1974 година - - - - - - - - 2125 

982. Одлука за гарантираните цени за коно-
пово стебленце од родот на 1971 година 2126 

983. Одлука за гарантираните цени за суров 
' памук од родот на 1974 година — — — 2127 

984. Одлука за гарантираните цени за волна 
за 1974 година - - - - - - - 2127 

985. Одлука за минималната откупна цена за 
сончоглед и соја од родот на 1974 година 2128 

986. Одлука за начинот за формирање на це-
ните за лабораториски хемикалии — — 2128 

987. Одлука за минималната откупна цена за 
шеќерна репа од родот на 1974 година — 2128 

988. Одлука за гарантираните цени за оризова 
арпа од родот на 1974 година — — — 2129 

989. ̂ Одлука за износот на постојаните девизни 
средства и за најмалиот износ на теков-
ните девизни резерви — — — — — 2129 

990. Одлука за минималните откупни цени на 
тутунот од родот на 1974 година — — 2130 

991. Одлука за износот и за условите за да-
вање компензација на име разлика во 
цената на вештачките ѓубриња — — — 2131 

992. Одлука за распоредување на девизите у-
тврдени за потребите на федерацијата за 
1974 година - - - - - - - - 2132 

993. Правилник за начинот за водење евиден-
ција и за обезбедување податоци за дви-
жењето на средстгата во областа на оп-
штата, заедничката и друга потрошувачка 2138 

994. Наредба за уплатување на приходите на 
општествено-политичките заедници, инте-
ресните заедници и фондовите — — — 2151 

Исправка на Одлуката за максимирање на це-
ните, за поодделни основни органски про-
изводи — — — — — — - — — 2159 

Исправка на Решението за ослободување од 
плаќање царина на специфичната опрема 
за здравството — — — — — — — 2159 

Одликувања — — — — - — — — — 2159 


