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Петок, 4 октомври 1974 

БЕЛГРАД 
БРОЈ 49 ГОД. XXX 

Цена на овој број е 24 динари. — 
Претплатат* за 1974 година изнесува 
350 динари. - Редакција; Улица Јо-
вана Ристика бр I Пони фах 22ft. —• 
Телефони, централа 650-155: Уредни« 
штво «51-885: Служба за претплата 
«51-732: Комерцијален секто© СМ 071: 

Телфие 11750 

894. 

Врз основа на член 37ж од Законот за проме-
тот 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) и точка 5 
став 4 од Одлуката за утврдување и распределба 
на глобалната девизна квота за плаќање на увозот 
на суровини и други репродукциони материјали за 
1974 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 58/73 и 
39/74), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА ДОПОЛ-
НИТЕЛЕН ИЗНОС НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА 
КВОТА ЗА УВОЗ НА РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕ-
РИЈАЛИ И ДЕЛОВИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И МОН-

ТАЖА НА ВАГОНИ 

1. На организациите на здружениот труд од 
гранката 117 — Групација на производителите на 
шински возила, покрај износот на , глобалната де-
визна квота што им припаѓа врз основа на Одлу-
ката за утврдување и распрделба на глобалната 
девизна квота за плаќање на увозот на суровини 
и други репродукциони материјали за 1974 година, 
им се утврдува и дополнителен износ на глобална-
та девизна квота во височина од 36,338.520 динари 
во девизи што се од значење за одржување на 
ликвидноста во меѓународните плаќања и 173,255.500 
динари во клириншки девизи (Бразилски 0$). 

2. Средствата на глобалната девизна квота од 
точка 1 на оваа одлука ги распределуваат договор-
но внатре во Стопанската комора на Југославија 
организадиите на здружениот труд што склучиле 
договори за испорака на вагони во Бразил. 

3. За извршената распределба на дополнител-
ниот износ на глобалната девизна квота на поод-
делни организации на здружениот труд во смисла 
на точка 2 од оваа одлука, Стопанската комора на 
Југославија му доставува извештај за извршената 
распределба, со соодветната документација, на Со-
јузниот секретаријат за надворешна трговија, кој 
на секоја организација на здружениот труд ќе п 
издаде за.тоа решение во рок од 15 дена од денот 
на приемот на извештај от. 

4. ^искористените средства на дополнителниот 
износ на глобалната девизна квота од точка I на 
оваа одлука можат да се користат и во наредната 
година. 

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

* Ч ' 
Е. п. бр. 573 

27 септември 1974 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Бжеднќ, е. в, 

895. 
\ 

Врз основа на член 6 од Законот за евиденција 
на движењето на средствата во областа на општата, 
заедничката и друга потрошувачка („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 55/72 и 24/74), сојузниот секретар за 
финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОСНОВНИТЕ ПОДАТОЦИ И ЗА НАЧИНОТ НА 
ИЗРАБОТКАТА НА БИЛАНСОТ НА ПЛАНИРА-
НИТЕ СРЕДСТВА ЗА ОПШТА, ЗАЕДНИЧКА И 
ДРУГА ПОТРОШУВАЧКА И ЗА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА 

ИЗВРШУВАЊЕТО НА ТОЈ' БИЛАНС 

Член 1 
Со цел за планско насочување и следење на 

средствата на општата, заедничката и друга потро-
шувачка во согласност со политиката на општестве-
но-економскиот развој, а заради увид во обврските 
на организациите на здружениот труд, на работните 
луѓе и на граѓаните спрема општествено-ролитички-
те заедници, самоуправните интересни заедници и 
другите корисници на општествени средства и во 
обемот, структурата и начинот на користењето на 
тие средства, републиките, автономните покраини и 
општините составуваат своден биланс на планира-
ните средства за општа, заедничка и друга потрошу-
вачка (во натамошниот текст: сводниот биланс на 
планираните средства) и извештај за извршувањето 
на сводниот биланс на планираните средства на 
општата, заедничката и друга потрошувачка (во на-
тамошниот текст: извештајот за извршувањето на 
сводниот биланс на планираните средства). 

Сите општествено-политички заедници, самоуп-
равните интересни заедници и фондовите на општес-

„ твено-политичките заедници и другите корисници 
на средства за општа, заедничка и друга потрошу-
вачка (во натамошниот текст: корисниците на сред-
ствата на општата, заедничката и друга потрошу-
вачка), се должни во буџетот, во финансискиот план, 
односно во друг акт, со кои се уредува прашањето 
на нивното финансирање и во своите завршни смет-
ки (во натамошниот текст: актот за финансирањето) 
да ги обезбедат податоците определени со овој пра-
вилник, потребни за изработка на своден биланс на 
планираните средства и извештај за извршувањето 
на ©водниот биланс на планираните средства од став 
1 на овој член. 

Член 2 
Како корисници на средствата на општата пот-

рошувачка се подразбираат општествено-политич-
ките заедници (општините, автономните покраини, 
републиките и федерацијата). 

Како корисници на средствата на заедничката 
потрошувачка се подразбираат сите самоуправни 
интересни заедници во областа на здравственото 
осигурување, пензиското и инвалидското осигурува-
ње, непосредната детска заштита и детскиот дода-
ток, образованието, културата, научната (работа, фи-
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зичката култура, вработувањето, социјалната заш-
тита и ел. Како корисници на тие средства се под-
разбираат и другите самоуправни организации и за-
едници, што работните луѓе, во согласност со Уста-
вот нр СФРЈ, ги основаат заради задоволување на 
своите лични и заеднички потреби и интереси и за-
ради усогласување на работата во областа за која 
основаат интересна заедница со тие потреби и (инте-
реси. 

Како корисници на средствата на другата пот-
рошувачка се подразбираат општествените самоуп-
равни фондови, и тоа: фондот на заедничките ре-
зерви, фондот за развој на стопански недоволно 
развиените подрачја, фондот за патишта, фондот на 
водите, фондот за обнова на Босанска Краина, фон-
дот на здруженото стопанство и фондот на солидар-
носта формирани по пат на општествени договори и 
самоуправни спогодби, фондот за стабилизација и 
другите фондови што ги основаат општествено-по-
литичките заедници. 

Член 3 
Актите за финансирање на корисниците на сред-

ствата на општата, заедничката и друга потрошу-
вачка од член 1 став 2 на ОВОЈ правилник содржат 
план и распоред на сите средства според намените 
на потрошувачката, со кои, врз основа на важечките 
прописи, општествените договори и самоуправните 
спогодби, како и сопствените приходи што самостој-
но ги утврдуваат, ќе располагаат корисниците ка 
средствата на општата, заедничката и друга потро-
шувачка за планскиот период. 

Актите за финансирањето на корисниците на 
средствата на општата, заедничката и друга потро-
шувачка се составуваат врз основа на инструменти-
те усогласени со политиката на општествено-еко-
номскиот развој на општествено-политичките заед-
ници, податоците од завршните сметки и од перио-
дичните пресметки за изминатиот период, евиденци-
јата за остварувањето нг приходите и расходите за 
изминатиот период пропишана со Правилникот за 
начинот за водење евиденција и за доставување по-
датоци за движењето на средствата во областа на 
општата, заедничката и друга потрошувачка („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 71/73) и процената на из-
вршувањето на актот за финансирањето до крајот 
на тековниот период. Кон актот за финансирањето 
задолжително се дава и образложение на неговиот 
обем и структурата. 

Член 4 
Врз основа на податоците од актот за^финанси-

рањето на корисниците на средствата на општата, 
заедничката и друга потрошувачка, органот надле-
жан за работите на финансиите на општината, на 
автономната покраина и на републиката составува 
сведен биланс на планираните средства за наред-
ниот период. 

Сводниот биланс на планираните средства од 
став 1 на овој член се составува зб*фно според видо-
вите на корисниците на средствата од член 2 на овој 
правилник и збирно за областите на општата, заед-
ничката и друга потрошувачка, како и збирно за 
стантествеао-поЈготичката заедница како целина. 

Св едни от биланс на планираните средства од ст. 
1 и 2 на овој член се изработува напоредно со до-
несувањето на документите за политиката на опш-
тествено-економскиот развој на општествено-поли-
тичката заедница. 

Член 5 
Корисниците на средствата на општата, заед-

ничката и друга потрошувачка се должни де 15 ок-
томври тековната година да му доставуваат подато-
ipt од своите акти за финансирањето на органот над-
лежен за работите на финансиите на онаа оаштес-

твено-полнтичка заедница на која организационо ft 
припаѓаат, односно на чија територија се наоѓа нив-
ното седиште. 

Органите надлежни за работите на финансиите 
на општините,, односно корисниците на средствата 
на општата, заедничката и друга потрошувачка, чи-
ја дејност се простира на територијата на повеќе 
општини, се должни сводим биланси на планирани-
те средства, односно податоци од своите акти за фи-
нансирањето да му доставуваат на органот надле-
жен за работите на финансиите на републиката, од-
носно на автономната покраина до 31 октомври, а 
овие — на Сојузниот секретаријат за финансии —4 

до 15 ноември тековната година. 

Член 6 
Податоците од актот за финансирањето и свод-

ниот биланс на планираните средства се составуваат 
на образецот БИС. Извештајот за извршувањето на 
сводниот биланс на планираните средства и подато-
ците за извршувањето на актот за финансирањето 
се составуваат на образецот БИС. Тие обрасци и 
упатствата за нивното пополнување се отпечатени 
кон овој правилник и се негов составен дел. 

Член 7 
Корисниците на средствата на општата, заед-

ничката и друга потрошувачка се должни да го сле-
дат извршувањето на своите акти за финансирање-
то за периодот на кој документите за политиката на 
општествено-еко ном ски от развој се однесуваат и да 
составуваат извештај за извршувањето на тие акти 
по истекоа на периодот на кој се однесуваат, со об-
разложение на тој извештај. 

Извештајот за извршувањето на актот за фи-
нансирањето се составува врз основа на финансис-
ката документација од завршните сметки на корис-
ниците на средствата на општата, заедничката и дру-
га потрошувачка и евиденцијата за остварувањето 
на приходите и расходите, пропишани со Правилни-
кот за> начинот за водење евиденција и за доставу-
вање податоци за движењето на средствата во об-
ласта на општата, заедничката и друга потрошу-
вачка. 

Член 8 
Извештаите за извршувањето на актите за фи-

нансирањето од член 7 на овој правилник корисни-
ците на средствата на општата, заедничката и друга 
потрошувачка if ги доставуваат на надлежната 
служба на општественото книговодство ка ј која се 
водат нивните жиро-сметки на образецот БИС од 
член 6 на овој правилник, како и на органот надле-
жен за работите на финансиите на огалтествено-по-
литичката заедница на која организационо и припа-
ѓаат, односно на чија територија се наоѓа нивното 
седиште. 

Службата на општественото книговодство врши 
контрола на примените извештаи. 

Службата на општественото книговодство врши 
збирна обработка на податоците од извештаите за 
извршувањето на актите за финансирањето за пот-
ребите на корисниците ва средствата на општата, 
заедничката и друга потроп^увачка. 

Член 9 
Извештаите за извршувањето на актите за фи-

нансирањето корисниците на средствата на општата, 
заедничката и друга потрошувачка и ги доставуваат 
на надлежната служба на општественото книговодс-
тво најдоцна до 31 март тековната година. 

Член За 
Службата на општественото книговодство е дол-

жна обработените додатоци од член 9 на овој ира-
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вилник да им ги доставува нд користење на огпитес-
твено-политичките заедници и на другите заинтере-
сирани органи и организации до 30 април тековната 
година.ч 

Член И 
По исклучок од одредбите на член 5 од овој 

правилник, траењето на роковите за доставување на 
сводниот биланс на планираните средства и за дос-
тавување на податоците од актите за финансирање-
то за 1975 година се продолжува за 15 дена. 

Член 12 
Овој правилник влегува во рила наредниот ден 

*од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 9025/1 
25 септември 1974 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Момчило Демовиќ, е. р. 

Образец БПС 

СВОДЕН БИЛАНС НА ПЛАНИРАНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ОПШТА, ЗАЕДНИЧКА И ДРУГА ПОТРОШУ-
ВАЧКА ЗА :— ГОДИНА 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Формирање на средствата 
1 Средства пренесени од претходната година (сос-

тојба на почетокот на годината) 

1.1 Сопствени сродства 
1.2 Средства на кредити и заеми 1 ' 

2 Данок на промет ' 
2.1 Оснобен данок на промет на производи и 

услуги 
2.2 Посебен републички, односно посебен покра- • 

ински данок на промет на производи и ус-
луги 

2.3 Посебен општински данок на промет на про-
изводи to услуги 

2.4 Друг данок на промет ^ 

3 Други ^изворни приходи 
3.1 Данок на доход 
3.2 Данок од личниот доход од работен однос 

- 3.3 Придонеси од доходот 
3.4 Придонеси од личниот доход од работен од-

нос 
3.5 Даноци и придонеси од личниот доход од 

земјоделската дејност 
3.6 Други даноци и придонеси 
3.7 Такси 
3.8 Царини и царински давачки 
3.9 Приходи според посебни прописи 

4 Приходи од услуги и други приходи 

5 Вкупно (3+4) ч 

Од тоа: 
5.1 Од стопанството 
5.2 Од нестопанството 
5.3 Од населението 

6 Позајмици и кредити , 
7 Ослободени средства -
8 Средства примени од други Корисници (тран-

сфери) ' 
8.1 Од буџетот у 
8.2 Од самоуправните интересни заедници 
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1 2 3 4 5 • ? 

8.3 Од фондовите на општествено-политичките » 
заедници ' , 

9 Вкупни примања (2 до 8) • л 

10 Вкупни средства (1 f 9) 

11 Средства пренесени на други корисници (транс-
фери) 
II. I На буџетот « 
11.2 На самоуправните интересни заедници 
11.3 На фондовите на општествено-политичките 

заедници 

12 Ието-средства (10 минус 11) 

II. Употреба на средствата " 

13 Непосреден покроток на средствата 
13.1 Лични доход PI и лични примања 
13.2 Придонеси и даноци на личните доходи и на 

личните примања 
13.3 Материјални расходи 
13.4 Инвестициони расходи: 

13.41 во стопанството 
13.42 во нестопанството 

13.5 Друг непосреден потрошок 

14 Средства пренесени на крајните корисници 
14.1 За финансирање на дејностите: 

14.11 на органите на ошитествено-политич- * 
ките заедници • 

14.12 на месните заедници 
14.13 на работните заедници на самоуправ-

ните интересни заедници и на фон-
довите 

14.14 ва организациите на општествените 
дејности 

14.2 За инвестиции и интервенции: 
14.21 во стопанството 
14.22 во нестопанството 

14.3 Други средства пренесени на крајните ко-
рисници 

15 Дадени кредити 

16 Орочени и издвоени средства 

17 Вкупна употреба на средствата (13 до 16) 
* 

18 Непотрошени средства на крајот на годината 
(12 минус 17) 

18.1 Сопствени средства 
18.2 Средства на кредити и заеми i 1 

(место и датум) 

Раководител 
иа финансиската служба, Овластено лиц*, 
* : « | t |П 
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УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ 
БПС — СВОДЕН БИЛАНС НА ПЛАНИРАНИТЕ 
СРЕДСТВА ЗА ОПШТА, ЗАЕДНИЧКА И ДРУГА 

ПОТРОШУВАЧКА ЗА ГОДИНА 

Републиките, автономните покраини и општи-
ните своите сведени биланси на планираните сред-
ства ги составуваат на Образецот БПС. Другите ко-
рисници на средствата на општата, заедничката и 
друга потрошувачка од член 2 на овој правилник 
доставуваат податоци од актите за финансирањето 
на образецот ВПС, кој се пополнува на следниот 
начин: 

во колона 3 — Остварено во претходната година 
— се внесуваат податоци за годината што и прет-
ходи на годината во која се составува овој биланс; 

во колона 4 — Процена на остварувањето за 
тековната година — се внесуваат проценетите по-
датоци, со оглед дека билансот се составува пред 
истекот на годината; 

во колона 5 — Индекс (4:3) — се внесуваат ин-
дексите што се пресметуваат како количник на ко-
лона 4 и колона 3 помножен со 100 (сто); 

во колона 6 — План За наредната година — се 
внесуваат планираните податоци за годината за која 
се пополнува извештајот; 

во колона 7 — Индекс (6:4) — се внесуваат ин-
дексите пресметани како количник на колона 6 и 
колона 4 помножен со 100 (сто). 

На пример, сводниот биланс на планираните сред-
ства за општа, заедничка и друга потрошувачка за 
1975 година, ќе се составува во втората половина на 
1974 година, па поради тоа во колона 3 ќе се иска-
жат податоци за остварувањето за 1973 година, во ко-

* лона 4 процена на остварувањето за 1974 година, а 
во колона 6 план за 1975 година. 

Под реден број 1 — Средства пренесени од прет-
ходната година (состојба на почетокот на годината) 
— се искажуваат сите средства, сопствени ^'кредит-
ни, без оглед дали во тој момент се пласирани, огра-
ничени, орочени или расположиви за употреба. 

Под (реден број 2 — Данок на промет — се иска-
жуваат основниот,, посебниот републички и посеб-
ниот општински данок на промет, како и другите 
даноци на промет, и тоа: 

1) под реден број 2.1 — Освен данок на промет 
на производи и услуги — се внесуваат податоци за 
основниот данок на промет на нафта и на деривати 

-од нафта, преработки од тутун, алкохолни пијачки, 
алкохол-етанол, патнички автомобили, лекови, про-
изводи што служат за крајна потрошувачка, како 
и податоци за основниот данок на промет на про-
изводи остварен со вршење на самостојни дејности 
без оглед дали тој данок се разрежува во годишен 
износ или не; 

2) под реден број 2.2 — Посебен републички, 
односно посебен покраински данок на промет на 
производи и услуги — се искажуваат посебниот ре-
публички, односно посебниот покраински данок на 
промет на производи и посебниот републички, од-
носно посебниот покраински данок на надоместоци 
за вршење услуги; 

3) под реден број 2.3 — Посебен општински да-
нок на промет на производи и услуги — се искажу-
ваат посебниот општински данок на промет на про-
изводи и посебниот општински данок на надоместо-
ци за вршење услуги; 

4) под реден број 2.4 — Други даноци на промет 
— се внесуваат податоци за данокот на промет на 
недвижности и права. 

Под реден број 3 — Други изворни приходи — 
се искажуваат самостојните фискални (освен дано-
кот на промет) приходи што, според прописите со 
кои се определува нивната припадност, му припаѓаат 
на определениот корисник на средствата. 

Другите изворни приходи се искажуваат, и тоа: 
1) под реден број 3.1 — Данок на доход — се 

искажуваат републичкиот, односно покраинскиот и 
општинскиот данок на доход што се установени со 
прописите ка ошчтестввио-политичжите з а е д н и ц и ; 

2) под реден број 3.2 —- Данок од личниот доход 
од работен однос — се искажуваат републичкиот, 
односно покраинскиот и општинскиот данок од лич-
ниот доход од работен однос, што се установени со 
прописите на општествено-политичките заедници; 

3) под реден број 3.3 — Придонеси од доходот — 
се искажуваат придонесите што се установени со 
прописите на општествено-политичките заедници, 
односно со одлука на органите на управувањето на 
самоуправните интересни заедници; 

4) под реден број 3.4 — Придонеси од личниот 
доход од работен однос — се искажуваат придонеси-
те што се установени со прописите на ошитествено-
-политичките заедници, односно со одлуките на ор-
ганите на управувањето на самоуправните интерес-
ни заедници; 

5) под реден број 3.5 — Даноци и придонеси од 
личниот доход од земјоделска дејност — се иска-
жуваат даноците и придонесите, што се пресмету-
ваат според катастарскиот приход и според фактич-
киот приход, како и на приходите од шуми; 

6) под реден број 3.6 — Други даноци и при-
донеси — се искажуваат данокот од личниот доход 
од самостојно вршење на стопански и нестопански 
дејности (освен земјоделски), данокот од вкупниот 
приход на граѓани, данокот од странски лица, дано-
кот на имот, данокот на приходи од имот и од имот-
ни права и ел.; 

7) под реден број 3.7 — Такси — се искажуваат 
приходите од административни, "комунални и судски 
такси, каќр и приходите од такси што според посеб-
ни прописи претставуваат -приход на фондовите на 
општествеио-политичките заедници и на самоуправ-
ните интересни заедници; 

8) под реден број 3.8 — Царини и царински да-
вачки — се искажуваат приходите од царини, од 
посебни давачки и од царински такси при увозот 
на производи; 

9) под реден број 3.9 — Приходи според посебни 
прописи — се искажуваат приходите што според 
посебни прописи се определени како изворни при-
ходи на општествено-политичките заедници, на са-
моуправниот фонд и на самоуправната интересна 
заедница, а кои не се опфатени под ред. бр. 3.1 до 3.8. 

Под реден број 4 — Приходи од услуги и други 
приходи — се искажуваат вкупните други непосред-
но остварени приходи под кои се подразбираат не-
фискалните (незадолжителните) давала на органи-
зациите на здружениот труд во областа на стопан-
ството и нестопанството, како и на граѓаните на 
пооделни корисници на средствата за општа, заед-
ничка и друга потрошувачка, како што се: 

1) приходите што самоуправните интересни за-
едници ги оставруваат од организациите, на здруже-
ниот труд во областа на стопанството, односно не-
стопанството врз основа на општествени договори и 
спогодби, а кои од посебните уплатени сметки од 
Наредбата за уплатување на приходите на опџгге-
ствено-политичките заедници, интересните заедници 
и фондовите („Службен лист на СФРЈ", бр. 71/73 и 
25/74) се пренесени на жиро-сметката на одделниот 
корисник на средствата на општата, заедничката и 
друга потрошувачка; 

2) приходите од месниот самопридонес; 
3) приходите што се остваруваат на име услуги 

извршени на давателите на средствата; 
4) приходите од другите давања на стопанство-

то, нестопанството и населението. 
Под реден број 6 — Позајмици и кредити — се 

искажуваат средствата наменети на потрошувачката, 
остварени од позајмици и кредити,,освен од позај-
мици и кредити добиени од други .корисници на 
средствата за општа, заедничка и друга потрошу-
вачка. 

Под реден број 7 — Ослободени средства — се 
искажуваат средствата што поодделен корисник на 
средствата ги пренесел од претходната година од 
жрфо-сметката или .од други издвоени сметки и ги 
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ставил на располагање за потрошувачка, како и 
средствата што се ослободени за потрошувачка во 
текот на годината од сметката на издвоените и оро-
чените средства. 

Под реден број 8 — Средства примени од дру-
ги корисници (трансфери) — се искажуваат сред-
ствата примени (трансфери) од други корисници на 
средствата што се должни да составуваат биланси 
согласно со овој правилник, вклучувајќи ги и 
средствата добиени од позајмици и кредити, и тоа: 

1) под реден број 8.1 — Од буџетот — се иска-
жуваат средтсвата примени од жиро-сметката на 
буџетот, на пример примените дополнителни сред-
ства од буџетот на пошироката општествено-поли-
тичка заедница, придонесите (котизации) примени 
од потесните општествено-политички заедници, при-
мените отстапени приходи од другите општествено-
- политички заедници и сл.; 

2) под реден број 8.2 — Од самоуправните инте-
ресни заедници — се искажуваат средствата што 
од фондот на една, се пренесени во фондот на друга 
самоуправна интересна заедница по КОЈ И да било 
основ (на пример: средства остварени кај заедници-
те на здравственото осигурување и кај заедниците 
на детската заштита од заедниците на пензиско-
то и инвалидското осигурување); 

3) под реден број 8.3 — Од фондовите на опште-
ствено-политичките заедници — се искажуваат сред-
ствата примени од фондовите на општеетвено-поли-
тичката заедница по кој и да било основ. 

Под реден број 11 — Средства пренесени на дру-
ги корисници (трансфери) — се искажуваат сред-
ствата пренесени на други општеетвено-политички 
заедници, самоуправни интересни заедници и фон-
дови, и тоа: 

1) под реден број 11.1 — На буџетот — се иска-
жуваат Средствата пренесени во корист на буџетот 
на друга општествено-политичка заедница (допол-
нителни средства, отстапени приходи, придонеси, 
котизации на пошироката општествено-политичка 
заедница и ел.); 

2) под реден број 11.2 — На самоуправните ин-
тересни заедници — се искажуваат средствата пре-
несени на самоуправните интересни заедници, за 
финансирање на поблиските намени или без опре-
делување на поблиската намена; 

3) под реден броз И-З — На фондовите на оп-
штествено-политичките заедници — се искажуваат 
средствата што се пренесени на фондовите на оп-
штествено-политичките заедници и на другите са-
моуправни фондови <на пример: средства пренесени 
од буџетот на општесгвено-политичката заедница во 
корист на фондот на истата или друга општествено-
-политичка заедница). 

Под реден број 13 — Непосреден потрошен: на 
средствата — се искажуваат расходите што се на-
правени непосредно од жиро-сметката на корисни-
кот на средствата за лични доходи и лични при-
мања, за придонеси и даноци на личните примања, 
за материјални расходи и инвестиции, и тоа: 

1) под реден број 13.1 — Лични доходи и лични 
примања — се искажуваат средствата издвоени за 
лична потрошувачка без придонесите и даноците (на 
пример: кај буџетот — за лични доходи на функци-
онерите, за дневници ити.; за надоместоци поради 
одвоен живот од семејството итн.; кај заедницата 
на пензиското и инвалидското осигурување — за 
инвалиднини и пензии; кај заедницата на детската 
заштита — за додатокот на деца ити.); 

2) под реден број 13.2 — Придонеси и даноци 
на личните доходи и на личните примања — се ис-
кажуваат придонесите и даноците пресметани и 
уплатени на личните доходи и на личните примања 
под реден број 13.1; 

3) под реден број 13.3 — Материјални расходи —• 
се иска леу ва ат средствата потрошени за материјални 
расходи непосредно од жиро-сметката на корисникот 
на средствата на општата, заедничката и друга по-
трошувачка (на пример:-за патни трошоци на функ-

ционерите, за патни трошоци уплатени за вработу-
вање во друго место, итн.); 

4) под реден број 13.4 — Инвестициони расходи 
— се искажуваат средствата потрошени од жиро-
-сметката на корисникот на средствата за инвести-
ции, и тоа: како за инвестициите во стопанството 
(реден број 13.41) така и за нестопанските инвести-
ции (реден број 13.42). Делот на средствата што се 
издвојува, како што е на пример случај со задол-
жителните депозити на не стопанските инвестиции, 
не се искажува под тој реден број туку под реден 
број 15; 

5) под реден број 13.5 — Друг непосреден по-
трошок — се искажуваат сите други непосредни по-
трошоци ш^о не се опфатени под ред. бр. 13.1 до 13.4. 
При тоа треба да се води сметка средствата прене-
сени на крајните корисници (на организациите на 
здружениот труд од областа на стопанството и не-
стопанството) да се искажуваат под реден број 14, 
а средствата пренесени на други корисници на сред-
ствата за општа, заедничка и друга потрошувачка 
(буџети, самоуправни интересни заедници и фондо-
ви на општествено-политички заедници) се искажу-
ваат под реден број 11. 

Под реден број 14 — Средства пренесени на 
крајните корисници — се искажуваат средствата 
пренесени на крајните корисници за финансирање 
на нивната дејност и потребите, средствата за интер-
венции и инвестиции, како и другите средства пре-
несени на крајните корисници, и тоа: 

1) под реден број 14.11 — на органите на опште-
ствено-политичките заедници — средствата прене-
сени-од буџетот на органите на општествено-поли-
тичките заедници за редовна дејност и за посебни 
намени; 

2) под реден број 14.12 — на месните заедници — 
средствата пренесени на месните заедници без оглед 
на намената; 

3) п^д реден број 14.13 — на работните заедници 
на самоуправните интересни заедници и фондови — 
средствата пренесени од фондовите на спштествено-
-политичките заедници и на самоуправните инте-
ресни заедници на органите на управувањето и на 
работната заедница на стручните служби; 

4) под реден број 14.14 — на организациите на 
општествените дејности — средствата пренесени од 
буџетот на општествено-политичките заедници, од-
носно од фондот на самоуправната интересна заед-
ница и од фондот на општествено-политичката за-
едница за финансирање на дејноста на организаци-
ите на општествените дејности, освен средствата за 
инвестиции и интервенции .што се искажуваат под 
ред. бр. 14,21 и 14.22. 

Под реден број 14.2 — За инвестиции и интер-
венции — се искажуваат средствата издвоени за 
интервенции во стопанството, вклучувајќи ги и сто-
панските инвестиции, вишоците на приходите вра-
тени на стопанството, како и средствата за несто-
панска инвестиции на општествените дејности. 

Под реден број 14.3 — Други средства пренесени 
на крајните корисници — се искажуваат средствата 
пренесени на крајните корисници, што не се опфа-
тени под ред. бр. 14.1 и 14.2. 

Под реден број 15 — Дадени кредити — се иска-
жуваат средствата што одделен корисник на сред-
ствата ги дал како позајмица или кредит. Ако кре-
дитот или позајмицата е дадена на друг корисник 
на средствата за општа, заедничка и друга потрошу-
вачка, тие средства не се искажуваат под реден 
број 15 туку под реден број 11. 

Под реден број 16 — Орочени и издвоени сред-
ства — се искажуваат средствата што корисникот 
на средствата за општа, заедничка и друга потро-
П1увачка по основ на договор ги орочил кај делов-
ната банка. Под тој реден број се искажуваат и 
здружените и пренесените средства за инвестиции, 
издвоените средства на исплатите за инвестиции, га-
рантните износи и депозити и издвоените средства 
на резервите. 
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Образец БИС 

ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО НА СВОДНИОТ БИЛАНС НА ПЛАНИРАНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ОП-
ШТА ЗАЕДНИЧКА И ДРУГА ПОТРОШ УВАЧКА ЗА ГОДИНА 

(назив на корисникот на средствата на општата, заедничката и друга потрошувачка) 

во илјади динари 

Реден Ставки на извештајот 1 5 > С т в а р е н о Извештај на година И н д е к с и 
број ' % в о п Р е т х °Д 

ната година планираш* остварено 5:3 5:4 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Формирање на средствата 
1 Средства пренесени од претходната година (сос-

тојба на почетокот на годината) 
1.1 Сопствени средства * 
1.2 Средства на кредити и заеми 

2 Данок на промет 

2.1 Основен данок на промет на производи и 
услуги 

2.2 Посебен републички, односно посебен покра-
ински данок на промет на производи и ус-
луги 

2.3 Посебен општински данок на промет на про- * 
изводи и услуги 

2.4 Други даноци на промет 

3 Други изворни приходи 

ЗЛ Данок на доход 
3.2 Данок од личниот доход од работен бднос 
3.3 Придонеси од доходот 

, 3.4 Придонес од личниот доход од работен од-
нос 

3.5 Даноци и придонеси од личниот доход од 
земјоделска дејност 

3.6 Други даноци и придонеси 
3.7 Такси 
3.8 Царини и царински давачки 
3.9 Приходи според посебни прописи 

4 Приходи од услуги и други приходи 

5 В к у п н о (3 + 4) ' 

Од тоа: 
5.1 Од стопанството 
5.2 Од нестопанството 
5.3 Од населението 

6 Позајмици и кредити 

, 7 Ослободени средства 

8 Средства примени од други корисници (транс-
фери) 

8.1 Од буџетот 
8.2 Од самоуправните интересни заедници 
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_ 2 3 4 5 7 * 

8.3 Од фондовите на општествено-политичките 
заедници 

9 Вкупни примања (2 до 8) 

10 Вкупни средства ( 1 + 9 ) 

11 Средства пренесени на други корисници (транс-
фери) 

11.1 На буџетот 
11.2 На самоуправните интересни заедници 
11.3 На фондовите на општествено-политичките 

заедници 

12 Нето-средства (10 минус 11) 1 

II. Употреба на средствата 

13 Непосреден потрошок на средствата 71 * 

13.1 Лични доходи и лични примања 
13.2 Придонеси и даноци на личните доходи и 

личните примања 
13.3 Материјални расходи 
13.4 Инвестициони расходи: 

13.41 во стопанството * 
13.42 во нестопанството 

13.5 Друг непосреден потрошок 

14 Средства пренесени на крајните корисници 

14.1 За финансирање на дејностите: 
14.11 на органите на општествено-политич-

ките заедници 
14.12 на месните заедници 
14.13 на работните заедници на самоуправ-

ните интересни заедници а фондовите 
14.14 на организациите на општествените 

дејности 
14.2 За инвестиции и интервенции: 

14.21 во стопанството 
14.22 во нестопанството 

14.3 Други средства пренесени на крајните ко-
рисници 

15 Дадени кредити 

10 Орочени и издвоени средства W 

17 Вкупна употреба на средствата (13 до 16) 

18 Непотрошен^ средства на крајот на годината 
(12 минус 17) 

18.1 Сопствени средства r ^ 
18.2 Средства на кредити и заеми ' ! ' г1 ' " 

(место и датум) 

Раководител 
на финансиската служба, Овластено лиц#, 
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УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ 
ВИС — ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО НА 
СВОДНИОТ БИЛАНС НА ПЛАНИРАНИТЕ СРЕД-
СТВА ЗА ОПШТА, ЗАЕДНИЧКА И ДРУГА ПО-

ТРОШУВАЧКА ЗА ГОДИНА , 

Корисниците на средствата на општата, заед-
ничката и друга потрошувачка од член 2 на овој 
правилник доставуваат податоци за извршувањето 
на актот за финансирање на Образецот БИС. 

Обој извештај се составува во согласност со 
член 7 од овој правилник, а врз основа на финан-
сиската документација и завршните сметки ма ко-
рисниците на средствата на општата, заедничката 
и друга потрошувачка, евиденцијата за остварува-
њето на приходите и расходите пропишани со Пра-
вилникот за начинот за водење евиденција и за дос-
тавување податоци за движењето на средствата во 
областа ма општата, заедничката и друга потрошу-
вачка, како и врз основа на книговодствената еви-
денција со која се располага во моментот на соста-
вувањето ма извештајот. 

Образецот БИС се пополнува на следниот на-
чин : ' 

Во колона 3 — Остварено во претходната роди-
на — се внесуваат податоци за годината што и прет-
ходи на извештајната година. 

Во колона 4 — се внесуваат податоци за извеш-
тајната година предвидени со сводниот биланс на 
планираните средства за општа, заедничка и друга 
потрошувачка (Образец БПС); 

Во колона 5 — се внесуваат податоци за оства-
рените приходи и за потрошокот на средствата во 
извештај ната година; 

Во колона 6 — се внесуваат индексите пресме-
тани како количник на колона 5 и на колона 3 пом-
ножен со 100 (сто); 

Во колона 7 — се внесуваат кинеските пресме-
тани како количник на колона 5 и на колона 4 пом-
ножен со 100 (сто). 

На пример, извештај за извршувањето на евод-
ниот биланс на планираните средства за општа, 
заедничка и друга потрошувачка за 1974 година ке 
се составува во првиот квартал на 1§75 година, па 
поради тоа во колона 3 ќе се искажат податоци за 
остварувањето за 1973 година, во колона 4 податоци 
од билансот на планираните средства за општа, за-
едничка и друга потрошувачка за 1974 година, а во 
колена 5 податоци за извршувањето на планот за 
1974 година. 

Внесувањето на податоците под ред. бр. I до 18 
на овој образец се врши според Упатството за по-
полнување на Образецот ЕПС — Сводон биланс на 
планираните средства за општа, заедничка и друга 
потрошувачка за година. 

од обоени метали 

Врз основа на член 15 став 1л>д Законот за југо-
словенските стандарди и за нормите на квалитетот 
на производите („Службен лист на СФРЈ", бр. 2/74), 
директорот на Југословенскиот завод за стандарди-
зација донесува - ш 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА АЛАТ 

И ПРИБОР 

1. Во издание на-Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Алат со тврд метал: 
— Матрици за извлекување жи-

да, прачки и цевки. Основни појмови. 
Означување — —- — —- — —* — JUS К.Н3.010 

— Матрици за извлекување че-
лични жици — — — J U S К.Н3.011 

Матрици за извлекување жици, 
• — — — — JUS К.Н3.012 

— Матрици за извлекување прач-
ки со кружен пресек, од челик — — JUS К.Н3.013 

— Матрици за извлекување прач-
ки со кружен пресек, од обоени ме-
тали — — — — — — — — — JUS К.НЗ.014 

— Матрици извлекување че-
лични цевки— — — — — — _ j u s К.Н3.015 

— Матрици за извлекување цевки, 
од обоени метали - — — JUS К.Н3.016 

— Матрици за извлекување прач-
ки со квадратен и правоаголен пре-
сек, од челик — — — — _ j u s К.Н3.017 

— Матрици за извлекување прач-
ки со квадратен и правоаголен пресек, 
од обоени метали — — — — — JUS К.Н3.018 

— Матрици за извлекување прач-
ки со шестаголен пресек, од челик — JUS К.Н3.019 

— Матрици за извлекување прач-
ки со шеста голе« пресек, од обоени 
метали — — — — j u s K.H3.02Q 

— Трнови за извлекување цевки, - / 

со надежен прстен од тврд метал — JUS К.Н3.021 
— Трнови за извлекување цевки, 

со прстен од тврд метал прицврстен 
на стебло со виј ок — — — — JUS К.Н3.022 

— Примена на тврди метали на 
алати за обработка со деформација и 
на алати за отсечување. Поделба на 
г р у п и — — — — — JUS К А 9 М 5 

— Листови за рачни нил** за ме-
т а л — — — — — — — — — JUS KDL020 

— Лакови на рачни пили за ме-
тал — — — — _ — JUS K.D1.027 

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се објавени во посебно издание на Југо-
словенскиот з^вод за стандардизација, што е со-
ставен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарда од точка I на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 
декември 1974 година. 

4. Престануваат да важат следните југословенс-
ки стандарди: 

Лак за пили за метал, рачни — JUS К.Ш.027 
. донесен со Решението за југословенските стандарди 

за ножици, пили, пробој ци, избивани, обележувани, 
обликувани, првтетачиг подв ива чи, спојница и под-
ложни плочки („Службен лист на ФНРЈ ' \ бр. 25/57); 

Листови за рачни пили за метал — JUS К.Ш.020 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
за пили за метал („Службен лист на СФРЈ", бр. 
17/65). 

5. Југословенските стандарди од точка 4 на ова 
решение престануваат да важат на 30 ноември 1974 
година. 

Бр. 09-1482/1 
5 март 1974 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е, р. ' 
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897. 

Врз оонова на член 15 отад I од Законот за ју-
гословенските стандарди и за нормите на квалитетот 
на производите („Службен лист на СФРЈ", бр. 2^74), 
директорот на Југословенскиот завод за стандарди-
зација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАС-
ТА НА ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА И ЕЛЕКТРОИН-

ДУСТРИЈАТА 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Изолациони материјали врз осно-
ва на сложен лискун или обработена 
лискупска- хартија. 

Дефиниции — — — — — — JUS N.A8.401 
Електроенергетска. Инсталациони 

плескаести сггроводници со изолација 
и со плашт од PVC-маса, тип PP/U и 
PP/U-A — — — — — — — — JUS N.C3.235 

Електроенергетска. Лесен спро-
водник за преносни трошила, со изо-
лација и со плашт од PVC-маса, тип 
PP/L — — — — — — — — JUS N.C3.301 

Електроенергетика. Спроводник 
за преносни трошила, со зајакната 
изолација и со плашт од PVC-маса, 
тип Р^/Ј — — — — — — — JUS N.C3.302 

Електроенергетска. Свиткуван™ 
спроводници за преносни трошила, со 
изолација и со плашт од гума, тип 
GG/J и GGT/J — — — — — — JUS N.C3.502 

Електроенергетика. Свиткувачки 
©проводници за електрично завару-
вање, со плашт од гума, тип ZG/S и со 
плашт од полихлсропрен, тип ZN/S JUS N.C9.030 

Асинхрони машини. Трифазни 
асинхрони мотори со краткоспоен ро-
тор и со површинско ладење. Однос 
на приклучните мерки и на називни-
те сили.— — — — — — — — JUS N.G0.050 

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се објавени во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, што е составен 
дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 
декември 1974k година. 

4. Престануваат да важат следните југословенс-
ки стандарди: 

Плоснат спроводник со наопоред-
ки жили, PP/U — — — — — — JUS N.C3.235 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
за електрични спроводници („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 51/60); 

Електроенергетска 
Лесен спроводник за преносни 

трошила, со изолација и плашт од 
PVC-маса PP/L — — — — — — JUS N.C3.301 

Електроенергетика 
Спроводник за преносни трошила, 

со зајакната изолација и плашт од 
PVC-маса РР/Ј — — — — — — JUS N.C3.302 
донесени со Решението за југословенските стандар-
ди за електрични спроводници изолирани со PVC-
-маса („Службен лист на ФНРЈ", бр. 34/61). 

5. Југословенските стандарди од точка 4 на ова 
решение престануваат да важат на 30 ноември 1974 
година. 

Бр. 15-4315/1 
9 јули 1974 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, е. р. 

Врз основа на член 17 став 3, член 18 и член 62 
точка 2 од Законот за Народната банка на Југосла-
вија и за единственото монетарно работење на на-
родните банки на републиките и на народните бан-
ки на автономните покраини („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/72), во врска со одредбите на глава III 
оддел 3 од Резолуцијата за основите на политиката 
на општествено-економскиот развој на Југославија 
во 1974 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 71/73) 
и точ. 3, 5, 10 и 13 од Заедничките основи на кредит-
ната политика во 1974 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 19/74 и 39/74), Советот на гувернерите 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА МЕРКИТЕ ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА 

ВО 1974 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за мерките за спроведување на 

кредитната политика во 1974 година („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 28/74, 33/74, 35/74 и 39/74) во точка 3 
под 1 одредба под а) во алинејата 1 процентот: „70%"^ 
се заменува со процентот: „90°/о", во алинејата 2 про-
центот: „60°/о" — со процентот: „80%" и во алинејата 
3 процентот: „50%" — со процентот: „70%". 

Одредбата под б) се менува и гласи: 
„б) ако извозот се наплатува во други девизи, 

до височината: 
— од 50°/о од состојбата на кредитите што бан-

ката им ги дала на комитентите за оваа намена со 
рок за враќање до 45 дена, а под услов земјата во 
која извозот е извршен да има побарувачки салдо 
во платниот промет со Југославија, односно ако е 
договорен манипулативен кредит — да не ја прече-
корила височината на тој кредит; 

— од 50% од состојбата ка кредитите што бан-
ката им ги дала на комитетите со рок за враќање 
до 90 дена за извоз на производи на обоената мета-
лургија што се извезуваат според меѓудржавните 
аранжмани „М" и „Г";". 

2. Во точка 6 став 2 во одредбите под 1 и 2 збо-
ровите: „а најмногу до износот од 13% од вредноста 
на договореното производство сметана по гарантира-
ните откупни цени и" се бришат. 

Во одредбата под 3 зборовите: „а најмногу до 
износот од 10% од вредноста на договореното произ-
водство сметано по минималните откупни* цени и" 
се бришат. 

Во одредбата под 5 процентот: „30%" се замену-
ва со процентот: „40%". 

Во одредбата под 7 зборовите: „а најмногу до 
13% од вредноста на залихите на годишното произ-
водство и" се бришат. 

Став 5 се брише. 
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

од денот' на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

О. бр. 70 
26 септември 1974 година 

Белград 
Претседател на Советот 

на гувернерите, 
гувернер 

на Народната банка 
на Југославија, 

Бранислав Чолановић, е. р. 

899. 
Врз основа на член 22 од Законот за општестве-

на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителите 
и претставниците на потррш^вачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА МЕ-
ТАЛНИ СРЕДСТВА ЗА ЧИСТЕЊЕ — ЧЕЛИЧЕН 

* ' HEGOK . 
1. Претставникот на производителите и претор 

тавниците на потрошувачите на 11 јули 1974 година 
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склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени, за метални средства за чистење — че-
личен (песок (мелен и тркалезна гранулација), со тоа 
што производителските организации на здружениот 
труд да можат да ги зголемат своите затечени про-
дажни цени, ири постојните услови на продажбата, 
до 15°/®. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат, односно купуваат но цените и под усло-
вите, што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде .согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 722 од 6 септември 
1974 година. 

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

Претставник на производителите: „Горење", То-
вареа „Мута" — Мута об Драви. 
Претставници на купу вачите-потрошувачн: 21 
купувач-потрошувач потписник на Спогодбата. 

#00. 

Врз основа на член 22 во врска со член 25 ст. 1 
њ 3 од Законот за општествена контрола на цените 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), прет-
ставниците на производителите и преставниците на 
потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ГРА-
ДЕЖНИ ЦЛОЧИ ЗА ОПЛАТА ОД РЕЖАНА ГРА-

ЃА НА ИГЛОЛИСНИЦИ 

1. Претставниците на производителите и претс-
тавниците на потрошувачите на 19 јуни 1974 година 
»склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за градежни плочи за оплата од режа-
на граѓа на иг ло ли спици, со тоа што производите л-
оките организации на здружениот труд да можат да 
ги зголемат своите затечени продажни цени, при 
постојните услови на продажбата, з о просек до 31%, 
а според Ценовникот што е составен дел на Спо-
годбата. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат, односно купуваат по цените и под усло-
вите, што се предвидени во спогодбата. 

3. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од денот наведен во 
Спогодбата. 

склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за антирабична вакцина и за имуно-
биолоциш препарати за хумана медицина, со тоа 
што производителските организации на здружениот 
труд да можат да ги зголемат своите затечени про-
дажни цени, при постојните услови на продажбата, 
и тоа за: 

1) антирабична вакцина до 32 динари за една 
ампула од 5 ост; 

2) имунѕобиолошки пребара ти за хумана медици-
на, во просек до 28,9%, а според ценовниците што се 
составен дел на Спогодбата. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат, односно купуваат по цените и под усло-
вите, што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 89 од 24 септември 
1974 година, 

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

Претставници на производителите: Пастеров за-
вод — Нови Сад, Имунолошки завод — Загреб и 
Институт за имунологија и виру сол оги ја — Бел-
град. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: Со-
јуз на заедниците на здравственото осигурување 
на Југославија — Белград и Сојуз на заедници-
те на здравствените работни организации на Ју-
гославија — Белград. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
« е утврдено дека во текстот на Решението за опреде-
лување на цергте за обрасци на патните и други 
исправи на Југословенски државјани и странци 
(„Службен лист иа СФРЈ", бр, 45/74), се поткрала 
долунаведената грешка, та се'дава 

И С П Р А В К А 
НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦЕ-
НИТЕ ЗА ОБРАСЦИ НА ПАТНИТЕ И ДРУГИ ИС-
ПРАВИ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИ ДРЖАВЈАНИ И 

СТРАНЦИ 

Во точка 1 под 11 наместо бројот: „5* треба да 
стои: „10". 

Од Сојузниот секретаријат за внатрешни рабо-
ти, Белград, 25 септември 1974 година. 

У К А З И 

Претставници на производителите: ЛИЛ „Блед" Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот 
— Блед, и ,Давор" — Цивка. на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
Претставници на купувачите-потрошувачи: 23 с л а в и ј а , Претседателот на Републиката донесува 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод- хг тг А 
бата. У К А ѕЈ 

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-

901. ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО ДЕМОКРАТСКА РЕПУБЛИКА 

Врз основа на член 22 од Законот за општествен СОМАЛИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН 
Ић контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА-
бр. 25/72 и 35/72;, претставниците на производители- ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
те и претставниците на потрошувачите склучуваат СЛАВИЈА ВО ДЕМОКРАТСКА РЕПУБЛИКА 

СОМАЛИЈА 
С П О Г О Д Б А 

ЗА ПРОМЕНА НА З А И П К Н Ш ЦЕНИ ЗА АНТИ-
РАБИЧНА ВАКЦИНА И ЗА ИМУНОБИОЛОШКИ Се отповикува 

ПРЕПАРАТИ ЗА ЗЕМАНА МЕДИЦИНА Синиша Кошутиќ од должноста на извонреден 
и оподномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-

1. Претставниците ша производителите m прете- деражвна Република Југославија во Демократска 
тавниците ма оотрошувачите на 16 даш 1974 година Република Сомалија. 
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II 

Се назначува 
Јанез Хочевар, член на Централниот комитет на 

Сојузот на комунистите на Словенија, за.извонреден 
и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Демократска 
Република Сомалија. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во оила веднаш. 

У. бр. 18 
11 септември 1974 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Врз основа на член 337 точка 3 од Уста-
вот на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, Претседателот на Републиката донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА^ ИСЛАНД И 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕЈЗ АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

РЕПУБЛИКАТА ИСЛАНД 

I 1 ^ 
Се отповикува 
Драго Кунц од должноста на извонреден и опол-

номсштен амбасадор на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија во Републиката Исланд. 

II 

Се назначува 
Гојко Жарковиќ, извонреден и ополномоштен 

амбасадор на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија во Кралството Норвешка, за из-
вонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија во Ре-
публиката Исланд, со седиште во Осло. 

III 

Сојузниот секретар за надворешна работи ќе го 
изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува !во сила веднаш. ^ 

У. бр. 19 
17 септември 1974 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

Врз основа на чл. 5 и 149 од Деловникот на Со-
јузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 33/72, 7/73, 29/73 и 8/74), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОТПОВИК И ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРЕТС-
ТАВНИК НА СФРЈ ВО МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА 

ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ 

1. Се отповикува претставникот на СФРЈ teo Ме-
ѓународната банка за обнова и развој д-р Бранко 
Миовиќ, со 31 јануари 1975 година. 

2. За претставник на СФРЈ во Меѓународната 
банка за обнова и развој се определува Гавра Попо-
виќ, на работа во Сојузниот секретаријат за финан-
сии, со 1 февруари 1975 година. 

3. Со денот на донесувањето на ова решение 
престанува да важи Решението за отповик и опре-
делување на претставник на СФРЈ во Меѓународна-
та банка за обнова и развој, Е. п. бр. 469 од 25 јули 
1974 година. 

Е. п. бр. 571/74 
27 септември 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

894. .^Одлука за утврдување и распределба на 
У дополнителен износ на глобалната девиз-
* на квота за увоз на 1>епродукциони мате-

ријали и делови за производство и мон- -
тажата на вагони — — — — — — 1473 

895.//Правилник за основните податоци и за 
начинот на изработката . на билансот на 

У .планираните средства за општа, заеднич-
ка и друга потрошувачка и за извештајот 
за извршувањето на тој биланс — — — 1473 

896. Решение за југословенските стандарди за 
алат и прибор — — — — — — — 1481 

897. Решение за југословенските стандарди од 
областа на електротехниката и електроин-
дустријата — — — — — — — — 1482 

898. Одлука за измени на Одлуката за мерки-
те за спроведување на кредитната поли-
тика во 1974 година — — — — — — 1482 

899. Спогодба за промена на затечените цени 
за метални средства за чистење — чели-
чен песок — 1 — — — — — — — 1482 

900. Спогодба за промена на затечените цени 
за градежни плочи за оплата од режана 
граѓа на игло дионици — — — — — 1483 

901. Спогодба за промена на затечените цени 
за антирабична вакцина и за имунобио-
лошки препарати за хумана медицина — 1483 

Исправка на Решението за определување на 
цените за обрасци на патните и други ис-
прави на југословенски државјани и 
странци — — — — — — — — 1483 

Укази — — — — — — — — — — 148a 
Назначувања и разрешувања — — — — 1454 

Меѓународни договори 

Издавач: Новинска установа Службен лист на СФРЈ. Белград, Јована Ристика 1. Пошт. фах 226. 
^ — Директор и главев и одговорев уредник Душан Машовиќ, Улица Јовава Ристиќ« бр 1 — 

Печати Београдски издавачко - графички завод, Белград, Булевар војводе Мишима бр. IT 


