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БЕЛГРАД 

БРОЈ 62 ГОД. ХХХIII 

873. 
Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 

,цијалистичка Федеративна Република Југосла-
ја, издавам 

У К А З 
. ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУ-
АЊЕ НА ВКУПНИОТ ОБЕМ НА РАСХОДИТЕ 
ЗА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1978 ГО-

ДИНА 

Се прогласува Законот за утврдување на вкуп-
ниот обем на расходите на Буџетот на федерацијата 
за 1978 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, 
на седницата на Соборот на републиките и покраи-
ните од 27 декември 1977 година. 

ПР бр. 661 
27 декември 1977 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, с. р. 

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

ЗА 1978 ГОДИНА 

Член 1 
Вкупниот обем на расходите на Буџетот на фе-' 

дерацијата за 1978 година се утврдува во износ од 
80.748,501.000 динари. 

Член 2 
Средствата за делумно покривање на вкупниот 

обем на расходите на Буџетот на федерацијата за 
1978 година од член 1 на овој закон ќе се обезбедат 
од изворните приходи на федерацијата во износ од 
51.548,600.000 динари. 

Член 3 
Разликата помеѓу вкупниот износ на расходите 

од член 1 на овој закон и вкупниот износ на извор-
ните приходи на федерацијата од член 2 на овој 
закон во износ од 29.199,901.000 динари ќе се обез-
беди од придонесот од републиките и од автоном-
ните покраини во износ од 19.712,901.000 динари ,и 
од средства на Народната банка на Југославија во 
износ од 9.487,000.000 динари. 

Член 4 
Износот од 9.487,000.000 ќе и го отстапи: Народ-

ната банка на Југославија на федерацијата без об-
врска за враќање. 

Член 5 
Народната банка на Југославија ќе и ги отста-

пи на федерацијата без надомест средствата одобрени 
врз основа на: 

1) Законот за задолжување на федерацијата Кај 
Народната банка на Југославија заради обезбеду-
вање средства за финансирање пополнувањето на 
постојаните стоковни резерви на федерацијата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 59/73), во одобрен и 
искористен износ од 5.283,000.000 динари; 

2) Законот за задолжување на федерациј-ата ка ј 
Народната банка на Југославија заради обезбеду-
вање на средства за покритие на обврските на фе-
дерацијата во 1974 година („Службен лист ,на 
СФРЈ", бр. 71/73 и 57/74), во одобрен и искористен 
износ од 2.168,000.000 динари; 

3) Законот за амортизација на обврзниците на 
федерацијата во 1975 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 66/74), во одобрен и искористен износ од 
3.800,000.000 динари; 

4) Законот за претворање на краткорочните 
кредити на Народната банка на Југославија за фи-
нансирање на сојузните стоковни резерви во долго-
рочен кредит кој ќе го отплатува федерацијата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 36/75), во одобрен! и 
искористен износ од 350,000.000 динари; 

5) Одлуката за измени на Одлуката за утврду-
вање на вкупниот обем на расходите на Буџетот 
на федерацијата за 1975 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 58/75), во одобрен и искористен износ од 
507,000.000 динари; 

6) Член 3 на Законот за утврдување на вкуп-
ниот обем на расходите на Буџетот на федераци-
јата за 1976 година (,.Службен лист на СФРЈ", бр. 
60/75 и 48/76), во одобрен и искористен износ од 
6.741,000.000 динари; 

7) Член 3 на Законот за утврдување на вкуп-
ниот обем на расходите на Буџетот на федераци-
јата за 1977 година (,.Службен лист на СФРЈ", бр. 
58/76), во одобрен и искористен износ од 9.500,000.000 
динари; 

8) Законот за регулирање на обврските на фе-
дерацијата по основ на курсни разлики (. Счужбен 
лист на СФРЈ", бр. 39;72, 71/72, 12/73 и 71/73), во 
одобрен износ отт в 867 ООО ООО динари и искористен 
износ од 4.144,955.522 динари. 

Член 6 
Средствата од член 5 на овој закон што се 

искористени и се отстапуваат на федерацијата со 
денот на влегувањето во сила на ОРОј закон, а сред-
ствата од член 5 точка 8 на овој Закон што не се 
искористени, ќе и се отстапат по искористувањето. 

Член 7 
Со отстапување на средствата од член 5 на 

овој закон се гасат кредитните односи од член 5 на 
овој закон помеѓу Народната банка на Југославија 
и федерацијата, вклучувајќи ги и сите камати што 
не се намирени до денот на влегувањето во сила 
на овој закон. 
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Член 8 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престануваат и обврските на федерацијата спрема 
Народната баика на Југославија според член 6 на 
Законот за отстапување на определени средства на 
организациите на здружен труд и на општествено-
в о литичките организации на трајно користење 
С,Службен лист на СФРЈ", бр. 21/74). 

Член 9 
Федерацијата во 1978 година ќе им врати на 

деловните банки 50% од износите на средствата 
уплатени за купени обврзници што федерацијата 
ги издала врз основа на член 1 став 2 од Законот 
за утврдување на вкупниот обем; на расходите на 
Буџетот на федерацијата за 1976 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 60/75 и 48/76), кој заи исплата 
втасува во рокот и со каматата што се предвидени 
во член 8а на тој закон. 

Преостанатиот износ на обврските од став 1 на 
овој член ќе им се врати на деловните банки во 
1979 година. 

Член 10 
За обврските на федерацијата што се предви-

дени со Законот за пресметување и намирување на 
курсните разлики во работењето на банките по де-

визните влогови на граѓаните во 1973 и 1974 годин 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 50/75),. во износо-
што го утврдила Службата на општественото кни-
говодство врз основа на член 3 од тој закон, феде-
рацијата ќе издаде обврзници со камата според 
стапка од 1% годишно, која се пресметува од ' 
јануари 1975 година. 

Обврзниците од став 1 на овој член ќе се состоја 
од дваесет еднакви годишни ануитетски купони 
кои втасуваат за наплата на 1 јули секоја година 
почнувајќи од 1 јули 1978 година. 

Член 11 
Позитивното салдо на курсните разлики во ра-

ботењето на Народната банка на Југославија со де-
визи, валута и со злато, оо состојбата на 31 декем-
ври 1976 година во износ од 324,420.690,63 динари, 
ќе се уплати во Буџетот на федерацијата за 1978 
година. 

Член 12 
Во вкупниот обем на расходите на буџетот на 

федерацијата од член 1 на овој закон се содржана 
и средствата од 55,000.000 динари за Социјалистичка. 
Република Црна Гора, заради надминување на те-
шкотиите на оваа република во 1978 година. 

Член 13 
Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1978 

година. 

874. 
Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југосла-

вија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1978 ГОДИНА 

Се прогласува Буџетот на федерацијата за 1978 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на сед-
ницата на Сојузниот собор од 28 декември 1977 година. 

ПР бр. 671 
28 декември 1977 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
Претседател 

на Собранието на СФРЈ, 
Киро Глигоров, с.р. 

БУЏЕТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1978 ГОДИНА 
I. ОПШТ ДЕЛ 

Член 1 
Буџетот на федерацијата за 1978 година содржи: 
1) изворни приходи на федерацијата — во износ од 51.548,600.000 динари; 
2) вкупни расходи, со средства на тековната буџетска резерва и со износ што се издвојува во 

постојаната буџетска резерва на федерацијата — во износ од 80.748,501.000 динари; 
3) разлика меѓу вкупниот износ на расходите и вкупниот износ на изворните приходи на федера-

цијата — во износ од 29.199,901.000 динари; 
4) вкупен износ на придонесите од републиките и од автономните покраини од 19.712,901.000 динари; 
5) вкупен износ на приходите од посебните извори утврдени со сојузен закон од 9.487,000.000 динари. 

Член 2 
Во постојаната буџетска резерва на федерацијата се издвојуваат 300,000.000 динари од изворните 

приходи на Буџетот на федерацијата за 1978 година. 
Средствата на постојаната буџетска резерва на федерацијата, формирани до 31 декември 1977 го-

дина, изнесуваат 830,947.071 динар, од што доделени те бескаматен кредити изнесуваат 336,230.000 динари. 

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

во Билансот на приходите и расходите на Буџетот на федерацијата за 1978 година во следните износи. 
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Б И Л А Н С 
НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1978 ГОДИНА 

I. П Р И Х О Д И 

Класификационен број 

на фор- на пот-
ната на формата 
приход на прихо-
дите дите 

И з н о с 

п р и х о д и на потфор- вкупно на 
мата на при- формата на 
ходите приходите 

1 

11 

Вид 1. Дел од приходите од царини и увозни да-
вачки 
Дел од приходите од царини и увозни давачки 
Вкупно вид 1. Дел од приходите од царини и увоз-
ни давачки 

22.969,500.000 

22.969,500.000 

21 

34 
35 

Вид 2. Даноци 
Дел од основниот данок на промет на производи 
Вкупно вид 2. Даноци 

Вид 3. Такси 
Конзуларни такси 
Царински такси 
Вкупно вид 3. Такси 

26.348,100.000 

26.348,100.000 

70.422 ООО 
50,578.000 

121,000 ООО 

52 
Вид 5. Приходи според посебни сојузни прописи 
Средства на Народната банка на Југославија 

Вкупно вид 5. Приходи според посебни сојузни про-
писи 

9.487 000.000 

9 187,000 ООО 

61 
62 

63 

71 

Вид 6. Приходи на сојузните органи и други приходи 
Приходи на сојузните органи и организации 
Приходи на Сојузната управа за контрола на лета-
њето — од надоместот за прелетувања на воздухо-
плови 
Други приходи 
Вкупно вид 6. Приходи на сојузните органи и други 
приходи 

1.150,000 ООО 

160,000.000 

800,000 ООО 

2.110,000 ООО 

Вид 7. Приходи од други општествено" политички 
заедници 
Придонеси од републиките и од автономните по-
краини 

711 Придонес од Социјалистичка Република Босна и 
Херцеговина 2.476 685.000 

712 Придонес од Социјалистичка Република Македонија 1.108 090 000 
713 ^Придонес од Социјалистичка Република Словенија 3.366,400.000 
714 Придонес од Социјалистичка Република Србија без 

автономните покраини 4.821.162.000 
715 Придонес од Социјалистичка Република Хрватска 5.265,988.000 
716 Придонес од Социјалистичка Република Црна Гора 360,694.000 
717 Придонес од Социјалистичка Автономна Покраина 

Војводина 2.234,241.000 
718 Придонес од Социјалистичка Автономна Покраина 79,641.000 

Косово 
Вкупно вид 7. Приходи од други општествено-поли-
тички заедници 

19.712,901.000 

19.712,901.000 

ВКУПНО ПРИХОДИ ЗА РАСПОРЕД (видови 1 до 7) 80.748,501.000 
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II. Р А С Х О Д И 

Класификациони број 

на распо- на распо-
редната редната 
група подгрупа 

Р а с х о д и 

И з н о с 

на распоред" на распоред^ 
ната под- ната група 

група 

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

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

Вкупно основна намена 07 

2 . 1 7 0 175 .530 

1 . 8 9 1 , 8 6 3 . 4 4 0 

1 . 7 0 0 , 2 9 1 . 0 3 0 5 8 2 2 , 3 3 0 . 0 0 0 

5 . 8 2 2 , 3 3 0 . 0 0 0 

08-2 

Основна намена 08 — Народна одбрана 

Средства распоредени во определен износ 

Вкупно основна намена 08 
4 2 6 7 9 , 0 0 0 . 0 0 0 

4 2 . 6 7 9 ООО ООО 

09-2 

Основна намена 09 — Општи и дополнителни сред-
ства на стопански недоволно развиените републики 
и САП Косово 

Средства распоредени во оцределен износ 

Вкупно основна намена 09 

7 . 0 2 8 , 0 0 0 . 0 0 0 

7 . 0 2 8 , 0 0 0 . 0 0 0 

10-2 

Основна намена 10 — Наменски дополнителни сред-
ства 

Средства распоредени во определен износ 

Вкупно основна намена 10 

1 6 . 2 4 9 , 2 7 6 ООО 

1 6 . 2 4 9 , 2 7 6 ООО 

13-2 

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

Средства распоредени во определен износ 

Вкупно основна намена 13 

4 2 9 , 3 0 9 . 0 0 0 

4 2 9 , 3 0 9 0 0 0 

14-2 
Основна намена 14 — Нестопански инвестиции 
Средства распоредени во определен износ 

Вкупно основна намена 14 

1 9 4 5 , 0 9 7 . 0 0 0 

1 . 9 4 5 , 0 9 7 . 0 0 0 

17-2 

Основна намена 17 — Обврски од поранешните го-
дини 

Средства распоредени во определен износ 

Вкупно основна намена 17 

4 . 8 9 7 , 9 0 9 . 0 0 0 

4 . 8 9 7 , 9 0 9 ООО 

1 8 - 2 

Основна намена 18 — Издвојување во постојаната 
буџетска резерва на федерацијата 

Средства распоредени во определен износ 

Вкупно основна намена 18 

300,000.000 

3 0 0 , 0 0 0 ООО 
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Основна намена 19 — Буџетска резерва 

19-2 Средства распоредени во определен износ 
19 2-21 — тековна буџетска резерва 250,000.000 
19 2-22 — дотација за Фондот на солидарноста со неврза-

ните земји и со земјите во развој 100,000.000 350,000.000 

Вкупно основна намена 19 350,000 000 

Основна намена 20 — Надомест за Службата на оп-
штественото книговодство 

20-2 Средства распоредени во определен износ 125,000.000 

Вкупно основна намена 20 125,000.000 

Основна намена 23 — Тековно финансирање на со-
јузните дирекции за стоковни резерви 

23-2 Средства распоредени во определен износ 922,580.000 

Вкупно основна намена 23 922,580.000 

ВКУПНО РАСХОДИ (основни намени 7 до 23) 80.748,501.000 

П. ПОСЕБЕН ДЕЛ 

Член 4 
Расходите во износ од 80.748,501.000 динари, кои се искажани по основни намени во Билансот на 

приходите и расходите на Буџетот на федерацијата за 1978 година се распоредуваат по носителите, ко-
рисниците и поблиските намени во посебен дел на Буџетот на федерацијата за 1978 година кој гласи: 

Број Распоред-
напо- на група 
З И Ц И - и л и 
јата подгрупа 

И з н о с 

Основна и поблиска намена на позици- на основната 
јата намена 

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

4 07-2-2 
5 07-2 2 
6 07-2 2 
7 07-2 2 
8 07-2 2 
9 07-2 2 

10 07-2 2 
11 07 2 2 
12 07 2 2 
13 07-2 2 
14 07-2 2 
15 07-2 2 

16 07-2 2 

РАЗДЕЛ 1. ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 
Лични доходи во редовната дејност 10,476 790 
Материјални расходи во редовната дејност 400.000 
Надомести на личните доходи и други примања на 
функционерите 12,394.640 
Надомест на личните доходи на другите работници 1,769.260 
Надомести за одвоен живот од семејството 294.000 
Патни трошоци 1 ООО ООО 
Канцелариски материјал 230 000 
Поштенско, телеграфски и телефонски трошоци 385 ООО 
Трошоци за репрезентација 700.000 
Патување и посети 12.365 ООО 
Надомести за надворешни соработници 88 000 
Претплата за службени весници, списанија и печат 330 000 
Трошоци за изработка на ордени и одликувања 7,000.000 
Трошоци за услуги 40.000 
Надомести за работа подолга од полното работно 
време 356 400 
Набавка на службена и работна облека 40.000 



Страна 2130 - Број 62 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 30 декември 197' 

17 07-2-2 Дополнување на опрема и инвентар 330.000 
18 07-2-2 Трошоци на Сојузниот совет за заштита на устав-

ниот поредок 66.000 
19 07-2-2 Трошоци на Советот за народна одбрана 50.000 
20 07-2-2 Трошоци на Сојузниот совет за меѓународни односи 168 000 

Вкупно основна намена 07 48.483.090 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 1 (позиции 1 до 20) 48 483000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 1 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
— Редовна дејност 10,876 790 
— Други намени 37,606 390 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 1 48 483 

РАЗДЕЛ 2. СОБРАНИЕ НА СФРЈ 

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

21 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 67.625 180 
22 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 220.000 
23 07-2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 

функционерите 59 474 530 
24 07-2-2 Поштенско-телегпафски и телефонски трошоци 3,200 ООО 
25 07-2-2 Надомести за работа подолга од полното работно 

време 4 000.000 
26 07-2-2 Надомести за надворешни соработници 3.000,000 
27 07-2-2 Трошоци за работа на делегатите и собраниските 

тела 26 000.000 
28 07-2 2 Набавка на домашни и странски книги 300 ООО 
29 07-2-2 Претплата на службени весници, билтени и списа-

нија поп ооо 
30 07-2 2 Издавање на стенографски белешки 9,600 ООО 
31 07-2-2 Изработка на публикации на Собранието на СФРЈ, 

информации, ,билтени и други собраниски матери-
јали 6 540 000 

32 07-2 2 Трошоци на парламентарните делегации 9 250.000 
33 07-2-2 Трошоци за репрезентација 660 000 
34 07-2-2 Набавка на облека и обувки 600.000 
35 07-2 2 Членски влогови за Интерпарламентрната унија 350 000 
36 07-2-2 Услуги извршени од други 300 000 
37 07-2-2 Трошоци за одржување на возниот парк 3,850.000 
38 07-2 2 Трошоци на печатницата 3,000 ООО 
39 07-2-2 Набавка на опрема 9,727.530 
40 07-2-2 Партиципација за зачувување на основната музеј-

ска поставка на Музејот на I и II заседание на 
АВНОЈ 1 200.000 

41 07-2 2 Изработка на теми, анализи и елаборати 3,020.000 
42 07-2-2 Канцелариски материјал, ситен инвентар, хартија и други потрошни материјали 6,700.000 
43 07-2-2 Трошоци на Комисијата на Сојузниот собор на Соб-

ранието на СФРЈ за подготовка на закон за основ-
ните права од пензиското и инвалидското осигуру-
вања 5,150 000 

44 07-2-2 Трошоци на Комисијата за следење на спроведува-
њето на Законот на здружениот труд 2.400 ООО 
Вкупно основна намена 07 227 067 240 

Вкупно глава 1 227 067 240 
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Глава 2. Биро за претставки и поплаки 
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

45 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 5.335 940 
46 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 209.000 
47 07-2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 

функционерите 528 650 
48 07-2-2 Помош на странки 40 000 
49 07-2-2 Дополнување на опрема и инвентар 50.000 

Вкупно основна намена 07 6,163.590 

Вкупно Глава 2 6,163.590 

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

50 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 2,744.850 
51 07-2 1 Материјални расходи во редовната дејност 134.000 
52 07-2 2 Надомест на личните доходи и други примања на 

функционерите 1,053.400 
Вкупно основна намена 07 3,932.25С 

53 07-2-1 
54 07 2 1 
55 07-2 2 

56 07-2 2 
57 07-2 2 
58 07-2-2 
59 07-2-2 
60 07-2-2 
61 07-2-2 
62 07-2-2 

63 07-2-2 
64 07-2-2 

Вкупно глава 3 3,932 250 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 2 (позиции 50 до 52) 237 163 осо 

РЕКД^ПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 2. 

СОБРАНИЕ НА СФРЈ 

— Редовна дејност 
— Други намени 

76,268.970 
160,894.110 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 2 237,163.080 

РАЗДЕЛ 3. СОВЕТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

Лични доходи во редовната дејност 
Материјални расходи во редовната дејност 

6,952 130 
136.000 

Надомести на личните доходи и други примања на 
функционерите и на лицата со посебен статус 
Паушал на возачите за ненормирано работно време 

25,922.770 
540 ООО 

Патни и селидбени трошоци во земјата 400.000 
Патни трошоци во странство 90.000 
Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци 300.000 
Претплата на информациони материјали и друго 500.000 
Трошоци за репрезентација 90.000 
Надомест на трошоците за членовите за Советот на 
федерацијата за користење на дел од стан за врше-
ње на службени работи 585.000 
Набавка на облека и обувки 70.000 
Надомести на Авто-сервисот за извршени услуги 
Вкупно основна намена 07 

400.000 
35,385 900 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 3 (позиции 53-^64) 35 985 900 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 3. 

СОВЕТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

— Редовна дејност 7.088 130 
— Други намени 28 897 770 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 3 35 985 зло 

РАЗДЕЛ 4. КАБИНЕТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА 
РЕПУБЛИКАТА 

Основна намена 07 — Работата на сојузните орга-
ни и организации 

65 07-2 1 Лични доходи во редовната дејност 15,838 ООО 
66 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 11,230.000 
67 07-2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 

функционерите 2,650 920 
68 07-2 2 Купување и помошта 100.000 
69 07-2 2 Трошоци за набавка на подароци во врска со па-

тувања и посети 7 ООО ООО 
70 07-2-2 Патни трошоци во земјата и во странство 1 000 000 
71 07-2-2 Дополнување на инвентар 2,000 000 
72 07-2-2 Трошоци за одржување на објектите и инвента-

рот 5,830 ООО 
73 07-2-2 Лични доходи на сезонски работници 300.000 
74 07-2-2 Надомест за работа подолга од полното работно 

време 1.4 по ооо 
75 07-2-2 Надомест за работа на надворешни соработници 1.800.000 

Вкупно основна намена 07 49.148 

Основна намена 14 — Несто лански инвестиции 

76 14-2-21 Изработка на идеен и главен проект за адаптаци-
ја на зградите (Стариот и Белиот двор) 10.000 ооо 

Вкупно основна намена 14 10 ООО ооо 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 4 (позиции 65 до 76) 148 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 4. 

КАБИНЕТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА 
РЕПУБЛИКАТА 

— Редовна дејност 27,068 ^ ^ 

— Други намени 32 080 020 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 4 148 ^ 

РАЗДЕЛ 5. СОЈУЗЕН ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Глава 1. Сојузен извршен совет 
Основна намена 07 — Работа на сојузните орга-
ни и организации 

77 07-2 1 Лични доходи во редовната дејност 27,795 000 
78 07 2 I Материјални расходи во редовната дејност 1 024.000 
79 07-2 2 Надомести на личните доходи и други примањана 

функционерите 20 900 080 
80 07 2 2 Надомести за одвоен живот од семејството 546 ООО 
81 0? 2 2 Надомести за надворешните соработници иооооо 
82 07-2 2 Канцелариски материјал 200 ооо 
83 07-2 2 Претплати на печат, списанија и публикации 440 000 
84 07-? 2 Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци 4,200 000 
85 07 ? 2 Патни и селидбени трошоци во земјата 2,000 ООО 
86 07-2-2 Транспортни услуги 1,000 000 
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87 07-2 2 Патни трошоци во странство 16,500 000 
88 07 2 2 Потрошен материјал и инвентар 72.000 
89 07-2 2 Печатење и умножување на материјалите за сед-

ници 1,650.000 
90 07-2 2 Набавка на опрема 9,000.000 
91 07-2-2 Средства за потребите за работа на Комисијата на 

СЕВ 1,925 000 
92 07-2 2 Трошоци за репрезентација 2,750.000 
93 07-2 2 Трошоци за меѓународна соработка 14,000.000 
94 07-2-2 Надомести за работа подолга од полното работно 

време ' 400 ООО 
95 07-2 -2 Трошоци за работа на Сојузниот правен совет 325 000 
96 07-2 2 Трошоци за работа на Сојузниот економски совет 325.000 
97 07-2-2 Трошоци на техничките служби на Сојузниот из-

вршен совет 250.000 
98 07-2-2 Трошоци за работа на Советот за прашања на оп-

штественото уредување 2,500.000 
99 07-2-2 Трошоци за работа на Советот за стопански развој 

и економска политика 2,362.000 
100 07-2 2 Трошоци за работа на Советот за човековата сре-

дина и за просторно уредување 4,050.000 
101 07-2-2 Трошоци за работа на Комисијата на СИС за од-

носи со верските заедници 435.000 
102 07-2-2 Трошоци за работа на Комисијата за нуклеарна 

енергија 550 000 
103 07-2 2 Стипендии 240.000 
104 07-2-2 Уредување и опремување на станови на функцио-

нери 960.000 
105 07-2-2 Трошоци за неуселиви станови 330 000 
106 07-2-2 Трошоци за преселување 30.000 

Вкупно основна намена 07 117,059.080 

Основна намена 14 — Нестопанска инвестиции 

107 14-2-21 Ануитети за набавен воздухоплов 89,183.000 
108 14-2-21 Изградба на II фаза на Конгресниот центар во 

Нов Белград 100,000.000 
108а 14-2-21 Други инвестиции 460,000.000 

Вкупно основна намена 14 
649,183.000 

Основна намена 19 — Нераспоредени средства 
109 19-2 22 Дотација за Фондот на солидарноста со неврзани-

те земји и со земјите во развој 100,000000 

Вкупно основна намена 19 

Вкупно глава 1 

100,000.000 

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

110 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 
111 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 
112 07-2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 

функционерите 
113 07-2-2 Надомест за работа подолга од полното работно 

време 
114 07-2-2 Трошоци за репрезентација 
115 07-2-2 Набавка на службена облека 

Вкупно основна намена 07 

448.500 
80.000 

503.690 

80.000 
5.400 

10.000 

866,242.080 

1,127.590 

Вкупно Глава 2 1,127.590 
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1 2 3 4 5 

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

Основна намена 07 - - Работа на сојузните орга-
ни и организации 

116 
07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 3,328610 

117 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 242.000 
118 07-2-2 Надомест на личните доходи и други примања на 

функционерите 278.320 
119 07-2-3 Работи во врска со народната одбрана 10,846.000 

Вкупно основна намена 07 14,694.930 

Основна намена 14 — Нестопанска инвестиции 
120 14-2-21 Финансирање на програмата на I фаза на изградба и 

адаптација на засолништа 46,874.000 
Вкупно основна намена 14 46,874.000 

Вкупно Глава 3 61 568 930 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 5 (позиции 77 до 120) 928,938.600 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 5. 

СОЈУЗЕН ИЗВРШЕН СОВЕТ 

— Редовна дејност 32,918.110 
— Други намени 896,020.490 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 5 928,938.600 

РАЗДЕЛ 6. СЕКРЕТАРИЈАТ НА СОЈУЗНИОТ 
ИЗВРШЕН СОВЕТ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА 
СТОПАНСКИТЕ ДВИЖЕЊА 

Основна намена 07 — Работа на сојузните орга-
ни и организации 

121 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 1,914.760 
122 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 495.000 
123 07-2-2 Надомести на личните доходи и други примања 

на функционерите 811 750 
124 07-2-2 Патни трошоци во странство 137.500 
125 07-2-2 Надомести за надворешни соработници 49.500 
126 07-2-2 Средства за финансирање на трошоците во врска 

со анализа и прогнози на стопанските движења 7,983.800 
127 07-2-2 Трошоци за следење на стопанската практика 350.000 
128 07-2-2 Трошоци за усогласување на методологијата на следење на стопанските движења 1,000 ООО 

Вкупно основна намена 07 12,742.310 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 6 (позиции 121 до 128) 12,742.310 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 6. 

СЕКРЕТАРИЈАТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН 
СОВЕТ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ 
ДВИЖЕЊА 

— Редовна дејност 2,409.760 
— Други намени 10,332.550 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 6 12,742.310 
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129 
130 
131 

132 
133 
134^ 

135 
136 
137 

138 
139 
140 
141 

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 

РАЗДЕЛ 7. УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Основна намена 07 — Работа на сојузните орга-
ни и организации 

Лични доходи во редовната дејност 6,321.380 
Материјални расходи во редовната дејност 600.000 
Надомести на личните доходи и други примања 
на функционерите 5,028.610 
Надомести за одвоен живот од семејството 126 ООО 
Трошоци за постапка 120.000 
Издавање на Збирка на одлуки и мислења на Ус-
тавниот суд на Југославија 565.000 
Патни трошоци во странство 160.620 
Дневници на возачи 60.000 
Паушал на возачите за ненормирано работно 
време 188.000 
Набавка на облека и обувки 36.400 
Набавка и дополнување на опрема 100.000 
Трошоци за престој на делегации 200.000 
Трошоци по повод одржувањето на Четвртата ме-
ѓународна европска конференција во 1978 година 200.000 
Вкупно основна намена 07 13,706.010 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 7 (позиции 129 до 141) 13,706.010 

142 
143 
144 

145 
146 
147 
148 
149 

150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 

07-2-
07-2 
07-2 

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

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 7. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

— Редовна дејност 
— Други намени 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 7. 

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

РАЗДЕЛ 8. СОЈУЗЕН СУД 

Основна намена 07 — Работа на сојузните орга-
ни и организации 
Лични доходи во редовната дејност 9,188.300 
Материјални расходи во редовната дејност 950.000 
Надомести на личните доходи и други примања на 
функционерите 4,734.950 
Надомести за одвоен живот од семејството 168.000 
Издавање на Збирка на судски одлуки 300.000 
Патни трошоци во земјата 100.000 
Патни трошоци во странство 29.000 
Преведување на јазиците на народите и народно-
стите 20.000 
Трошоци за судска постапка 30.000 
Набавка и дополнување на опрема 290.000 
Тековно одржување на згради и инвентар 240.000 
Трошоци за престој на странски делегации 80.000 
Трошоци за репрезентација 70.000 
Награди и надомести за судии-поротници 40.000 
Работи во врска со народната одбрана 40.000 
Вкупно основна намена 07 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 8 (позиции 142 до 156) 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 8. 
СОЈУЗЕН СУД 
— Редовна дејност 
— Други намени 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 8 

6,921 380 
6,784.630 

13,706 010 

16,280 250 
16,280.250 

10,138.300 
6,141.950 

16,280.250 
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РАЗДЕЛ 9. СОЈУЗНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО 

Основна намена 07 — Работа на сојузните орга-
ни и организации 

157 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 4,345.160 
158 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 360.000 
159 07-2-2 Надомести на личните доходи и други примањана 

функционерите 2,395 900 
160 07-2-2 Надомести за одвоен живот од семејството 42.000 
161 07-2-2 Патни трошоци во странство 40.000 
162 07-2-2 Преведување на судски списи од странски и на странски јазици 120.000 
163 07-2-2 Трошоци за советувања, следење и проучување на 

општествените односи и појави 100.000 
164 07-2-2 Патни трошоци во земјата 60.000 
165 07-2-2 Трошоци за престој на странски делегации ч 70.000 
166 07-2-2 Трошоци за репрезентација 31.200 
167 07-2-2 Надомести за авто-сервисот за извршени услуги 30.000 
168 07-2-3 Работи во врска со народната одбрана 20.000 

Вкупно основна намена 07 7,614.260 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 9 (позиции 157 до 168) 7,614.260 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 9. 
СОЈУЗНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО 
— Редовна дејност 4,705 160 
— Други намени 2,909 100 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 9 7,614.260 

РАЗДЕЛ 10. СОЈУЗНО ЈАВНО 
ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО 

Основна намена 07 — Работа на сојузните орга-
ни и организации 

169 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 1,926 400 
170 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 225.000 
171 07-2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 

функционерите 847.900 
172 07-2-2 Трошоци за процесна и извршна постапка и за 

застапување во земјата 15.000 
173 07-2-2 Трошоци за водење процеси во странство и патни 

трошоци 150.000 
174 07-2-2 Трошоци за репрезентација 10.000 
175 07-2-3 Работи во врска со народната одбрана 10.000 

Вкупно основна намена 07 3.184.300 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 10 (позиции 169 до 175) 3.184.300 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 10. 
СОЈУЗНО ЈАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО 
— Редовна дејност 2Д51.400 
- Други намени 1,032.900 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 10 3,184.300 

РАЗДЕЛ 11. СОЈУЗЕН ОПШТЕСТВЕН 
ПРАВОБРАНИТЕЛ НА САМОУПРАВУВАЊЕТО 

Основна намена 07 — Работа на соЈузните орга-
ни и организации 

176 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 1,392 630 
177 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 330.000 
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178 07-2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 
функционерите 1,097.380 

179 07-2-2 Надомести за одвоен живот од семејството 42 000 
180 07-2 2 Преведување на странски јазици 30.000 
181 07-2-2 Патни трошоци во странство 70 000 
182 07-2-2 Набавка на опрема 150.000 
183 07-2-2 Трошоци за репрезентација 27.600 
184 07-2-2 Трошоци на советувања и семинари 30.000 
185 07-2-2 Трошоци за престој на странски делегации 30.000 

Вкупно основна намена 07 3,199 610 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 11 (позиции 176 до 185) 3.199.610 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 11. 
СОЈУЗЕН ОПШТЕСТВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ НА 
САМОУПРАВУВАЊЕТО 
— Редовна дејност 1,722.630 
— Други намени 1.476 980 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 11 3,199.610 

РАЗДЕЛ 12. СОЈУЗЕН СОВЕТ ЗА ПРЕКРШОЦИ 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи 
и организации 

186 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 200.000 
187 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 200.000 
188 07-2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 

функционерите 200.000 
Вкупно основна намена 07 600.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 12 (позиции 186 до 188) 600.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 12. 

СОЈУЗЕН СОВЕТ ЗА ПРЕКРШОЦИ 

— Редовна дејност 400 ООО 
— Други намени 200.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 12 600.000 

РАЗДЕЛ 13. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи 
и организации 

189 07-2 1 Лични доходи во редовната дејност 160.441 ООО 
190 07-2 1 Материјални расходи во редовната дејност 22,400.000 
191 07-2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 

8,344.100 функционерите 8,344.100 

192 07-2-2 Надомести за надворешни соработници 850.000 

193 07-2-2 Надомести за работа ноќе, во недела и во денови 
1,500,000 на државни празници 1,500,000 4 

194 07-2-2 Трошоци за репрезентација 800.000 

195 07-2-2 Трошоци за делегации 8,516.000 

196 07-2-2 Трошоци за разграничување со соседните земји и 
на Комисијата за кодификација на меѓународното 

2,600.000 право 2,600.000 

197 07-2-2 Трошоци за учество на домашната делегација на 
Конференцијата за европска безбедност и соработ-

600.000 ка 600.000 

198 07-2-2 Експлоатација на опрема за радио врска 6,900.000 
199 07-2-2 Трошоци за привремено сместување 2,000.000 
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200 07-2 2 Надомести за одвоен живот од семејството 650.000 
201 07-2-2 Преведување на меѓународни договори на јазици-

те на народите и народностите на Југославија и 
други трошоци 1,170.000 

202 07-2-2 Собирање и обработка на архивска граѓа 1,410.000 
203 07-2 2 Членарина за меѓународни организации 35.991 000 
204 07-2-2 За потребите на документацијата 5,000.000 
205 07-2 2 Дополнување и замена на опрема 2,000.000 
206 07-2 2 Научноистражувачки работи, студии и анализи 14,000.000 
207 07-2 2 Стручна обука на кадри за службата за врски 150.000 
208 07-2-2 Закуп и одржување на деловниот простор на Про-

токолот 720.000 
209 07-2-3 Лични и материјални расходи на дипломатските и 

конзуларните претставништва во странство 955,000 000 
210 07-2 3 Обврски по ануитети за купени згради на кредит 

за потребите на дипломатските и конзуларните 
претставништва во странство 49,376.100 

211 07-2-3 Замена на патни исправи на југословенски граѓа-
ни во странство 4,000.000 

212 07-2-3 Физичко и техничко обезбедување 570.000 
213 07-2-3 За информативна дејност меѓу југословенските 

граѓани на работа и престој во странство 4,000.000 
214 07-2-3 Трошоци за репатриација и депортација на југо-

словенски граѓани од странство 2,000.000 
215 07-2-3 Изработка и публикација на документи за надво-

решната политика 1,600.000 
216 07-2 3 Разни помошти, во согласност со принципите на 

меѓународната солидарност 2.800 ООО 
217 07-2-3 Работи во врска со народната одбрана 8,000.000 

Вкупно основна намена 07 1.303.388 200 

Основна намена 14 — Нестопански инвестиции 
218 14-2-21 Финансирање на програмата за инвестициони вло-

жувања на Сојузниот секретаријат за надворешни 
работи 

219 14 2-21 Финансирање на програмата за инвестициони вло-
жувања во изградбата на објекти за потребите на 
странските дипломатски и конзуларни претставни-
штва во Белград 

220 14-2-21 Модернизација на техничката опрема 
Вкупно основна намена 14 

125,117.000 

36,500 ООО 
21,000.000 

182.617 000 

Основна намена 19 — Нераспоредени средства 
221 19 2 21 Нераспоредени средства 6,500.000 
222 19-2 21 Трошоци за организирање на Министерската кон-

ференција на неврзаните земји што ќе се одржи 
во 1978 година во Белград 38,509.000 
Вкупно основна намена 19 45 009 ООО 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 13 (позиции 189 до 222) 1.531,014 200 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 13. 
СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ 
РАБОТИ 
- Редовна дејност 182.841 ООО 
— Други намени 1.348 173 200 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 13 1.531,014 200 

РАЗДЕЛ 14. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
НАРОДНА ОДБРАНА 
Основна намена 08 — Народна одбрана 

223 08-2 Средства за финансирање, развој и модернизација на 
Југословенската народна армија 41.458,000.000 
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07-2-2 
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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 

Средства за покривање на расходите врзани за 
вршење на услуги на корисници надвор од Југо-
словенската народна армија 800,000.000 
Средства за покривање на обврски од претходните 
години 421,000.000 
Вкупно основна намена 08 42.679,000.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 14 (позиции 223 до 225) 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 14. 

СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАРОДНА 
ОДБРАНА 
— Редовна дејност 
— Други намени 

42.679,000.000 

42.679,000.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 14 42.679,000.000 

РАЗДЕЛ 15. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

Основна намена 07 — работа на сојузните органи 
и организации 
Лични доходи во редовната дејност 300,537.350 
Материјални расходи во редовната дејност 27,000.000 
Надомести на личните доходи и други примања на 
функционерите 2,736.590 
За определени потреби 130,288.000 
Набавка на облека и обувки 7,000.000 
Школување на кадри 6,100.000 
Здравствена превентива, осигурување на работни-
ци и еднократна помош според член 37 од Законот 
за вршење на внатрешните работи од надлежноста 
на сојузните органи на управата 1,500.000 
Трошоци за одржување на згради 4,000.000 
Селидбени трошоци и испратнина 3,200.000 
Надомести за одвоен живот од семејството 650.000 
Надомести за повремени, привремени и други ра-
боти 1,400.000 
Набавка на спортски реквизити 200.000 
Трошоци на центарот за образование на работниците 2,800.000 
Надомести за работа подолга од полното работно 
време и ноќна работа 1,000.000 
Обврски спрема органите на внатрешните работи во 
републиките и автономните покраини според член 
43 од Законот за вршење на внатрешните работи од 
надлежноста на сојузните органи на управата 6,400.000 
Трошоци на транзитно-прифатниот центар за бе-
галци 1,400.000 
Работи во врска со народната одбрана 5,000.000 
Средства за работа на институти 7,000.000 
Вкупно основна намена 07 508,211.940 

244 
245 

ОСНОВНА НАМЕНА 14 - НЕСТОПАНСКИ 
ИНВЕСТИЦИИ 

14-2-21 Финансирање според програмата за модернизација 
14-2-21 Набавка на транспортери на хеликоптери за спе-

цијална намена 
Вкупно основна намена 14 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 15 (позиции 226 до 245) 

86,760.000 

57,340.000 
144,100.000 

652,311.940 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 15. 

СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ 
РАБОТИ 
— Редовна дејност 
— Други намени 

327,537.350 
324,774.590 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 15 652,311.940 

РАЗДЕЛ 16. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ПАЗАР И ЦЕНИ 

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

246 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 11,930.300 
247 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 1,000.000 
248 07-2-2 Надомести на личните доходи и други примањана 

функционерите 1,817.000 
249 07-2-2 Надомести за работа подолга од полното работно 

време 250.000 
250 07-2-2 Патни трошоци во странство 200.000 
251 07-2-2 Трошоци за меѓународна соработка 70.000 
252 07-2-2 Набавка на опрема 200.000 
253 07-2-2 Патни трошоци во земјата 700 ООО 
254 07-2-2 Трошоци за обработка на податоци 113.000 
255 07-2-3 Работи во врска со народната одбрана 30.000 

Вкупно основна намена 07 16.310 300 

Вкупно Глава 1 16,310.300 

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

256 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 13,637.770 
257 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 1,500.000 
258 07-2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 

функционерите 284 920 
259 07-2-2 Надомести за продолжена работа 200.000 
260 07-2-2 Надомести на овластени организации и стручни 

лица за вршење контрола на квалитетот на прои-
зводите што се увезуваат 2.000 ООО 

261 07-2-2 Патни трошоци во странство 200 ООО 
262 07-2-2 Трошоци за контрола на квалитетот 400 000 
263 07-2-2 Закупи 500 000 
264 07-2-2 Трошоци за меѓународна соработка 60.000 
265 07-2 2 Надомести за вештачење и експертизи 600.000 
266 07-2-2 Набавка на опрема 300 000 
267 07-2-2 Набавка на стручни публикации 60.000 
268 07-2-2 Патни трошоци на пазарните инспектори во зем-

јата 2,500.000 
269 07-2-2 Трошоци за репрезентација 10.000 

Вкупно основна намена 07 22,252 690 

270 
271 

07-2-1 
07-2-1 

Вкупно Глава 2 

Глава 3. Сојузен завод за цени 
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи 
и организиции 
Лични доходи во редовната дејност 
Материјални расходи во редовната дејност 

5,553.290 
600.000 

22,252.690 
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272 07-2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 
функционерите 1,033.300 

273 07-2 2 Трошоци за печатење на публикации 50.000 
274 07-2-2 Патни трошоци во странство 66.000 
275 07-2-2 Надомести за работа подолга од полното работно 

време 183.000 
276 07-2-2 Набавка на опрема 70.000 
277 07-2-3 Работи во врска со народната одбрана 15.000 

Вкупно основна намена 07 7,570.590 

Вкупно Глава 3 7.570.590 

Глава 4. Сојузна дирекција за резерви на ин-
дустриски производи 
Основна намена 23 — Тековно финансирање на ди-
рекциите за сојузни стоковни резерви 

278 23-2-21 Средства за работа на работната заедница 18,480.000 
279 23-2-21 Средства за определени потреби 265,292.000 

Вкупно основна намена 23 283,772.000 

Вкупно Глава 4 283,772.000 

Глава 5. Сојузна дирекција за резерви на 
прехранбени производи 
Основна намена 23 — Тековно финансирање на ди-
рекциите за сојузни стоковни резерви 

280 23-2-21 Средства за работа на работната заедница 25,300.000 
281 23-2-21 Средства за определени потреби 613,508.000 

Вкупно основна намена 23 638,808.000 

Вкупно Глава 5 638,808.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 16 (позиции 246 до 281) 968.713.580 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗА РАЗДЕЛ 16. 

СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПАЗАР И ЦЕНИ 

— Редовна дејност 34,221.360 
— Други намени 934,492.220 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 16 968,713.580 

РАЗДЕЛ 17. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ФИНАНСИИ 

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

282 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 30,171.000 
283 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 1,810.000 
284 07-2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 

функционерите 3,423.700 
285 07-2-2 Надомести за одвоен живот од семејството 84.000 
286 07-2-2 Прибавување на докази за југословенски имот во 

странство 13.200 
287 07-2-2 Трошоци за работа на царинската комисија 60.500 
288 07-2-2 Преведување од странски и на странски јазици 46.000 
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289 07-2-2 Патни трошоци во странство 1,140.000 
290 07-2-2 Надомести за надворешни соработници 62.000 
291 07-2-2 Надомести за работа подолга од полното работно 

време 259.000 
292 07-2-2 Соработка со меѓународните финансиски организа-

ции 287.000 
293 07-2-2 Финансирање на програмата за усовршување на 

работниците 170.000 
294 07-2-2 Набавка и дополнување на опрема 370.000 
295 07-2-2 Печатење на буџетот и на завршната сметка 40.000 
296 07-2-2 Изработка на финансиски публикации 60.000 
297 07-2-2 Трошоци на Комисијата за изработка на системски 

решенија 500.000 
298 07-2-2 За определени потреби 180.000 
299 07-2-2 Нови работни места во органите на федерацијата 80,000.000 
300 07-2-2 Средства за усогласување на личните доходи во 

органите на федерацијата 300,000.000 
301 07-2-2 Средства за заедничка потрошувачка 105,000.000 
302 07-2-2 Средства за финансирање научноистражувачки 

пројекти и научни студии 38,000.000 
303 07-2-3 Надомест за национализиран имот во земјава 2,100.000 
304 07-2-3 Надомест и провизија на Службата на општественото 

книговодство 11,000.000 
305 07-2-3 Трошоци на закуп на Амбасадата на Етиопија 40.000 
306 07-2-3 Трошоци на Комисијата за Ревалоризација на ос-

новните средства 100.000 
307 07-2-3 Работи во врска со народната одбрана 28.750 
308 07-2-3 Обврски спрема Африканскиот фонд за развој 28.240.000 
309 07-2-3 Членски влог за Интер-американската банка 35.322.000 
310 07-2-3 Придонес за Меѓународното здружение за развој 

(ТОА) 49,664.880 
Вкупно основна намена 07 688,172.030 

311 

312 

313 

314 

Основна намена 09 — Дополнителни средства за 
републиките и автономните покраини 

09-2 Дополнителни средства за Социјалистичка Репуб-
лика Босна и Херцеговина 2.498,535.000 

09-2 Дополнителни средства за Социјалистичка Репуб-
лика Македонија 1.138,809 000 

09-2 Дополнителни средства за Социјалистичка Репуб-
лика Црна Гора со 55. милиони за надамнување на 
билансните тешкотии во 1978 година 920,969.000 

09-2 Дополнителни средства за Социјалистичка Авто-
номна Покраина Косово 2.469,687.000 
Вкупно основна намена 09 7.028,000.000 

315 

316 

317 
318 

Основна намена 10 — Наменски дополнителни 
средства 

10-2 Дополнителни наменски средства за Заедницата на 
пензиското и инвалидското осигурување на СР 
Црна Гора за покритие на дефицитот во Фондот на 
пензиското и инвалидското осигурување 

10-2 Средства за бенифицирани пензии на воени лица во 
смисла на одредбите на Законот за обврските на 
федерацијата за пензиите на борците 

10-2 Средства за валоризација на воените пензии 
10-2 Дополнителни наменски средства за покритие на 

дефицитот во Фондот на пензиското осигурување 
на воените лица 
Вкупно основна намена 10 

224,000.000 

913,000.000 
718,000.000 

2.493,000.000 
4.348,000.000 

Основна намена 14 — Нестопански инвестиции 

319 14-2 21 Средства за валоризација предвидена 
за нестопанските инвестиции 
Вкупно основна намена 14 

со закони 
78,600.000 
78,600.000 
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Основна намена 17 — Обврски од поранешните го-
дини 

320 17-2 Обврски по внатрешни заеми 2,000 ООО 
321 17-2 Обврски по странски заеми 11,000.000 
322 17-2 Обврски по основ на кредитот на СР Црна Гора 

за отстранување на штети поради земјотрес 10,000 000 
323 17-2 Обврски за национализираниот странски имот 2,000.000 
324 17-2 За отплата на кредити за земјоделски вишоци ко-

ристени за финансирање на Сојузниот буџет за 
1965 и на Сојузниот буџет за 1966 година 182,000.000 

325 17-2 Средства за амортизација на обврзниците и на 
курсните разлики од поранешните години 3.320,800.000 

326 17-2 Отплата на кредити на Народната банка на Југо-
славија во врска со извршување на програмите за 
постојани сојузни стоковни резерви за 1975 го-
дина 238,000.000 

327 17-2 Отплата на кредити на Народната банка на Југо-
славија во врска со извршување на програмите за 
постојани сојузни стоковни резерви за 1976 година 445,000.000 

328 17-2 Средства на отплата на меѓународните кредити за 
сообраќајници на територијата на СР Црна Гора 60,000.000 

329 17-2 Средства за премостување на разликите помеѓу 
роковите за запишување на заем и пласман на 
средствата на Фондот на федерацијата за креди-
тирање на стопанскиот развој на стопански недо-
волно развиените републики и автономни покра-
ини 468,000.000 

330 17-2 Обврски во врска со II етапа на регулацијата на 
331 17-2 Дунав 21,009.000 

Средства за намирување на обврските спрема ре-
публиките и автономните покраини по основ на 
премии за млеко 138,100.000 
Вкупно основна намена 17 4.897,909.000 

Основна намена 18 — Издвојување во постојаната 
буџетска резерва на федерацијата 

332 18-2 Издвојување во постојаната буџетска резерва на 
федерацијата 300,000.000 

Вкупно основна намена 18 300,000.000 

Основна намена 19 — ^распоредени средства 

333 19-2 21 Тековна буџетска резерва 200,000.000 

Вкупно основна намена 19 200,000.000 

Основна намена 20 — Надомест за Службата на оп-
штественото книговодство 

334 20-2 Надомест за покритие на трошоците на Службата 
на општественото книговодство за работи на еви-
денција, работи на контрола и информативно-ана-
литички работи 125,000.000 

Вкупно основна намена 20 125,000.000 

Вкупно Глава 1 17.665,681.030 

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

335 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 26,036.100 
336 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 1,250.000 
337 07-2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 

функционерите 285.580 
338 07-2-2 Надомести за работа на хонорарна соработници во 

девизните инспекторати во републиките 35.000 
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339 07-2-2 Патни трошоци на девизните инспектори во зем-
јата 1,720.000 

340 07-2-2 Закупи и одржување на деловни простории 350.000 
341 07-2-2 Патни трошоци во странство 400.000 
342 07-2-2 Набавка на опрема 300.000 
343 07-2-2 Трошоци за репрезентација 5.400 

Вкупно основна намена 07 

Основна намена 14 — Нестопанскаи инвестиции 
Купување на деловни (простории вон од Белград 3,060.000 

Вкупно основна намена 14 3,060.000 

Вкупно Глава 2 33,442.080 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 17 (позиции 282 до 344) 17.699 123.110 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 17. 
СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИИ 

— Редовна дејност 59,267.100 
— Други намени 17.639,856.010 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 17 17.699 123.110 

РАЗДЕЛ 18. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи 
и организации 

345 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 21,563.960 
346 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 2,600.000 
347 07-2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 

функционерите 2,910.220 
348 07-2-2 Надомести за одвоен живот од семејството 84.000 
349 07-2-2 Надомести за работа подолга од полното работно 

време, на дактилографи по норма на хонорарни 
соработници, на стручни комисии и работни групи 440.000 

350 07-2-2 Изработка на билтен, други материјали и обрасци 
за спроведување на надворешнотрговски и деви-
зен режим 200.000 

351 07-2-2 Научна, информативно-документациона и совето-
давна работа на одделни институции 100.000 

352 07-2-2 Трошоци на странски и домашни делегации 2,200.000 
353 07-2-2 Надомести за преведување од странски јазици на 

разни стручни материјали и странски публикации 30.000 
354 07-2-2 Набавка на облека и обувки 25.000 
355 07-2-2 Тековно одржување на зграда 400.000 
356 07-2-2 Членарини за меѓународни организации 4,502.000 
357 07-2-2 Набавка на опрема 500.000 
358 07-2-3 Работи во врска со народната одбрана 100.000 

Вкупно основна намена 07 35,655.180 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 18 (позиции 345 до 358) 35,655 180 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 18. 
СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНА 
ТРГОВИЈА 

— Редовна дејност 24,163 960 
— Други намени 11,491.220 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 18 35,655 180 



Петок, 30 декември 1977 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 62 -. Страна 2141 

РАЗДЕЛ 19. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ПРАВОСУДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА НА 
СОЈУЗНАТА УПРАВА 

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

359 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 7,090.030 
360 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 600.000 
361 07-2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 

функционери 3,139.590 
362 07-2-2 Лични доходи на работниците што не се распоре-

дени 9,954.940 
363 07-2-2 Надомести за одвоен живот од семејството 42.000 
364 07-2-2 Трошоци за екстрадиција 700.000 
365 07-2-2 Патни трошоци во странство 65.000 
366 07-2-2 Преведување од странски јазици на замолници и 

документи 20.000 
367 07-2-2 Трошоци за вештачење и процесни трошоци 50.000 
368 07-2-2 Консултации за изработка на законски прописи, 

како и на патни трошоци во врска со консулта-
циите 200.000 

369 07-2-3 За извршување на програмата за работа на Инсти-
тутот за поредбено право 2,205.300 

370 07-2-3 Средства за работа на Центарот за унапредување 
на сојузната управа 3,000.000 

371 07-2-3 Надомест за Домот за здравје на Сојузниот секре-
таријат за внатрешни работи, за амбулантни услуги 360.000 

372 07-2-3 Работи во врска со народната одбрана 2.000 
Вкупно основна намена 07 

Основна намена 14 — Нестопански инвестиции 

373 14-2-21 За станбена изградба за потребите на кадровските 
промени и подобрување на кадровската структура 22,500.000 

374 14-2-21 За станбена изградба во врска со ротацијата 139,299.000 
375 14-2-21 Изградба на анекс на зградата на сојузните орга-ни во Булевар на АВНОЈ бр. 104 во Нов Белград 135,679.000 
376 14-2-21 Изградба на станови за потребите на пензионирани 

работници на Сојузниот секретаријат за внатрешни 
работи 20,000.000 

Вкупно основна намена 14 317,478.000 

Вкупно Глава 1 

Глава 2. Центар за информациона и докумен-
тациона дејност во сојузниот извршен совет 
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

377 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 3,908.150 
378 07-2-1 Материјлани расходи во редовната дејност 450.000 
379 07-2-2 Надомест на личните доходи и други примања на 

функционери 265.980 
380 07-2-2 Надомест за надворешни соработници 30.000 
381 07-2-2 Патни трошоци во странство 50.000 
382 07-2-2 Набавка на стручна литература 200.000 
383 07-2-2 Материјални трошоци во врска со издавање и чу-

вање на документациониот информационен матери-
јал 240.000 

384 07-2-2 Трошоци за работа на електронскиот сметач 550.000 
385 07-2-2 Трошоци за изработка на проекти на информацио-

ниот систем 500.000 
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386 
387 

07-2-2 
07-2-2 

Набавка на опрема 
Членарина за меѓународни организации 
Вкупно основна намена 07 

70.000 
401.400 

6,665.530 

Основна намена 14 — Нестопански инвестиции 

388 14-2-21 Набавка на електронски сметач 

Вкупно основна намена 14 

18,881.000 

18,881.000 

Вкупно Глава 2 25,546.530 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 19 (позиции 359 до 388) 370,453.390 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 19. 
СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРАВОСУДСТВО 
И ОРГАНИЗАЦИЈА НА СОЈУЗНАТА УПРАВА 

— Редовна дејност 12,048.180 
— Други намени 358,405.210 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 19 370,453.390 

РАЗДЕЛ 20. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА 
ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

389 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 757.870 
390 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 270.000 
391 07-2-2 Надомест на личните доходи и други приман,а на 

функционери 529.040 
392 07-2-2 Патни трошоци во земјата на членовите на Коми-

тетот и неговите работни тела 450.000 
393 07-2-2 Патни трошоци во странство 400 ООО 
394 07-2 2 Трошоци за меѓународна соработка во земјата 30.000 
395 07-2-2 Трошоци за репрезентација 8 000 
396 07-2-2 Набавка на опрема 30.000 

Вкупно основна намена 07 2,474 910 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 20 (позиции 389 до 396) 2.474.910 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 20. 
СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ОПШТЕСТВЕНО 
ПЛАНИРАЊЕ 

— Редовна дејност 1,027.870 
- ДРУГИ намени 1,447.040 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 20 2,474 910 

РАЗДЕЛ 21. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
И ИНДУСТРИЈА 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

397 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 14,249 080 
398 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 1,100 000 
399 07-2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 

функционери 2,316 000 
400 07-2-2 Трошоци за меѓународна соработка во земјата 360 ООО 
401 07-2-2 Патни трошоци во странство 800.000 
402 07-2-2 Надомести за работа на членовите на комисиите 170.000 
403 07-2-2 Трошоци за одржување на седници на Комитетот 340.000 
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404 07-2-2 Членарина за меѓународни организации 3,771.160 
405 07-2-2 Трошоци на Комисијата за хомологација на мотор-

ни возила 3,000.000 
406 07-2-2 Надомести за одвоен живот од семејството 84.000 
407 07-2-2 Надомести за работа подолга од полното работно 

време 80.000 
408 07-2-2 Набавка на опрема 180.000 
409 07-2-3 Работи во врска со народната одбрана 290.000 

Вкупно основна намена 07 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 21 (позиции 397 до 409) 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 21. 
СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА И 
ИНДУСТРИЈА 
— Редовна дејност 
— Други намени 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 21 

РАЗДЕЛ 22. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА 
ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

410 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 
411 07-2-1 Лични расходи на граничните станици 
412 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 
413 07-2-1 Материјални расходи на граничните станици 
414 07-2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 

функционери 
415 07-2-2 Придонес за светската програма за храна ЧАГЕР 
416 07-2-2 Трошоци за меѓународна соработка во водостопан-

ството 
417 07-2-2 Надомести за работа на членовите на посебни коми-

сии 
418 07-2-2 Трошоци за контрола на средствата за заштита на 

растенијата 
419 07-2-2 Трошоци за контрола на средствата за заштита на 

добитокот 
420 07-2-2 Трошоци на Југословенскиот комитет за меѓународ-

на хидролошка програма 
421 07-2-2 Примена на мерките во граничниот појас во областа 

на ветеринарството и заштита на растенијата 
422 07-2-2 Трошоци за меѓународна соработка во земјоделст-

вото и шумарството 
423 07-2-2 Трошоци за одржување на седници на Комитетот 
424 07-2-2 За одржување на семинари, курсеви и подготвување 

на прописи од областа на ветеринарството и заш-
тита на растенијата 

425 07-2-2 Надомест на надворешни соработници во областа на 
заштита на растенијата на граничните премини 

426 07-2-2 За следење на движењата на карантински болести 
и штетници во областа на заштита на растенијата 

427 07-2-2 Членарини за меѓународни организации (РАО) 
428 07-2-2 Надомест за работа подолга од полното работно 

време во областа на ветеринарството на граничните 
премини 

429 07-2-2 Надомест за работа подолга од полното работно 
време во областа на заштита на растенијата на гра-
ничните премини 

430 07-2-2 Признавање на новосоздадени сорти и одобрување 
за воведување во производството на семиња на саден 
материјал 

431 07-2-2 Надомест на надворешните соработници за вршење 
ветеринарска контрола на граница 

432 07-2-2 За проверка и примена на нови технологии и тех-
ники во земјоделството и шумарството во согласност 
со политиката на економскиот развој во 1977 го-
дина 

433 07-2-2 Пресметување и печатење на упатства за спроведу-
вање на прописите и мерките од надлежноста на 
федерацијата 

10,175.940 
15,859.010 
1,510.000 
7,710.000 

2,329.300 
3,260.000 

500.000 

200.000 

90.000 

30.000 

2,500.000 

3,500.000 

1,760.000 
300.000 

1,200.000 

280.000 

350.000 
7,352.460 

320.000 

520.000 

1,700.000 

300.000 

1,870.000 

800.000 
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434 07-2-2 Одржување на саеми, изложби, советувала, симпо-
зиуми и конгреси заради унапредување на земјо-
делството 1,250.000 

435 07-2-2 Следење, утврдување и спроведување на соработ-
ката со земјите со кои постојат меѓудржавни коми-
тети и комисии, а посебно со земјите во развој 800.000 

436 07-2-2 Набавка и дополнување на опрема 1,200.000 
437 07-2-2 Трошоци за утврдување на однесувањето на актив-

ните супстанци на пестицидите 300.000 
438 07-2-2 Придонес за меѓународниот фонд за развој на зем-

јоделството 5,400.000 
439 07-2-2 Трошоци за работа на комисијата на работните тела 

на Комитетот 300.000 
440 07-2-2 Надомест за одвоен живот од семејството на функ-

ционерите 42.000 
441 07-2-3 Работи во врска со народната одбрана 700.000 

Вкупно основна намена 07 74,408.710 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 22 (позиции 410 до 441) 74,408.710 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 22. 
СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

— Редовна дејност 35,254.950 
— Други намени 39,153.760 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 22 74,408.710 

РАЗДЕЛ 23. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА СООБРАЌАЈ 
И ВРСКИ 

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

442 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 13,265 980 
443 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 1,100.000 
444 07-2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 

функционери 1,816.250 
445 07-2-2 Изработка на технички прописи 200.000 
446 07-2-2 Трошоци за меѓународна соработка 200.000 
447 07-2-2 Патни трошоци во странство 1,680.000 
448 07-2-2 Надомест за работа на членовите на комисии 228 000 
449 07-2-2 Печатење на меѓународни дозволи во сообраќајот 300.000 
450 07-2-2 Набавка и дополнување на опрема 220.000 
451 07-2-2 Членарина за меѓународни организации 4,368.550 
452 07-2-2 Трошоци за учество на стручњаци од Југорегистар 

врз работите од интерес за федерацијата 660.000 
453 07-2-2 Надомест за одвоен живот од семејството 84.000 
454 07-2-2 Трошоци за седници на Комитетот 242.000 
455 07-2-2 Трошоци на претставништвата во странство 900.000 
456 07-2-2 Одржување на редовен воздушен сообраќај Бел-град — Тирана и обратно 2,288.000 
457 07-2-3 За безбедност на пловидбата во поморскиот сообра-

ќај 33320.000 
458 07-2-3 За безбедност на пловидбата во речниот сообраќај 41,400.000 
459 07-2-3 Работи во врска со народната одбрана 242 000 
460 07-2-3 Средства за работа на Геомагнетскиот институт врз работите од интерес за федерацијата 5,830.000 
461 07-2-3 Средства за покритие на обврските за повластено 

возење во патничкиот сообраќај 70,600 000 
Вкупно основна намена 07 178,944 780 
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Основна намена 14 — Нестопанска инвестиции 

462 14 2 21 Програма за модернизација за установите 

Вкупно основна намена 14 

9,208.000 

9,208.000 

463 

464 
465 
466 

467 
468 
469 
470 
471 

472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
482 
483 
484 

485 
486 

Основна намена 19 — Нераспоредени средства 

19-2 21 Нераспоредени средства 

Вкупно основна намена 19 

Вкупно Глава 1 

Глава 2. Сојузна управа за контрола на ле-
тањето 
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 
Лични доходи во редовната дејност 
Материјални расходи во редовната дејност 
Надомести на личните доходи и други примања на 
функционерите 
Трошоци на 'погоните 
Закупи 
Трошоци за користење на авиони 
Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци 
Надомести за работа ноќе и во денови на државни 
празници и за продолжена работа 
Надомести за надворешни соработници 
Трошоци за користење на возилата 
Трошоци за осигурување 
Патни трошоци во земјата 

2 Трошоци на печатницата 
2 Набавка на облека и обувки 
? Патни трошоци во странство 
2 Членарина за меѓународни и други организации 
2 Набавка на средства за заштита при работата 
1 Трошоци по издадените гаранции 
2 Дополнување на инвентар 

07-2 2 Чување и обезбедување на имоти 
07-2 2 Лекарски прегледи на контролорите, летаните и во-

зачите 
07-2-2 Набавка на учила и учебници за обука 
07-2 3 Трошоци во врска со народната одбрана 

Вкупно основна намена 07 

4,991 ООО 

07-2 I 
07 2 I 
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 
07 2 
07 
07 
07 
07 
07-2 

151.784 820 
1,728.000 

599 060 
15,000 ООО 

1,229.960 
3 450 ООО 

15,931.000 

4.209 ООО 
410 000 

2.316.000 
1,273.000 
3,790 500 

506 ООО 
4,190 ООО 

34^ ООО 
3,118 000 

210 500 
55 ООО 

504.000 
845.000 

682.900 
395.000 
180.000 

4,991 ООО 

193,143 780 

212,752.740 

Основна намена 14 — Нестопански инвестиции 

487 14-2-21 Финансирање на програмата за изградба на заед-
нички служби за водење на цивилните и воените 
воздухоплови 123,205.000 

488 14-2 21 Финансирање на програмата за модернизација на 
заедничките служби за водење на цивилните и во-
ените воздухоплови 81,725.000 
Вкупно основна намена 14 204,930.000 

Вкупно Глава 2 417,682.740 

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

489 07-2 1 Лични доходи во редовната дејност 12,201.160 
490 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 670.000 
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1 2 3 4 5 

491 07-2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 
функционери 546.540 

492 07-2-2 Надомести за работа подолга од полното работно 
време 150.000 

493 07-2 2 Одржување на контролно-мерните центри 790.000 
494 07-2 2 Набавка и дополнување на опрема 165 ООО 
495 07-2-2 Трошоци на возниот парк 200.000 
496 07-2 2 Патни трошоци во земјата 330.000 
497 07-2-2 Патни трошоци во странство 190 ООО 
498 07-2 2 Набавка на облека и обувки 20.000 
499 07-2-2 Изработка на стручно-технички прописи, упатства и 

. елаборати 20 000 
500 07-2 2 Информационо-документациона обработка на пода-

тоците 300.000 
501 07-2 3 Работи во врска со народната одбрана 300.000 

Вкупно основна намена 07 15.882.700 

Основна намена 14 — Нестопански инвестиции 
502 14-2-21 Финансирање на програмата за развој и модерни-

зација на работата врз планирање на фреквенции-
11,753 000 те и контрола радиоврските 11,753 000 

Вкупно основна намена 14 11,753 000 

Вкупно Глава 3 27,635 700 

Глава 4. Сојузен воздухопловен инспекторат 
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

503 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 6 087.150 
504 07-2 1 Материјални расходи во редовната дејност 500.000 
505 07-2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 

функционери 271 720 
506 07-2 2 Трошоци за користење на авиони и автомобили 180 000 
507 07-2 2 Набавка на облека и обувки 136.800 
508 07-2 2 Трошоци за меѓународна соработка 20 000 
509 07-2 2 Патни трошоци во странство 750 000 
510 , 07 2 2 Надомест за работа на надворешни соработници 201.000 
511 07-2-2 Патни и селидбени трошоци 70О ООО 
512 07-2 2 Набавка и дополнување на опремата 200 ООО 
513 07 -2 2 Трошоци за преведување 50 ООО 
514 07-2 2 Трошоци за организирање на советувања 30 ООО 
515 07-2 2 Трошоци за стручно образование 80 ООО 
516 07-2 2 Надомест за работа ноќе и во денови на државни 

празници 15 000 
517 07-2 2 Трошоци за репрезентација 3.000 
518 07-2 2 Надомести за превоз на работници на работа и од 

работа 200.000 
Вкупно основна намена 07 9 423 670 

Вкупно Глава 4 9,423.670 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 23 (позиции 442 до 518) 647.885 890 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 23. 
СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА СООБРАЌАЈ И ВРСКИ 
— Редовна дејност 187 337.110 
— Други намени 460 548 780 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 23 647.885 490 

РАЗДЕЛ 24. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ТУРИЗАМ 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

519 07-2 1 Лични доходи во редовната дејност 1,820 360 
520 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 280.000 
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521 07-2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 
функционери 1,004 640 

522 07-2-2 Трошоци за одржување седници на Комитетот 200 000 
523 07-2 2 Трошоци за меѓународни преговори и средби 171600 
524 07-2 2 Патни трошоци во странство 200 000 
525 07-2 2 Членарини за меѓународни организации 1,083 280 
526 07-2-2 Надомести за работа подолга од полното работно 

време и ноќна работа 20.000 
Вкупно основна намена 07 4,779 880 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 24 (позиции 5.19 до 526) 4,779.880 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 24. 
СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ТУРИЗАМ 

— Редовна дејност 2,100 360 
— Други намени 2,679.520 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 24 , 4,779 880 

РАЗДЕЛ 25. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЕКОНОМСКА 
СОРАБОТКА СО ЗЕМЈИТЕ ВО РАЗВОЈ 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

527 07-2 1 Лични доходи во редовната дејност 3,354.170 
528 07-2 I Материјални расходи во редовната дејност 660.000 
529 07-2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 

функционери 2.087.170 
530 07-2 2 Надомести за надворешни соработници 125 ООО 
531 07-2-2 Надомести за одвоен живот од семејството 50.000 
532 07-2 2 Патни трошоци во странство 830 ООО 
533 07-2 2 Трошоци за меѓународна соработка 205.000 
534 07-2 2 Трошоци за седници на Комитетот и Управниот од-

бор на Фондот на солидарноста со неврзаните земји 
и со земјите во развој 100.000 

535 07-2 2 Набавка на опрема 330 ООО 
536 07-2-2 Закупи на деловни простории 550.000 
537 07-2-2 Претплата на публикации на одделни институции 80.000 
538 07-2-2 Надомест за собирање документација за потребите 

на Комитетот 500.000 
Вкупно основна намена 07 8,871.340 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 25 (позиции 275 до 5 3 8 ) ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 8 , 8 7 1 340 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 25. 
СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЕКОНОМСКА 
СОРАБОТКА СО ЗЕМЈИТЕ ВО РАЗВОЈ 

— Редовна дејност 4,014 170 
— Други намени 4,857.170 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 25 8,871.340 

РАЗДЕЛ 26. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ТРУД И 
ВРАБОТУВАЊЕ 

Глава 1. Комитет 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

539 07-2 1 Лични доходи во редовната дејност 6,342.430 
540 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 350.000 
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541 

542 
543 
544 
545 

546 

547 
548 
549 
550 
551 
552 

553 
554 

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 

Надомести на личните доходи и други примања на 
функционери 
Надомести за одвоен живот од семејството 
Патни трошоци во странство 
Патни трошоци во земјата 
Патни трошоци на странски стручњаци и на дома-
шни што ги придружуваат, трошоци во врска со сос-
таноци и преговори со странски делегации, со дип-
ломатски и други претставници 
Трошоци за издавање на извештаи на Инспекцијата 
на трудот 
Членарина за меѓународни организации 
Трошоци за одржување седници на Комитетот 
Превод на материјали од странски јазици 
Набавка и одржување на опрема 
Набавка на стручна литература 
Финансирање на активноста спрема југословенските 
работници на работа во странство 
Средства за првомајски награди 
Работи во врска со народната одбрана 
Вкупно основна намена 07 

2,166 640 
78.000 

684.000 
300.000 

150.000 

160.000 
6,228 ООО 

242.000 
60 ООО 
55.000 
33.000 

15 ООО ООО 
1,212 000 

30.000 
33 091.070 

Вкупно Глава 1 33,091.070 

Глава 2. Сојузно биро за работи на врабо-
тувањето 

Основна намена 07 
организации 

Работа на сојузните органи и 

555 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 
556 07-2 1 Материјални расходи во редовната дејност 
557 07-2 2 Надомести на личните доходи и други примања на 

. функционери 
558 07-2-2 Материјални трошоци на постојаните југословенс-

ко-странски комисии 
559 07-2-2 Надомест за одвоен живот на социјалните работници 

во странство, како и трошоци за упатување на тие 
работници во странство 

560 07-2-2 Трошоци за печатење и издавање на билтени и из-
вештаи 

561 07-2-2 Службени патувања во земјата 
562 07-2-2 Членарина за здружението „Човек и занимање" 
563 07-2 2 Надомести за надворешни соработници 
564 07-2-2 Надомести за работа подолга од полното работно време и за ноќна работа 
565 07-2-2 Патни трошоци во странство 
566 07-2-2 Набавка на стручна литература 
567 07-2 2 Набавка и дополнување на опрема 
568 07-2 3 Работи во врска со народната одбрана 

Вкупно основна намена 07 

12.116 250 
1.787.000 

801.070 

484 200 

5,200.000 

240.000 
330 ООО 
100 ООО 
300.000 

21 ООО 
900.000 
40 ООО 

100 ООО 
120.000 

22.539 520 

Вкупно Глава 2 22,539 520 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 26 (позиции 539 до 568) 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 26. 
СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ТРУД И ВРАБОТУВАЊЕ 

— Редовна дејност 
— Други намени 

55.630 590 

20.595.680 
35 034 910 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 26 
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РАЗДЕЛ 27. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ПРАШАЊА 
НА БОРЦИТЕ И НА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

569 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 3,701 620 
570 07-2 1 Материјални расходи во редовната дејност 339.000 
571 70-2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 

функционери 831 940 
572 07-2 2 Патни трошоци во странство 350 000 
573 07 2-2 Патни трошоци во земјата 150.000 
574 07-2 2 Преведување на инвалидски и други исправи и ма-

теријали од странски јазици 37 000 
575 07-2 2 Трошоци за одржување седници на Комитетот 198 000 
576 07-2-3 Уредување на гробовите и гробиштата на југосло-венските борци 6Л 50 ООО 

Вкупно основна намена 07 11,757.560 

Основна намена 10 — Наменски дополнителни сред-
ства 

577 10-2 Средства за инвалидски принадлежности на воените 
инвалиди 2.800,000.000 

578 10-2 Средства за здравствена заштита на воените инва-
лиди 672.600 ООО 

579 10-2 Средства за боречки додаток 76,676.000 
580 10-2 Средства за бенефицирани пензии (без воените пен-

зии) во смисла на одредбите од Законот за обврс-
ките на федерацијата за пензиите на борците 8.126,000 000 

581 10-2 Надомест на носителите „Партизанска споменица 
1941" и на други одликувања 198,000.000 

582 10-2 Инвалидски принадлежности на корисниците во 
странство 28,000.000 
Вкупно основна намена 10 11.901,276 000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 27 (позиции 569 до 582) 11.913,033.560 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА. РАЗДЕЛ 27. 
СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ПРАШАЊА НА 
БОРЦИТЕ И НА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ 

— Редовна дејност 4,040.620 
- Други намени 11.908,992.940 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 27 ^ - „ - . 1 1 . 9 1 3 , 0 3 3 . 5 6 0 

РАЗДЕЛ 28. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗДРАВСТВО 
И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

583 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност , 13.694 750 
584 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 312.600 
585 07-2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 

функционери 822 560 
586 07-2-2 Патни трошоци во странство 278.300 
587 07-2-2 Патни трошоци во земјата 270.000 
588 07-2-2 Патни трошоци на странски стручњаци и на до-

матите! што ГИ придружуваат, трошоци во врска со 
состаноци и преговори со странски делегации, со 
дипломатски и други претставници 795.000 

589 07-2-2 Надомести за работа на членовите на постојаните 
стручни комисии 250 ООО 

590 07-2-2 Трошоци за одржување седници на Комитетот и на 
негови тела за подготовка на здравството за општо-
народна одбрана 270.000 . 
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591 07-2-2 Определени работи од областа на фармацевтската 
служба и на медицинското снабдување од интерес 
за федерацијата што ќе се договараат со соодвет-
ните стручни институции 600.000 

592 07-2 2 Набавка и дополнување на опрема 220.000 
593 07-2-2 Набавка на стручна литература 27.000 
594 07-2-2 Надомест на работниците со неполно работно време 

и на надворешни соработници во врска со врше-
њето на санитарен надзор на граница 650.000 

595 07-2-2 Надомести за работа подолга од полното работно 
време во врска со вршењето на санитарен надзор на 
граница 250.000 

596 07-2-2 Закуп и одржување на деловни простории за гра-
ничен санитарен надзор 300.000 

597 07-2-2 Набавка на службена облека за граничните сани-
тарни инспектори 70.000 

598 07-2-2 Трошоци за заштита на земјата од внесување и ши-
рење на заразни болести 1,700.000 

599 07-2-2 Трошоци за анализа на мостри на животни намир-
ници и предмети за општа употреба 5,000 000 

600 07-2-2 Трошоци за анализа на лекови 250.000 
601 07-2-2 Трошоци во врска со вршењето на санитарен над-

зор на граница - 650.000 
602 07-2-2 Трошоци за лекување на странци во Југославија 1,000 000 
603 07-2-2 Заштита од јонизирачки зрачења . 240.000 
604 07-2-2 Определени работи од областа на здравствената 

заштита од непосреден интерес за остварување на 
функциите на федерацијата кои ќе се договорат со 
Сојузниот завод за здравствена заштита 5.500 ООО 

605 07-2 2 Материјално обезбедување и сместување на бегалци 2,500 ООО 
606 07-2-2 Трошоци за издавање на Југословенската фарма-

копеја на македонски и словенечки јазик 250 000 
607 07-2-2 Набавка на опрема 1,000.000 
608 07-2-3 Работи во врска со народната одбрана 72.000 

Вкупно основна намена 07 36.972.210 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 28 (позиции 583 до 608) 36 972.210 

РЕК АПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 28. 
СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗДРАВСТВО И 
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

— Редовна дејност 14,007 350 
- Други намени 22.964 860 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 28 36,972.210 

РАЗДЕЛ 29. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА НАУКА И 
КУЛТУРА 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

609 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 1,739.220 
610 07-2 1 Материјални расходи во редовната дејност 330 000 
611 07-2 2 Надомести на личните доходи и други примања на 

функционери 796 620 
612 07-2 2 - Трошоци за репрезентација 12.000 
613 07-2-2 Трошоци за седници на Комитетот 280 000 
614 07-2-2 Трошоци за седници на комисии 80.000 
615 07-2-2 Трошоци за преведување на материјали од странски 

јазици и на странски јазици 30.000 
616 07-2 2 Трошоци на работните групи и надомести за надво-

решни соработници 49 ООО 
617 07-2-2 Патни трошоци во странство 140.000 
618 07-2-2 Учество во финансирањето на меѓународни соста-ноци и други потфати 1,400.000 
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619 07-2-2 Дополнување и замена на опрема 120.000 
620 07-2 2 Одржување на II европска конференција на минис-

трите за наука (MONISPOL II) 800.000 
621 07-2 3 Извршување на програмата за работа на Музејот на 

Револуцијата на народите и народностите на Југо-
славија 6,506.000 

622 07-2 3 Извршување на програмата за работа на Архивот на 
Југославија 12,524.000 

623 07-2 3 Дотација за Фондот за унапредување на ликовните 
уметности „Моша Пијаде" 980.000 

624 07 -2 3 Награди на Антифашистичкото веќе на народното 
ослободување на Југославија 1,700.000 

625 07-2 3 Работи во врска со народната одбрана 20.000 
Вкупно основна намена 07 27,506 840 

Основна намена 14 — Нестопански инвестиции 
626 14-2-21 Финансирање на Програмата за инвестициони вло-

жувања во изградба на зградата и на постојаната 
поставка на Музејот на Револуцијата на народите и 
народностите на Југославија 44,897.000 

627 14-2 21 Адаптација и опремување на зградата на Архивот 
на Југославија 4,408.000 
Вкупно основна намена 14 49.305.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 29 (позиции 609 до 627) 76,811 840 

РЕКАПИТУ Л АЦИ Ј А НА РАЗДЕЛ 29. 
СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА НАУКА И КУЛТУРА 
- Редовна дејност 2,069 220 
— Други намени 74.742.620 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 29 76,811.840 

РАЗДЕЛ 30. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА 
ИНФОРМАЦИИ 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

628 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 16,173.020 
629 07-2 1 Материјални расходи во редовната дејност 600.000 
630 07-2 2 Надомести на личните доходи и други примања на 

функционери 1.353 690 
631 07-2 2 Претплати на печат, списанија и публикации 600.000 
632 0?-2 2 Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци 480.000 
633 07-2-2 Трошоци за престој на странски гости и публицисти 2,000.000 
634 07-2-2 Државни посети — странски новинари во при-

дружба 1,600.000 
635 07-2-2 Издавање на билтени и трошоци за одржување на 

конференции за печат и издавачка дејност врзани 
за работата на Сојузниот извршен совет 3,000.000 

636 07-2 -2 Извршување на програмите за меѓународни врски на 
Сојузот на новинарите на Југославија 465.000 

637 07-2-2 Трошоци за соработка врз мултилатерален план во 
областа на иформирањето помеѓу неврзаните земји 
во развој 200.000 

638 07-2-2 Дополнување и замена на опрема 389.300 
639 07-2 3 Издавачка дејност, актуелни пишани информации, 

откуп на изданија за Југославија на странски ја-
зици, информативно-документарни филмови, фото-
информации, изложби, посебни акции, оперативен 
фонд при Комитетот и трошоци за транспорт на ин-
формативно" пропаганден материјал 17,500.000 

640 07-2-3 Откуп на периодични публикации наменети за 
странство 33,500.000 

641 07-2-3 Радиопрограма за странство, размена на радиоеми-
сии и ТВ стории со странство, новинско-агенциски 
услуги и изработка" на филмски новости 145,700.000 
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642 07-2-3 Информативно-пропагандна и културно-забавна деј-
ност наменета за нашите работници и иселеници во 
странство 12.200 ООО 

643 07-2-3 Меѓународен прес-центар во Белград 5,000.000 
644 07-2-3 Работи во врска со народната одбрана 12,000.000 
645 07-2-3 Редовни трошоци за одржување на Службата за од-

бранбени подготовки на Радио Југославија 3,500.000 
646 07-2-3 Редовни трошоци за одржување на Службата за од-

бранбени подготовки на Новинска агенција Танјуг 500.000 
Вкупно основна намена 07 256,761.010 

647 14-2-21 

Основна намена 14 — Нестопански инвестиции 

Изградба и модернизација на техничката база на 
Радио Југославија 

Вкупно основна намена 14 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 30 (позиции 628 до 647) 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 30. 
СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ИНФОРМАЦИИ 
— Редовна дејност 
— Други намени 

28,623.000 

28,623 ООО 

285,384.010 

16,773 0?0 
268 610 990 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 30 285,384.010 

648 
649 
650 

651 
652 
653 

654 
655 
656 

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 

РАЗДЕЛ 31. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА 
ЗАКОНОДАВСТВО 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 
Лични доходи во редовната дејност 
Материјални расходи во редовната дејност 
Надомести на личните доходи и други примања на 
функционери 
Надомести за одвоен живот од семејството 
Превод и препис на стручен материјал 
Патни трошоци во земјата на членовите на Коми-
тетот и на неговите тела 
Патни трошоци во странство 
Трошоци за репрезентација 
Набавка на опрема 
Вкупно основна намена 07 

4.327.910 
275.000 

1,564 150 
42 ООО 
30.000 

660.000 
350 ООО 

19 800 
60.000 

7.328 860 

657 
658 

07-2 1 
07-2-1 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 31 (позиции 648 до 656) 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 31. 
СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО 

— Редовна дејност 
— Други намени 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 31 

7,328 860 

4,602 910 
2.725.950 

7 .328.860 

РАЗДЕЛ 32. СОЈУЗНА УПРАВА ЗА ЦАРИНИ 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 
Лични доходи во редовната дејност 
Материјални расходи во редовната дејност на Со-
јузната управа за царини 

563,611.270 

6,796 ООО 
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659 07-2 1 Материјални расходи во редовната дејност на ца-
ринарниците 41,250.000 

660 07-2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 
функционерите 1,549.690 

661 07-2 2 Закупи 6,000.000 
662 07-2-2 Надомести на штети според чл. 252, 283 и 365 од 

Царинскиот закон 200.000 
663 07-2 2 Патни трошоци во странство 500 000 
664 07 2 2 Членарина за меѓународни организации 498.510 
665 07-2-2 Надомести за работа во недела, ноќе и во денови 

на државни празници 8,000.000 
666 07-2-2 Надомести за работа врз царинење надвор од седиш-

тето на царинарницата 2 500.000 
667 07-2 2 Одржување на згради, рампи и на други објекти 3,600 ООО 
668 07-2 2 Трошоци на Советот на царинската служба 100 000 
669 07-2 2 Набавка на облека и обувки 12,000.000 
670 07-2 2 Набавка на патнички автомобили 1,400.000 
671 07-2 2 Трошоци за работа и одржување на Електронскиот 

сметачки центар 10,000 ООО 
672 07-2-2 Трошоци за посебни мерки на контрола 2,500.000 
673 07-2 2 Трошоци за интернат 800.000 
674 07-2 2 Трошоци на Заедницата за самозаштита 5,000.000 
675 07-2 2 Надомест за прекувремена работа во царинарниците 1,500 ООО 
676 07-2 2 Трошоци за систематски прегледи на работниците 1,500 000 
677 07-2 2 Трошоци за осигурување на работниците 800.000 
678 07-2 2 Награди за откривање на царински прекршоци 1,500.000 
679 07-2-3 Работи во врска со народната одбрана 2,000.000 

Впупно основна намена 07 673,605.470 

Основна намена 14 — Нестопанска! инвестиции 

680 14-2 21 Средства според програмата за модернизација 109,000.000 

Вкупно основна намена 14 109,000.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 32 (позиции 657 до 6 8 0 ) ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 7 8 2 , 6 0 5 . 4 7 0 

РЕК АПИТУ Л АЦИ Ј А НА РАЗДЕЛ 32. 
СОЈУЗНА УПРАВА ЗА ЦАРИНИ 
— Редовна дејност 611.657.270 
- Други намени 170,948.200 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 32 „ ^ 7 8 2 . 6 0 5 . 4 7 0 

РАЗДЕЛ 33. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА 
ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи 
и организации 

681 07-2 -1 Лични доходи во редовната дејност 19,013.920 
682 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 3,000.000 
683 07-2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 

функционери 5,293 900 
684 07-2-2 Патни трошоци во странство 374.000 
685 07-2-2 Периодични и други публикации 600.000 
686 07-2-2 Надомести за надворешни соработници и трошоци 

за анкети 300.000 
687 07-2 2 Набавка и дополнување на опрема 1,960.000 
688 07-2-2 Надомест за работа подолга од полното работно 

време 400 ООО 
689 07-2-2 Изработка на експертизи и на други документи 800.000 
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690 07-2-3 Работи во врска со народната одбрана 100.000 
Вкупно основна намена 07 31,841.820 

- Ј- -
ВКУПНО РАЗДЕЛ 33 (позиции 681 до 690) 31 841 820 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 33. 
СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО 
ПЛАНИРАЊЕ 

— Редовна дејност 22,013.920 
— Други намени 9,827 900 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 33 31 841 820 

РАЗДЕЛ 34. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА МЕЃУНАРОДНА 
НАУЧНА, ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНА И 
ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи 
и организации 

691 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 14,675.630 
692 07-2 1 Материјални расходи во редовната дејност 1,450.000 
693 07-2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 

функционерите 1.646.750 
694 07-2 2 Дополнување и замена на опрема 500.000 
695 07-2 2 Уредување и опремување на деловниот простор 1,500.000 
696 07-2-2 Членарини за меѓународните организации 48,719.400 
697 07-2-2 Придонес за Претставништвото на ООН во Југо-

славија 3,888.300 
698 07-2-3 Трошоци за редовно школување, специјализација 

и студиски престој на странски граѓани во Југо-
славија 50,000.000 

699 07-2-3 Трошоци за подготовка за заминување на струч-
њаци, партицтација во платите на југословенските 
стручњаци и помош во организирањето на Центар 
за обука на кадри во земјите во развој 20,000.000 

700 07-2-3 Изработка на студии, експертази, техничка доку-
ментација, публикации, меѓународни семинари, по-
себни курсеви за земјите во развој и изработка на 
филмови 5,000.000 

701 07-2 3 Културно-просветна соработка со земјите во развој 7,500.000 
702 07-2-3 Меѓународен семинар „Универзитетот денес" — 

учество на претставници од земјите во развој 100.000 
703 07-2-3 Меѓународни преговори и заседанија на мешовити 

комисии, патни трошоци во земјата и во странство 4,400.000 
704 07-2 3 Партипацијата во платите на наставниците што 

одржуваат настава за деца на југословенските ра-
ботници привремено вработени во земјите на За-
падна Евр.опа 40,000.000 

705 07-2-3 Преведување и умножување на елаборати, извеш-
таи, анализи и други материјали 600.000 

706 07-2-3 Надомест за здравствени услуги дадени на персо-
налот на Претставништвото на ООН во Југославија 70.000 

707 07-2-3 Надомест за вршење определени работи од надле-
жноста на федерацијата од страна на Југословен-
скиот библиографски институт 830.000 

708 07-2-3 Информативна дејност 1,100.000 
709 07-2-3 Центар за насочување и организација на меѓусеб-

ната соработка на неврзаните земји на подрачјето 
на науката и технологијата 8,500.000 
Вкупно основна намена 07 210,480.080 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 34 (позиции 691 до 709) 210,480 080 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 34. 
СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА, 
ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНА И ТЕХНИЧКА 
СОРАБОТКА 
— Редовна дејност 16,125 630 
— Други намени 194,354.450 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 3 4 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 2 1 0 . 4 8 0 080 

РАЗДЕЛ 35. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи 
и организации 

710 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 64,388.690 
711 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 6,500.000 
712 07-2 2 Надомести на личните доходи и други примања на 

функционерите 852.960 
713 . 07-2 2 Противпожарна и хигиенско-техничка заштита 60.000 
714 07-2-2 Патни трошоци во странство 280.000 
715 07-2 2 Членарина за меѓународните организации 7.500 
716 07-2 2 Трошоци за статистички истражувања 4,000.000 
717 07-2 2 Амортизација на машините за автоматска обработ-

ка на податоци 9,000.000 
718 07-2-2 Трошоци на Центарот за автоматска обработка на 

податоци . 2,640.000 
719 07-2 2 Закуп на машини за автоматска обработка на по-

датоци 1,766.000 
720 07-2-2 Трошоци врзани за остварувањето на приходите од 

издавачка дејност 3,600.000 
721 07-2 2 Трошоци за обезбедување на зградата 250.000 
722 07-2-2 Одржување на зградите и инвентарот 1,700.000 
723 07-2-2 Трошоци за постдипломец настава во областа на 

статистиката 840.000 
724 07-2-3 Работи во врска со народната одбрана 150.000 

Вкупно основна намена 07 96,035.150 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 35 (позиции 710 до 724) 96,035.150 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 35. 
СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 

- Редовна дејност 70,888.690 
— Други намени " 25,146.460 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 3 5 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 96,035.150 

РАЗДЕЛ 36. СОЈУЗЕН ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ 
ЗАВОД 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи 
и организации 

725 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 50,675.270 
726 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 5,000.000 
727 07-2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 

функционерите 781.380 
728 07-2-2 Надомести за работа во недела, ноќе и во денови 

на државни празници 1,800.000 
729 07-2-2 Надомест на Радио-Београд за емитирање на водо-

стој от на Дунав 900.000 
730 07-2-2 Патни трошоци во странство 270.000 
731 07-2 2 Членарини за меѓународните организации 5,590.480 
732 07-2-2 Трошоци врзани за остварувањето на приходите 

од издавачка дејност 40.000 
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733 07-2-2 Дополнување на опрема 220.000 
734 07-2-2 Печатење на Годишник на атласот климата и на 

други стручни публикации 1,300.000 
735 07-2-2 Одржување на зградите и инвентарот 2,900.000 
736 07-2-2 Патни трошоци во земјата 770.000 
737 07-2 -2 Набавка на облека и обувки 450.000 
738 07-2-2 Трошоци за телекомуникациони врски 5,000.000 
739 07-2-2 Одржување на моторни возила и гориво 300.000 
740 07-2-2 Закупи за деловни простории 1,700.000 
741 07-2-3 Трошоци за школување на хидрометеоролошки 

кадри 400.000 
742 07-2-3 Работи во врска со народната одбрана 150.000 

Вкупно основна намена 07 78,247.130 

Основна намена 14 — Нестопански инвестиции 

743 14-2-21 Финансирање на програмата за развој и модерни-
зација на воздухопловната метеорологија во СФРЈ 15.817 000 

Вкупно основна намена 14 15,817 ООО 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 36 (позиции 725 до 743) ^ 94,064.130 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 36. 
СОЈУЗЕН ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД 
- Редовна дејност 55 675.270 
- Други намени 38,388 860 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 36 ^ „ 94,064.130 

РАЗДЕЛ 37. ЈУГОСЛОВЕНСКИ ЗАВОД ЗА 
СТАНДАРДИЗАЦИЈА 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи 
и организации 

744 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 14,062.000 
745 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 1,243.000 
746 07-2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 

функционерите 799.300 
747 07-2-2 Надомести за надворешни соработници 72.600 
748 07-2-2 Трошоци за изработка и дистрибуција на југосло-венските стандарди и технички прописи 7,040.000 
749 07-2 2 Преведување на југословенските стандарди на ја-

зиците на народите на Југославија 2,530 000 
750 07-2-2 Членарина за меѓународни организации 1,152.800 
751 07-2 2 Набавка на опрема во врска со преведување на ју-гословенските стандарди 902.000 
752 07-2-3 Работи во врска со народната одбрана 70.000 

Вкупно основна намена 07 27,871 700 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 37 (позиции 744 до 752) ^ ^ ^ ^ 27,871.700 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 37. 
ЈУГОСЛОВЕНСКИ ЗАВОД ЗА 
СТАНДАРДИЗАЦИЈА 

— Редовна дејност 15,305 ООО 
— Други намени 12,566.700 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 37 27,871 700 
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РАЗДЕЛ 38. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА ПАТЕНТИ 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи 
и организации 

753 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 9,745.300 
754 07-2 1 Материјални расходи во редовната дејност 550.000 
755 07-2 2 Надомести на личните доходи и други примања на 

функционерите 513550 
756 07-2-2 Трошоци за печатење на патентни списи 400 000 
757 07-2 2 Патни трошоци во странство 180 000 
758 07-2 2 Набавка и дополнување на опрема 1,500 000 
759 07-2 2 Печатење на латентен гласник 280.000 
760 07-2-2 Изработка на обрасци и материјали за фотокопи-

рање 200.000 
761 07-2 2 Повластици за определена категорија лица 10.000 
762 07-2 2 Прием и отпрема на патентна документација 120.000 
763 07-2 2 Трошоци за издавачка дејност 30.000 
764 07-2 2 Преведување на патентната и непатентната доку-ментација 20.000 
765 07-2 2 Трошоци за печатење на меѓународната патентна 

документација 200 ООО 
766 07-2 2 Трошоци за стручни советувања 20 000 
767 07-2 2 Средување на архивска граѓа 10.000 
768 07-2 2 Набавка на непатентна литература за Центарот за 

патентна документација и информации 150 ООО 
769 07-2 3 Работи во врска со народната одбрана 40.000 

Вкупно основна намена 07 13.968.850 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 38 (позиции 753 до 769) 13,968.850 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 38. 
СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА ПАТЕНТИ 
- Редовна дејност 10,295.300 
— Други намени 3,673 550 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 38 ^ ^ 1 3 , 9 6 8 8 5 0 

РАЗДЕЛ 39. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА МЕРИ И 
СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи 
и организации 

770 07 2 1 Лични доходи во редовната дејност 33,027.870 
771 07-2 1 Материјални расходи во редовната дејност 3,200.000 
772 07-2 2 Надомести на личните доходи и други примања на 

функционерите 520170 
773 07-2 2 Закупи 300.000 
774 07-2 2 Набавка на лабораториска опрема и друг инвентар 5,000.000 
775 07-2 2 Трошоци за унапредување на службата 200.000 
776 07-2 2 Трошоци за организирање на состаноци 100.000 
777 07-2 2 Членарини за меѓународни организации 320.000 
778 07-2 2 Патни трошоци во земјата 800.000 
779 07-2 2 Патни трошоци во странство 180.000 
780 07-2-2 Трошоци за меѓународната соработка 50.000 
781 07-2 2 Трошоци за издавање на публикации 500.000 
782 07-2-2 Трошоци за тековно одржување на зградите 500.000 
783 07-2 2 Трошоци за одржување на товарни возила 500.000 
784 07-2-2 Трошоци за репрезентација 8.000 
785 07-2-2 Набавка на стручни публикации и литература 100.000 
786 07-2-2 Механографска обработка на податоци 200.000 
787 07-2-2 Трошоци за преведување на јазиците на народите и 

народностите на Југославија, на странски и од 
странски јазици 55.000 
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788 07-2-3 Работи во врска со народната одбрана 100.000 
Вкупно основна намена 07 45,661.040 

Основна намена 14 — Нестопански инвестиции 

789 14-2-21 Изградба на лаборатории 4,000 000 
790 14-2-21 Набавка на товарни возила 474.000 
791 14-2-21 Изградба на станови во републиките и во автоном-

ните покраини 2,000.000 
Вкупно основна намена 14 6,474.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 39 (позиции 770 до 791) 52,135 040 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 39. 
СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА МЕРИ И СКАПОЦЕНИ МЕ-
ТАЛИ 
— Редовна дејност 36,227.870 
— Други намени 15,907 170 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 39 52,135 040 » . -

РАЗДЕЛ 40. СОЈУЗЕН ГЕОЛОШКИ ЗАВОД 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

792 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 1 909.140 
793 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 142.860 
794 07-2-2 Надомести на личните доходи и други пирмања на 

функционерите 275.160 
795 07-2-2 Трошоци на постојаната делегација за соработка со 

СЕВ за геологија 200.000 
796 07-2-2 Трошоци на Југословенскиот комитет за меѓународ-

на програма на геолошка корелација 400.000 
797 07-2-2 Изработка и печатење на комплексна геолошка кар-

та на Југославија 4,000.000 
798 07-2-2 Трошоци на Комисијата за комплексна геолошка 

карта на Југославија 60.000 
799 07-2-2- Трошоци за превоз 24.640 
800 07-2-2 Набавка на опрема 51.000 

Вкупно основна намена 07 7,062.800 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 40 (позиции 792 до 800) 7 062 800 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 40. 
СОЈУЗЕН ГЕОЛОШКИ ЗАВОД 
— Редовна дејност 2,052.000 
— Други намени 5,010.800 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 40 7.062.800 

РАЗДЕЛ 41. ЈУГОСЛОВЕНСКА КОМИСИЈА ЗА 
СОРАБОТКА СО ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА 
ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ЗА ПРОСВЕТА, НАУКА 
И КУЛТУРА (UNESCO) 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи 
и организации 

801 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 1,495 780 
802 07-2 1 Материјални расходи во редовната дејност 300.000 
803 07-2-2 Соработка со органите на UNESCO 480.000 
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1 2 3 4 5 

804 07-2 2 Трошоци за соработка со неврзаните земји 400 000 
805 07-2 2 Европска соработка 300.000 
806 07-2-2 Трошоци за\реализација на меѓународни проекти 800.000 
807 07-2 2 Трошоци за работа на Комисијата, на одбори и на 

други тела 500.000 
808 07-2 2 Патни трошоци во странство 600.000 
809 07-2 2 Учество на XX заседание на Генералната конфе-

ренција на UNESCO 500.000 
810 07-2 -2 Информативна дејност на Комисијата за UNESCO 440.000 
811 07-2 2 Дополнување и замена на опрема 30.000 
812 07-2 2 Членарини за меѓународните организации 7,695.770 
813 07-2-3 Работи во врска со народната одбрана 20.000 Вкупно основна намена 07 13,561 550 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 41 (позиции 801 до 813). 13,561 550 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 41. 
ЈУГОСЛОВЕНСКА КОМИСИЈА ЗА СОРАБОТКА 
СО ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ОБЕДИНЕТИТЕ 
НАЦИИ ЗА ПРОСВЕТА, НАУКА Ц КУЛТУРА 
(UNESCO) 

— Редовна дејност 1,795.780 
— Други намени 11,765 770 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 41 13,561 550 

РАЗДЕЛ 42. ЈУГОСЛОВЕНСКА КОМИСИЈА ЗА 
СОРАБОТКА СО МЕЃУНАРОДНИОТ ФОНД НА 
ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ 
ЗА ПОМОШ НА ДЕЦА (UNICEF) 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи 
и организации 

814 07-2-2 Патни трошоци во земјата и престој на странски 
функционери 92.420 

815 07-2-2 Патни трошоци во странство 127.600 
816 07-2-2 Печатење на билтени - 24.000 
817 07-2 2 Придонес за UNICEF 4,277.000 
818 07-2 2 Обврски спрема програмата на UNICEF 300.000 

Вкупно основна намена 07 4,821.020 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 42 (позиции 814 до 818) 4,821.020 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 42. 
ЈУГОСЛОВЕНСКА КОМИСИЈА ЗА СОРАБОТКА 
СО МЕЃУНАРОДНИОТ ФОНД НА 
ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ 
ЗА ПОМОШ НА ДЕЦА (UNICEF) 

— Редовна дејност — 
— Други намени 4,821.020 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 42 4,821.020 

РАЗДЕЛ 43. ЈУГОСЛОВЕНСКА КОМИСИЈА ЗА 
СОРАБОТКА СО МЕЃУНАРОДНИТЕ 
ЗДРАВСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи 
и организации 

819 07-2-2 Патни трошоци во земјата 150 000 
820 07-2-2 Патни трошоци во странство 182.470 
821 07-2-2 Членарини за меѓународни организации 11,420.670 
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822 07-2-2 

823 
824 
825 
826 

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

827 
828 
829 

830 

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

07-2-2 

Обврски на Југославија како членка на Светската 
здравствена организација 
Вкупно основна намена 07 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 43 (позиции 819 до 822) 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 43. 
ЈУГОСЛОВЕНСКА КОМИСИЈА ЗА СОРАБОТКА 
СО МЕЃУНАРОДНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

— Редовна дејност 
— Други намени 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 43 

РАЗДЕЛ 44. ЈУГОСЛОВЕНСКА КОМИСИЈА ЗА 
ЗАШТИТА ОД ЗАГАДУВАЊЕ НА МОРЕТО И 
ВОДИТЕ НА ВНАТРЕШНИТЕ ПЛОВНИ 
ПАТИШТА 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи 
и организации 
Материјални расходи во редовната дејност 
Патни трошоци во странство 
Изработка на материјали за советувања 
Надомест за надворешни соработници 
Вкупно основна намена 07 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 44 (позиции 823 до 826) 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 44. 
ЈУГОСЛОВЕНСКА КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА ОД 
ЗАГАДУВАЊЕ НА МОРЕТО И ВОДИТЕ НА 
ВНАТРЕШНИТЕ ПЛОВНИ ПАТИШТА 

— Редовна дејност 
- Други намени 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 44 

176.000 
11,929.140 

11,929.140 

11,929.140 

11,929.140 

70.000 
45.000 
55.000 
30.000 

200.000 

200.000 

70.000 
130.000 

200.000 

РАЗДЕЛ 45. УПРАВА ЗА ПЕРСОНАЛНИ РАБОТИ 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи 
и организации 

Лични доходи во редовната дејност 
Материјални расходи во редовната дејност 
Надомести на личните доходи и други примања на 
функционерите 
Надомести на личните доходи и други примања на 
функционерите на располагање и лицата со по-
себен статус 
Вкупно основна намена 07 

909.940 
90.000 

559.150 

1,751.670 3,310.760 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 45 (позиции 827 до 830) 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 45. 
УПРАВА ЗА ПЕРСОНАЛНИ РАБОТИ 

— Редовна дејност 
— Други намени 

3,310 760 

999.940 
2,310 820 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 45 3,310.760 
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РАЗДЕЛ 46. СЕРВИС ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА 
ОБЈЕКТИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА 
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи 
и организации 

831 07-7 1 Лични доходи во редовната дејност 48,084 090 
832 07-2 1 Материјални расходи во редовната дејност 1,709.000 
833 07-2 2 Надомести на личните доходи и други примањана 

функционерите 261.410 
834 07-2 2 Трошоци за одржување на објектите и опремата 33,000.000 
835 07-2 2 Трошоци за одржување и унапредување на лов-

ството „Јелен", Белград и трошоци за одржување 
и унапредување на ловството „Копривница", Бу-
гојно 22 ООО ООО 

836 07-2 2 Надомест за надворешни соработници 1,2.00 000 
837 07-2 2 Надомест за работа подолга од полното работно 

време и за ноќна работа 4 000.000 
838 07-2 3 Работи во врска со народната одбрана 55.000 

Вкупно основна намена 07 110,309 500 

Основна намена 14 — Нестопански инвестиции 

839 14-2 21 Набавка на опрема и возила 26,463.000 
840 14-2 21 Градежни работи и поставување на жична ограда 

и набавка на опрема за „Јелен" 107,928.000 
Вкупно основна намена 14 134.391 ООО 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 46 (позиции 831 до 840) ^ ^ ^ ^ ^ 244,700.500 

РЕКАИИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 46. 
СЕРВИС ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИТЕ ЗА 
ПОТРЕБИТЕ НА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА НА 
СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 

- Редовна дејност 49,793 090 
- Други намени 194.907 410 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 46 ^ ^ 2 4 4 , 7 0 0 500 

РАЗДЕЛ 47. СЕРВИС ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ И 
СМЕТКОВОДСТВЕНИ РАБОТИ НА СОЈУЗНИТЕ 
ОРГАНИ НА УПРАВАТА И СОЈУЗНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи 
и организации 

841 07-2 1 Лични доходи во редовната дејност 34,890.720 
842 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 3,650.000 
843 07-2 2 Надомести на личните доходи и други примања на 

функционерите 254 440 
844 07-2 2 Трошоци за франкирање на поштата 1.400.000 
845 07-2-2 Резервни делови за печатарски машини и репро-дукциони материјали 1,000.000 
846 07-2-2 Надомест за работа подолга од полното работно 

време и ноќна работа 1,207.500 
847 07-2 2 Надомест за надворешни соработници 473.800 
848 07-2 2 Набавка опреме 4,500.000 

Вкупно основна намена 07 47,376.460 

ВКУПНО-РАЗДЕЛ 47 (позиции 841 до 848) 47,376.460 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 47. 
СЕРВИС ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ И 
СМЕТКОВОДСТВЕНИ РАБОТИ НА СОЈУЗНИТЕ 
ОРГАНИ НА УПРАВАТА И СОЈУЗНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

— Редовна дејност 
— Други намени 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 47 

38,540 720 
8,835.740 

47,376.460 

РАЗДЕЛ 48. УПРАВА НА ДЕЛОВНИТЕ ЗГРАДИ 
НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И 
СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи 
и организации 

849 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 45,945.390 
850 07-2 1 Материјални расходи во редовната дејност 1,000.000 
851 07-2-2 Надомест на личните доходи и други примања на 

функционерите 267.220 
852 07-2-2 Режиски трошоци во врска со одржување на згра-

дите и опремата 60,000.000 
853 07-2-2 Набавка на опрема и реконструкции 20,000 000 
854 07-2-2 Осигурување на зградите и опремата 1 700.000 
855 07-2-2 Телефонски трошоци на заедничките централи 3,000.000 
856 07-2-2 Надомест за работа подолга од полното работно 

време и ноќна работа 2,300.000 
857 07-2 2 Работна облека, обувки и ХТЗ опрема 909 340 
858 07-2 2 Придонес за користење на градско земјиште 970.000 
859 07-2-2 Транспортни услуги 800.000 
860 07-2-2 Трошоци за воспоставување на специјална теле-

фонска врска 9,350 000 
861 07-2-3 Работи во врска со народната одбрана 660.000 

Вкупно основна намена 07 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 48 (позиции 849 до 861) 

146.901 950 

146 901 951' 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 48. 
УПРАВА НА ДЕЛОВНИТЕ ЗГРАДИ НА 
СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И 
СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

— Редовна дејност 
— Други намени 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 48 

46,945.390 
99,956.560 

146 901 950 

862 
863 
864 

865 

867 
868 
869 

РАЗДЕЛ 49. АВТО-СЕРВИС НА СОЈУЗНИТЕ 
ОРГАНИ 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи 
и организации 

07 2-1 Лични доходи во редовната дејност 25,436.^00 
07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 500.000 
07-2 2 Надомести на личните доходи и други примања на 

функционерите 261.000 
07-2-2 Надомест за работа подолга од полното работно 

време 3,900.000 
07-2 2 Набавка на резервни делови и трошоци за други 

намени 24,000 ООО 
07-2 2 Надомести за надворешни соработници 30.000 
07-2 2 Набавка на опрема и патнички возила 5,500 000 
07-2-2 Набавка на алати и уреди 1,200.000 

) 
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870 07-2-3 Набавка на транспортни средства за потреби на 
народната одбрана 7,500.000 
Вкупно основна намена 07 68,327.500 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 49 (позиции 862 до 870) 68,327.500 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 49. 
АВТО-СЕРВИС НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 

— Редовна дејност 25,936 500 
— Други намени 42,391 ООО 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 49 68.327 500 

РАЗДЕЛ 50. УПРАВА НА ОСТРОВОТ БРИОНИ 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи 
и организации 

871 07-2 I Лични доходи во редовната дејност 22 183 240 
872 07-2 1 Материјални расходи во редовната дејност 13,750.000 
873 07-2-2 Надомест на личните доходи и други примања на 

функционерите 263.570 
874 07-2-2 Надомест на личните доходи на сезонски работни-

ци и надворешни соработници 6,600 ООО 
875 07-2 2 Надомест за работа подолга од полното работно 

време 1.358 500 
8/6 07-2 2 Трошоци за одржување на објектите и опремата 41.400.000 
8/7 07-2-2 Набавка на опрема и инвентар 8,000.000 

Вкупно основна намена 07 93,555.310 

Основна намена 14 — Нестопански инвестиции 

878 14-2 21 Изградба и адаптација на објекти 12,000 000 

Вкупно основна намена 14 12,000 ООО 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 50 (позиции 871 до 8 7 8 ) ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 0 5 , 5 5 5 310 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 50. 
УПРАВА НА ОСТРОВОТ БРИОНИ 

— Редовна дејност 35.933 240 
- Други намени 69,622 070 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 5 0 ^ ^ ^ ^ ^ 105,555 310 

РАЗДЕЛ 51. ДЕЈНОСТ НА ОПШТЕСТВЕНО-
-ПОЛИТИЧКИТЕ И ОПШТЕСТВЕНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
Основна намена 13 — Дотација за органите на опш-
тествено-политичките и општествените организации 

Дотација за Претседателството на Сојузот на ко-
мунистите на Југославија 

879 13-2 Меѓународна дејност 13,700.000 
880 13 2 Работи во врска со народната одбрана 2,800.000 
881 13 2 Финансирање на програмата за научна документа-

ција од меѓународното работничко движење 2,600.000 
882 13-2 Весникот „Комунист" 42,000.000 
883 13-2 Билтенот „Југословенски политички месечник" 1,500.000 
884 13-2 Финансирање на програмата за издавање книги на 

странски автори во Југославија и на југословенски 
автори во странство 3,300.000 
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1 2 3 4 5 

885 13-2 Програма за финансирање на издавачките дејности 
за странство 6,000.000 

886 13-2 Издавање на Ревијата на ЦК СКЈ 13,300.000 
887 13-2 Финансирање на работата на Политичката школа 

„Јосип Броз — Тито" во Кумровец 12 600 ООО 
888 13-2 XI конгрес на СКЈ 32,000.000 
889 13-2 Издавање на собраните дела на Јосип Броз — 10,200.000 

Тито 

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

890 13-2 Финансирање на програмата за работа на Сојуз-
ната конференција 50,600.000 

891 13 2 Дотација за весникот „Борба" 34,500.000 
892 13 2 За „Жената денес'' 1,025.000 
893 13-2 Изборна активност 2,000.000 
894 13-2 Финансирање на програмата за работа на Југо-

словенскиот совет за заштита на човековата сре-
дина 2,300.000 

895 13-2 Финансирање на програмата за работа на Сојузна-
та конференција „Месната заедница и семејството" 1,250.000 

Дотација за Претседателството на Конференцијата 
на Сојузот на социјалистичката младина на Југос-
лавија 

896 13-2 Финансирање на програмата за работа на Конфе-
ренцијата 18.300 ООО 

897 13 2 Прослава на Денот на младоста 10,000.000 
898 13 2 Меѓународен семинар „Универзитетот денес" 600 ооо 
899 13-2 Весникот „Младост" 7.500 ООО 
900 13 2 Списанието „Идеи" 2,168 ООО 
901 13 2 Младински фестивал на трудот 800 ООО 
902 13 2 ,Х конгрес на Сојузот на младината на Југославија 9,000.000 
903 13-2 XI Светски фестивал на младината и студентите 

(Куба) 5,000.000 

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

904 13-2 Финансирање на програмата за работа на Сојузот 13 9^0.000 
905 13-2 Весникот „4 јули" 4,850.000 
906 13-2 VIII конгрес на СЗБНОВ на Југославија 8,1)00.000 

Дотација за Црвениот крст на Југославија 

907 13 2 Финансирање на програмата за работа на Претсе-
дателството 7,900 ООО 

908 13 2 Служба за барање 1,475.000 
909 13 2 Работи во врска со народната одбрана 805.000 
910 13 2 Меѓународен симпозиум за актуелните прашања од 

меѓународното хуманитарно право и издавање на 
публикација 1,000.000 

911 13 2 Состанок во врска со соработката на балканските 
земји врз дифузија и обработка на Женевските 
конвенции и изработка на правилници 500.000 

912 13 2 Помош за солидарност и соработка со земјите во 
развој и со неврзаните земји и изработка на при-
рачници 3,650.000 

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

913 13 2 Финансирање на програмата за работа на Лигата 1,130.000 

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

914 13 2 Финансирање на програмата за работа на Сојузот 476.р00 

Дотација за Сојузот на резервните воени стареши-
ни на Југославија 

915 13 2 Финансирање на програмата за работа на Сојузот 4.130.000 
916 13 2 VII конгрес на СРВС на Југославија 1.000.000 
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917 13 2 Сојуз на физичка култура на Југославија — тро-
шоци за меѓународни активности на подрачјето на 
физичката култура на Југославија . 72,200.000 
— Организирање и одржување на VIII медитеран-
ски игри 15,000.000 

918 13-2 Народна техника — Сојуз на организациите за 
техничка култура на Југославија — за меѓународ-
ни активности во областа на техничката култура 
на Југославија 7,000.000 

919 13-2 Противпожарен сојуз на Југославија за противпо-
жарна заштита 1,200.000 
Вкупно основна намена 13 429,309.000 

Основна намена 14 — Нестопански инвестиции 

Сојуз на здруженијата на борците од Народноос-
лободителната војна на Југославија 

920 14-2-21 Подигање на Споменик на, победата 12,803.000 

Вкућно основна намена 14 12,803.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 51 (позиции 879 до 920) 442,112.000 

РЕКАЈПИТУ Л АЦИ Ј А НА РАЗДЕЛ 51. 
ДЕЈНОСТ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ 
И ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

— Редовна дејност 
- Други намени 442,112.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 5 1 . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ „442,112.000 

Ш. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Члан 5. 
Овој буџет влегува во сила на 1 јануари 1978 година. 

875. 
Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУ-
ВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1978 

ГОДИНА 

Се прогласува Законот за извршување на Бу-
џетот на федерацијата за 1978 година, што го усвои 
Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот 
собор од 28 декември 1977 година. 

ПР бр. 672 
28 декември 1977 година 

Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, с. р. 

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

ЦИЈАТА ЗА 1978 ГОДИНА 

Член 1 

Средствата за извршување на обврските утврде-
ни во Буџетот на федерацијата^ за 1978 година (во 
натамошниот текст: Буџетот), ќе се обезбедат од 
царини и од други царински давачки, сојузни так-
си, дел од основниот данок на промет на производи, 
приходи што со својата дејност ги остваруваат орга-
ните на федерацијата, придонес од републиките и 
автономните покраини, како и од други приходи што 
се остваруваат врз основа на сојузни закони. 

Член 2 
Придонесот од републиките и автономните по-

краини утврден во Буџетот, републиките и авто-
номните покраини го уплатуваат секој месец во 
височина на една дванаесеттина од годишниот из-
нос, во роковите утврдени за распоредување на 
приходите на Буџетот. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, 
републиките и автономните покраини износот на 
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придонесот кој претставува разлика помеѓу износот 
на една дванаесеттина од годишниот износ и из-
носот што ќе го уплатат во јануари 1978 година 
ќе го уплатат во јануари 1979 година. 

АКО одделна република, односно автономна по-
краина не го уплати во текот на месецот придоне-
сот во височината определена во став 1 на овој член, 
Службата на општественото книговодство, по налог 
од Сојузниот секретаријат за финансии, во рок од 
пет дена од денот на примањето на налогот, разли-
ката помеѓу една дванаесеттина од годишниот из-
нос на придонесот и уплатениот износ на придоне-
сот во претходниот месец ќе ја пренесе од оства-
рените приходи на републиката, односно на авто-
номната покраина во корист на соодветната пот-
форма на приходи од придонесот од републиките и 
автономните покраини за Буџетот, а за износите кои 
во смисла на одредбата од став 2 на овој член не 
се уплатат до 31 јануари 1979 година — најдоцна 
во рок од пет дена од денот кога го примила на-
логот издаден по истекот на јануари 1979 година. 

Член 3 
Ако приходите што со својата дејност ги оства-

руваат органите на федерацијата, како и другите 
приходи што му припаѓаат на Буџетот, бидат по-
грешно наплатени или наплатени во износ поголем 
од пропишаниот, погрешно или повеќе наплатениот 
износ ќе се врати првенствено врз товар на фор-
мата на приходи на која се уплатени, а ако такви 
приходи нема - врз товар на други форми на 
приходи. 

Решението за враќање на приходите од став 1 на 
овој член го донесува сојузниот секретар за финан-
сии, ако со сојузен закон не е определено поинаку. 

Член 4 
Ако средствата на Буџетот, распоредени на но-

сителите и на корисниците на средства, бидат по-
грешно исплатени или исплатени во износ пого-
лем од пропишаниот, погрешно или повеќе испла-
тениот износ ќе му се врати на Буџетот. 

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

Член 5 
Народната банка на Југославија може во 1978 

година да и одобрува на федерацијата кредит до 
височина на остварените приходи од царини и од 
други царински давачки и такси во 1977 година. 

Кредитот од став 1 на овој член се користи за 
финансирање на функциите на федерацијата иска-
жани во Буџетот и за финансирање на поттикну-
вањето и унапредувањето на надворешнотрговската 
размена и на другите економски односи со странство, 
сразмерно на распределбата на приходите од цари-
ни, од . други царински давачки и такси за тие на-
мени во 1978 година. 

Приходите од царини и од други царински да-
вачки и такси остварени во 19,78 година и се упла-
туваат до височината на користењето на кредитот 
од став 1 на овој член на Народната банка на Ју-
гославија и се користат за враќање на искористе-
ниот кредит од став 1 на овој член. 

Член 6 
Средствата тта Буџетот, распоредени на орга-

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

1) за редовна дејност — врз основа на финансис-
киот план што го донесуваат старешината и советот 
на работната заедница на органот на федерацијата; 

2) за посебни намени —врз основа на претсмет-
ката што ја донесува старешината на органот на фе-
дерацијата ако задачите за кои се одобрени сред-
ствата непосредно ги извршува органот на феде-
рацијата, односно врз основа на програма за ко-

ристење на тие средства што ќе ја утврди стареши-
ната на органот на федерацијата ако органот на 
федерацијата не ги извршува непосредно задачите 
за кои се одобрени средствата. 

Средствата распоредени со програмата за кори-
стење на средствата се користат врз основа на ре-
шение, односно договор што1 старешината на орга-
нот на федерацијата ќе го склучи со непосредниот 
корисник на средствата. 

Член 7 
Располагањето и користењето на средствата што 

во Буџетот се обезбедуваат за финансирање на по-
требите на народната одбрана, како и контролата на 
материјалното и финансиското работење во едини-
ците и установите на Југословенската народна ар-
мија, се вршат според одредбите од Законот за сред-
ствата и за финансирање на Југословенската народ-
на армија. 

Член 8 
Измена на намената и височината на средствата 

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

Средствата предвидени во Буџетот за нови ра-
ботни места во органите на федерацијата ќе се ко-
ристат од денот на назначувањето на работници 
или функционери, врз основа на решение на сојуз-
ниот секретар за финансии. 

Средствата предвидени во Буџетот за усогла-
сување на личните доходи на работниците и функ-
ционерите можат да се користат само врз основа на 
акт на Административната комисија на Собранието 
на СФРЈ — за функционерите што ги избира, имену-
ва или назначува Собранието на СФРЈ, што ги 
назначува Претседателството на Собранието на 
СФРЈ, претседателот на Собранието на СФРЈ, од-
носно за работниците во стручните служби на 
Собранието на СФРЈ, врз основа на акт на Прет-
седателството на СФРЈ — за членовите на Претсе-
дателството на СФРЈ и за членовите на Советот на 
федерацијата и врз основа на акт на Сојузниот из-
вршен совет — за работниците во органите на фе-
дерацијата и за функционерите што ги назначува 
тој. 

Средствата предвидени во Буџетот за потребите 
на заедничката 'потрошувачка се пренесуваат во 
фондот на заедничката потрошувачка на органите на 
федерацијата во согласност со одредбите на Опште-
ствениот договор за усогласување на распределбата 
на доходот, на средствата за лични доходи и на 
други примања на работниците во органите на фе-
дерацијата, врз основа на решение на сојузниот се-
кретар за финансии. 

Член 9 
Измена на намената и височината на средствата 

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

Член 10 
Средствата предвидени во Буџетот за финанси-

рање на научноистражувачките проекти и научните 
студии, освен за потребите на Собранието на СФРЈ, 
ќе се користат врз основа на програма што ја доне-
сува Сојузниот извршен совет. 

Член 11 
Средствата утврдени во Буџетот на федерацијата 

за 1977 година за нестопански инвестиции, кои се 
ангажирани а не се потрошени до крајот на 1977 
година, можат за тие инвестиции да се користат и во 
1978 година, 
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Сојузниот извршен совет ќе ги утврди конечните 
износи на средствата за нестопанска инвестиции 
кај одделни корисници до вкупниот износ утврден 
во член 3 на Буџетот на федерацијата за 1978 година. 

Член 12 
Средствата предвидени во Буџетот за финанси-

рање на модернизацијата на службата за водење на 
воздухоплови, Сојузната управа за контрола на 
летањето може, врз основа на програма за модерни-
зација, да ги користи до износот на приходите 
остварени од надоместите за водење на воздухо-
плови, а најмногу до износот од 160,000.000 динари. 

Член 13 
За намирување на обврските на федерацијата 

од поранешните години ќе се издвојат, до усвојува-
њето на пресметката на обврските на федерацијата 
за претходната и за поранешните години по заврш-
ните сметки на заедниците на пензиското и инва-
лидското осигурување, 150/о од износот на средствата 
за инвалидско-боречка заштита обезбедени во Бу-
џетот, а преостанатиот износ на тие средства ќе 
го распореди Сојузниот извршен совет на заедни-
ците на пензиското и инвалидското осигурување 
како аконтација за 1978 година. 

, Обврските на федерацијата од поранешните го-
дини ќе се исплатат по решение кое, по извршениот 
преглед на пресметката на обврските на федераци-
јата од страна на буџетската инспекција, го доне-
сува сојузниот секретар за финансии. 

Наменските дополнителни средства за Заед-
ницата на пензиското и инвалидското осигурување 
на Социјалистичка Република Црна Гора ќе се ко-
ристат согласно со одредбите на ст. 1 и 2 од овој 
член. 

Член 14 
Сојузниот комитет за прашања на борците и на 

воените инвалиди и органите во републиките и во 
автономните покраини надлежни за прашања на 
борците и воените инвалиди вршат, во рамките 
на своите права и должности, контрола на трошење-
то на средствата на Буџетот наменети за заштита 
на борците, на воените инвалиди и на семејствата на 
паднатите борци. 

Член 15 
Средствата предвидени во Буџетот за покритие 

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

Член 16 
Во текот на извршувањето на Буџетот нема да 

се пресметува камата на износите на ненамирените 
обврски на федерацијата. 

Член 17 
Со одобрувањето на завршната сметка на Бу-

џетот не престанува дисциплинската, материјал-
ната и кривичната одговорност на наредбодавецот 
и сметкополагачот за несовесно или незаконито ко-
ристење и располагање со средствата на Буџетот. 

Член 18 
Сојузниот секретар за финансии е должен до 

25-ти во месецот за претходниот месец да достави до 
надлежните тела на Собранието на СФРЈ, до Сојуз-
ниот извршен совет, до извршните совети на собра-
нијата на републиките и до извршните совети на 
собранијата на автономните покраини извештај за 
извршувањето на Буџетот и за спроведувањето на 

Законот за извршување на Буџетот на федерација-
та за 1978 година за изминатиот период. 

Заради остварување на функцијата на Собра-
нието на СФРЈ во областа на извршувањето на Бу-
џетот на федерацијата, Сојузниот извршен совет 
ќе го известува тримесечно Собранието на СФРЈ 
за извршувањето на Буџетот на федерацијата. 

Член 19 
Буџетот се извршува од 1 јануари 1978 година до 

31 јануари 1979 година. 
Приходите на Буџетот од царини и од царински 

давачки, за стоките увезени до 31 декември 1978 го-
дина, приходите од придонесот од републиките и 
автономните покраини од 1978 година, и дел од 
приходите од основниот данок на промет на произ-
води, за прометот остварен до 31 декември 1978 го-
дина, што ќе се наплатат до 31 јануари 1979 го-
дина, се уплатуваат во корист на Буџетот за 1978 
година. Тие приходи можат да им се распоредуваат 
на носителите и корисниците на средства најмногу 
до износите што се утврдени во Буџетот. 

Член 20 
Приходите од основниот данок на промет на 

производи утврден со сојузен закон, наплатени во 
1978 година за кои обврската за плаќање настанала 
до 31 декември 1977 година, се уплатуваат во корист 
на буџетите на републиките и буџетите на автоном-
ните покраини. 

Член 21 
Средствата на придонесот за станбена изградба 

пресметани и уплатени од личните доходи и дохо-
дите на делегатите и функционерите избирани, име-
нувани и назначени, што се исплатуваат од Буџетот, 
ќе се издвојат на посебна сметка. 

Средствата од став 1 на овој член можат во 
текот на годината да се употребуваат за изградба, 
адаптација и реконструкција на станови за потре-
бите на лицата од тој став. 

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

Член 22 
Сојуз-ните органи на управата и сојузните орга-

низации се должни најдоцна до 28 февруари 1978 
година да утврдат програми на мерки и акции за 
штедење и рационално користење на -средствата на 
Буџетот со кои располагаат. 

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

Сојузните органи на управата и сојузните ор-
ганизации што не ќе поднесат програми до Сојузниот 
извршен совет до рокот од став 1 на овој член 
можат месечно да користат средства на Буџетот 
најмногу до износот на една дванаесеттина од сред-
ствата со кои располагале во 1977 година. 

Член 23 
Заради обезбедување законито користење на 

средствата на Буџетот, Сојузниот секретаријат за 
финансии врши непосредна контрола на наплату-
вање на приходите и на трошењето на средствата 
за одделни намени, како и на финансиското и мате-
ријалното работење на корисниците на средствата 
на БVџетот. 

Непосредната контрола од став 1 на овој член 
ја врши Буџетската инспекција на Сојузниот се-
к р е т а р ! ат за финансии. 

Под контрола на извршување на Буџетот, во 
смисла на став 1 од овој член, се подразбира: 

I) контролата на наплатувањето на изворните 
приходи на Буџетот и пресметување и уплатување 
на придонесот од републиките и автономните цс^ 
краини; 
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2) контролата на пресметувањето, исплатување-
то и наменското користење средства на Буџетот за 
намените утврдени со Буџетот по основ на обврс-
ките на федерацијата за финансирање на органите 
на федерацијата, народната одбрана, боречката и 
инвалидската заштита, нестопанските инвестиции, 
инвестициите и интервенциите во стопанството, како 
и обврските по основ на дополнителни средства 
за стопански недоволно развиените републики и 
Социалистичка Автономна Покраина Косово; 

3) контролата на финансиското и материјалното 
работење на сите корисници на средствата на Бу-
џетот. 

Ако во постапката за контрола се утврди дека 
средствата на Буџетот не се користат во согласност 
со законот и со прописите за финансиското и ма-
теријалното работење, ќе се донесе решение со кое 
ќе му се нареди на корисникот на средствата да 
ги отстрани во оставениот рок утврдените непра-
вилности и користењето на средствата да го врг^и 
според прописите. 

Решението од став 4 на овој член го донесува 
сојузниот секретар за финансии или лицето овла-
стено од него, и е конечно во управната постапка. 

Во случајот од став 4 на овој член, буџетскиот 
инспектор е должен да поднесе до надлежниот орган 
пријава заради преземање мерки поради повреда на 
прописите. 

Член 24 
Средствата предвидени за намирување на об-

врските спрема републиките и автономните покра-
ини по основ на премиите за млеко ќе се користат 
врз основа на посебен сојузен закон или договор на 
републиките и автономните покраини. 

Член 25 
Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1978 

година. 

876. 
Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, издавам 

I 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА 
И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ОБЕМ НА 
РАСХОДИТЕ НА БУЏЕТОТ НА 

ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1977 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за измена и дополнение 
на Законот за утврдување на вкупниот обем на рас-
ходите на Буџетот на федерацијата за 1977 година, 
што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата 
на Соборот на републиките и покраините од 27 
декември 1977 година. 

ПР бр. 660 
27 декември 1977 година 

Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, с. р, 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ОБЕМ НА РАС-
ХОДИТЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 

1977 ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за утврдување на вкупниот обем 

на расходите на Буџетот на федерацијата за 1977 
година („Службен лист на СФРЈ", бр. 58/76), во 
член 1, износот: „90.553,200.000" се заменува со из-
носот; „93.567,200.000". 

Член 2 
Во член 2 износот: „36.402,000.000" се заменува со 

износот: „39.416,000.000". 

Член 3 
По член 14 се додава нов член На, кој гласи: 
„Ако приходите од царини и други увозни да-

вачки се остварат во поголем износ од 38.100,000.000 
динари, за износот на зголеменото остварување на 
овој приход над износот од 38.100,000.000 динари 
ќе се намали придонесот од републиките и автоном-
ните покраини сразмерно на нивното учество во 
Буџетот на федерацијата за 1977 година". 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

877. 
Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ИЗМЕНИТЕ НА 

БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1977 ГОДИНА 

Се прогласуваат Измените на Буџетот на федера-
цијата за 1977 година, што го усвои Собранието 
на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 27 
декември 1977 година. 

ПР бр. 669 
27 декември 1977 година 

Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. „ 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, с. р. 

И З М Е Н И 
НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 

1977 ГОДИНА 

Член 1 
Во Буџетот на федерацијата за 1977 година 

(„Службен лист на СФРЈ", бр. 58/76) во Оддел 
I Општ дел, во член 1 став 1 износот: „90.553,200.000" 
се заменува со износот: „93.567,200.000", а во став 2 
точка 1 износот: „36.402,000,000" - ед износот; 
„39.416,000.000", 
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Член 2 
Во член 3 во Билансот на приходите и расхо-

дите на Буџетот на федерацијата за 1977 година, 
во Оддел I Приходи, се вршат следните измени: 

1) во Видот приходи 1. Приходите од царини и 
увозни давачки, во формата на приходите 11 из-
носот: „35.086,000.000" се заменува со износот: 
„38.100,000.000", на обете места; 

2) во ставката Вкупно приходи за распоред 
(видови од 1 до 7) износот: „90.553,200.000" се заме-
нува со износот: „93.567,200.000". 

Во Оддел II Расходи се вршат следните измени: 
1) во ставката Основна намена 21 — Посебна 

сметка за финансирање на унапредувањето на на-
дворешнотрговската размена, во распоредната гру-
па 21-2 Средства распоредени во определен износ, 
износот: „16.795,000.000" се заменува со износот: 
„19.809,000.000", на обете места; 

2) во ставката Вкупно расходи (основни намени 
7 до 23) износот: „90.553,200.000" се заменува со из-
носот: „93.567,200.000". 

Член 3 
Во Посебниот дел на Буџетот на федерацијата за 

1977 година се вршат следните измени: 
1) во член 4, во уводната реченица, из-

носот: „90.553,200.000" се заменува со износот: 
„93.567,200.000"; 

2) во Раздел 17, Сојузен секретаријат за надво-
решна трговија, во позицијата 344 21-21-2-21 Средства 
за финансирање на унапредувањето на надвореш-
нотрговската размена, износот: „16.795,000.000" се 
заменува со износот: „19.809,000.000", а во ставката 
Вкупно основна намена 21, износот: „16.795,000.000" 
— со износот: „19.809,000.000". Во ставката Вкупно 
раздел 17 (позиции 329 до 344) износот: „16.958,543.600" 
се заменува со износот: „19.972,543.600", а во став-
ката Рекапитулација на раздел 17 Сојузен се-
кретаријат за надворешна трговија, износот: 
„16.937,153.600" - со износот: „19.951,153.600", а изно-
сот: „16.958,543.600" - со износот: „19.972,543.600". 

Член 4 
Овие измени влегуваат во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

878. 
Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУ-
ВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1977 

ГОДИНА 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за извршување на Буџетот на федера-
цијата за 1977 година, што го усвои Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 27 де-
кември 1977 година. 

ПР бр. 670 
27 декември 1977 година 

Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈА-

ТА ЗА 1977 ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за извршување на Буџетот на фе-

дерацијата за 1977 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 58/76) во член 21 ст. 1 и 2 се менуваат и гласат: 

„За финансирање на унапредувањето на над-
ворешнотрговската размена ќе се користат прихо-
дите остварени од царини и од други увозни да-
вачки и тоа најмногу до износот од 19.809,000.000 
динари. 

Динамиката на доделувањето на средствата 
предвидени во Буџетот за финансирање на уна-
предувањето на надворешнотрговската размена ја 
определува Сојузниот секретаријат за финансии." 

Член 2 
Во член 23, на крајот, точката се заменува 

со запирка и се додаваат зборовите: „врз основа на 
барањата за обврските што се остварени до 30 јуни 
1977 година, а кои се поднесени до Службата на 
општественото книговодство до 14 декември 1977 
година". 

Член 3 

По член 31 се додаваат три нови члена, кои 
гласат: 

„Член 31а 
Во текот на извршувањето на Буџетот нема да 

се пресметува каматата на износите на ненамире-
ните обврски. 

Член 316 
Приходите од основниот данок на промет на про-

изводи утврден со сојузен закон, наплатени во 1978 
година за кои обврските за плаќање настанале до 
31 декември 1977 година, се уплатуваат во корист на 
буџетите на републиките и буџетите на автономните 
покраини. 

Член 31в 
Ако приходите од царини и од други увозни 

давачки се остварат во поголем износ од 38.100,000.000 
динари за износот на зголеменото остварување на 
овој приход, над износот од 38.100,000.000 динари, 
ќе се намали придонесот од републиките и од 
автономните покраини сразмерно на нивното уче-
ство во Буџетот на федерацијата за 1977 година." 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

/на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

879. 
Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ 

ПРИХОД И НА ДОХОДОТ 

Се прогласува Законот за утврдување и распо-
редување на вкупниот приход и на доходот, што гв 
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усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Со-
јузниот собор од 27 декември 1977 година. 

ПР бр. 667 
27 декември 1977 година 

Белград 

Претседател на Репуб-
ликата, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, с. р. 

З А К О Н 
ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА 

ВКУПНИОТ ПРИХОД И НА ДОХОДОТ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се уредува утврдувањето и распо-

редувањето на вкупниот приход од кој работниците 
стекнуваат доход на основната организација на 
здружен труд (во натамошниот текст: основната ор-
ганизација) и утврдувањето и распоредувањето на 
доходот и на чистиот доход на основната органи-
зација. 

Член 2 
Со овој закон се уредува утврдувањето и рас-

поредувањето на вкупниот приход од кој работни-
ците односно работните луѓе стекнуваат доход и чист 
доход на земјоделска задруга, на основна здружена 
организација, на основна организација на кооперан-
ти, на занаетчиска и друга задруга, како и на дого-
ворна организација на здружен труд. 

Утврдувањето и распоредувањето на доходот и 
на чистиот доход од став 1 на овој член се врши во 
согласност со закон, ако со овој закон не е опре-
делено поинаку. 

Член 3 
Со овој закон се уредува утврдувањето и распо-

редувањето на вкупниот приход односно на доходот 
што работниците на работната заедница ќе го ос-
тварат со слободна размена на трудот. 

Со овој закон се уредува и утврдувањето и рас-
поредувањето на доходот што работниците го стек-
нуваат од вкупниот приход на работната заедница. 

Член 4 
Основната организација што својот доход го 

стекнува со учество во заеднички! приход, го утвр-
дува и распоредува учеството во заедничкиот при-
ход според одредбите од овој закон, во согласност 
со самоуправната спогодба. 

Заедничкиот приход во согласност со самоуп-
равната спогодба се остварува и распоредува преку 
проодна сметка во основна, работна, или сложена 
организација на здружен труд во деловна заедница 
или земјоделска задруга преку која се врши оства-
рување на заедничкиот приход односно реализација 
на заеднички производ или1 услуги. 

Основната организација според одредбите на 
овој закон го утврдува и распоредува заедничкиот 
доход во согласност со самоуправната спогодба. 

Банката и друга финансиска организација и 
заедницата на осигурување на имоти и лица и заед-
ницата на ризици го утврдуваат приходот според 
одредбите на овој закон. 

II. УТВРДУВАЊЕ И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА 
ВКУПНИОТ ПРИХОД 

1. Утврдување на вкупниот приход 

Член 5 
Вкупниот приход на основната организација се 

утврдува од наплатените приходи што таа ќе ги 
оствари: 

1) со продажба на производи и услуги на до-
машниот и странскиот пазар, односно во рамките 
на организацијата на здружен труд; 

2) со учество во заеднички остварениот приход 
односно во заеднички остварениот доход по основ 
на здружување на трудот и средствата; 

3) со слободна размена на трудот; 
4) на име компензација, регрес, премија, дота-

ција и но други основи утврдени со закон или со 
самоуправна спогодба, односно договор во соглас-
ност со закон. 

Вкупниот приход на основната организација се 
утврдува и по основ на употребата на сопствени 
производи и услуги за инвестиции и за заедничка 
потрошувачка, како и по основ на прирастот на ос-
новното стадо. 

Износите по основ на данок на промет и други 
давачки што основната организација според зако-
нот ги наплатува за сметка на општествено-поли-
тичката заедница, односно на друго општествено 
правно лице не се засметуваат во вкупниот приход. 

Член 6 
Под наплатен приход од член 5 на овој закон 

се подразбираат дознаките и готовинските уплати 
извршени кај Службата за оштественото книговод-
ство и кај поштите во корист на жиро-сметката на 
основната организација и уплатите во корист на 
девизната сметка на таа основна организација кај 
банката до последниот ден на периодот за кој се 
утврдува вкупниот приход, а кои до истекот и по 
истекот на пресметковниот период стигнале на жи-
ро-сметката, односно на девизната сметка на таа 
основна организација, како и готовинските наплати 
извршени преку благајна до последниот ден на пре-
сметковниот период. 

Службата на општественото книговодство и бан-
ката се должни на документацијата што ја доставу-
ваат кон дневниот ,извод до доверителот да4' го 
означат датумот на извршувањето на налогот од 
сметката на должникот. 

Под наплатен приход по основ на учество во 
заеднички остварениот доход (член 5 став 1 точка 2) 
се подразбираат дознаките и готовинските уплати 
до последниот ден на пресметковниот период, извр-
шени во корист на сметката кај Службата на 
општественото книговодство или кај банката преку 
која се остварува заедничкиот приход, односно заед-
ничкиот доход а во износот распореден на основ-
ната организација. 

Под наплатен приход од член 5 на овој закон 
се подразбираат и дознаките и готовинските уплати 
втасани на жиро-сметка во' рок од петнаесет дена 
од денот на истекот на пресметковниот период за 
кој се утврдува вкупниот приход, под услов дол-
жничко-доверителскиот однос да настанал во по-
следните петнаесет дена од пресметковниот период 
и дознаката односно уплатата да втасала во рок од 
петнаесет дена од денот на настанувањето на долж-
ничко-доверителскиот однос. 

Под наплатен приход остварен со продажба на 
производи и услуги на странскиот пазар до крајот 
на пресметковниот период се подразбираат и износи-
те втасани на сметката ка ј банката 'Во рок од петна-
есет дена од денот на истекот на пресметковниот пе-
риод за кој се утврдува вкупниот приход. 

Во случајот од став 4 на овој член, должникот 
кој врши плаќање на обврските во првите петнаесет 
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дена од наредниот пресметковен период за дознака, 
односно уплата користи посебен налог што го про-
пишува генералниот директор на Службата на 
општественото книговодство, во согласност со сојуз-
ниот секретар за финансии. 

Основната организација што го утврдува вкуп-
ниот приход по основот од ст. 4 и 5 на овој член е 
должна да состави спецификација на приходите ос-
тварени по тој основ, на начинот што ќе го пропише 
сојузниот секретар за финансии. 

Член 7 
Под наплатен приход од член 5 на овој закон, 

се подразбираат и: 
1) паричните износи содржани во инструментите 

за обезбедување на плаќањето што се дадени според 
одредбите на сојузниот закон со кој се уредува обез-
бедувањето на плаќањето помеѓу корисниците на 
општествени средства, и тоа: во чек, меница со авал, 
гаранција и неотповиклив документарен акредитив; 

2) паричните износи од продажба на стоки и 
од извршени услуги на стоковен односно потрошу-
вачки кредит, под услов кредитот да е одобрен во 
согласност со прописите; 

3) паричните износи пресметани во интерната 
банка, во согласност со одредбите од сојузниот за-
кон со кој се одредени основите на кредитниот и 
банкарскиот систем; 

4) паричните износи по основ на остварениот 
извоз содржани во неотповиклив отворен акредитив 
кај домашна банка, во чек или меница издадена од 
странски купувач, во гаранција на домашна или 
странска банка, во полиса за осигурување на заед-
ница на осигурување на имоти и лица, односно на 
заедница на ризици за осигурување на побарувања-
та и во исправа за побарувањето во согласност со 
меѓународниот договор за превоз. 

Член 8 
Вкупниот приход на основната организација 

остварен со наплата од продажба на производи и од 
вршење услуги се утврдува врз основа на наплате-
ните парични износи за продадени и испорачани 
производи односно извршени услуги и за извршени 
работи врз изградба на градежни објекти и бродови, 
односно за извршено прозиводство на опрема и во-
оружување и воена опрема според привремени пре-
сметки за периодот за кој се утврдува вкупниот 
приход. 

Член 9 
Вкупен приход на основната организација прет-

ставуваат и наплатените приходи, како што се: 
дополнително утврдени приходи од работењето во 
претходните години; приходите од надомести на 
штети, освен надоместите на штети на основните 
средства; приходите од камати; приходите од пози-
тивните курсни разлики по основ на девизи; при-
ходите по основ на утврдените вишоци на матери-
јали, ситен инвентар, недовршено производство, 
Полупроизводи и делови на сопственото производ-
ство, готови производи и стоки за продажба; други 
повремени приходи остварени со работење, како и 
други дополнително примени износи. 

Член 10 
Приходот што основната организација ќе го 

оствари со работење во странство, по намирувањето 
на материјалните трошоци, амортизацијата и дру-
гите обврски и издатоци заради остварување на 
вкупниот приход, се засметува во вкупниот приход 
во износите што се уплатени на девизната сметка 
на основната организација во Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија. 

Приходот на основната организација од став 1 
на о"вој член што според важечките прописи не мора 
да се внесе во Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија, основната организација привре-

мено го искажува како средства вложени заради 
вршење на стопанска дејност во странство. 

Член 11 
Приходот остварен по основ на средства на 

заедничката потрошувачка не претставува вкупен 
приход на основната организација. 

2. Трошоци што се надоместуваат од вкупниот 
приход 

Член 12 
Од вкупниот приход на основната организација 

се надоместуваат материјалните трошоци и аморти-
зацијата според минималните стап,ки пропишани со 
закон, освен дел од материјалните трошоци и дел од 
амортизацијата што според одредбите на овој закон 
можат временски да се разграничат, односно да се 
пресметаат врз товар на залихите. 

1. Материјални трошоци 

Член 13 
Материјалните трошоци на основната организа-

ција ги сочинуваат издатоците за потрошените пред-
мети на трудот, за тековното и и,нвестиционо одр-
жување на средствата на трудот, за услугите што 
се потребни во вршењето на дејностите на основ-
ната организација, за тековните потреби на зашти-
та при работата и заштита на работната средина, за 
тековните потреби за стручно образование и науч-
ноистражувачка работа што се врши во рамките на 
процесот на трудот, како и за други тековни потре-
би на материјалното производство, односно на вр-
шењето на други дејности што се непосреден услов 
за работа и производство. 

Материјалните трошоци на основната организа-
ција, што се непосреден услов за работа и произ-
водство ги сочинуваат и: 

1) материјалните трошоци за освојување на ново 
производство и материјалните трошоци за истражу-
вање и откривање на рудно и друго минерално благо; 

2) издатоците направени за определени средства 
на трудот, како што се издатоците направени за 
потрошен ситен инвентар и амбалажа; 

3) издатоците за надомести на трошоците на 
работниците направени при вршењето на определе-
ни работи за основната организација заради оства-
рување на вкупниот приход, како што се: дневници 
за службени патувања, надомести за сместување и 
исхрана на терен, бродови, возови, авиони и други 
сообраќајни средства за време на патување; надо-
мести за трошоците за пре,воз на службено пату-
вање; надомести на трошоците за превоз на работа 
и од работа; трошоци за исхрана на работниците на 
определени работи — во согласност со самоуправ-
ниот општ акт донесен врз основа на самоуправна-
та спогодба и општествениот договор, кон кој при-
стапила основната организација; 

4) издатоците за трошоците на пропаганда, рек-
лама, учествување На саеми и изложби и за реп-
резентација 1— во износот определен со самоуп-
равен општ акт; 

5) издатоците за стоки наменети за натамош-
на продажба, набавени од граѓани, од добавувачи 
во странство и од други добавувачи во согласност 
со закон; 

6) други издатоци во врска со работењето на 
основната организација што се јавуваат повремено. 

Како материјални трошоци на основната орга-
низација се сметаат и трошоците на работењето, 
односно 'издатоците направени јза плаќање на да-
нокот на промет, царина и царински давачки на 
производите и услугите од ст. 1 и 2 на овој член. 

Во материјални трошоци на основната органи-
зација не спаѓаат издатоците за лични доходи и 
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за заедничка потрошувачка и издатоците за ин-
вестиции и резерви, како ни придонесите, даноци-
те и други давачки, освен издатоците од став 3 на 
овој член. 

Сојузниот извршен совет ќе пропише кои ма-
теријални трошоци од точка 1 став 2 на овој член 
се сметаат како материјални трошоци за истражу-
вање и откривање на рудно и друго минерално 
благо. 

Член 14 
Под издатоци за потрошените предмети на тру-

дот од член 13 став 1 на овој закон се подразби-
раат издатоците направени за потрошена енергија, 
суровини, материјал и други предмети на трудот. 

Под издатоци за инвестиционо одржување на 
средствата на трудот од член 13 став 1 на овој за-
кон се подразбираат издатоците направени за одр-
жување на основните средства во нивниот амор-
тизационен век, освен: 

1) издатоците за (одржување на тековната го-
товност на основните средства (тековно одржу-
вање) ; 

2) издатоците за работи врз основните средства 
со Кои се менува капацитетот или намената (ре-
конструкција и адаптација); 

3) издатоците за работи врз основните средства 
со кои се продолжува векот на основните средства 
по истекот на амортизациониот век на тие средства 
(инвестиции). 

Член 15 
Под услуги што се потребни во вршењето на 

дејностите на основната организација од член 13 
став 1 на овој закон се подразбираат производ-
ствените и непроизводствените услуги. 

Производствените услуги се услуги што ги из-
вршиле организациите на здружен труд, односно 
други корисници на општествени средства и гра-
ѓани кои вршат стопанска дејност. Другите услуги 
се сметаат за ^производствени услуги. 

Член 16 ј ( 
Под издатоци за набавка на стоки од член 13 

став 2 точка 5 на овој закон се подразбира нето 
износот даден за стоки, зголемен за трошоците на 
доставување и манипулација (зависни трошоци), во 
согласност со прописите. 

Под други издатоци од член 13 став 2 точка 
6 на овој закон, што се надоместуваат во целост од 
вкупниот приход, се подразбираат, и тоа: 

1) издатоците за надомести на штета предизви-
кана на други правни или физички лица со рабо-
тењето на основната организација; 

2) износите на негативната курсна разлика по 
основ на девизи за кои втасала обврската за пла-
ќање; 

3) износите за надомест на кусоци на матери-
јали, на ситен инвентар, недовршено производство, 
Полупроизводи, делови на сопственото производ-
ство, готови производи и стоки, што според одлу-
ката на органот на управување на основната орга-
низација се надоместуваат од вкупниот приход; 

4) износите на дополнително утврдените мате-
ријални трошоци од работењето иво поранешните 
години; I 

5) износите на отпишаните побарувања за кои 
со судска одлука, односно со одлука на органот на 
управување на основната организација е утврдено 
дека се ненаплативи, односно дека се отпишуваат 
во постапката за санација; 

6) износите на штети врз обртни средства; 
7) износите на исправката на вредноста на сом-

нителни и спорни побарувања; 
8) износите на покриените загуби на претпри-

јатијата во странство; 

9) износите на покриените загуби на погоните 
во странство; 

10) други издатоци што ќе се јават повремено, 
а што се непосреден услов за работа де производ-
ство. 

2) Временски разграничувања 

Член 17 
Издатоците што според одредбите на овој закон 

се сметаат за материјални трошоци, а кои се пла-
тени од обртни средства однапред за најмногу 12 
месеци, можат да се разграничат и да се стават врз 
товар на материјалните трошоци во периодот на 
кој се однесуваат. 

Материјалните трошоци за освојување на ново 
производство и материјалните трошоци за истражу-
вање и откривање на рудно и друго минерално благо 
од член 13 став 2 точка 1 на овој закон, како и тро-
шоците за инвестиционо одржување можат да се 
пресметаат за периодите во кои се предизвикани, но 
во наредната година не можат да се пренесат изда-
тоци направени за тие цели во тековната година. 
Вкалкулираните а непотрошени износи за инвести-
ционо одржување можат од тековната година да се 
пренесат во наредната година. 

Износите за материјалните трошоци чија обвр-
ска за плаќање не втасала можат да се стават врз 
товар на матреијалните трошоци (во периодот на 
кој се однесуваат. 

Члр 18 
Врз товар на обртните средства по основ на за-

лихите ца недовршено производство, Полупроизво-
ди и делови на сопственото производство и готови 
производи, основната организација ги пресметува 
материјалните трошоци и амортизацијата според 
минималните стапки пропишани со закон до изно-
сот на ^вистинските трошоци наменети за нивното 
производство. 

Основната организација може да одлучи врз 
товар на обртните средства по основ на залихите 
од став 1 на овој член да не ги пресметува мате-
ријалните трошоци кои не зависат од обемот на 
производството и амортизацијата според минимал-
ните стапки пропишани со закон. 

Врз товар на обртните средства Но основ на за-
лихите на недовршеното производство, Полупроиз-
води и делови на сопственото производство можат 
да се пресметаат и аконтации на личните доходи на 
работниците ца основната организација во аликво-
тен дел што се однесува на тие залихи. 

Член 19 
По исклучок од одредбите на член 18 на овој 

закон, врз товар на о браните средства по основ на 
залихите на недовршено производство на бродови, 
градежни објекти и опрема, чија изградба односно 
изработка трае подолго од една година и недовр-
шено растително и сточарско (добиток во гоење) 
производство во зејмоделството кога се врши во 
две календарски години, за кои не се остваруваат 
приходи по привремени пресметки според одред-
бата на член 8 од овој закон, основната организа-
ција може да одлучи да ги пресметува и издатоци-
те кои се намируваат од доходот, освен износите 
на амортизацијата над минималните стапки про-
пишани со закон и износите на придонесите, дано-
ците и другите давачки, како и другите обврски, 
што се утврдуваат зависно од остварениот доход — 
се во делот кој се однесува на бродови, градежни 
објекти и опрема што се во изградба, односно из-
работка, како и на недовршено растително и сто-
чарско производство во земјоделството. 

Член 20 
Врз товар на обртните средства по основ на за-

лихите на стоки се пресметува набавната вредност 
на тие стоки. 
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Член 21 
Износите пресметани врз товар на обртните сре-

дства по основ на залихите на недовршени произ-
води, Полупроизводи и делови, како и на готови 
производи во согласност со чл. 18 (и 19 на овој за-
кон, на крајот на годината не можат да бидат по-
големи од износите на вредноста утврдена според 
просечната продажна цена на тие производи ос-
тварена во последниот месец од продажбата, однос-
но (во последните три месеци на продажбата. 

Набавната вредност пресметана врз товар на 
одделни стоки на залихи не може на крајот на 
годината да биде поголема од вредноста на тие 
стоки утврдена според просечната продажна цена 
остварена во последниот месец на продажбата од-
носно во 'последните три месеци на продажбата. 

Ако основната организација на крајот на годи-
ната утврди дека износите врз товар на обртните 
средства по основ на залихите во случаите од ст. 
1 !и 2 на овој член се поголеми од Износите на 
вредноста утврдена ^според (просечните продажни 
цени, должна е разликата да ја надомести од вкуп-
ниот приход. 1 

Сојузниот извршен совет ќе го пропише начи-
нот на утврдување на просечните продажни цени 
остварени во последниот месец на продажбата, од-
носно во последните три месеци на продажбата, на-
чинот на утврдување на цените на одделни видо-
ви залихи искажани во книговодството и начинот 
на пресметување на разликите \во цените. 

III. УТВРДУВАЊЕ И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ЗА-
ЕДНИЧКИОТ ПРИХОД И ЗАЕДНИЧКИОТ 

ДОХОД 

Утврдување и распоредување на заедничкиот 
!приход 

1. Заеднички одредби 
Член 22 

Заеднички приход, во смисла на 1овој закон, 
претставува приходот што е остварен во согласност 
со самоуправната спогодба за здружување на тру-
дот и средствата, и тоа: 

1) со продажба на производи или услуги што 
се резултат на заедничкиот труд на работниците во 
две или џовеќе основни организации кои се во со-
став на една работна организација или повеќе ра-
ботни организации (фазно производство, односно 
производство на производи што се вградуваат во 
единствен производ); 

2) со продажба на производи и услуги во сора-
ботка на производствени и други основни организа-
ции и организации на здружен труд што се занима-
ваат со работи на прометот на стоки и услуги. 

3) со продажба на производи или услуги што се 
резултат од здружување на труд и средства на зем-
јоделците во рамките на земјоделска задруга, основ-
на организација на кооперанти и здружување на 
овие организации со организациите на здружен 
труд. 

Заедничкиот приход остварен со продажба на 
производи или услуги што е резултат од заеднички 
труд на две или повеќе основни организации (во 
натамошниот текст: приход од заеднички труд) се 
утврдува и распоредува, во согласност со самоуп-
равната спогодба, ^о основна работна или сложена 
организација на здружен труд, во деловна заедница 
или земјоделска задруга преку која е остварен за-
еднички приход односно реализиран заеднички про-
извод или услуга. 

Заедничкиот приход остварен со продажба на 
производи или услуги во соработка помеѓу про-
изводствени и други основни организации и орга-
низации на здружен труд што се занимаваат со ра-
боти на прометот на стоки и услуги (во натамош-
ниот текст: приход од заедничко работење) се ут-

врдува и распоредува во согласност со Самоуправ-
ната спогодба во организацијата на здружен труд 
која се занимава со работи на прометот на стоки и 
услуги на големо, односно во организацијата на 
здружен труд која се занимава со извоз на стоки и 
услуги, ако со закон не е определено поинаку. 

Член 23 ( 
Заедничките приходи од член 22 на овој закон 

се утврдуваат според одредбите на чл. 6 до 8 на 
овој закон. 

2) Заеднички приход остварен со продажба на про-
изводи или услуги кои се резултат на заеднички 

труд на две или повеќе основни организации 
Член 24 

Основната организација-учесник во фазно ћро-
изводство, производител на производ што се вгра-
дува во единствен производ, учесник во заеднич-
кото вршење на услуги, односно друг учесник во 
заедничкиот труд, ги пресметува според одредбите 
на чл. 12 до 18 од овој закон материјалните трошо-
ци, амортизациј,ата и временските разграничувања 
во деловите што се однесуваат на тие производи и 
услуги. 

Врз товар на обртните средства по основ на за-
лихите на недовршено производство, на Полупро-
изводи и делови на сопственото производство, го-
тови производи и производи што се вградуваат во 
заеднички производ, основната организација од 
став 1 на овој член ги (Пресметува износите утвр-
дени според чл. 18 и 19 на овој закон. ) 

Износите пресметани според одредбата на став 
2 од овој член за производите што основната орга-
низација и ги предала на основната организација 
од наредната фаза на производство, на основната 
организација која врши вградување на тој производ 
во единствениот производ, на основната организа-
ција, на работната организација, односно на сложе-
ната организација на здружен труд која на пазарот 
ќе го продаде тој производ, основната организација 
што го предала производот ги искажува како свои 
трошоци сторени заради остварување на вкупниот 
приход по основ на учество во приходот од заед-
нички труд. 

Трошоците од (став 3 на овој член се надоме-
стуваат од делот на вкупниот приход на основната 
организација што е остварен со учество во приход 
од заеднички труд, непосредно по извршениот рас-
поред на тој приход, односно во роковите во кои 
тој распоред мора да биде извршен. 

Член 25 ) 
Приходите од заеднички труд ги распоредува 

основната организација, работната организација, од-
носно сложената Организација на здружен труд 

делојвната заедница и земјоделската задруга преку 
која е остварен приход од заеднички труд според 
основите и мерилата утврдени во сомоуправната спо-
годба за здружување на трудот и средствата на ос-
новната организација што учествувала во создава-
њето на приходите, и тоа: 

1) привремениот распоред на приходот од заед-
нички труд — најдоцна во рок од три дена од денот 
кога е остварен приходот; 

2) конечниот распоред на приходот ОД заеднич-
ки труд — најдоцна во рок од петнаесет дена од де-
нот на истекот на периодот за кој според одред-
бите на овој закон се врши привремен распоред на 
доходот за приходите остварени во тој период, од-
носно во рок од дваесет дена од денот на истекот 
на годината за приходите остварени во таа година. 

Член 36 
Основната организација, работната организаци-

ја, односно сложената организација на здружен 
труд, деловната заедница и земјоделската задруга, 
која привремено го распоредила приходот од заед-
нички труд, е должна во роковите утврдени со 
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самоуправната спогодба за здружување на трудот 
и средствата, а најмалку еднаш месечно да достави 
до основните организации на кои се распоредува 
заедничкиот приход писмена пресметка за привре-
мениот распоред на заедничкиот приход во соглас-
ност со самоуправната спогодба. 

Организацијата на здружен труд од став 1 на 
овој член ја доставува конечната пресметка за ра-
споредот на приходот од заеднички труд во пис-
мена форма до основните организации на кои се 
распоредува заедничкиот приход, најдоцна во рок 
од петнаесет дена од денот на истекот на периодот за 
кој се составува периодичната пресметка, односно 
во рок од дваесет дена од денот на истекот на го-
дината. I , 

Член 27 
Основната организација, работната организаци-

ја, односно сложената организација ца здружен 
труд, деловната заедница и земјоделската задруга од 
член 25 на овој закон, е должна, истовремено со 
привремениот распоред на приходот од заеднички 
труд во смисла на член 26 од овој закон, на жиро-
-сметките на основните организации на кои е рас-
пореден заедничкиот приход, да го уплати износот 
на приходот, или да им даде инструменти за обез-
бедување на плаќањето во согласност со одредбите 
од сојузниот закон со кој се уредува обезбедува-
њето на плаќањето помеѓу корисниците на опште-
ствени средства, чиј рок на втасаност не може да 
падне по истекот на петтиот ден од денот на вта-
саноста на рокот за плаќањето според инструментите 
за обезбедување на плаќањето што организацијата 
на здружен труд ги примила од купувачот. 

Член 28 
Основните организации од член 24 став 1 на 

овој закон ќе извршат најдоцна во роковите за ко-
нечна пресметка на приходот од заеднички труд, и 
меѓусебно пресметување на обврските по основ на 
производите примени во фазното производство за-
ради вградување во единствен производ, односно 
друг вид на заеднички труд, кои се потрошени во 
основната огранизација за други намени, оштетени 
или уништени, во согласност со 'самоуправната спо-
годба. I 

3) Заеднички приход остварен со продажба на про-
изводи или услуги со соработка на производствени 
и други основни организации и организации на здру-
о/сен труд што се занимаваат со работи на прометот 

на стоки и услуги 

I Член 29 
Организацијата на здружен труд која се зани-

мава со промет на стоки и услуги на големо ги ис-
кажува 'производите преземени од производствени-
те и другите основни организации по основ на рабо-
тењето од член 22 став 3 на овој закон (во натамош-
ниот текст: заедничко работење) до нивната про-
дажба како залиха, по вредностите утврдени со са-
моуправната спогодба за здружување на трудот и 
средствата. 

Производствените и други основни организа-
ции залихите на производи предадени на ор-
ганизацијата на здружен труд која се занимава со 
промет на стоки и услуги на големо (став 1 од овој 
член) ги искажуваат врз товар на обртните средства 
во износите утврдени според член 24 став 2 од овој 
закон. 

Залихите од ста(в 1 на овој член во производ-
ството и прометот, организацијата на здружен труд 
која се занимава со промет на стоки ѓи услуги на 
големо и про,изводствената и друга основна органи-
зација ги покриваат од здружените обртни средства 
во согласност со самоуправната спогодба со која ги 
уредиле меѓусебните односи во остварувањето на 
заеднички приход. 

Организацијата на здружен труд која се зани-
мава со промет на стоки и услуги на големо може 
да одлучи производите преземени од производстве-
на и друга основна организација (во натамошниот 
текст: основна производствена организација) да ги 
искажува по вредностите утврдени врз основа на 
стандардот на трошоците, ако тој стандард е утвр-
ден врз основа на самоуправната спогодба и со таа 
спогодба предвиден како основа За пресметување 
и распоредување на приходот од заедничко рабо-
тење. 

Член 30 
Приходот од заедничко работење организација-

та на здружен труд која се занимава со промет на 
стоки и услуги на големо го распоредува во целост 
на основните организации што учествувале во не-
говото остварување. 

Приходот од заедничко работење привремено се 
распоредува истовремено на сите основни органи-
зации најдоцна наредниот ден по неговото оства-
рување. 

Конечното пресметување на распоредот на при-
ходот од заедничко работење организацијата на 
здружен труд која се занимава со промет на стоки 
и услуги на големо го врши во роковите утврде-
ни со самоуправната спогодба, кои не можат да 
бидат подолги од роквоите утврдени со овој закон 
за привремено распоредување на доходот, односно 
за конечно распоредување на доходот. 

Конечната пресметка од став 3 на овој 
член организацијата на здружен труд која се 
занимава со промет на стоки и услуги на големо 
и ја доставува до основната организација што уче-
ствувала во неговото остварување најдоцна во рок 
од осум дена од денот на истекот на пресметков-
ниот период, односно најдоцна во рок од дваесет 
дена од денот на истекот на годината. Со таа пре-
сметка се опфаќа вредноста на сите производи и 
услуги што организацијата на здружен труд која 
се занимава со промет на стоки и услуги на големо 
ги продала во тој период. 

Истовремено со конечната пресметка, органи-
заишата на здружен труд која се занимава со про-
мет на стоки и услуги на големо е должна разли-
ката на износите помеѓу привремената и конечната 
пресметка да ја уплати на жиро-сметката на ос^ 
новната организација. Ако со конечната пресметка 
се утврди дека според привремената пресметка на 
основната организација и е платен износ поголем 
од износот од конечната пресметка, основната ор-
ганизација е должна, веднаш по приемот на ко-
нечната пресметка, на организацијата на здружен 
труд која се занимава со промет на стоки и услуги 
на големо да и ја уплати таа разлика. 

По исклучок од одредбите на ст. 2 и 5 од овој 
член, ако организацијата на здружен труд која се 
занимава со промет на стоки и услуги на големо 
продала производи со наплата обезбедена со про-
пишаните инструменти за обезбедување на плаќа-
њето, наместо плаќање може да даде инструменти 
за обезбедување на плаќањето, со тоа што рокот за 
плаќање според тие инструменти Не Може да падне 
по истекот на петтиот ден од денот на втасаноста на 
наплатата на продадените производи. 

I Член 31 
Во рокот за конечна пресметка од член 30 на 

овој закон, основната производствена организација 
и организацијата на здружен труд која се занима-
ва со промет на стоки и услуги на големо ќе из-
вршат меѓусебна пресметка и плаќање на обврс-
ките по основ на оштетување ил,и други недоста-
тоци на производот кој поради тоа не може да се 
продаде, а во согласност со самоуправната спогодба. 

Член 32 
Одредбите на чл. 29 до 31 од овој закон се при-

менуваат и врз пресметката ,на приходот од заед-
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ничко работење помеѓу организацијата на здружен 
труд која продава стоки на мало и врши услуги и 
основната организација чии производи ги продава, 
а со која непосредно работи. 

Член 33 I ; 

Заедничкиот приход остварен со продажба на 
производи или услуги во соработка на 'производ-
ствени и други основни организации и организации 
на здружен труд 1што се занимаваат со извоз на 
стоки и услуги, организацијата на здружен труд 
која се занимава со извоз на стоки и услуги го 
утврдува и го распоредува според одредбите на чл. 
29 до 31 од овој закон. 

4) Заеднички приход од работите на увоз, застап-
ништво и посредување 

Член 34 
Приходите што организациите на здружен труд 

ќе ги остварат со вршење работи на увоз, застап-
ништво и посредување претставуваат заеднички 
приход, кој тие организации и организациите на 
здружен труд со кои работат го распоредуваат спо-
ред основите и мерилата утврдени со самоуправната 
спогодба, во согласност со сојузен закон. 

Заедничкиот приход од став 1 на овој член го 
распоредува организацијата на здружен труд која 
се занимава со работи на увоз, застапништво и по-
средување за периодите за кои според одредбите 
на овој закон привремено се распоредува доходот 
и по истекот на годината. 

Писмената пресметка на распоредот на заед-
ничкиот приход од организацијата на здружен труд 
која се занимава со работи на увоз, застапништво и 
посредување ја доставува до организациите на здру-
жен труд со кои работи најдоцна во рок од дваесет 
дена од денот на истекот на периодот за кој се врши 
пресметувањето. 

Во рокот од став 3 на овој член организацијата 
на здружен труд која се занимава со работи на 
увоз, застапништво и посредување, е должна да 
уплати дел од заедничкиот приход што им припаѓа 
на организациите на здружен труд со кои работи 
на нивната жиро-сметка, односно девизна сметка. 

5) Заеднички приходи од работите од продажба на 
стоки и услуги на мало 

Член 35 
Организациите на здружен труд што се зани-

маваат со работи на прометот на стоки и услуги 
на мало и производствените и други организации 
на здружен труд со кои работат, го остваруваат и 
распоредуваат заедничкиот приход според условите 
и на начинот што се утврдени со самуоправната 
спогодба, во согласност со сојузен закон. 

Писмената пресметка на распоредот на заед-
ничкиот приход од став 1 на овој член се врши во 
роковите и на начинот што се пропишани во член 
34 ст. 2 до 4 од овој закон. ' 

2. Утврдување и распоредување на заедничкиот 
доход 

1) Заеднички одредби 

Член 36 
Под заеднички доход, во смисла на овој закон, 

се подразбира доходот, и тоа: 
1) што заеднички ќе го остварат основната ор-

ганизација која во своето работење користи сред-

ства нз други основни организации и основните ор-
ганизации што ги здружиле тие средства, а кои 
по тој основ имаат право на учество во заедничкиот 
доход; 

, 2) што заеднички ќе го оствари основна орга-
низација, земјоделска задруга или договорна орга-
низација на здружен труд, која во своето работе-
ње користи земјиште, средства на трудот односно 
други средства што во основна организација, зем-
јоделска задруга или договорна организација ги 
здружиле земјоделци односно други работни луѓе 
што го вршат трудот со средства во сопственост на 
граѓани, а кои по тој основ имаат право на учество 
во заеднички остварениот доход; 

3) што заеднички ќе го остварат основните ор-
ганизации и другите самоуправни организации и 
заедници во рамките на банката или на друга фи-
нансиска организација, односно во рамките на са-
моуправната интересна заедница на материјалното 
производство или во друга форма на здружување 
на трудот и средствата. 

2) Заеднички доход по основ на користење на здру-
жени средства 

Член 37 
Заедничкиот доход се утврдува така што од 

приходот остварен од работењето што го врши 
основната организација со користење средства на 
други основни организации, ќе се надоместат мате-
ријалните трошоци и амортизацијата пресметана 
според минималните стапки пропишани со закон, 
освен износите што можат временски да се разгра-
ничат односно да се стават врз товар на обртни 
средства по основ на залихи, ед во согласност со 
одредбите од овој закон што се однесуваат на ут-
врдувањето и распоредувањето на вкупниот при-
ход на основната организација. 

Работниците во основната организација мо-
жат со самоуправна спогодба за здружување на 
труд и средства да утврдат за пресметка на заед-
ничкиот доход да ги користат и стандардите на 
материјалните трошоци или друг договорен кри-
териум. 

Ако пресметката на работењето се врши според 
стандардот за тршоците или според друг договорен 
критериум, така утврдениот заеднички доход слу-
жи како основа за распоредување на заедничкиот 
доход од став 1 на овој член. 

Основната организација што стекнува доход со 
користење средства на други основни организации 
го утврдува својот доход кога од вкупниот приход 
ќе ги надомести фактичните материјални трошоци 
и трошоците за амортизацијата според минималните 
ставки пропишани со закон. 

Член 38 
Заедничкиот доход се распоредува во целост на 

основните организации што учествувале во негово-
то остварување, а според основите и мерилата ут-
врдени со самоуправната спогодба, во согласност 
со закон, и тоа: 

1) на дел што им припаѓа на работниците на 
основната организација што ќе остварат заеднички 
доход за лични доходи и заедничка потрошувачка, 
и за намирување на обврските од доходот што во 
врска со остварувањето на заедничкиот доход се 
утврдени со самоуправна спогодба за здружување 
на труд и средства, како и за проширување на ма-
теријалната основа на трудот според придонесот на 
работниците во остварувањето на заедничкиот до-
ход; 

2) на дел за поврат на вредноста на здружените 
средства и за надомест за стопанисување со здру-
жените средства. 
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Ако делот на заедничкиот доход за стопанису-
вање со здружените средства содржи и поврат на 
вредноста на здружените средства, тој дел се ис-
кажува посебно. 

Член 39 
Основните организации што склучуваат само-

управна спогодба за меѓусебните односи во оства-
рувањето на заеднички доход, се должни со таа 
спогодба да ја утврдат максималната височина на 
надоместот за стопанисување со здружените сред-
ства, како дел од учеството во доходот. 

Височината на надоместот за стопанисување со 
здружени средства, како дел од учеството во до-
ходот се утврдува во согласност со единствените 
начела, кога тие начела се предвидени со сојузен 
закон. 

За износот на разликата на надоместот од став 
1 на овој член и вкупното учество во доходот ос-
новната организација го намалува износот на сред-
ствата што ги здружила, со тоа што може повторно 
да ги здружи ако со самоуправната спогодба за 
здружување не е определено поинаку. 

Член 40 
Привременото распоредување на заедничкиот 

доход, ако е тоа предвидено со самоуправна спо-
годба може да се врши во роковите утврдени со 
самоуправната спогодба, кои не можат да бидат 
подолги од роковите за привремено распоредување 
на доходот утврдени со овој закон. 

Конечното распоредување на заедничкиот до-
ход се врши за календарската година. 

Основната организација која во своето работе-
ње користи средства на други основни организации 
е должна, на начинот утврден со самоуправната 
спогодба, да состави конечна пресметка на заеднич-
киот доход и распоред на заедничкиот доход нај-
доцна во рок кој не може да биде подолг од рокот 
за конечното распоредување на доходот утврден 
со овој закон. 

Член 41 
Обврските по основ на учеството во заедничкиот 

доход се плаќаат најдоцна во рокот од член 41 
став 3 на овој закон што е определен за конечната 
пресметка на учеството на основните организации 
во заедничкиот доход. 

Член 42 
Се смета дека во работењето на основната ор-

ганизација која користи средства на други основни 
организации настанала загуба, во смисла на овој 
закон, ако остварениот заеднички доход, утврден 
според одредбите на член 40 од овој закон, е по-
мал од збирот на износот на исплатените аконтации 
на личните доходи на работниците за работа во 
тоа работење до височината утврдена со самоуправ-
на спогодба за здружување на трудот и средства-
та, износот на личните доходи загарантирани со 
закон за периодот за кој не се исплатени аконта-
ции на личните доходи и на износот на обврските 
што според законот се намируваат од доходот, а 
во врска со тоа работење. 

Загубата настаната во работењето во кое се 
користат средства на други основни организации ја 
покриваат основните организации согласно со ме-
ѓусебната одговорност утврдена со самоуправната 
спогодба за тоа работење. Ако основната организација 
која здружила средства загубата ја покрива врз 
товар на својот доход, должна е да го намали сво-
јот доход за износот на загубата. 

Во годината во која настанала загубата од став 1 
на овој член не се остварува учеството во заеднич-
киот доход по основ на здружените средства. 

Во случајот од став 1 на овој член, здружените 
средства не се враќаат ако со самоуправната спо-
годба за здружување на трудот и средствата е оп-
ределено повратот на здружените средства да се 
врши со учество во заедничкиот доход. Здружени-
те средства се враќаат ако со самоуправната спо-
годба е определено повратот на тие средства да се 
врши од деловните средства независно од оства-
рениот заеднички доход. 

3) Утврдување и распоредување на доходот по основ 
на користење средства на странски лица 

Член 43 
Основната организација која во своето работе-

ње користи средства на странски лица кои по тој 
основ имаат право на учество во доходот, посебно 
го пресметува работењето што го врши со користе-
ње на тие средства, во согласност со одредбите на 
чл. 37 до 40 од овој закон. 

3. Заеднички остварен доход по основ на здружува-
ње на трудот и средствата на земјоделците 

Член 44 
Основна организација, земјоделска задруга или 

основна организација на кооперанти во која зем-
јоделците го здружиле непосредно својот труд, 
земјиште, средства на трудот односно други сред-
ства на кои имаат право на сопственост, посебно го 
пресметува работењето што го врши во рамките на 
здружувањето на труд и средства со земјоделците. 

Со самоуправна спогодба за здружување на 
труд и средства на земјоделците во основна орга-
низација, во земјоделска задруга или во основна 
организација на кооперанти се уредува начинот на 
преземање на производите и услугите на земјодел-
ците и начинот на пресметување во основната ор-
ганизација. 

Заедничкиот приход односно заедничкиот до-
ход настанат со работењето од став 1 на овој член, 
се утврдува според одредбите од овој закон што се 
однесуваат на утврдувањето и распоредувањето на 
заедничкиот приход и заедничкиот доход, со тоа 
што за секој здружен земјоделец се прави прес-
метка. 

Член 45 
Основната организација, земјоделската задруга 

или основната организација на кооперанти од член 
44 на овој закон привремено го распоредува заед-
ничкиот приход и заедничкиот доход во роковите 
утврдени со самоуправна спогодба за здружувањето, 
кои не можат да бидат подолги од роковите за при-
времено распоредување на доходот на основната 
организација утврдени со овој закон. 

Конечното утврдување и распоредување на заед-
ничкиот приход и на заедничкиот доход се врши 
по завршната сметка на основната организација, 
земјоделската задруга и основната организација на 
кооперанти. 

Основната организација, земјоделската задру-
га или основната организација на кооперанти, при 
привременото и конечното распоредување на заед-
ничкиот приход и заедничкиот доход, истовремено 
со издвојување дел од заедничкиот доход за лични 
доходи и за заедничка потрошувачка на работни-
ците, издвојува и дел од заедничкиот доход кој им 
припаѓа на земјоделците по основ на резултатите 
од нивниот труд и придонесот со тој труд кон ос-
тварувањето на заедничкиот доход, а при распоре-
дувањето на дел од заедничкиот доход за проширу-
вање на материјалната основа на трудот изводјува 
и дел од заедничкиот доход што им припаѓа на 
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земјоделците по основ на користење на средствата 
на трудот и земјиштето што ги здружиле — с^ во 
согласност со основите и мерилата за распоредување 
на заедничкиот доход утврдени со самоуправна спо-
годба. 

IV. УТВРДУВАЊЕ И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДО-
ХОДОТ И НА ЧИСТИОТ ДОХОД НА ОСНОВНА-

ТА ОРГАНИЗАЦИЈА 

1. Утврдување и распоредување на доходот на ос-
новната организација 

Член 46 
Доходот на основната организација се добива 

кога од вкупниот приход ќе се надоместат матери-
јалните трошоци и трошоците за амортизација спо-
ред минималните стапки пропишани со законот, ос-
вен материјалните трошоци што според одредбите 
од рвој закон се разграничуваат или пресметуваат 
врз товар на обртните средства по ,основ на залихи. 

Член 47 к / 
Доходот на основната организација се распоре-

дува на: 
— обврските спрема основните организации што 

вршат дејности на образование, наука, култура, 
здравство, социјална заштита и други општествени 
дејности, а стекнуваат доход односно остваруваат 
вкупен приход со слободна размена на трудот, за 
кои е определено со закон да се намируваат од 
доходот на основната организација; 

— обврските со кои се обезбедува социјалната 
сигурност на работниците, за кои е определено со 
закон да се намируваат од доходот на основната 
организација; 

— обрвските за задоволување на општите оп-7ествени потреби утврдени со закон; 

— обврските спрема работните заедници што вр-
шат работи од заеднички интерес за основните ор-
ганизации во работна организација или во друга 
организација на здружен труд; 

— издатоците сторени за зачувување, унапреду-
вање и заштита на човековата работна и животна 
средина, ако со закон не е определено да се на-
доместуваат од материјалните трошоци; 

— членарини^, односно придонесите на сто-
панските комори и на други општи здруженија на 
организациите на здружен труд; 

— издатоците за општонародната одбрана и оп-
штествената самозаштита; 

— издатоците за амортизација над износот прес-
метан според минималните стапки; 

— паричните казни за стопански престапи и 
прекршоци, административните такси и судските 
трошоци; 

—,премиите за осигурување на општествените 
средства; 

— други издатоци сторени за извршување на 
обврски определени со закон што се преземени со 
самоуправна спогодба или со договор, односно на 
други обврски пропишани со закон; — чистиот доход на основната организација. 

Под премии за осигурување на општествените 
средства од алинеја 10 на став 1 од овој член се 
подразбираат премиите за осигурување на основни-
те средства и обртните средства и премиите на оси-
гурување на работниците од последиците на несре-
ќа при вршење работи на основната организација 
(премии за осигурување на сообраќајниот персонал, 
премии за осигурување на работниците кои вршат 
превоз на пари и други вредносници, премии за 
осигурување на работниците врз монтажни и дру-
ги слични работи, премии за осигурување на ра-
ботниците кои работат врз работи опасни за живо-
тот или штетни за здравјето во производството на 

убојни и експлозивни средства), како и премии за 
осигурување на патници во сообраќајот. 

Член 48 
Премиите за осигурување и други издатоци, 

КОИ според одредбите од овој закон се намируваат 
од доходот на основната организација, ако се пла-
тени однапред, се надоместуваат од доходот во пе-
риодот на кој се однесуваат, освен делот кој спо-
ред одредбите од овој закон се засметува во вред-
носта на залихите. 

Член 49 
Делот од доходот на основната организација 

кој е резултат на исклучителни погодности од 
член 111 став 1 на Законот за здружениот труд, 
основната организација го распоредува за намени-
те утврдени со закон или со самоуправна спогодба. 

2. Утврдување и распоредување на чистиот доход 
на основната организација 

Член 50 
Чистиот доход на основната организација е 

дел од доходот кој настанува кога од доходот ќе 
се издвојат обврските и издатоците од став 1 
алинеи 1 до 11 на член 47 од овој закон. 

Член 51 
Работниците во основната организација го рас-

поредуваат чистиот доход на основната организа-
ција за лични доходи, за заедничка потрошувачка, 
за унапредување и проширување на материјалната 
основа на трудот и за создавање и обновување на 
резервите, во согласност со законот и со самоуп-
равниот општ акт со кој се утврдуваат основите и 
мерилата според кои се врши распоредување на 
чистиот доход на основната организација. 

3. Работење на основната организација која има 
загуба во работењето 

Член 52 
Основната организација има загуба во работе-

њето (во натамошниот текст: работи со загуба) ако 
по завршната сметка не оствари доход во височи-
ната потребна да се надоместат средствата за при-
времено пресметаните и исплатени лични доходи 
или да се намират личните доходи загарантирани 
со закон за пресметковниот период на работењето 
за кој не се привремено пресметани и исплатени 
лични доходи, односно за кој не се намирени лич-
ните доходи загарантирани со закон. 

Основната организација работи со загуба по 
периодичната пресметка, ако по таа пресметка не 
оствари доход во височина потребна да се надоме-
стат личните доходи од став 1 на овој член што се 
однесуваат на тој пресметковен период. 

4. Привремено и конечно утврдување и распореду-
вање на доходот 

Член 53 / 

Основната организација во текот на годината 
привремено го утврдува и распоредува доходот во 
периодичната пресметка, во рокот пропишан со 
закон за поднесување на периодичната пресметка. 

При привременото утврдување и распоредува-
ње на доходот, обврските по основ на данокот од 
доходот и придонесот од доходот се утврду-
ваат во зависност од остварениот доход на 
начинот пропишан за конечно утврдување и рас-
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поредување на доходот. Усогласувањето на плате-
ните аконтации на данокот и на придонесот од до-
ходот со пресметковните износи на тие обврски се 
врши во согласност со законот, односно во соглас-
ност со самоуправната спогодба. Овие издатоци се 
надоместуваат од доходот во износите што се од-
несуваат на периодот за кој се врши привремено 
утврдување и распоредување на доходот. 

По исклучок од одредбата на став 2 од о!вој 
член, дел од чистиот доход привремено распореден 
за заедничка потрошувачка во делот наменет за 
задоволување на потребите на домувањето основ-
ната организација користи во текот на годината за 
тие потреби, во согласност со самоуправниот 
општ акт за распоредување на чистиот доход. 

Средствата на заедничката потрошувачка на-
менети за потребите на домувањето од став 3 на 
овој член, како и средствата од личните доходи на 
работниците здружени во фондот на заедничката 
потрошувачка, основната организација може во 
текот на годината да ги здружува за задоволува-
ње на потребите на домувањето во самоуправната 
интересна заедница за домување. 

Со привремено распоредување на чистиот до-
ход се покриваат исплатените аконтации на лич-
ните доходи и износите на привремено пресмета-
ните лични доходи кои не се исплатеа , а се одне-
суваат на периодот за кој се врши привремено ут-
врдување и распоредување на чистиот доход, ос-
вен износите кои според одредбите на овој закон 
се ставаат врз товар на обртните средства по ос-
нов на залихите. Дел од чистиот доход привремено 
распореден за заедничка потрошувачка, за проши-
рување на материјалната основа на трудот и за 
резервите, се користи за покритие на платените 
аконтации по основ на обврските што паѓаат врз 
товар на овие средства, ако нивното плаќање е 
утврдено со закон, а преостанатиот дел се користи 
за обртни средства. 

Член 54 
Ако работниците во основната организација не 

можат да обезбедат средства за лични доходи спо-
ред основите и мерилата утврдени со самоуправ-
ниот општ акт, ниту, средства за унапредување и 
проширување на материјалната основа на трудот 
во височината предвидена со самоуправната спо-
годба (минимална акумулација), или ако утврдат 
дека не остваруваат резултати од својот труд и од 
работењето на основната организација со кои се 
обезбедува континуитет во репродукцијата и ре-
довното работење на основната организација, дол-
жни се да донесат програма на мерки за отстрану-
вање на тие растројства. 

Работниците во основната организација од 
став 1 на овој член се должни да ги утврдат при-
чините поради кои не е остварена минималната 
акумулација и да преземат мерки за отстранување 
на причините поради кои таа не е остварена. 

Во случаите од ст. 1 и 2 на овој член, основната 
организација за својот деловен резултат ќе го из-
вести надлежниот орган на општината на чија те-
риторија е седиштето на основната организација. 

Основните организации за производство со по-
себна намена, што ќе ги утврди Сојузниот извр-
шен совет, се должни за причините поради кои не 
е остварена минималната акумулација да го изве-
стат и Сојузниот секретаријат за народна одбрана. 

Член 55 
Ако основната организација во периодичната 

пресметка утврди дека работи со загуба (има загу-
ба во периодичната пресметка), работниците на таа 
организација се должни во рокот за поднесување 
на периодичната пресметка да ги утврдат, и тоа: 

1) причините поради кои основната организа-
ција работи со загуба; 

2) одговорностите на работоводниот орган и на 
одделни работници за настанатите загуби; 

3) рокот ро кој ќе се донесе програма на мер-
ки за отстранување на причините за загубите. 

Рокот за донесување на програмата на мерки 
за отстранување на причините за загубите не мо-
же да биде подолг од петнаесет дена од денот на 
истекот ,на рокот за поднесување на периодичната 
сметка. 

За работењето со загуба, причините за настанати-
те загуби и за одговорноста на работоводниот ор-
ган и на одделни работници за настанатите загу-
би, основната организација ќе го извести собрани-
ето на општествено-полетачката заедница најдоц-
на во рок од пет дена по истекот на рокот за под-
несување на ,периодичната пресметка. За работе-
њето со загуба основната организација ќе ги 
извести и самоуправните интересни заедници на 
општествените дејности. 

Програмата на мерки за отстранување на при-
чините за загубите основната организација ја дос-
тавува до надлежниот орган на општествено-по-
литичката заедница на чија територија е седиште-
то на основната организација и до надлежната 
служба за општствено книговодство во рок од три 
дена од денот на донесувањето на програмата на 
мерки од став 2 на овој член. 

Надлежниот орган на собранието на опште-
ствено-политичката заедница ќе го определи начи-
нот на кој ќе се следи извршувањето на програма-
та на мерки за отстранување на причините пора-
ди кои основната организација работи со загуба. 

Ако надлежниот орган на собранието на оп-
штествено-политичката заедница утврди дека про-
грамата на мерки за отстранување на причините 
за загубите не се извршува, ќе му предложи, без 
одлагање, на собранието на општествено-политич-
ката заедница преземање на мерки што се презе-
маат во случај на општествена заштита на само-
управните права и општествената сопственост, под 
условите и на начинот што се утврдени со закон. 

Член 56 
Додека не ќе се изврши програмата на мерки 

за останување на причините за загубите од член 
55 на овој закон и додека не ќе почне да работи 
без загуба, основната организација може да испла-
тува аконтации на личните доходи најмногу до ви-
сочината: 

1) утврдена според самоуправниот општ акт за 
распределба на средствата за лични доходи, ако 
загубата е помала од износот на расположивите 
средства на резервата; 

2) утврдена со самоуправната спогодба, ако со 
таа самоуправна спогодба е утврдена обврската за 
меѓусебно покритие на загубите, под услов основ-
ните организации што ја презеле таа обврска да 
не работат со загуба и потребните средства да ги 
пренесат на жиро-сметката на основната органи-
зација која работи со загуба. 

В О' тој случај средствата на резервите од ^очка 
1 став 1 на овој член, не можат да се користат 
за други намени, освен за исплата на личните до-
ходи и за зачувување (на ликви,дноста на основната 
организација. 

Ако доходот на основната организација и сред-
ствата на резервите со кои таа располага не се 
доволни да се покријат аконтациите на личните 
доходи над личните доходи загарантирани со за-
кон, разликата, може да се покрие од фондот на 
заедничките резерви на начинот и под условите 
утврдени со Законот за средствата на резервите. 
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Член 57 
Во случајот од член 55 на овој закон, основ-

ната организација може да одлучи периодичната 
пресметка да ја составува по истекот на секој ме-
сец, и ако по таа пресметка утврди дека не работи 
со загуба, престануваат последиците од чл. 55 и 56 
на о^ој закон. 

Периодичната пресметка од став 1 на овој член 
основната организација ја доставува до надлежна-
та служба на општествното книговодство. 

Член 58 
Одредбите од чл. 55 и 56 на овој закон не се при-

менуваат врз периодичната пресметка за перио-
дот јануари—март односно за угостителските и ту-
ристичките организации на здружен труд за пери-
одот јануари—јуни, ако е нивната дејност од се-
зонски карактер. 

Сојузниот извршен совет ќе пропише што се 
смета како сезонско работење од став 1 на овој член. 

Член 59 V ^ 
Конечното утврдување и распоредување на до-

ходот и на чистиот доход, основната организација 
го врши во завршната сметка, во рокот пропишан 
со законот за поднесување на завршната сметка. 

V. УТВРДУВАЊЕ И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА 
ВКУПНИОТ ПРИХОД И НА ДОХОДОТ ВО РА-

БОТНА ЗАЕДНИЦА 

Член 60 
Под остварен вкупен приход што работната за-

едница ќе го оствари со слободна размена на тру-
дот со работници на основна организација, самоуп-
равна интересна заедница и друга самоуправна 
организација и заедница за кои врши работи од 
заеднички интерес од чл. 95 и 96 на Законот за 
здружениот труд, се подразбираат паричните из^ 
носи од чл. 6 и 7 на овој закона 

Вкупниот приход работната заедница го распо-
редува по одредбите на чл. 12 до 17 од овој закон. 

Член 61 
Работната заедница го утврдува доходот во со-

гласност со одредбите на чл. 95, 96 и 97 од Законот 
за здружениот труд. 

Ако доходот од став 1 на овој член е поголем 
од износот на доходот што на работниците на ра-
ботната заедница им припаѓа за личните доходи и 
за заедничката потрошувачка во согласност со са-
моуправната спогодба односно со договор, работ-
ниците на работната заедница таа разлика од дохо-
дот ја користат во согласност со таа самоуправна 
спогодба односно договор. 

Ако доходот од став 1 на овој член е помал од 
износот на доходот што на работниците на работ-
ната заедница им припаѓа за лични доходи и за 
заедничка потрошувачка во согласност со самоуп-
равната спогодба односно со договор, таа разлика 
се обезбедува најдоцна во рок од триесет дена од 
денот на истекот на рокот за поднесување на за-
вршната сметка, согласно со таа самоуправна спо-
годба односно договор. 

Член 62 
Работниците на работната заедница која не 

остварила до1волен доход се должни најдоцна во 
рок од триесет дена од денот пропишан за поднесу-
вање на завршната сметка односно во рок од петна-
есет дена од денот пропишан за поднесување на пе-
риодична пресметка да ги утврдат причините 
поради кои не 'оствариле доволен доход, како и 
одговорноста на одделни работници за тоа. 

Работниците на работната заедница која не 
остварила доволен доход се должни, најдоцна во 
рок од шеесет дена од денот на истекот на рокот 
пропишан за поднесување на завршната сметка, 

во согласност со работниците на основната органи-
зација и на други самоуправни организации и за-
едници за кои извршуваат работи од заеднички 
интерес, да утврдат и програма на мерки за от-
странување на причините поради кои не е оства-
рен доволен доход. 

Член 63 
Додека работната заедница не ќе ги отстрани 

причините поради кои не е остварен доволен доход, 
односно додека не ќе ги спроведе мерките од про-
грамата на мерки од член 62 став 2 од овој закон, 
исплатува аконтации на личните доходи според 
одредбите на чл. 55 и 56 од овој закон. 

Член 64 
Работната заедница привремено го утврдува и 

распоредува доходот во периодичната пресметка, а 
конечно го утврдува и распоредува во завршната 
сметка, според одредбите на овој закон што се од-
несуваат на привременото и конечното утврдување 
и распоредување на доходот во основната органи-
зација. 

VI. УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ПРИХОД И 
НА ДОХОДОТ ВО ЗЕМЈОДЕЛСКА ЗАДРУГА 

Член 65 
Земјоделската задруга која во својот состав 

нема основни задружни организации, основната за-
дружна организација и основната организација на 
кооперанти го утврдуваат вкупниот приход што е 
содржан во паричните износи од чл. 6 и 7 од овој 
закон. 

Земјоделската задруга која во својот состав 
нема основни задружни организации, основната за-
дружна организација и основната организација на 
кооперанти го распоредуваат вкупниот приход спо-
ред одредбите на овој закон што се однесуваат на 
распоредувањето на вкупниот приход на основната 
организација, со тоа што во материјални трошоци 
се пресметува и вредноста на производите презе-
мени од здружените земјоделци, пресметани според 
основите и мерилата утврдени во самоуправната 
спогодба. 

Одредбите на овој закон за привремено и ко-
нечно распоредување на доходот на основната ор-
ганизација сообразно се применуваат врз земјодел-
ската задруга која во својот состав нема основни 
задружни организации, врз основната задружна ор-
ганизација и основната организација на кооперанти, 
во согласност со законот. 

VII. УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ПРИХОД И 
НА ДОХОДОТ ВО ЗАНАЕТЧИСКИ И ДРУГИ 

ЗАДРУГИ 

Член бб 
Занаетчиската задруга и друга задруга го утвр-

дуваат вкупниот приход што е содржан во парич-
ните износи од чл. 6 и 7 на овој закон. 

Занаетчиската задруга и друга задруга го рас-
поредуваат вкупниот приход според одредбите на 
овој закон што се однесуваат на распоредувањето 
на вкупниот приход на основната организација, со 
тоа што во материтални трошоци ја засметуваат 
и вредноста на производите преземени од работните 
луѓе здружени во задругата, пресметани според 
основите и мерилата утврдени во самоуправната 
спогодба. 

Одредбите на овој закон за привременото и ко-
нечното распоредување на доходот на основната 
организација сообразно се применуваат врз зана-
етчиската задруга и врз друга задруга, во соглас-
ност со законот. 
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VIII. УТВРДУВАЊЕ И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА 
ВКУПНИОТ ПРИХОД И НА ДОХОДОТ ВО ДОГО-
ВОРНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Член 67 
Договорната организација на здружен труд го 

утврдува и распоредува вкупниот приход, доходот 
и чистиот доход според одредбите на овој закон 
што се однесуваат на утврдувањето и распоредува-
њето на вкупниот приход, на доходот и чистиот 
доход на основната организација, со тоа што од 
делот на чистиот доход што ќе остане по издвоју-
вањето на средствата за лични доходи и за заед-
ничката потрошувачка на работниците и на рабо-
товодителот, се распоредува делот на чистиот до-
ход што му припаѓа на работоводителот по основа 
на правото на сопственост во согласност со дого-
ворот за основањето на договорната организација. 

Одредбите на овој закон кои се однесуваат на 
основната организација што работи со загуба и 
одредбите за привременото и конечното утврдува-
ње и распоредување на доходот во основната ор-
ганизација се применуваат и врз договорната ор-
ганизација на здружен труд. 

Покритие на загубата во договорната органи-
зација се врши од средствата со кои располагаат 
работоводителот и работниците вработени во догово-
рната организација на здружен труд по критери-
умите што се утврдуваат со закон. 

IX. УТВРДУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ ВО БАН-
КИТЕ, ВО ДРУГИ ФИНАНСИСКИ ОРГАНИЗА-
ЦИИ И ВО ЗАЕДНИЦИТЕ НА ОСИГУРУВАЊЕ 
НА ИМОТИ И ЛИЦА ОДНОСНО ВО ЗАЕДНИЦИТЕ 

ЗА РИЗИЦИ 
Член 68 

Банките и други финансиски организации ги 
утврдуваат приходите по основ' на учество во рас-
пределбата на заедничкиот доход остварен во ос-
новната организација во која членовите на бан-
ката здружиле средства преку банката, камати на 
кредити, надомест за вршење банкарски услуги и 
други приходи што банката односно друга финан-
сиска организација ќе ги оствари со своето работе-
ње, што се содржани во наплатените парични из-
носи од член 6 на овој закон. 

Заедничкиот доход во банката, односно во дру-
га финансиска организација, се утврдува како дел 
на приходите од став 1 на овој член по намирува-
ње на трошоците на работењето во целост и по из-
двојување на средствата за работната заедница. 

Заедничкиот доход во банката се распоредува 
според одредбите на Законот за основите на кре-
дитниот и банкарскиот систем. 

Член 69 
Заедницата на осигурување на имоти и лица и 

заедницата за ризици, средствата за осигурување 
што се формираат од средствата на осигурениците 
(премија за осигурување) и од други приходи, ги 
утврдуваат како приходи во парични износи спо-
ред одредбите на член 6 од овој закон. 

Приходот на заедницата на осигурување на 
имоти и лица и на заедницата за ризици, се рас-
поредува според друг сојузен закон. 

X. УТВРДУВАЊЕ И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ВКУ-
ПНИОТ ПРИХОД. НА ДОХОДОТ ИНА ЧИСТИОТ 
ДОХОТ1 ЗА ПРЕТПРИЈАТИЈА И ПОГОНИ ВО 
СТРАНСТВО И ВО РАБОТНИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВО ОСНОВАЊЕ 

Член 70 
Основната организација која основа претприја-

тија и погони во странство и за мешовити прет-
пријатија во странство во кои учествува со свои 
средства над 50%, го утврдува и распоредува вку-

ниот приход, доходот и чистиот доход според од-
редбите од овој закон. 

Член 71 
Одредбите на овој закон се применуваат врз 

утврдувањето и распоредувањето на вкупниот при-
ход што работната организација во основање ќе го 
оствари на пазарот по основ на продажба на про-
изводи и услуги од пробно производство. 

XI. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 72 
Со парична казна од 50.000 до 1,000.000 динари 

ќе се казни за стопански престап основна органи-
зација, работна организација, сложена организа-
ција на здружен труд или друго општествено пра-
вно лице: 

1) ако заедничкиот приход не го утврди или го 
утврди спротивно на одредбата на член 23 од овој 
закон; 

2) ако приходот од заеднички труд не го рас-
пореди или го распореди спротивно на одредбите 
на чл. 24 до 28 од овој закон; 

3) ако приходот од заедничко работење не го 
распореди или го распореди спротивно на одредби-
те на чл. 29 до 33 од овој закон; 

4) ако заедничкиот приход од работи на увоз, 
застапништво или посредување не го распореди 
или го распореди спротивно на одредбата на член 34 
од овој закон; 

5) ако заедничкиот приход од работите од про-
дажба на стоки или услуги на мало не го распоре-
ди или го распореди спротивно на одредбата на член 
35 од овој закон; 

6) ако заедничкиот доход по основ на користе-
ње на здружени средства не го утврди или не го 
распореди или го утврди и распореди спротивно на 
одредбите на чл. 37 до 41 од овој закон; 

7) ако заедничкиот доход по основ на користе-
ње средства на странски лица не го утврди или не 
го распореди или го утврди или распореди спро-
тивно на одредбата на член 43 од овој закон; 

8) ако заедничкиот доход по основ на здружу-
вање на трудот и на средствата не го утврди или 
не го распореди или го утврди или распореди спро-
тивно на одредбите на чл. 44 и 45 од овој закон. 

За стопанскиот престап од став 1 на овој член 
ќе се казни и одговорното лице во основната орга-
низација, во работната организација, во сложената 
организација на здружен труд или во друго оп-
штествено правно лице со парична казна од 5.000 
до 30.000 динари. 

Член 73 
Со парична казна од 50.000 до 500.000 динари 

ќе се казни за стопански престап основна органи-
зација или друга организација на здружен труд; 

1) ако вкупниот приход не го утврди или го 
утврди спротивно на одредбите на чл. 6 до 11 од 
овој закон; 

2) ако материјалните трошоци ги пресмета 
спротивно на одредбите на чл. 13 до 16 од овој за-
кон; 

3) ако временските разграничувања ги пресме-
та спротивно на одредбата на член 17 од овој за-
кон; 

4) ако вредноста на залихите ги пресмета спро-
тивно на одредбите на чл. 18 до 21 од овој закон; 

5) ако доходот не го распореди или го распо-
реди спротивно на одредбите на чл. 47 и 49 на овој 
закон; 

6) ако загубата во работењето ја утврди спро-
тивно на одредбата на член 52 од овој закон; 

7) ако работи со загуба а не го преземе дејст-
вието од член 57 од овој закон; 

8) ако исплатува аконтации на лични доходи 
спротивно на одредбата на член 56 од овој закон; 
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9) ако во текот на годината, во пропишаните 
рокови не изврши привремено утврдување или 
распоредување на доходот или го изврши спротивно 
на одредбите на чл. 53, 56 и 57 од овој закон; 

10) ако во пропишаниот рок не изврши конеч-
но утврдување на доходот и распоредување на до-
ходот или ќе го изврши спротивно на одредбата на 
член 59 од овој закон. 

За стопанскиот престап од став 1 на овој член 
ќе се казни и одговорното лице во основната орга-
низација или во друга организација на здружен 
труд со парична казна од 5.000 до 35.000 динари. 

Член 74 
Со парична казна од 50.000 до 500.000 динари ќе 

се казни за стопански престап работна заедница: 
1) ако вкупниот приход не го утврди или го 

утврди спротивно на одредбата на член 60 од овој 
закон; 

2) ако доходот не го утврди или го утврди 
спротивно на одредбите на член 61 од овој закон; 

3) ако не ги утврди причините поради кои не 
остварила доволен доход или ако не утврди про-
грама на мерки за отстранување на тие причини 
(член 62); 

4) ако исплати аконтации на личните доходи 
спротивно на одредбата на член 63 од овој закон; 

5) ако привремено или конечно го утврди или 
распореди доходот спротивно на одредбата на член 
64 од овој закон. 

За стопанскиот престап од став 1 на овој член 
ќе се казни и одговорното лице во работната за-
едница со парична казна од 5.000 до 25.000 динари. 

Член 75 
Со парична казна од 50.000 до 500.000 динари 

ќе се казни за стопански престап земјоделска за-
друга која во својот состав нема основни задружни 
организации, основна задружна организација или 
основна организација на кооперанти ако вкупниот 
приход, доходот и чистиот доход не го утврди 
или не го распореди или го утврди или распоре-
ди спротивно на одредбите на член 65 од овој за-
кон. 

За стопанскиот престап од став 1 на овој член 
ќе се казни и одговорното лице во земјоделската 
задруга која во својот состав нема основни задру-
жни организации, во основната задружна органи-
зација или во основната организација на коопе-
ранти со парична казна од 5.000 до 25.000 динари. 

Член 76 
Со парична казна од 50.000 до 500.000 динари ќе 

се казни за стопански престап занаетчиска задру-
га или друга задруга ако вкупниот приход, дохо-
дот и чистиот доход не го утврди или не го распо-
реди или го утврди или распореди спротивно на 
одредбите на член бб од овој закон. 

За стопанскиот престап од став 1 на овој член 
ќе се казни и одговорното лице во занаетчиската 
задруга или во друга задруга со парична казна од 
5.000 до 25.000 динари. 

Член 77 
Со парична казна од 50.000 до 500.000 динари ќе 

се казни за стопански престап договорната органи-
зација на здружен труд ако вкупниот приход, до-
ходот и чистиот доход не го утврди или не го ра-
спореди или го утврди или распореди спротивно 
на одредбите на член 67 од овој закон. 

За стопанскиот престап од став 1 на овој член 
ќе се казни и одговорното лице во договорната ор-
ганизација на здружен труд со парична казна од 
5.000 до 25.000 динари. 

Член 78 
Со парична казна од 50.000 до 500.000 динари ќе 

се казни за стопански престап банка или друга 
финансиска организација или заедница за осигу-
рување на имоти и лица или заедница за ризици 
ако приходот не го утврди или не го распореди 
или го утврди или распореди спротивно на одред-
бите на чл. 68 и 69 од овој закон. 

За стопанскиот престап од став 1 на овој член 
ќе се казни и одговорното лице во банката или во 
друга финансиска организација или во заедница 
на осигурување на имоти и лица, или во заедница 
за ризици со парична казна од 5.000 до 25.000 ди-
нари. 

Член 79 
Со парична казна од 50.000 до 500.000 динари 

ќе се казни за стопански престап основна орга-
низација и ако не го утврди или не го распореди 
или го утврди или распореди вкупниот приход и 
доходот за претпријатие или погон во' странство 
спротивно на одредбата на член 70 од овој закон. 

За стопанскиот престап од став 1 на овој член ќе 
се казни и одговорното лице во основната организа-
ција со парична казна од 5.000 до 25.000 динари. 

Член 80 
Со парична казна од 50.000 до 500.000 динари ќе 

се казни за стопански престап работна организација 
во основање ако не го утврди или не го распореди 
или го утврди или распореди вкупниот приход 
спротивно на одредбата на член 71 од овој закон. 

За стопанскиот престап од став 1 на овој член 
ќе се казни и одговорното лице во работната орга-
низација во основање со парична казна од 5.000 до 
25.000 динари. 

Член 81 
На одговорното лице во организацијата на здру-

жен труд, во банката или друга финансиска орга-
низација, во заедницата на осигурување на имотни 
лица или во заедницата за ризици, кое правосилно е 
осудено за стопански престап трипати во период од две 
години според одредбите на член 72 став 2 и член 77 
став 2 од овој закон или за сродни кривични дела, 
ќе му се изрече заштитна мерка забрана на вр-
шење на определена должност во врска со ра-
сполагањето со општествени средства во траење од 
една до пет години. 

XII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 82 
Основната организација што во 1978 и 1979 го-

дина не ќе обезбеди од чистиот доход и од лични-
те доходи на работниците средства за заедничката 
потрошувачка наменети за намирување на потребите 
на домувањето најмалку во износ што обезбедила за 
тие потреби од доходот, од чистиот доход ц од лич-
ните доходи во 1977 година, може разликата да ја 
надомести од доходот на основната организација. 

Член 83 
Основната организација што во 1978 и 1979 го-

дина не ќе остварува доволен чист доход за да ги 
покрие средствата потрошени за исхрана на работ-
ниците, во согласност со самоуправниот општ акт 
за распределба на средствата за заедничка потро-
шувачка, може непокриените средства да ги надо-
мести при распоредувањето на чистиот доход во 
1979 односно во 1980 година. 

Член 84 
Врз товар на обртните средства можат да се 

пресметуваат аконтации на личните доходи на ра-
ботниците на основната организација и по основ на 
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залихи на готови производи во аликвотен дел кој 
се однесува на тие залихи во 1978 година до 75%, 
во 1979 година до 50% и во 1980 година до 25%. 

Член 85 
Исклучително, средствата што се издвојуваат од 

вкупниот приход на основните организации, веднаш 
по извршената уплата се издвојуваат на посебна 
сметка врз основа на Општествениот договор за це-
ните на шеќерот и за обезбедување на домашниот 
пазар со потребните количества шеќер („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 61/74), до неговата реализација. 

Исклучително до 31 декември 1978 година сред-
ствата што се издвојуваат од вкупниот приход на 
основните организации, веднаш по извршената упла-
та, се издвојуваат на посебна сметка врз основа на 
Општествениот договор за цените на маслото за ја-
дење и за обезбедување на домашниот пазар со по-
требните количества на масло за јадење („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 61/74) и на Општествениот дого-
вор за користењето на средствата остварени со зго-
лемување на цените на цигарите за определени на-
мени што се финансираат преку Фондот за унапре-
дувањето на надворешнотрговскиот промет на туту-
нот и на преработките од тутун („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 36/74). 

Учесниците на општествените договори од став 2 
на овој член ќе пристапат кон самоуправно спого-
дување заради остварување на целите на тие дого-
вори, а во согласност со Договорот за основите на 
општествениот план на Југославија за развој на 
агроиндустрискиот комплекс во периодот од 1976 до 
1980 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 34/77). 

Член 86 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престануваат да важат Законот за утврдување и 
пресметување на вкупниот приход и доход во основ-
ните организации на здружен труд („Службен лист 
на СФРЈ", бр, 71/72, 22/75 и 7/77) и Законот за утвр-
дување и пресметување на вкупниот приход во 
основните организации на здружен труд („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 60/75). 

Чден 89 
Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1978 го-

дина/ 

880. 
Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕД. 

СТВАТА НА РЕЗЕРВИТЕ 

, Се прогласува Законот за средствата на резер-
вите, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седни-
цата на Соборот на републиките и покраините од 
27 декември 1977 година. 

ПР бр. 662 
27 декември 1977 година 

Белград 

Претседател на Репуб-
ликата, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, с. р. 

З А К О Н 
ЗА СРЕДСТВАТА НА РЕЗЕРВИТЕ 

I. Основни одредби 

Член 1 
Работниците во основната организација на здру-

жен труд (во натамошниот текст: основната органи-
зација) се должни да ги формираат, користат и да 
ги обновуваат средствата на резервите според од-
редбите на овој закон. 

Средствата на резервите се формираат во висо-
чина што се утврдува зависно од природата на деј-
носта што ја врши основната организација и од 
можните ризици во нејзиното работење, а со цел 
да се постигне и да се одржи деловната стабилност 
и материјалната и социјалната сигурност на работ-
ниците, во согласност со обврските утврдени со 
^амоуправната спогодба за основите на планот и со 
други самоуправни спогодби што работниците во 
основната организација ги склучиле со работниците 
во другите основни организации со кои ги здружиле 
трудот и средствата. 

Член 2 
Средствата на резервите во основната органи-

зација се формираат и се обновуваат со издвојување 
на средства од чистиот доход утврден со завршната 
сметка. 

Член 3 
Располагањето и управувањето со средствата на 

резервите е право и обврска на работниците што 
издвојуваат средства од чистиот доход, во соглас-
ност со самоуправниот општ акт за распоредува-
њето на чистиот доход на основната организација. 

Член 4 
Фондот на заедничките резерви се формира за 

територијата на секоја опн^тествено-политичка 
заедница, со исклучок на федерацијата. 

Работниците во основната организација се дол-
жни средствата на резервите да ги здружуваат во 
фондовите од став 1 на овој член согласно со зако-
нот, односно со одлуката на собранието на оппгге-
ствено-политичката заедница врз основа на закон. 

Член 5 
Работниците во основната организација, во сог-

ласност со самоуправната спогодб,а за здружување-
то, можат да ги здружуваат средствата на резервите 
во фондот на заедничката резерва на работната 
организација во чиј состав е основната организа-
ција, како и во фондот на заедничките резерви на 
сложената организација на здружен труд во која е 
здружена работната организација во чиј состав е 
основната организација. 

Работниците во основната организација можат 
да ги здружуваат средствата на резервите и со 
средствата на самоуправните интересни заедници за 
вработување. 

Работниците во основната организација на оп-
штествената дејност можат средствата на резервите 
да ги здружуваат во фондот на заедничките резерви 
во самоуправната интересна заедница во рамките на 
која вршат слободна размена на трудот. 

Член 6 
Средствата на резервите се држат на посебна 

сметка кај Службата на општественото книговод-
ство и се користат на начин со кој се обезбедува 
во секој момент да бедат расположиви за целите од 
член 10 став 1 на овој закон. 

И. Формирање средства на резервите 
Член 7 

Работниците на основната организација од чис-
тиот доход, утврден со завршната сметка, издвоју-
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/ ваат за средстава на резервите секоја година нај-
\Ј малку 2,50/о од доходот остварен по завршната 

сметка. 
По исклучок од одредбата на став 1 од овој 

член, работниците на основната организација на 
општествените дејности од чистиот доход утврден 
со завршната сметка, издвојуваат за средствата на 
резервите секоја година најмалку 1,5% од доходот 
остварен по завршната сметка. 

Работниците на основната организација се дол-
I жни дел од чистиот доход да издвојуваат во сред-

1 ствата на резервите додека тие средства не ќе 
бидат остварени најмалку во височина од 25% од 
просечно остварениот доход по завршните сметки 
во последните три години. 

По исклучок од одредбата на став 3 од овој 
член, работниците на основната организација на 
општествените дејности се должни дел од чистиот 
доход да издвојуваат во средствата на резервите 
додека тие средства не ќе бидат остварени најмал-
ку во височина од 15% од просечно остварениот до-
ход по завршните сметки во последните три години. 

Работниците на основната организација се дол-
жни да ги обновуваат средствата на резервите во 
височина од став 3, односно став 4 на овој член. 

Со републички, односно со покраински закон, во 
зависност од специфичностите и потребите, можат 
да се определат поголеми стапки на издвојување за 
средствата на резервите од стапките од ст. 1 и 2 на 
овој член. 

Член 8 
Ако во основната организација по завршната 

сметка е остварен чист доход помал од износот што 
е потребен да се покријат исплатените аконтации 
на личните доходи на работниците, привремено пре-
сметаните лични доходи на работниците за период 
за кој не се исплатени аконтации на личните доходи 
и износите исплатени за заедничка потрошувачка 
и за издвојување средства на резервите според 
член 7 од овој закон, во средствата на резервите 
се распоредува износот на чистиот доход што ќе 
преостане по намирувањето на исплатените аконта-
ции на личните доходи на работниците и на привре-
мено пресметаните лични доходи на работниците за 
период за кој не се исплатени аконтации на личните 
доходи и по намирување на износите исплатени за 
заедничката потрошувачка. 

III. Користење на средствата на резервите 
Член 9 

Користењето на средствата на резервите на ос-
новната организација, како и користењето на здру-
жените средства на резервите во фондот на заед-
ничката резерва во работната организација во чиј 
состав е основната организација или во фондот па 
заедничката резерва на сложената организација на 
здружен труд во која е здружена работната органи-
зација во чиј состав е основната организација, од-
носно во фондот на заедничката резерва на самоуп-
равната интересна заедница во рамките на која 
работниците во основните организации на опште-
ствените дејности вршат слободна размена на тру-
дот, се регулира со самоуправен општ акт. 

Користењето на средствата на резервите, по пра-
вило, се врши со обврска за враќање. 

Со самоуправен општ акт се утврдуваат случаи-
те кога за одделни намени од овој закон, средствата 
на резервите се користат без обврска за враќање. 

Член 10 
Средствата на резервите во основната организа-

ција служат за покривање на загубите во работе-
њето, за покривање на издатоците за преквалифи-
кација и вработување на работниците во случај 
кога во основната организација ќе престане потре-
бата од работа на определен број работници, кога 
основната организација ќе дојде во исклучителни 

економски тешкотии или кога спрема основната ор-
ганизација ќе се преземаат мерки за санација, за 
покривање на штети што настанале со дејствување 
на елементарни непогоди и за намирување на об-
врските на основната организација по основ на 
емство или на друга форма на гаранција. 

Средствата на резервите во основната органи-
зација служат и за покритие на износот на помалку 
остварениот доход што им припаѓа на работниците 
на работната заедница за лични доходи и за заед-
ничка потрошувачка во согласност со самоуправна-
та спогодба, за надоместување на неамортизираната 
вредност на основните средства што се расходувани 
или пренесени без надомест, односно продадени по 
пониска цена, за покривање на штети на средствата 
на основната организација што не се надоместеше 
по основ на осигурување на тие средства и за обез-
бедување ликвидноста на основната организација 
(исплата на втасани обврски). 

Основната организација^ може средствата на ^ 
резервите со обврска за враќање да ги користи за ч 
привремена исплата на аконтации на личните дохо- I 
ди на работниците, за санација и за обезбедување I 
на својата ликвидност. 

Основната организација ги користи средствата 
на резервите издвоени од чистиот доход во поголем 
износ од износот утврден со овој закон за намени 
и под услови што ги утврдува со својот самоуправен 
општ акт. 

Член 11 
Основната организација не може средствата на 

резервите да ги користи за инвестиции во основни 
средства. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, од средствата на резервите можат да се дадат 
кредити за инвестиции во основните средства ако со 
таквото вложување се отстрануваат причините за 
загубите во согласност со утврдената санациона 
програма. 

IV. Здружување на средствата на резервите 
Член 12 

Врз основа на самоуправната спогодба за осно-
вите на планот или на друга самоуправна спогод-
ба, склучена со работниците на други основни орга-
низации, работниците во основната организација 
можат да ги здружуваат средствата на резервите во 
фондот на заедничките резерви на работната орга-
низација во чиј состав е основната организација и 
во фондот на заедничката резерва на сложената 
организација на здружен труд во која е здружена 
работната организација во чиј состав е основната 
организација, како и во фондот на заедничката ре-
зерва на самоуправната интересна заедница во рам-
ките на која работниците вршат слободна размена 
на трудот. 

Средствата на резервите се здружуваат во фон-
довите од став 1 на овој член под услов: 

1) со фондот на заедничката резерва, преку 
свои делегати, да управуваат работниците во основ-
ните организации што ги здружиле средствата во 
фондот; 

2) здружените средства на резервите во фондот 
на заедничките резерви да се користат за исти на-
мени за кои служат средствата на резервите во 
основната организација, ако со самоуправна спогод-
ба за здружувањето не е определено средствата на 
фондовите на заедничките резерви да не можат да 
се користат за одделни од тие намени. 

Здружувањето на средствата на резервите на 
основната организација која произведува предмети 
за вооружување и воена опрема во фондот на заед-
ничките резерви од став 1 на овој член, како и 
користењето на здружените средства на резервите 
во смисла на став 2 од овој член, се врши врз осно-
ва на самоуправната спогодба што е склучена со 



Страна 2130 - Број 62 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 30 декември 197' 

согласност на Сојузниот секретаријат за народна 
одбрана. 

Член 13 
. т 

Работниците во основната организација се дол-
жни средствата на резервите да ги здружуваат во 
фондовите на заедничките резерви формирани за 
територијата на општествено"политичките заедници 
од член 4 на овој закон. 

Средствата на резервите во фондовите од став 
1 на овој член се здружуваат под услов: 

1) со фондовите на заедничките резерви, преку 
свои делегати, да управуваат работниците во основ-
ните организации чии средства на резерви се здру-
жени; 

2) здружените средства во фондот да се корис-
тат за исти намени за кои служат средствата на 
резервите во основните организации, ако со закон, 
односно со одлука на собранието на општествено-
-политичката заедница согласно со законот не е 
определено средствата на фондот да се користат 
само за одделни од тие намени. 

Фондот на заедничките резерви е правно лице, 
со права и обврски утврдени со закон односно со 
одлука донесена врз основа на закон. 

На почетокот на секоја година фондот од став 1 
на овој член утврдува предлог на финансиски план 
и го поднесува на усвојување до работниците во 
основните организации чии средства на резерви 
се здружени во фондот. Кон предлогот на финан-
сискиот план се поднесува извештај за користење 
на средствата на фондот во претходната година. 

Член 14 
За намените од член 10 став 1 на овој закон 

кои не можат да се покријат од сопствените сред-
ства на резервите и од средствата на резервите 
здружени во фондовите на заедничките резерви од 
член 12 на овој закон, во делот во кој недостигаат 
а најмногу до износот што е здружен, работниците 
во основната организација можат да ги повлечат 
средствата на резервите здружени во фондовтие на 
заедничките резерви од член 13 на овој закон. 

Ако на сметката на фондот на заедничките ре-
зерви од член 13 на овој закон нема слободни па-
рични средства, повлекувањето на средствата на ре-
зервите во смисла на став 1 од овој член се врши 
на начин утврден со статутот на фондот. 

Член 15 
Во фондовите на заедничките резерви од член 

13 на овој закон можат да се здружуваат само сред-
ства на резервите на основната организација што го 
надминуваат износот на едномесечниот личен доход 
на работниците пресметан на начин утврден со само-
управниот општ акт, а најмногу до 50% од вкупниот 
износ на средствата на резервите на основната ор-
ганизација (вклучувајќи го и износот здружен во 
фондовите од член 12 на овој закон) утврден со 
завршната сметка за претходната година. 

Член 16 
Начинот на управување и располагање со 

средствата на резервите здружени во фондот на 
заедничката резерва на работната организација во 
чиј состав е основната организација', во фондот на 
зедничката резерва на сложената организација на 
здружен труд во која е здружена работната органи-
зација во чиј состав е основната организација, како 
и во фондот на заедничката резерва на самоуправ-
ната интересна заедница во рамките на која се врши 
слободна размена на трудот, се уредува со само-
управен општ акт. Како самоуџравен општ акт се 
смета и самоуправната спогодба за здружување на 
средствата на резервите. 

Начинот на управување и располагање со сред-
ствата на резервите здружени во фондот на заед-
ничките резерви, формиран за територијата на оп-
штествено-политичката заедница, во согласност со 
одредбите на овој закон, се уредува со закон од-
носно со одлука на собранието на општествено-по-
литичката заедница согласно со закон. 

Член 17 
Фондот на заедничката резерва формиран за те-

риторијата на општествено"политичката заедница 
го следи извршувањето на обврските од санациони-
те програми во основните организации и во други 
организации на здружен труд во чие финансирање 
учествуваат средствата на фондот. 

Врз основа на следењето на извршувањето на 
обврските од санационата програма, фондот од став 
1 на овој член, непосредно презема потребни мерки 
и предлага преземање на мерки за отстранување 
на тешкотиите и слабостите во основните организа-
ции и во други организации на здружен труд заради 
остварување на позитивни финансиски резултати. 

V. Казнени одредби 
Член 18 

Со парична казна од 20.000 до 200.000 динари ќе 
се казни за стопански престап основната органи-
зација: 

1) ако не формира или не ги обновува средства-
та на резервите во височините утврдени со овој за-
кон (член 7); 

2) ако средствата на резервите ги користи за 
намени што не се пропишани со овој закон (член 10); 

3) ако средствата на резервите здружени во фон-
дот на заедничката резерва ги користи спротивно 
од одредбите на овој закон (член 12); 

4) ако средствата на резервите ги употребува за 
инвестиции, освен за инвестициите од член 11 став 
2 на овој закон. 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни 
со парична казна од 2.000 до 20.000 динари и одго-
ворното лице во основната организација. Како одго-
ворно лице се смета работоводниот орган на основ-
ната организација. 

Одредбите на ст. 1 и 2 од овој член согласно 
се применуваат и врз фондовите на заедничките 
резерви од член 4 на овој закон. 

VI. Преодни и завршни одредби 

Член 19 
Основната организација во своите деловни кни-

ги ќе изврши пренос на средствата уплатени во 
фондовите на заедничките резерви формирани во 
општините, републиките односно автономните по-
краини до денот на влегувањето во сила на овој 
закон од изворите на деловните средства (деловен 
фонд) во изворите на средствата на резервите (ре-
зервен фонд). 

Член 20 
Одредбите на овој закон за формирањето, ко-

ристењето, здружувањето и обновувањето на сред-
ствата на резервите се применуваат врз договорните 
организации на здружен труд, врз основните здру-
жени организации и врз земјоделските и други 
задруги. 

Член 21 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Законот за средствата на резер-
вите („Службен лист на СФРЈ", бр. 26/72, 71/72, 
40/73, 9/76, 18/76, 53/76 и 29/77). 

Член 22 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
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881. 
Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНО-
ВАТЕ НА БЕЗБЕДНОСТА ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ 

СООБРАКАЈ 

Се прогласува Законот за основите на безбед-
носта во железничкиот сообраќај, што го усвои Со-
бранието на С ^ ^ Ј , на седницата на С О Ј У З Н И О Т со-
бор од 27 декември 1977 година. 

ПР бр. 668 
27 декември 1977 година 

Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ОСНОВИТЕ НА БЕЗБЕДНОСТА ВО ЖЕЛЕЗ-

НИЧКИОТ СООБРАКАЈ 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се уредуваат основите на безбед-

носта во железничкиот сообракај, кои се однесуваат 
на единствените технички и други услови што мо-
раат да ги исполнуваат железничките пруги и же-
лезничките возила, единствениот технолошки про-
цес и основните услови за безбедно вршење на 
железничкиот сообракај, одговорноста на железнич-
ките транспортни организации на здружен труд и на 
Заедницата на југословенските железници за без-
бедноста и уредноста на железничкиот сообраќај, 
условите што во стручен и здравствен поглед мораат 
да ги исполнуваат железничките работници кои не-
посредно учествуваат во вршењето на железничкиот 
сообраќај, како ќ заштитата на железничките пруги 
и железничките возила од оштетувања и други деј-
ствија со кои се загрозува или пречи железничкиот 
сообраќај. 

Основите на безбедноста во железничкиот соо-
бракај уредени со овој закон се однесуваат на же-
лезничкиот сообракај што го вршат железничките 
транспортни организации на здружен труд (во на-
тамошниот текст: железнички транспортни органи-ч 

зации) здружени во Заедницата на југословенските 
железници. 

Член 2 
За безбедноста во железничкиот сообраќај се 

одговорни, во рамките на своите права, должности и 
одговорности, железничките транспортни органи-
зации и Заедницата на југословенските железници 
(во натамошниот текст: Заедницата). 

Под железнички транспортни организации, во 
смисла на овој закон, се подразбираат основните 
организации на здружен труд чија дејност е ор-
ганизацијата и вршењето на железничкиот сообра-
ќај и одржувањето на средствата на железничкиот 
сообраќај, на работната железничка транспортна 
организација и сложената железничка транспортна 
организација на здружен труд во кои се здружени 
тие организации на здружен труд. 

Правата, должностите и одговорностите на же-
лезничките транспортни организации и на Заедни-
цата во спроведувањето на овој закон се уредуваат 
со закон, како и со самоуправна спогодба за здру-
жување во работна железничка транспортна органи-
зација, во сложена железничка транспортна органи-
зација и Заедницата и со други самоуправни општи 
акти во согласност со законот. 

Член 3 
Железничкиот сообраќај се организира и врши 

по единствен технолошки процес, што заеднички го 
утврдуваат железничките транспортни организации 
во рамките на Заедницата, во согласност со овој 
закон. 

Член 4 
Железничките транспортни организации и Заед-

ницата се должни да организираат и трајно да 
вршат контрола на 'безбедноста и уредноста на 
железничкиот сообраќај. 

Заедницата е должна да ја следи и анализира 
состојбата на безбедноста и уредноста во желез-
ничкиот сообраќај и спроведувањето на прописите 
од оваа област и да предлага и презема потребни 
мерки за унапредување на безбедноста и уредноста 
на железничкиот сообраќај. 

Надлежностите и спроведувањето на контрола на 
безбедноста и уредноста на железничкиот сообраќај 
во рамките на Заедницата се уредуваат со само-
управна спогодба за здружување на железничките 
транспортни организации во Заедница. 

Член 5 
Железничките транспортни организации и Заед-

ницата, во рамките на своите права, должности и 
одговорности, ја уредуваат, остваруваат и унапре-
дз^ваат општествената самозаштита во областа на 
безбедноста во железничкиот сообраќај. 

Прашањата за општествена самозаштита во об-
ласта на безбедноста во железничкиот сообраќај од 
заеднички интерес, железничките транспортни ор-
ганизации ги уредуваат со самоуправен општ акт 
донесен во рамките на Заедницата. 

Член 6 
Сојузниот комитет за сообраќај и врски, во 

соработка со органите надлежни за работите 
на сообраќајот во републиките и автономните 
покраини и со Заедницата, ја следи и разгледува 
состојбата и проблемите на безбедноста во желез-
ничкиот сообраќај и спроведувањето на прописите 
од оваа област, предлага потребни мерки за уна-
предување на безбедноста на железничкиот соо-
браќај и повремено го известува Сојузниот извршен 
совет и Собранието на СФРЈ за состојбата на без-
бедноста во железничкиот сообраќај. 

Член 7 
Заради обезбедување услови за безбедно и нес-

меќавано вршење на железничкиот сообраќај, же-
лезничката транспортот организација има право на 
земјиштата, објектите во општествена сопственост, 
како и на земјиштата и објектите на кои постои 
право на сопственост, да поставува и одржува сиг-
нално-сигурносни и телекомуникациони уреди. 

АКО делови од сигнално-сигурносни и теле-
комуникациони уреди треба да се постават надвор од 
железничкото подрачје на земјиште односно објект во 
општествена сопственост или на земјиште односно об-
јект на кој постои право на сопственост, железничката 
транспортот организација го остварува правото од 
став 1 на овој член во согласност со прописите 
за експропријацијата односно со прописите за од-
земање или ограничување на правата во поглед на 
располагањето. 
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И. ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРУГИ И ЖЕЛЕЗНИЧКИ 
ВОЗИЛА 

1. Железнички пруги 

Член 8 
Според обемот на сообраќајот и значењето што 

го имаат за внатрешниот и меѓународниот сообра-
кај, железничките пруги можат да оидат главни и 
споредни. 

Железничките транспортни организации со са-
моуправен општ акт, донесен во рамките на Заед-
ницата, утврдуваат единствени критериуми за 
распоредување на железничките пруги во главни и 
споредни. 

Член 9 
Под железничка пруга, во смисла на овој закон, 

се подразбираат: долниот и горниот строј на пругата, 
'објектите, телекомуникациските сигнално-сигур-
чосните, стабилните електровлечни и други построј-
ки и уреди на пругата, опремата на пругата, де-
ловните згради на железницата на пругата со земји-
штето што им служи за тие згради, земјишниот пру-
жен појас и воздушниот простор над пругата во висо-
чина од 12 ш над горниот раб на шината, односно 
14 ш кај дал поводите со напон над к\Л 

Член 10 
Железничките пруги мораат да ги исполнуваат 

следните основни услови: 
1) широчината на колосекот меѓу внатрешните 

рабови на главите на шината изнесува 1.435 ш т , со 
тоа што не смее да биде помала од 1.430 гпш ниту по-
голема од 1.470 шш, вклучувајќи го и проширува-
њето на колосекот во кривина; 

2) полупречшжот на кривината на отворена пру-
га мора да изнесува најмалку 300 ш, а на главниот 
прооден колосек во станицата — најмалку 500 ш. 
Надворешната шина, зависно од големината на по-
лупречникот на кривината и дозволената брзина, 
мора да биде надвишена, но не повеќе од 150 шш; 

3) наклонот на нивелетата на отворена пруга 
може да изнесува најмногу 25 промили; 

4) наклонот на нивелетата во станицата може 
да изнесува: за станиците во правец — до 1 промил, 
а за станиците во кривина до 2,5 промили, зависно 
од полупречникот на кривината; 

5) растојанието меѓу оските на колосекот (во на-
тамошниот текст: растојание на колосеците) во ста-
ницата мора да биде толкаво што да може меѓу 
слободните профили на тие колосеци да постои по-
требен простор за безбедно движење на патниците 
и другите лица и за поставување на постројки, на-
прави и столбови за сигнали, електрична контактна 
мрежа, осветление и др. 

Растојанието на колосеците во станиците мора 
да биде најмалку 4,75 т , а растојанието на колосе-
ците меѓу кои се поставуваат перони мора да биде 
најмалку 6,00 т . 

Растојанието на колосеците на отворена пруга 
кај двоколосечни и паралелни пруги мора да из-
несува најмалку 4 т ; 

6) оптоварувањето на главните пруги мора да 
биде најмалку: 20 тони по оска и 7,2 тони по дол-
жински метар, а на споредните пруги — 18 тони по 
оска и 6,4 тони по должински метар. 

Железничката пруга мора да ги исполнува про-
пишаните услови на слободен профил за отворена 
пруга, за мостови, за тунели и во станиците, завис-
но од тоа дали е пругата електрифицирана или не. 

При реконструкција и доградба на постојните 
пруги со нормален колосек и при нормализација на 
пругите со тесен колосек на кои технички е оте-

жнато или економски неоправдано да се примену-
ваат условите од став 1 на овој член, можат, по 
исклучок, да се применуваат и поблаги услови во 
согласност со републичкиот односно со покраин-
скиот закон. 

Член 11 
На просторот меѓу колосеци, како и покрај крај-

ни колосеци на растојание од 8 ш, а ако железнич-
ката пруга минува низ населено место — на расто-
јание од 6 т , сметајќи од оската на крајниот колосек 
(пружен појас), можат да се градат само железнички 
ооЈекти и постројки. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, со претходна согласност од железничката 
транспортна организација можат да се градат и на 
помали растојанија ооЈекти и постројки на други 
организации кои служат за натовар и истовар на 
стоки на железницата. 

Покрај железничка пруга, на земјишниот по-
јас во широчина од 200 ш, сметајќи од оската на 
крајните колосеци (заштитен пружен поЈас), мо-
жат да се градат градежни и други објекти и да 
се подигаат П О С Т Р О Ј К И на определена оддалеченост 
од пругата, зависно од нивниот вид и намена, а спо-
ред условите и со примена на мерки што ооезбеду-
ваат сигурност на луѓето и сообраќајот, согласно со 
републичкиот односно покраинскиот закон. 

Член 12 
Железничка пруга, пруга на друга железница 

или индустриски колосек се приклучува кон пруга 
на железничка транспортна организација, по пра-
вило, во станица, а по исклучок и на отворена пру-
га, со обврска за спроведување неопходни мерки 
за осигурување безбедност на сообраќајот. 

АКО железничка пруга, пруга на друга желез-
ница или индустриски колосек се приклучува кон 
отворена пруга на главна пруга, одвоената свртни-
ца мора да биде изведена со заштитен колосек и 
осигурена со сигнали со претсигнали. Сигналите 
мораат да бидат зависни од положбата на свртни-
цата, што се контролира од соседното посегнато со-
обраќајно место на пругата. 

По исклучок од одредбата на став 2 од овој 
член, одвоената свртница мора да биде трајно по-
седната од страна на железнички работник, ако 
нејзината положба не се контролира од соседното 
поседнато сообраќајно место на пругата. 

Приклучувањето на пруга на друга железница 
или на индустриски колосек може да се изврши само 
ако тоа го одобри железничката транспортна орга-
низација кон чија пруга се врши приклучувањето. 

Начинот на приклучување и сообраќај но-техни-
чките услови за приклучување на пруга на друга 
железница или на индустриски колосек и мерките за 
осигурување безбедност на сообраќајот што треба 
да се спроведат во врска со приклучувањето, ги 
утврдува железничката транспортна организација. 

Член 13 
Меѓусебното вкрстување на железнички пруги 

од нормален колосек и вкрстувањето на железнич-
ки пруги со нормален колосек со друга пруга 
(пруга со тесен колосек, пруга на индустриска или 
друга железница, трамвајска пруга и сл.) мора да 
биде надвор од нивото. 

Член 14 
Заеднички мост за железничка пруга и пат 

може да се гради на исти столбови, под услов пру-
гата и патот да имаат посебни конструкции, а може 
да се гради и со заедничка конструкција, под услов 
железничкиот колосек и коловозот на патот да се 
наполно одвоени. 
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Член 15 
Растојанието меѓу пругата и патот мора да биде 

толкаво што да може меѓу нив да се постават сите 
уреди и постројки потребни за вршење сообраќај 
на пругата и патот, со тоа што да изнесува најмалку 
8 т , сметајќи од оската на најблискиот колосек до 
најблиската точка на горниот строј на патот. 

Во ридски и тешки терени, во клисури и на 
други слични конфигурации на теренот, растојани-
ето меѓу железничката пруга и патот кој нема свој-
ство на автопат, може да биде и помало од 8 т под 
услов слободните профили да не им се допираат и 
меѓу нив да можат да се постават сигнално-сигур-
носни уреди, телекомуникациони уреди, контактна 
мрежа и други уреди неопходни за безбедно одви-
вање на сообраќајот, со тоа што пругата да биде 
над нивелетата на патот најмалку 1 м. 

Ако постојниот пат не ги исполнува условите 
од ст. 1 и 2 на овој член, на патот мора да се поста-
ват сигурносни огради. 

Член 16 
Железничките пруги мораат да бидат опремени 

со телекомуникациона мрежа и уреди кои, во функ-
ционален поглед, претставуваат единствена целост 
и обезбедуваат сигурно и уредно вршење на же-
лезничкиот сообракај. 

Железничките транспортни организации со са-
моуправен општ акт, донесен во рамките на Заедни-
цата, го утврдуваат обемот и видот на телекомуни-
кациони^ врски и уреди зависно од категоријата на 
пругата. 

Член 17 
Определени сообраќајни места на пругата, за-

висно од максималната дозволена брзина на дви-
жењето на возот, мораат да бидат опремени со си-
гнално-сигурносни уреди и постројки, и тоа: 

1) за брзина на движењето на возот поголема 
од 50 кш/час — сообраќајните места на пругата мо-
раат да се опремат со влезни сигнали и претсигнали. 
Влезните сигнали мораат да бидат во таква тех-
нички условена зависност од положбата на сврт-
ниците во патот на возењето што да сигнализир,аат 
дали натамошното возење е дозволено со редовна 
или со намалена брзина; 

2) за брзина на движењето поголема од 100 
кш/час — сообраќајните места на пругата мораат 
да се опремат оо влезни сигнали со претсигнали и 
со излезни сигнали кои се во таква технички усло-
вена зависност од патот на возењето што да можат 
да се постават во положба која дозволува натамош-
но возење само по претходно обезбеден пат на во-
зењето и ако пругата е слободна во правец на 
движењето на возот до наредниот влезен или про-
сторен сигнал. Излезните сигнали на соседните со-
обраќајни места на едноколосечна пруга мораат да 
бидат во таква меѓусебно технички условена завис-
ност што да можат Да се постават во положба'која 
дозволува возење само во еден правец; 

3) за брзина на движењето поголема од 100 
кт/час — мораат кај влезните и излезните сигнали 
во станиците, просторните и заштитните сигнали 
да се вградат уреди за автоматско запирање на 
движењето на возот кај сигналите кои покажуваат 
дека натамошното возење е забрането, односно уре-
ди за автоматското намалување на брзината на 
движењето на возот од сигналот кој покажува дека 
натамошното возење е дозволено со намалена бр-
зина. 

Железничките транспортни организации со само-
управен општ акт, донесен во рамките на Заедни-
цата, во зависност од максималната дозволена брзина 

на движењето на возот ги определуваат сообраќај-
ните места на пругата кои мораат да бидат опре-
мени со сигнално-сигурносни уреди и со постројки 
од став 1 на овој член. 

Член 18 
Електрификацијата на железничките пруги се 

врши со примена на монофазниот систем 2о кУ 50 
Нг. но исклучок, заради комплетирање на мрежата 
на постојните електрифицирани пруги, ел в е р и ф и -
цирањето на тие пруги може да се врши и со при-
мена на системот на еднонасочна струја од 3.000 V. 

Л 
Член 19 

На местата на контактна мрежа под напон и на 
уредите на таа мрежа каде што постои можност за 
опасност по животот на луѓето, мораат да се спро-
ведат соодветни заштитни мерки. 

На сигнално-сигурносните и телекомуникацис-
ките уреди или на деловите на конструкцијата што 
се наоѓаат во непосредна олизина на контактната 
мрежа, мораат да се спроведат соодветни мерки за 
заштита од штетни електрични влијанија и предиз-
викување на напон. 

Член 20 
Контактниот вод над патниот премин мора да 

биде на височина со која се ооезбедува сигурносно 
растојание до слооодниот профил на патот во ви-
сочина од 4,5 т над коловозот, а на обете страни 
на патниот премин мораат да се постават заштитни 
пречки за ограничување на височината на патното 
возило со товар и соодветни знаци на оддалеченост 
на најмалку 8 т од најблиската шина, мерено по 
оската на патот. 

Член 21 
Железничките станици и другите сообраќајни 

места на пругата во кои се регулира железничкиот 
сообраќај, мораат да имаат потребни простории, уре-
ди за осветлување, направи и опрема, кои овозмо-
жуваат безбедно и уредно управување со сообраќа-
јот, како и други потребни уреди. 

Местата за примање, сместување и експеди-
рање на патници, багаж и пратки во железничките 
станици мора да бидат снабдени со соодветни уреди, 
постројки и опрема што се потребни за безбедно и 
непречено вршење на работите на тие места. 

Во железничките станици со голема фреквен-
ција на патници и возови, пристапите до возовите 
мораат да бидат изведени така што патниците да 
не преминуваат преку колосеците (подземни приоди, 
челни перони и др.). 

Стојалиштата на двоколосечните пруги мораат 
да имаат перони поврзани со премини под или над 
пругата или перони со пристапни патишта за насо-
чување на патниците на обезбеден патен премин или 
пешачки премин или мораат да бидат заштитени 
со железнички сигнали. 

Стојалиштата на двоколосечните пруги од став 
4 на овој член, освен стојалиштата со островски 
перони, мораат да имаат ограда меѓу колосеците. 

Под железничка станица во смисла на овој 
закон се подразбира сообраќајно место на пругата во 
кое се регулира сообраќајот на спротивни и после-
дователни возови и се врши патнички и стоковен 
сообраќај. 

Под стојалиште, во смисла на овој закон, се 
подразбира сообраќајно место на пругата кое слу-
жи исклучиво за влегување и излегување на пат-
ници од патнички возови. 
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Член 22 
Цевоводи, водоводи, електрични, телефонски и 

телеграфски воздушни линии и подземни кабли и 
други слични инсталации и уреди што служат за 
општи потреби, можат да се постават на желез-
ничко подрачје и да се вкрстуваат со железничка 
пруга, односно да се изведуваат паралелно со же-
лезниката пруга на железничко подрачје и надвор 
од железничкото подрачје, под услов со нивното 
поставување, изведување и користење да не се 
загрозува безбедноста на железничкиот сообраќај 
ниту да се попречува вршењето и развојот на же-
лезничкиот сообраќај. 

Поставувањето на инсталациите и уредите од 
став 1 на овој член на железничкото подрачје се 
врши со претходна согласност на железничката тран 
спортна организација. 

Под железничко подрачје, во смисла на овој 
закон се подразбира земјиштето на кое се наоѓаат 
железнички пруги, објекти, постројки и уреди кои 
непосредно служат за вршење на железнички со-
обраќај. 

2. Железнички возила 

Член 23 
Железничките возила мораат да им одговараат 

на техничките нормативи утврдени со овој закон, 
на југословенските стандарди, на прописите за заш-
тита од пожар, како и на стандардите утврдени со 
самоуправен општ акт, донесен во рамките на 
Заедницата, со кој се обезбедува техничкото и тех-
нолошкото единство на железницата. 

Железничките возила наменети за користење 
и за меѓународен железнички сообраќај мораат да 
ги исполнуваат и условите утврдени со меѓународни 
спогодби. 

Под железнички возила, во смисла на овој за-
кон,' се подразбираат локомотиви^, моторните ко-
ли, патничките и товарните коли и железничките 
возила за посебни намени. 

Член 24 
Железничките возила мораат да им одговараат 

на дозволениот профил на возилата и на условите за 
пругите на кои сообраќаат. 

Железничките возила мораат да бидат приспо-
собени за автоматско и рачно кочење на возот, со 
тоа што уредите да дејствуваат независно едни од 
други. 

Патничките коли мораат да бидат опремени со 
уреди за кочење во случај на опасност. 

Локомотивите и моторните коли за сообраќај со 
брзина на движењето над 100 кт /час мораат да 
имаат уреди за автоматско запирање кај сигналите 
кои покажуваат дека натамошното возење е забра-
нето, односно уреди за автоматското намалување 
на брзината на движењето од сигналот кој пкажува 
дека натамошното возење е дозволено со намалена 
брзина. 

На пругите опремени со уреди за автоматско за-
пирање на движењето на возот кај сигналите кои 
покажуваат дека натамошното возење е забрането, 
односно со уреди за автоматско намалување на 
брзината на движењето од сигналите кои пока-
жуваат дека натамошното возење е дозволено со на-
малена брзина, можат да сообраќаат само локомо-
тиви и моторни коли опремени со уредите од став 
4 на овој член. 

Дизел-локомотивите, електричните локомотиви 
и моторните коли мораат на бидат опремени со уред 
за автоматско запирање на движењето на возилото во 
случај на небудност или: онеспособување на возачот. 

Под моторни коли, во смисла на овој закон, се 
подразбираат електромоторни коли, електромотор-
ни возови, дизел-моторни коли, дизел-моторни возови 
и шинобуси. 

Член 25 
Патничките коли мораат да имаат уреди за гре-

ење, санитарно-хигиенски уреди и електрично ос-
ветление и мораат да бидат приспособени за безбед-
но преминување на патниците од една кола во 
друга кола . 

Член 26 
Локомотивите и моторните коли мораат да бидат 

опремени со направа за давање звучни сигнали, со 
регистрирачки брзиномер, со прибор за прва помош 
и со апарат за брзо гасење на пожар со хемиски 
средства кои не спроведуваат електрицитет. 

Член 27 
На деловите на железничките возила кои можат 

да дојдат под електричен напон и да доведат во 
опасност животи на луѓето, мораат да се спроведат 
пропишаните заштитни мерки. 

Член 28 
Заради подготвување на локомотиви, моторци-

к л и , патнички коли и товарни коли за безбедно 
и непречено учество во железничкиот сообраќај 
мораат да постојат потребни објекти (депоа, техни-
чки станици и др.), постројки и уреди. 

Член 29 
Железнички пруги и железнички возила можат 

да се предадат во сообраќај дури откако со технички 
преглед ќе се утврди дека им одговараат на технич-
ките нормативи што тие средства мораат да ги ис-
полнуваат во поглед на безбедноста на сообраќајот, 
техничкото и технолошкото единство. 

Прегледот на железничките пруги и железнич-
ките возила од став 1 на овој член се врши во 
согласност со законот. 

Железничките возила кои се предаваат во со-
обраќај мораат да му одговараат на усвоениот про-
тотип што е претходно испитан, прегледан и преда-
ден во сообраќај. 

Сојузниот комитет за сообраќај и врски го про-
пишува начинот на прегледување, испитување и 
предавање во сообраќај на прототипот на желез-
нички возила. 

Член 30 
Железничките пруги и железничките возила мо-

раат да се одржуваат во таква состојба што ќе оси-
гурува безбеден и непречен железнички сообраќај. 

Железничките пруги и железничките возила 
мораат да бидат редовно контролирани и повремено 
прегледувани. 

Железнички транспортни организации со само-
управен општ акт, донесен во рамките на Заедни-
цата, го утврдуваат начинот на контрола, преглед и 
одржување на железничките пруги и железничките 
возила. ) 1 

3. Технички податоци за железничките пруги -
и железничките возила 

Член 31 
Железничката транспортна организација е дол-

жна за железничките пруги и железничките возила 
да има средени технички податоци, што се од зна-
чење за безбедноста на железничкиот сообраќај. 
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Железничките транспотрни организации со са-
моуправен општ акт, донесен во рамките на Заедни-
цата, ги утврдуваат техничките податоци од став 1 
на овој член. 

III. ОСНОВНИ УСЛОВИ ЗА БЕЗБЕДНО ВРШЕЊЕ 
НА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ 

Член 32 
За сообраќајка возовите мора однапред да се 

утврди возниот ред. Железничките транспортни ор-
ганизации, во рамките на Заедницата го утврдуваат 
и објавуваат возниот ред на (возовите со кои редовно 
се превезуваат патници. 

Возниот ред е задолжителен за железничките 
транспортни организации и тие се должни да пре-
земаат потребни мерки за неговото безбедно и не-
пречено извршување. 

Железничките транспортни организации мораат 
да се придржуваат кон утврдениот и објавениот во-
зен ред.на возовите со кои редовно се превезуваат 
патници и мораат редовно уредно да го одржуваат 
сообраќајот на тие возови за време на важењето на 
возниот ред. 

Член 33 
Возовите можат да сообраќаат со брзина која 

и одговара на способноста на пругите на кои сооб-
раќаат, на способноста на железничките возила 
вклучени во возот, на начинот на кочење и на коче-
ната тежина на возот." 

Член 34 
Кочењето на возовите се врши со автоматски 

кочници. ' 1 
Кочењето на возовите може да се врши со рачни 

кочници во случај на ненадеен дефект на уредите 
за автоматско кочење, вклучување 'во возот на неис-
правни коли заради неопходен превоз до определе-
но место и во други посебни случаи кои условуваат 
кочењето на возот да 'се врши со рачни кочници. 

Ј Член 35 ј 
Составот на возот и распоредот на возилата во 

возот мораат да бидат Такви што да се остварува 
сигурно движење и 'ефикасно кочење н̂а возот и 
возот да може безбедно да сообраќа според утврде-
ниот возен ред. 1 

Во воз дооже да се ^вклучи железничко возило 
кое им одговара на определените технички услови, 
ако е способно за сообраќај, ако е во границите на 
пропишаниот профил и ако не ги пречекорува доз-
волените вредности на притисокот по оската и те-
жината по должински метар, утврдени за пругите 
на кои возилото треба да сообраќа. 

АКО возилото, заедно со товарот, ги пречекорува 
границите на пропишаниот товарен профил или нај-
големите дозволени вредности на притисокот по ос-
ката и тежините по должински метар на пругите 
на кои треба да сообраќа, може да се вклучи во воз 
ако се определи возот да сообраќа во согласност со 
тие технички особини на возилото и при презема-
ње на соодветни мерки предвидени со сообраќајни-
те правила. 

Железничките транспортни организации со са-
моуправен општ акт, донесен во рамките на Заед-
ницата, го утврдуваат единствениот начин на регу-
лирање и вршење на железничкиот сообраќај и 
составот и кочењето на возовите. 

1 Член 36 
Возот мора да биде опремеа со апарати за брзо 

гаснење на пожар со хемиски средства што не спро-
ведуваат електрицитет и со прибор за прва помош. 
Таа опрема мора да биде сместена на лесно достапно 
место. ' 

Возот за превоз на патници мора ноќе да биде 
осветлен, и мора да биде загреан кога надворешната 
температура е пониска од плус 12С0. 

Железничките транспортни организации со са-
моуправен општ акт, донесен во рамките на Заедни-
цата, ги уредуваат греењето, осветлението и опрему-
вањето возовите со апарати за брзо гаснење на по-
жари и со прибор за прва помош. 

1 Член 37 
Пред почетокот и за време на работите врз одр-

жување на железничките пруги, мораат да се пре-
земаат пропишаните к други потребни мерки за 
безбедноста на сообраќајот и сигурноста на работни-
ците што ги изведуваат тие работи. 

Член 38 
Во вршењето на железничкиот сообраќај мораат 

да се применуваат определени железнички сигнали 
со кои се осигурува безбеден и уреден сообраќај. 

Сигналите мораат да бидат такви што со помош 
на нив железничките работници брзо и сигурно ме-
ѓусебно да се известуваат и разбираат за сообраќа-
јот на возовите, при маневрирање, за дозвола или 
забрана на возењето преку определено место, за со-
стојбата на пругата, за 'потребните намалувања на 
брзината на движењето и др. 

Заради чување на личната безбедност на желез-
ничките работници, и на други лица се применуваат 
сигнали кои служат за опомена. 

Член 39-
Системот за сигнализација мора да им одговара 

на организацијата и процесот на работата во врше-
њето на железничкиот сообраќај и да ги исполнува 
барањата на безбедноста на железничкиот сообра-
ќај, 'а во поглед на значењето на сигналните поими 
мора да биде единствен. 

Член 40 
Возот на челната страна ноќе, а на крајот и 

дење и ноќе, мора да биде означен со соодветни 
сигнали. Тие сигнали ноќе, а во случај на слаба 
видливост и дење, мораат да даваат светлост со 
соодветна боја и јачина. 

Член 41 
Определени железнички сигнали имаат зна-

чење на задолжителна наредба или предупреду-
вање. Железничките работници и други лица на 
кои се однесуваат сигналите, мораат да постапуваат 
според нив. 

Ако значењето на сигналот е нејасно, железнич-
ките работници и другите лица на кои се однесува 
сигналот ќе сметаат дека таквиот сигнал го има 
она значење кое обезбедува поголема сигурност во 
сообраќајот. 

Железничките транспортни организации со 
самоуправен општ акт, донесен во рамките на Заед-
ницата, ги утврдуваат видовите на сигналите, нив-
ното значење, формата, бојата и најмалата дале-
чина на видливост на сигналот, како и начинот на 
поставување и употреба на сигналот. 

Член 42 
Железничката транспортна организација е дол-

жна да ги презема мерките за спасување на лица и 
за укажување помош на повредени лица во случај на 
незгода, несреќа и други вонредни настани во же-
лезничкиот сообраќај. 

Железничката транспортна организација е дол-
жна да ги утврди причините за незгодата, за несре-
ќата и за друг вонреден настан во железничкиот 
сообраќај, како и околностите под кои се случиле. 
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Железничките работници што непосредно уче-
ствуваат во вршењето на железничкиот сообраќај 
се должни да учествуваат во спасувањето на лица 
и во укажувањето на прва помош на повредени 
лица во случај на незгода, несреќа и други вонредни 
настани, како и за тоа веднаш да ја известат же-
лезничката транспортна организација, а ако има 
повредени или усмртени лица и најблиската здрав-
ствена организација на здружен труд. 

Член 43 
Во случај на елементарни непогоди, незгоди 

несреќи и други вонредни настани што предизви-
куваат прекин на железничкиот сообраќај, желез-
ничката транспортна организација е должна да 
презема мерки потребни за воспоставување на соо-
браќајот во што пократок рок. 

Член 44 
Органите што вршат увид за незгода, несреќа и 

за други вонредни настани во железничкиот сообра-
ќај, мораат да водат сметка работата при увидот да 
не го попречува железничкиот сообраќај, односно 
попречувањето на сообраќајот да се сведе на нај-
мала мера. 

Член 45 
Железничкиот работник што непосредно учест-

вува во вршењето на железничкиот сообраќај е дол-
жен да се придржува кон одредбите од овој закон, 
другите прописи и самоуправните општи акти до-
несени врз основа на овој закон: за регулирање и 
вршење на железничкиот сообраќај, за сигналите и 
за одржувањето на железничките пруги и железнич-
ките возила. Непридржувањето кон одредбите за ре-
гулирањето и вршењето на железничкиот сообраќај, 
на одредбите за сигналите и одредбите за одржува-
ње на железничките пруги и железничките возила, 
претставува прекршок и повреда на работната об-
врска, односно повреда на работната дисциплина. 

Член 46 
Со самоуправна спогодба за здружување во же-

лезничка транспортна организација, односно во За-
едницата, се уредуваат начинот на вршење кон-
трола над спроведувањето на сојузните прописи и 
самоуправните општи акти за безбедноста и уред-
носта на железничкиот сообраќај. 

Железничките транспортни организации со са-
моуправен општ акт, донесен во рамките на Заед-
ницата, ги утврдуваат овластувањата на работни-
ците на контрола на безбедноста на железничкиот 
сообраќај и на други работници одговорни за без-
бедноста и уредноста на железничкиот сообраќај, 
како и овластувањата на определени органи на здру-
жените железнички транспортни организации за 
поведување и водење на постапка поради повреда на 
работната обврска, односно повреда на работната 
дисциплина кога таа повреда заеднички ќе ја сто-
пат железнички работници од две или повеќе 
железнички транспортни организации здружени во 
Заедницата. 

Со самоуправниот општ акт од став 2 на овој 
член се утврдуваат условите за поведување и во-
дење постапка и за изрекување на мерки поради 
повреда на работната обврска, односно повреда на 
работната дисциплина од член 45 на овој закон. 

Член 47 
Железничките транспортни организации со са-

моуправен општ акт, донесен во рамките на Заед-
ницата, утврдуваат поради кои потешки повреди на 
работната обврска односно на работната дисци-
плина на железнички работник мора да му престане 
работниот однос. 

До завршување на постапка поради повреда на 
работната обврска, односно на работната дисцип-
лина од став 1 на овој член, работникот се распоре-
дува на работи и работни задачи на кои не учест-
вува непосредно во вршењето на железничкиот 
сообракај. Ако не постои можност да се распореди 
на такви работи и задачи, работникот привремено 
се отстранува од работа. 

Член 48 
Железничките работници кои на определени 

работи непосредно учествуваат во вршењето на 
железничкиот сообраќај, мораат да исполнуваат по-
себни здравствени услови и да бидат стручно оспо-
собени за тие работи. 

Железничките транспортни организации со са-
моуправен општ акт, донесен во рамките на Заед-
ницата, ги утврдуваат работите на кои работни-
ците непосредно учествуваат во вршењето на же-
лезничкиот сообраќај. 

Здравствената способност на железничките ра-
ботници кои непосредно учествуваат во вршењето 
на железничкиот сообраќај мора периодично да се 
проверува, како и по секоја незгода, потешка по-
вреда, тешка и долготрајна болест на работникот 
и во други случаи предвидени со прописот од став 
4 на овој член. 

Сојузниот комитет за здравство и социјална 
заштита, на предлог од Заедницата, ги пропишува 
посебните здравствени услови и начинот и времето 
на нивното утврдување за работниците од став 1 
на овој член. 

Работниците од став 1 на овој член подлежат 
на задолжително стручно поучување, а нивната 
стручна оспособеност мора периодично да се прове-
рува. 

Железничките транспортни организации со са-
моуправен општ акт, донесен во рамките на Заедни-
цата, ја утврдуваат потребната стручна оспособе-
ност, начинот на нејзиното проверување, како и на-
чинот на задолжителното стручно поучување на 
работниците од став 1 на овој член. 

Член 49 
Ако железничкиот работник кој непосредно 

учествува во вршењето на железничкиот сообраќаја 
покажува дека не ги исполнува здравствените ус-
лови во поглед на физичката и психичката спо-
собност за вршење на определени работи и работни 
задачи, или дека употребува алкохол, опојни дроги 
или психоактивни лекови, мора веднаш да се упати 
на вонредно проверување на здравствената состој-
ба, а особено на физичките и психичките способ-
ности за работа на такви работи и задачи. 

Додека не се изврши вонредното проверување од 
став 1 на овој член, работникот може, по потреба, 
привремено да се распореди на други работи и ра-
ботни задачи на кои непосредно не учествува во 
вршењето на железничкиот сообраќај. 

Железничките транспортни организации ут-
врдуваат со самоуправен општ акт, донесен во рам-
ките на Заедницата, кога работникот во смисла на 
став 2 од овој член задолжително привремено се 
распоредува на други работи и работни задачи. 

Член 50 
На железничкиот работник кој непосредно уче-

ствува во вршењето на железничкиот сообраќај, не 
смее да му се дозволи натамошно вршење на опре-
делени работи и работни задачи: 

1) ако при проверување на физичките и пси-
хичките способности, се утврди дека не ги исполну-
ва пропишаните услови за вршење на тие работи 
и задачи; 

2) ако при проверување на стручноста не покаже 
стручност за натамошно успешно вршење на тие 
работи и задачи; 
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3) ако се утврди дека е склон кон употреба на 
алкохол или на психоактивни лекови за време на 
вршењето на работите и задачите, или дека доаѓа 
на работа под дејство на тие средства; 

4) ако се утврди дека употребува опојни дроги. 
Во случајот од став 1 на овој член, работникот 

се распоредува на неопределено или на определе-
но време, на работи и работни задачи со чие извр-
шување непосредно не учествува во вршењето на 
железничкиот сообраќај, или спрема него се пре-
земаат други мерки предвидени со самоуправниот 
општ акт. 

Член 51 
Железничкиот работник кој непосредно учест-

вува во вршењето на железничкиот сообраќај, не 
смее да зема алкохолни пијачки, опојни дроги или 
психоактивни лекови за време на вршењето на 
доверените му работи и работни задачи, ниту да 
стапува на работа кога во организмот има алкохол 
или е под дејство на опојни дроги, односно на 
психоактивен лек. 

Железничкиот работник кој непосредно учест-
вува во вршењето на железничкиот сообраќај не 
смее да врши определени работи и работни задачи 
ако е во толкава мера уморен или болен, или е во 
таква психичка состојба што е неспособен правил-
но да ги врши доверените му работи и задачи, или 
ако е под влијание на алкохол, опојни дроги или' 
психоактивни лекови, па поради тоа може да ја 
доведе во прашање безбедноста на сообраќајот 
ниту на таков работник смее да му се дозволи вр-
шење на работи и задачи со чие извршување непо-
средно учествува во вршењето на железничкиот 
сообраќај . 

Железничките работници со посебни овластува-
ња и одговорности или други работници одговорни за 
безбедноста и уредноста на железничкиот сообраќај, 
што железничките транспортни организации ќе ги 
определат со самоуправен општ акт, се овластени 
работникот кој непосоетпно учествува во вршењето 
на железничкиот сообраќај да го подложат на испи-
тување со употреба на соодветни средства и апарати 
или да го упатат на стручен преглед заради провер-
ка дали има алкохол во организмот или дали се на-
оѓа под девство на опојна дрога или на психоактивни 
лекови. Таа проверка може да се втши по стапува-
њето на работа и за време на работата. 

Железничките работници од став 3 на овој член 
се должни привремено да го отстранат од работа 
железничкиот работник кој непосредно учествува 
во вршењето на железничкиот сообраќај, ако се 
наоѓа во состојбата опишана во став 1 односно 
став 2 на овој член, додека не престанат последи-
ците на состојбата поради која бил отстранет од 
работа и за тоа да ги известат органите на железнич-
ката транспортна организација надлежни за пове-
дување и водење постапка и за изрекување на мер-
ки поради повреда на работната обврска или друга 
повреда на работната дисциплина. 

Ако постои основано сомневање дека железнич-
ки работник е склон кон употреба на алкохол или 
на опојни дроги, на таков работник не можат да 
му се доверат раководење со сообраќајот, регули-
рање на сообраќајот, депонирање во сообраќајот 
и работи на контрола на процесот на работата во 
сообраќајот. 

Железничките транспортни организации со са-
моуправен општ акт, донесен во рамките на Заед-
ницата, ја утврдуваат постапката за проверка на 
способноста за работа на работниците од ст. 2 и 
3 на овој член. 

Член 52 
Железничката транспортот организација е дол-

жна, на начинот утврден со самоуправниот општ 

акт од член 51 став 6 на овој закон, да го орга-
низира вршењето на проверка на способноста за ра-
бота на определени железнички работници кои не-
посредно учествуваат во вршењето на железнич-
киот сообраќај. 

Железничките транспортни организации со са-
моуправниот општ акт р д член 51 став 6 на овој за-
кон утврдуваат во кои станици и депоа се врши 
проверка на способноста за работа обемот и заче-
стеноста на таа проверка, како и кои железнички 
работници подлежат на таа проверка.' 

Член 53 
На железничкиот работник што непосредно 

учествува во вршењето на железничкиот сообраќај, 
ако ја занемарува својата работна обврска или ако 
ја врши површно или прави неправилности што 
влијаат врз безбедноста и уредноста на железнич-
киот сообраќај, може да му се изрече дисциплин-
ска мерка распоредување, на неопределено или оп-
ределено време, на работи и работни задачи на 
кои непосредно нема да учествува во вршењето на 
железничкиот сообраќај. 

Спрема железничкиот работник на кого му се 
доверени работи и работни задачи на рако-
водење со сообраќајот, регулирањето на со-
обраќајот, диспонирањето во сообраќајот или работи 
на контрола над процесот на работата во сообра-
ќајот, ќе се преземе мерката од став 1 на овој член 
и кога дозволува железничкиот работник кој има 
право да му дава работни налози или над чија 
работа има право на контрола, ја занемарува своја-
та работна обврска, или ја врши површно или пра-
ви неправилности што влијаат врз безбедноста и 
уредноста на железничкиот сообраќај, или кога ќе 
издаде работен налог со кој е очигледно загрозена 
или можела да биде загрозена безбедноста на же-
лезничкиот сообраќај. 

Железничките транспортни организации со са-
моуправен општ акт, донесен во рамките на Заед-
ницата, го утврдуваат начинот на преземање на 
мерките од ст. 1 и 2 на овој член. 

Член 54 
Железничките работници со посебни овластува-

ња и одговорности или други работници одговорни 
за безбедноста и уредноста на железничкиот сообра-
ќај, определени со самоуправен општ акт на же-
лезничката транспортна организација, се должни 
да организираат и редовно да вршат надзор над 
применувањето на одредбите од член 45 на овој закон 
и да преземаат потребни мерки од член 47 став 2, 
член 48 ст. 3 и 5, член 49 став 1, член 50, член 51 
ст. 2, 3 и 4 и член 53 став 1 од овој закон. 

Ако работникот со посебни овластувања и одго-
ворности или друг одговорен работник од став 1 
на овој член смета дека во интерес на безбедноста 
на железничкиот сообраќај надлежниот орган во 
железничката транспортна организација не ја при-
менил потребната мерка од член 47 став 2, член 49 
став 2, член 50 и член 53 став 1 од овој закон, е 
должен за тоа да го предупреди тој орган. Ако тој 
орган, и покрај предупредувањето не ја примени 
потребната мерка, работникот со посебни овласту-
вања и одговорности, односно другиот одговорен ра-
ботник од став 1 на овој член, има право на при-
говор до надлежниот орган на управувањето. 

Член 55 
За именувањето и разрешувањето од должност 

на работници со посебни овластувања и одговорнос-
ти или на други работници одговорни за безбед-
носта и уредноста на железничкиот сообраќај од 
член 54 на овој закон, одлучува работничкиот совет 
на основната организација на здружен труд врз ос-
нова на претходно прибавено мислење од работнич-
киот совет на работната железничка транспортот 
организација. 
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Член 56 
Траењето на непрекинатото управување со возо-

ви, траењето на смените, распоредот на смените и 
одморот на железничките работници кои непосред-
но учествуваат во вршењето на железничкиот со-
обраќај, се определуваат зависно од условите што 
влијаат врз физичката и психичката способност на 
железничките работници безбедно и уредно да 
ги извршуваат работните обврски во текот на сме-
ната. 

Во железничките станици и депоа, во кои' на 
железничките работници им се обезбедува одмор 
меѓу две последователни смени мораат да постојат 
простории за одмор и исхрана на тие работници. 

Просториите од став 2 на овој член мораат да ги 
исполнуваат соодветните услови за одмор и ис-
храна на железничките работници и определени са-
нитарни и хигиенски услови. 

Сојузниот комитет за сообраќај и врски, во 
согласност со Сојузниот комитет за здравство и 
социјална заштита, ги утврдува критериумите за 
вршење на работата во смени. 

Член 57 
Железничкиот работник што непосредно учест-

вува во вршењето на железничкиот сообраќај не 
смее да стапи на работа ниту да работи врз тие 
работи спротивно на прописите за времето на не-
прекинато управување со возови, за времето на тра-
ењето на смените, за распоредот на смените и за 
времето за одмор. 

Железничките работници со посебни овласту-
вања и одговорности и други железнички работни-
ци одговорни за безбедноста и уредноста на сооб-
раќајот не смеат да распоредат железнички работ-
ник ниту да дозволат да работи врз работи на кои 
непосредно учествува во вршењето на железнич-
киот сообраќај спротивно на прописите за времето 
на непрекинатото управување со возови, за времето 
на траењето на смените, за распоредот на смените и 
за времето за одмор. 

IV. БЕЗБЕДНОСТ И РЕД НА ЖЕЛЕЗНИЧКОТО 
ПОДРАЧЈЕ И ВО ВОЗОВИТЕ 

Член 58 
Пристап и движење на железничкото подрачје 

се дозволени само на оние места што се определен,и 
за тоа. 

Работниците кои во рамките на своите работи и 
работни задачи треба да извршат определени ра-
боти на пруга, во тунел, на мост или на друг објект 
на постројка или уред на пруга или во кругот на 
железничка станица, се должни за тоа претходно 
да ја известат железничката транспортна органи-
зација која врши сообраќај на односната пруга и 
да се спогодат со неа за времето и условите за 
извршување на тие работи. 

Одредбата од став 2 на овој член не се однесува 
на припадниците на органите за внатрешни работи 
кога во вонредни или во итни случаи треба 
да извршат определено службено дејствие или да 
пристапат и да се движат на железничкото подрач-
је, во врска со вршење на своите работи и работни 
задачи: а во рамките на своите права и должности. 

На другите лица по исклучок, со претходно 
одобрение од железничката транспортна организа-
ција, им е дозволен пристап и движење на желез-
ничкото подрачје и на местата што не се предви-
дени за пристап и движење. 

Член 59 
Заради осигурување безбедност на железнич-

киот сообраќај, забрането е: 

1) да се предизвикува дефект или оштетување 
на железничка пруга, на железнички возила или на 
нивната опрема; 

2) да се фрла или да се става каков и да било 
предмет на железничка пруга или да се фрла ка-
ков и да било предмет на железнички возила или 
од железнички возила; 

3) во близина на железничка пруга да се из-
ведуваат работи што би можеле да оштетат желез-
ничка пруга или да ја намалат стабилноста на 
теренот (лизгање или одронување на теренот, хидро-
гтрафски промени и сл.), или на кој и да е друг начин 
да го загрозат или попречуваат железничкиот сооб-
раќај ; 

4) неовластено да се отвора браник на патен 
премин, да се става или да се закачува што и да е 
на браник или на друг сигнално-сигурносен уред 
на патен премин, или на кој и да е друг начин 
да се попречува нормалното функционирање на бра-
ник или на друг уред на патен премин; 

5) во близината на патен премин да се вршат 
работи или да се изведуваат работи што ја нама-
луваат, спречуваат или на кој и да било начин ја 
'попречуваат прегледноста на железничка пруга 
или на пат; 1 ! 

6) неовластено да се отстрани привремена заш-
титна направа поставена заради заштита на же-
лезничкиот сообраќај на место на одронување, на 
порој но место или на место изложено на завејување 
и на силни ветрови; 

7) во патнички коли, во станични простори или 
во други места предвидени за патници, да се вне-
сува багаж што содржи материи или предмети со 
кои би можела да се загрози сигурноста на патни-
ците или на други лица или да им се нанесе 
штета или да се внесуваат такви материи или 
предмети; 

8) неовластено да се презема дејствие или да се 
употреби утред за кочење заради запирање на дви-
жењето на воз, освен во случај на опасност за си-
гурноста на возот и за безбедноста на патниците или 
на други лица; 

9) да се пречи работата на чувар на патен пре-
мин. на мост, односно на тунел или на друг желез-
нички работник во вршењето на железничкиот со-
обраќај. 

Член 60 
На местата што се предвидени за пристапување 

или за движење на железничкото подрачје и во 
возовите, сите лица се должни да се придржуваат 
кон внатрешниот ред на железницата и кон јавниот 
11ЅД. 

Овластените железнички работници се грижат 
лицата кои се наоѓаат на железничкото подрачје и 
во возовите да се придржуваат кон внатрешниот 
ред на железницата. 

Овластените железнички работници од став 2 
на овој член, во спроведување на внатрешниот ред 
на железницата имаат право да ги легитимираат 
лицата кои не се придржуваат кон внатрешниот 
ред, да преземаат мерки потребни за спречување на 
нарушувањето и за воспоставување на внатрешниот 
ред, да одземаат предмети што се употребени за 
извршување на прекршоци, да бараат од органите 
на милици-јата да укажат потребна помош при спре-
чување на нарушувањето и при воспоставување на 
внатрешниот ред на железницата. 

Железничките работници со посебни овласту-
вања и одговорности и Д Р У Г И работници ОДГОВОРНИ 
за уредноста и безбедноста на сообраќајот опреде-
лени со самоуправен општ акт со кој се уредува 
работниот однос, можат да поднесуваат пријави до 
СУЛИТ а за прекршоци против липата што го нару-
шиле внатрешниот ред на железницата. 

Надлежните органи за внатрешни работи им да-
ваат, по барање на железничките работници, потреб-
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на помош на тие работници во спречување на на-
рушувањето и во воспоставување на внатрешниот 
ред на железницата и во почитување на прописите 
за безбедноста во железничкиот сообраќај, на на-
чинот определен со републички односно покраин-
ски закон. Надлежните органи за внатрешни работи 
се грижат за јавниот ред во возовите и на местата 
што се предвидени за пристапување и движење на 
железничкото подрачје. 

Железничките транспортни организации со са-
моуправен општ акт, донесен во рамките на Заед-
ницата, го утврдуваат внатрешниот ред на желез-
ницата и неговото спроведување, како и кои же-
лезнички работници се овластени да преземаат мер-
ки од ст. 3 и 4 на овој член. Овој самоуправен општ 
акт се објавува во „Службен лист на СФРЈ". 

Член 61 
Сојузниот комитет за сообраќај и врски, во спо-

годба со сојузниот секретар за внатрешни работи, 
на предлог од Заедницата, ги утврдува критериу-
мите за определување на објектите од посебно зна-
чење за безбедноста на железничкиот сообраќај и 
минимумот на заштитни мерки. 

Железничките транспортни организации ги ут-
врдуваат објектите од став 1 на овој член и го ор-
ганизираат вршењето на физичка и техничка заш-
тита на тие објекти. 

Работникот кој врши работи и работни задачи на 
непосредна физичка заштита на определени објекти 
е вооружен со соодветно огнено оружје и може да 
го употреби ако на друг начин не може да одбие 
противправен и непосреден напад со кој се загрозу-
ва неговиот живот односно ако на друг начин не 
може да одбие непосреден напад врз објектот што 
го обезбедува, во согласност со републички, одно-
сно покраински закон. 

Покрај работникот од став 3 на овој член и 
други работници и самоуправни органи на желез-
ничките организации од член 2 на овој закон се дол-
жни самоиницијативно и врз самоуправна основа да 
преземаат мерки за заштита на објекти од посебно 
значење за безбедноста на железничкиот сообраќај. 

Член 62 
Железничката транспортна организација е дол-

жна на места на одронување, на порој ни места и на 
места изложени на завејувања и на силни ветрови, 
на кои може да дојде до попречување или до загро-
зување на железничкиот сообраќај, самостојно или 
заедно со друга соодветна организација, навремено 
да презема мерки за техничка и физичка заштита 
заради осигурување на безбеден, непречен и уреден 
сообраќај. 

Железничката транспортна организација во 
случаите од став 1 на овој член има право, без по-
себно одобрение или друг акт, да поставува и да 
одржува привремени заштитни направи и привре-
мено да сместува материјал и други средства на 
заштитен пружен појас на земјиште во општествена 
сопственост, ако е тоа потребно заради преземање 
на мерки за осигурување на безбеден, непречен и 
уреден сообраќај, односно за воспоставување на соо-
браќајот. 

Член 63 
Покрај железничка пруга, а особено во бли-

зина на видни железнички сигнали, не смеат да се 
поставуваат знаци ,ознаки, извори кои даваат обоена 
светлина или кои и да било други направи кои со 
бојата, формата и светлината или на друг начин го 
отежнуваат уочувањето на железничките сигнали, 
или кои можат да доведат во заблуда во поглед на 
значењето на железничките сигнали. 

Член 64 
За потешки несреќи, незгоди и за други вонред-

ни настани во железничкиот сообраќај, како и за 

кршење на прописите за безбедноста на железнич-
киот сообраќај, КОИ имаат за последица загрозува-
ње безбедноста на железничкиот сообраќај, и за 
други вонредни настани на железничкото подрачје 
кои имале за последица смрт или тешка повреда 
на патник, на железнички работник или на друго 
лице, железничката транспортна организација е 
должна веднаш да ги извести надлежните органи 
определени со републички, односно покраински 
закон. 

V. ВКРСТУВАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКА ПРУГА И 
ПАТИШТА 

Член 65 
Начинот на кој мора да се изведе вкрстување на 

железничка пруга и пат, местото на вкрстувањето 
и мерките што мораат да се преземат заради обез-
бедување на сообраќајот на патните премини, се 
определува зависно од густината на сообраќајот, од 
прегледноста на железничката пруга, од брзината на 
возењето на железничката пруга и од патот и други 
месни услови што се од влијание за безбедноста и 
уредноста на железничкиот сообраќај. 

Член бб 
Вкрстување на железничка пруга и на автопат 

и вкрстување на пат и на железничка пруга во 
станичен простор помеѓу влезни, односно излезни 
свртници од кои почнуваат станичните колосеци, 
мора да биде вон од нивото. 

Вкрстувањето на железничка пруга и на пати-
шта што немаат својство на автопат мора да биде 
вон од нивото во случај на мошне густ сообраќај 
на патиштата или на фреквентен железнички со-
обраќај, и ако тоа го бараат посебни услови на ме-
стото на вкрстувањето, посебни технички причини и 
причини за безбедноста на сообраќајот, согласно со 
републичкиот односно покраинскиот закон. 

Член 67 
Ако вкрстување на пат и на железничка пруга 

се врши во исто ниво (патен премин), железничката 
транспортна организација и организацијата на здру-
жен труд во чија дејност спаѓа одржувањето на па-
тиштата се должни да ги спроведуваат пропишаните 
мерки за безбеден и непречен сообраќај на патниот 
премин, како и да ги одржуваат патните премини 
во состојба што осигурува безбеден и уреден со-
обраќај, согласно со републичкиот, односно покра-
инскиот закон. 

Член 68 
Преминување преку железничка пруга е дозво-

лено само на патните премини. 
На возилата во железничкиот сообраќај им при-

паѓа првенство на премин на патните премини. 

Член 69 
На железничка пруга пред патен премин мораат 

да бидат поставени пропишаните сигнални знаци 
за известување на возниот персонал за доближу-
вање на возот кон патниот премин и за обврската'за 
давање на пропишани звучни сигнали од локомо-
тивата односно моторната кола. 

Член 70 
За преминување преку патен премин на возила 

што сообраќаат на патиштата со посебна дозвола за 
вонреден превоз, е потребна согласност од желез-
ничката транспортна организација, ако возилото со 
товар или без товар ја пречекорува пропишаната 
најголема дозволена вкупна тежина или притисок 
по оска, односно височина. 
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На подвозниците чија височина на долниот раб 
на конструкцијата од нивелетата на патот е помала 
од пропишаната слободна височина на патот, мораат 
да се постават заштитни пречки за ограничување на 
височината на патното возило. 

VI. НАДЗОР НАД ПРИМЕНУВАЊЕТО НА ПРО-
ПИСИТЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТА ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ 

СООБРАЌАЈ 

Член 71 
Надзорот над применувањето на одредбите на 

овој закон, на други прописи за безбедноста на со-
обраќајот и на самоуправните општи акти донесени 
врз основа на овој закон го вршат органите опре-
делени со републичкиот, односно покраинскиот 
закон. 

Со надзорот над применувањето на одредбите од 
овој закон, на прописите и на самоуправните општи 
акти од став 1 на овој член се проверува особено: 

1) дали железничкиот сообраќај се врши на на-
чинот и под условите што се утврдени со овој за-
кон и дали се спроведуваат мерките што се однесу-
ваат на безбедноста и уредноста на железничкиот 
сообраќај (чл. 12, 15, 19, 20, 25, 26, 27, 32, 36, 37, 38, 
40, 42, 43, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 
59, 63, 67, 68, 70 и 83); 

2) дали железничката транспортна организација 
организирала контрола на безбедноста на желез-
ничкиот сообраќај и дали таа контрола се врши уре-
дно и ефикасно, како и дали уредила и дали оства-
рува општествена самозаштита во областа на без-
бедноста во железничкиот сообраќај (чл. 4 и 5) со 
цел за опфаќање на материјалните одредби од член 
5 на овој закон; 

3) дали железничките работници кои непосред-
но учествуваат во вршењето на железничкиот со-
обраќај ги исполнуваат пропишаните усло-
ви во поглед на физичката и психичката способност 
и стручната оспособеност за самостојно вршење на 
работите и на работните задачи и дали правилно се 
применуваат прописите за работното време што се 
однесуваат на тие работници (член 48 став 1 и 
член 60); 

4) дали железничките пруги со објектите, по-
стројките и со уредите и железничките возила пра-
вилно и уредно се одржуваат и дали за железнич-
ките пруги и железничките возила железничка 
транспортира организ,ација има средени пропи-
шани технички податоци што се од значење за без-
бедноста на железничкиот сообраќај (чл. 29, 30 и 31); 

5) применувањето на техничките нормативи, на 
југословенските стандарди, на прописите за заштита 
од пожар, како и на стандардите утврдени со само-
управниот општ акт, донесен во рамките на Заедни-
цата, со кој се обезбедуваат техничкото и техно-
лошкото единство на железницата (член 23); 

6) придржување кон одредбите што се однесу-
ваат на заштитниот пружен појас (член 11); 

7) спроведувањето на внатрешниот ред на же-
лезницата (член 60); 

8) дали се спроведуваат пропишаните мерки за 
техничка и физичка заштита на објектите од по-
себно значење за безбедноста на железничкиот со-
обраќај и мерките за заштита од одронување, порои 
и други елементарни непогоди (чл. 61 и 62). 

VII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 72 
Со парична казна од 50.000 до 800.000 динари ќе 

се казни за стопански престап организацијата на 
здружен труд или друго правно лице: 

1) ако подига и гради објект или постројка што 
не служи за железничкиот сообраќај — на простор 
помеѓу колосеци и покрај крајни колосеци на рас-
тојание од 8 т , а ако железничката пруга минува 
низ населено место — на растојание од 6 т , сметај-
ќи од оската на крајниот колосек. (пружен појас) 
или ако без претходна согласност од железничката 
транспортна организација гради на тој простор об-
јект или постројка што служи за натовар или ис-
товар на стоки во железничкиот сообраќај, или ако 
во заштитниот пружен појас гради градежен или 
друг објект или подига постројка спротивно на 
условите што ја обезбедуваат сигурноста на луѓето 
и на сообраќајот (член 11); 

2) ако постави на железничко подрачје или 
вкрстува со железничка пруга, или изведува 
паралелно со железничка пруга цевовод, водовод, 
електрична, телефонска или телеграфска воздуш-
на линија, подземен кабел или друга слична инста-
лација или уред што служи за општи потреби, така 
што со нивното поставување, изведување или кори-
стење се загрозува безбедноста на железничкиот 
сообраќај или се попречува вршењето на железнич-
киот сообраќај или развојот на тој сообраќај, или 
ако таа инсталиција или уред се постави без прет-
ходна согласност од железничката транспортна ор-
ганизација (член 22). 

За стопанскиот престап од став 1 на овој член 
ќе се казни и одговорното лице во организацијата на 
здружен труд или во друго правно лице со парич-
на казна од 2.000 до 40.000 динари. 

Член 73 
Со парична казна од 30.000 до 300.000 динари ќе 

се казни за стопански престап железничката транс-
портна организација, организацијата на здружен 
труд во чија дејност спаѓа одржувањето на пати-
штата или друго правно лице: 

1) ако на пат што не ги исполнува условите од 
член 15 ст. 1 и 2 на овој закон не постави сигурносни 
огради (член 15 став 3); 

2) ако контактен вод над патниот премин не е 
на височина со која се обезбедува сигурносно расто-
јание до слободниот профил на патот со височина 
4,5 т над коловозот, или ако на обете страни на 
патниот премин не се поставени заштитни пречки 
за ограничување на височината на патното возило 
со товар и соодветни знаци на оддалеченост најмал-
ку од 8 т од најблиската шина, мерено според оска-
та на патот (член 20); 

3) ако во рамките на својот делокруг навремено 
не преземе технички и физички мерки за заштита на 
места на одронување, на порој ни места и на места 
изложени на завејувања и на силни ветрови, на 
кои може да дојде до попречување или загрозување 
на железничкиот сообраќај (член 62 став 1); 

4) ако на патен премин не ги спроведува про-
пишаните мерки за безбеден и непречен сообраќај 
или ако патните премини не ги одржува во состој-
ба што обезбедува безбеден и уреден сообраќај, со-
гласно со законот (член 67). 

За стопанскиот престап од став 1 на овој член 
ќе се казни и одговорното лице во железничката 
транспортна организација, во организацијата на 
здружен труд во чија дејност спаѓа одржувањето на 
патиштата или во друго правно лице со парична 
казна од 1.000 до 30.000 динари. 

Член 74 
Со парична казна од 30.000 до 300.000 динари ќе 

се казни за стопански престап железничката тран-
спорт^ организација или Заедницата, ако во опре-
делен рок не организира или ако трајно не врши 
контрола на^ безбедноста и уредноста на железнич-
киот сообраќај (чл. 4 и 85). 
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За стопанскиот престап од став 1 на овој член 
ќе се казни и одговорното лице во железничката 
транспортна организација или Заедницата со пари-
чна казна од 1.000 до 30.000 динари. 

Член 75 
Со парична казна од 20.000 до 200.000 динари 

ќе се казни за стопански престап железничката 
транспортна организациј а: 

1) ако о д во јна свртница на железничка пруга, 
пруга на друга железница или на индустриски ко-
лосек што се приклучени кон отворена пруга на 
главна пруга, чија положба не се контролира од 
соседното поседнато сообраќајно место на пругата, 
не биде трајно запоседната од страна на железнички 
работник (член 12 став 3); 

2) ако не спроведува соодветни мерки за за-
штита на местата на контактната мрежа под на-
пон и на уредите на таа мрежа, на кои постои 
можност за опасност за животот на луѓето, или 
не спроведува соодветни мерки за заштита од штет-
ните електрични влијанија или предизвикување на 
напон на сигнално-сигурносните или телекомуни-
кационите уреди или на делови од конструкции што 
се наоѓаат во непосредна близина на контакната 
мрежа (член 19); 

3) ако не спроведува соодветни мерки за за-
штита на деловите од железнички возила што мо-
жат да дојдат под електричен напон и да ги до-
ведат во опасност животите на луѓето (член 27); 

4) ако железничките пруги или железничките 
возила не се одржуваат во таква (состојба што оси-
гурува безбеден и непречен железнички сообраќај 
или ако железничките пруги или железничките во-
зила редовно не ги контролира или повремено не 
ги прегледува (член 30); 

5) ако за сообраќај на возови однапред не го 
утврди возниот ред или ако возниот ред за возови-
те со кои редовно се превезуваат патници не го об-
јави, или ако не преземе мерки потребни за безбед-
но и непречено вршење на сообраќајот според воз-
ниот ред (член 32 ст. 1 и 2); 

6) ако не преземе мерки за спасување на лица 
или за укажување помош на повредени лица во слу-
чај на незгода, несреќа или други вонредни настани 
што се случиле во железничкиот сообраќај, или ако 
не ги утврди причините и околностите под кои тие 
се случиле (член 42); 

7) ако во случај на елементарна непогода, незго-
да, или друг вонреден настан што предизвикува пре-
кин на железничкиот сообраќај не преземе мерки 
потребни за воспоставување на сообраќајот во што 
пократок рок (член 43); 

8) ако не го пропише времето на непрекинато 
управување со возови или времето на траење на 
смените или распоредот на смените или времето на 
одморот на железничките работници кои непосредно 
учествуваат во вршењето ,на железничкиот сообра-
ќај (член 56 став 1); 

9) ако не ги определи објектите од посебно зна-
чење за безбедноста на железничкиот сообраќај 
или ако не ја организира заштитата на тие објекти 
(член 61 (став 2). 

За стопански престап од став 1 на овој член ќе 
се казни и одговорното лице во железничката тран-
спортни организација со парична казна од 1.000 др 
10.000 динари. 

Член 76 
Со парична казна од 10.000 до 100.000 динари 

ќе се казни за прекршок железничката транспорт-
на организација: 

1) ако за железничките пруги или за железнич-
ките возила нема средени технички податоци што 
се од значење за безбедноста на железничкиот со-
обракај (член 31); 

2) ако пред почетокот или за време на работите 
врз одржување на железничките пруги не ги пре-
земе пропишаните или други мерки потребни за без-
бедноста на сообраќајот и за сигурноста на работ-
ниците што ги изведуваат тие работи (член 37); 

3) ако не ги применува определените желез-
нички сигнали со кои се осигурува безбеден и уре-
ден сообраќај, како и сигналите за опомена заради 
чување на личната безбедност на железничките ра-
ботници и на други лица (член 38 ст. 1 и 3); 

4) ако во железничките станици и депоа во кои 
на железничките работници им се обезбедува одмор 
помеѓу две смени едноподруго, не обезбеди про-
стории за одмор и за исхрана на железничките ра-
ботници, или ако постојните простории не исполну-
ваат соодветни услови за одмор и исхрана или 
определени санитарни и хигиенски услови (член 56 
ст. 2 и 3). ^ 

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се 
казни и одговорното лице во железничката транс-
п о р т ^ организација со парична казна од 1.000 до 
10.000 динари. 

Член 77 
Со парична казна од 10.000 до 100.000 динари ќе 

се казни за прекршок организацијата на здружен 
труд или друго правно лице: 

1) ако во близина на железничка пруга изве-
дува работи што би можеле да ја оштетат желез-
ничката пруга или да ја намалат стабилноста на те-
ренот, или на кој и да било друг начин да го загро-
зи или попречува железничкиот сообраќај (член 59 
точка 3); 

2) ако во близина на патен премин врши ра-
боти или изведува работи што ја намалуваат, спре-
чуваат или на кој и да било начин ја попречуваат 
прегледноста на железничката пруга или патот (член 
59 точка 5); ' 

3) ако неовластено ќе отстрани привремена за-
штитна направа поставена заради заштита на же-
лезничкиот сообраќај на место на одронување, на 
порој но место или на место изложено на завејување 
и на силни ветрови (член 59 точка 6); 

4) ако покрај железничка пруга, а особено во 
близина на видни железнички сигнали, постави 
знаци, ознаки, извори што даваат обоена светлина 
или кои и да било други направи кои со бојата, об-
ликот или со светлината или на друг начин го отеж-
нуваат уочувањето на железничките сигнали, или 
можат да доведат во заблуда во поглед на значењето 
на железничките сигнали (член 63); 

5) ако без согласност на железничката транспор-
тен организација премине преку железничка пруга 
возило што сообраќа на патиштата со посебна до-
звола за вонреден превоз, што со товар или без 
товар ја пречекорува пропишаната најголема доз-
волена вкупна тежина или притисок по оска, од-
носно височина (член 70 став 1). 

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се 
казни и одговорното лице во организацијата на здру-
жен труд или во друго правно лице со парична казна 
од 1000 до 10.000 динари. 

За дејствието од точ. 1 до 5 став 1 на овој член 
ќе се казни за прекршок поединец со парична казна 
од 1.000 до 10.000 динари. 

Член 78 
Со парична казна од 1.000 до 20.000 динари ќе 

се казни за прекршок железничката транспортна 
организација; 

1) ако патничката кола не е приспособена за 
безбедно преминување на патниците од една кола 
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во друга кола, или ако локомотивата, односно мо-
торната кола, не е опремена со направа за давање 
звучни сигнали и со регистрирачки брзиномер (чл. 
25 и 26); 

2) ако не се придржува кон утврдениот и обја-
вен возен ред на возовите со кој редовно се пре-
везуваат патници, или ако сообраќајот на тие во-
зови не го одржува редовно или уредно за време на 
важењето на возниот ред (член 32 став 3); 

3) ако возот не е опремен со апарати за брзо 
гаснење на пожар со хемиски средства што не спро-
ведуваат електрицитет или со прибор за прва помош, 
односно ако таа опрема не е сместена на лесно дос-
тапно место, или возот ноќе не е осветлен или не 
е загреан кога надворешната температура е пониска 
од плус 120С (член 36 ст. 1 и 2); 

4) ако не утврди поради кои потешки повреди на 
работната обврска, односно работната дисциплина, 
на железнички работник мора да му престане ра-
ботниот однос, или ако железнички работник што 
сторил потешка повреда на работната обврска поради 
која мора да му престане работниот однос — до за-
вршувањето на постапката — не го распореди на 
работи и работни задачи на кои не учествува непо-
средно во вршењето на железничкиот сообраќај или 
привремено не го отстрани од работата (член 47); 

5) ако не врши периодично проверување на 
здравствената способност или на стручната оспосо-
беност на железнички работник што непосредно 
учествува во вршењето на железничкиот сообраќај 
или ако здравствената способност на железнички 
работник не ја провери после секоја незгода, по-
тешка повреда, тешка и долготрајна болест, како и 
во други пропишани случаи (член 48); 

6) ако не го упати на вонредно проверување на 
здравствената состојба железничкиот работник што 
непосредно учествува во вршењето на железничкиот 
сообраќај (кога тој покажува дека не ги исполнува 
здравствените услови во поглед на физичката или 
психичката способност за вршење на определени ра-
боти и работни задачи, или ако основано ќе се по-
сомнева дека е склон кон употреба на алкохол, или 
дека употребува опојни дроги или психоактивни ле-
кови (член 49 став 1); 

7) ако му дозволи на железничкиот работник кој 
непосредно учествува во вршењето на железничкиот 
сообраќај натамошно вршење на определени рабо-
ти и работни задачи кога при проверувањето на фи-
зичките или психичките способности ќе се утврди дека 
не ги исполнува пропишаните услови за вршење на 
тие работи и задачи, или кога при проверувањето 
на стручноста не ќе покаже стручност за натамош-
но успешно вршење на тие работи и задачи 
или кога ќе се5 утврди дека е склон кон 
употреба на алкохол или психоактивни лекови 
за време на вршењето на работите и работ-
ните задачи, или ако доаѓа на работа под дејство 
на тие средства, или ако се утврди дека употребува 
опојни дроги или ако таквиот железнички работ-
ник не го распореди на неопределено или на опре-
делено време на работи и задачи со чие извршување 
непосредно не учествува во вршењето на железнич-
киот сообраќај, или ако кон него не преземе други 
мерки предвидени со самоуправниот општ акт (член 
50); 

8) ако на железничкиот работник кој непосред-
но учествува во вршењето на железничкиот сообра-
ќај, кој во толкава мера е изморен или болен, или 
е во таква психофизичка состојба што е неспосо-
бен правилно да ги врши доверените работи и ра-
ботни задачи, или ако е под влијание на алкохол, 
на опојни дроги или на психоактивни лекови, па по-
ради тоа може да ја доведе во прашање безбедноста 
на сообраќајот, ќе дозволи вршење на работи и за-
дачи со чие извршување непосредно учествува во 
вршењето на железничкиот сообраќај (член 51 став 
2); 

9) ако во определени железнички станици и де-
поа не организира вршење на проверка на способ-
носта за работа на определени работници кои не-
посредно учествуваат во вршењето на железничкиот 
сообраќај (член 52); 

10) ако не го распореди на неопределено или на 
определено време, на работи и работни задачи на 
кои нема непосредно да учествуваат во вршењето 
на железничкиот сообраќај, железничкиот работник 
кој непосредно учествува во вршењето на желез-
ничкиот сообраќај а ја занемарува или површно ја 
врши својата работна обврска или прави неправил-
ности што влијаат врз безбедноста и уредноста на 
железничкиот сообраќај (член 53 став 1); 

11) ако на пругите опремени со уреди за авто-
матско запирање на движењето на возовите кај сиг-
нал што покажува дека натамошното возење е за-
брането, односно со уреди за автоматско намалу-
вање на брзината на движењето од сигналот што 
покажува дека натамошно возење е дозволено со 
намалена брзина, спротивно на условите што спо-
годбено ги утврдуваат железничките транспортни 
организации во рамките на Заедницата, ќе дозволи 
сообраќај на локомотиви или на моторни коли што 
не се опремени со уреди за автоматско запирање 
на движењето на возот кај сигналите што покажу-
ваат дека натамошното возење е забрането, односно 
со уредите за автоматско намалување на брзината 
на движењето од сигналите што покажуваат дека 
натамошното возење е дозволено со намалена бр-
зина (член 83 став 3). 

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се 
казни и одговорното лице во железничката тран-
спортна организација со парична казна од 500 до 
5.000 динари. 

Член 79 
Со парична казна од 200 до 2.000 динари ќе се 

казни за прекршок железнички работник со посебни 
овластувања и одговорности или друг работник од-
говорен за безбедноста или уредноста на железнич-
киот сообраќај определен со самоуправниот општ 
акт на железничката транспортна организација: 

1) ако не подложи на испитување со употреба 
на соодветни средства и апарати или не упати на 
стручен преглед железнички работник што непосред-
но учествува во вршењето на железничкиот сообра-
ќај заради проверка дали има алкохол во организ-
мот и дали се наоѓа под дејство на опојни дроги или 
психоактивни лекови, ако постои основано сомне-
вање дека во организмот има алкохол или дека е 
под дејство на опојни дроги или психоактивни ле-
кови (член 51 став 3); 

2) ако не организира или не врши редовно над-
зор над применувањето на одредбите од член 45 
на овој закон или не ги преземе потребните мерки 
од член 51 став 4 на овој закон (член 54 став 1). 

Член 80 
Со парична казна од 200 до 2.000 динари ќе се 

казни за прекршок железничкиот работник: 
1) ако со непосредно учествување во вршењето 

на железничкиот сообраќај во возот ќе вклучи же-
лезничко возило што не им одговара на определените 
технички услови или што не е способно за сообраќај 
или не е во границите на пропишаниот профил или 
чиј притисок по оска или тежина по должински 
метар не е во границите на дозволените вредности 
утврдени за пругите на кои железничкото возило 
треба да сообраќа (член 35 став 2); 

2) ако во непосредно учествување во вршењето 
на железничкиот сообраќај возот на челната страна 
ноќе, а на крајот и дење и ноќе, не е означен со 
соодветни сигнали или ако тие сигнали ноќе, а во 
случај на слаба видливост и дење, не даваат свет-
лост со соодветна боја или јачина (член 40); 
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3) ако во случајот на незгода, несреќа или дру-
ги вонредни настани настанати во железничкиот 
сообраќај, не учествува во спасување на лица или 
во укажување прва помош на повредени лица или 
за вонреден настан не ја извести железничката тран-
спортна организација, а ако има повредени лица — 
и најблиската здравствена организација на здружен 
труд (член 42 став 3); 

4) ако во непосредното учествување во вршење-
то на железничкиот сообраќај за време на врше-
њето на доверените работи и работни задачи зема 
алкохолни пијачки, или ако стапи на работа кога 
во организмот има алкохол или е под дејство на 
опојна дрога, односно на психоактивен лек, или 
ако во толкава мера е изморен или болен, или е 
во таква психичка состојба што е неспособен пра-
вилно да ги врши доверените работи и задачи па 
поради тоа може да ја доведе во прашање безбед-
носта на сообраќајот (член 51 ст. 1 и 2); 

5) ако во непосредното учествување во врше-
њето на железничкиот сообраќај не се придржува 
КОН одредбите од овој закон, другите прописи и са-
моуправните општи акти донесени врз основа на 
овој закон за регулирањето и вршењето на желез-
ничкиот сообраќај, за сигналите и за одржувањето на 
железничките пруги и на железничките возила или 
ја занемарува својата работна обврска или ја врши 
површно или прави неправилности што влијаат врз 
безбедноста и уредноста на железничкиот сообраќај, 
или ако во вршењето на работите и работните за-
дачи на раководење со сообраќајот, регулирањето 
на сообраќајот, диспонирањето во сообраќајот или 
на работите на контрола над процесот на работата 
во сообраќајот, дозволува железничкиот работник, 
на кого има право да му дава работни налози или 
над чија работа има право на конрола — ја зане-
марува својата работна обврска или површно ја 
извршува или прави неправилности што влијаат врз 
безбедноста и уредноста на железничкиот сообраќај, 
или кога ќе издаде работен налог со кој очигледно 
е загрозена или можела да биде загрозена безбед-
носта на железничкиот сообраќај (чл. 45 и 53 ст. 1 
и 2); 

6) ако во непосредното учествување во вршењето 
на железничкиот сообраќај стапи на работа или 
работи врз работи спротивно на прописите за вре-
мето на непрекинатото управување со возови, за вре-
мето на траењето на смените, за распоредот на сме-
ните и за времето за одмор (член 57 став 1); 

7) ако во рамките на своите посебни овластува-
ња и одговорности за безбедноста и уредноста на 
железничкиот сообраќај ќе распореди железнички 
работник или ќе му дозволи да работи врз работи на 
кои непосредно учествува во вршењето на желез-
ничкиот сообраќај спротивно на прописите за вре-
мето на непрекинатото управување со возовите, за 
времето на траењето на смените, за распоредот на 
смените и за времето за одмор (член 57 став 2). 

Член 81 
Со парична казна од 500 до 5.000 динари ќе се 

казни за прекршок поединец: 
1) ако предизвика дефект или оштетување на 

железничка пруга, на железничко возило или на 
нивната опрема (член 59 точка 1); 

2) ако неовластено отвори браник на патен пре-
мин, или што и да е стави или закачи на браник 
или на друг сигнално-сигурносен уред на патен пре-
мини, или на кој и да е друг начин го попречува нор-
малното функционирање на браник или на друг 
уред на патен премин (член 59 точка 4); 

3) ако внесе во патничка кола, во станична прос-
торија или во друго место предвидено за патниците, 

багаж што содржи материја или предмет со кои 
би можела да се загрози сигурноста на патниците 
или на други лица или да им се нанесе штета или 
ако внесе таква материја или предмет (член 59 точ-
ка 7). 

Член 82 
Со парична казна од 100 до 1.000 динари ќе се 

казни со прекршок поединец: 
1) ако не постапи според определен железнички 

сигнал што има значење на задолжителна наредба 
или предупредување (член 41 став 1); 

2) ако пристапи или се движи на железничко 
подрачје на места што не се определени за тоа, или 
ако, како работник кој во рамките на своите работи 
и работни задачи треба да изврши определени ра-
боти на пруга, во тунел, на мост или на друг објект, 
на постројка или уред на пруга или во кругот на 
железничка станица — а претходно за то не ја из-
вестил железничката транспортна организација која 
врши сообраќај на односната пруга, или ако не се 
спогоди за времето и условите за извршување на 
тие работи (член 58 ст. 1 и 2); 

3) ако фрли или стави каков и да било предмет 
на железничка пруга, или фрли каков и да било 
предмет на железничко возило или од железничко 
возило (член 59 точка 2); 

4) ако неовластено преземе дејствие или го упо-
треби уредот за кочење заради запирање на дви-
жењето на возот (член 59 точка 8); 

5) ако на место што е предвидено за пристап 
и за движење на железничкото подрачје или во воз 
не се придржува кон внатрешниот ред на железни-
цата (член 60 став 1); 

6) ако железничката пруга ја преминува вон од 
патниот премин (член 68 став 1). 

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 83 
Со Програмата за развој, реконструкција и мо-

дернизација железничките транспортни организации 
ќе ги утврдат потребата и начинот на сообразување 
на постојните железнички пруги и железнички во-
зила кон условите утврдени во член 10, член 12 став 
2 и во член 13, член 16, член 17 став 1 точка 1, член 
24 и во член 27 од овој закон. 

До сообразувањето на постојните железнички 
пруги кон условите утврдени во одредбата на член 
17 став 1 точка 1 од овој закон, во сообраќајните 
места на пругата што не ги исполнуваат условите 
од таа одредба, брзината на движењето на возот 
преку свртничкото подрачје не смее да биде пого-
лема од 50 кт/час. 

До сообразувањето на локомотивите и на мотор-
ните коли кон условите утврдени во одредбата на 
член 24 став 4 од овој закон, на пругите опремени 
со уреди за автоматско запирање на движењето на 
возот кај сигналот што покажува дека натамошното 
возење е забрането, односно со уреди за автоматско 
намалување на брзината на движењето од сигналот 
што покажува дека натомошното возење е дозво-
лено со намалена брзина, исклучително можат да 
сообраќаат локомотиви и моторни коли што не се 
опремени со уредите од таа одредба под услови што 
спогодбено ќе ги утврдат железничките транспорт-
ни организации во рамките на Заедницата. 

Одредбите на член 17 став 1 точ. 2 и 3 од овој 
закон ќе се применуваат од 1 јули 1981 година. 

Член 84 
Сообразувањето на постојните приклучоци на 

други железници и на индустриски колосеци на 
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железничките пруги, сообразување на вкрстува-
њето на железнички пруги со пруги на други же-
лезници и вкрстувањето на железничките пруги 
и на патиштата, како и на заедничките мостови 
на железничките пруги и патиштата кон условите 
предвидени во чл. 12, 13, 14 и бб од овој закон, 
се врши на начин и под услови утврдени со репу-
бличкиот, односно покраинскиот закон. 

Член 85 
Железничките транспортни организации и За-

едницата се должни во рок од шест месеци од 
денот на влегувањето во сила на овој закон, да 
организираат контрола на безбедноста и уредно-
ста во согласност со одредбите од овој закон 
(член 4). 

Член 86 
Сообразувањето на постојните објекти во зем-

јишниот пружен појас кон условите предвидени во 
член 11 став 1 од овој закон се врши на начин и под 
услови утврдени со републичкиот, односно покраин-
скиот закон. 

Член 87 
Заради осигурување на безбедноста на желез-

ничкиот сообраќај железничките транспортни ор-
ганизации се должни во рок од една година од 
денот на влегувањето во сила на овој закон да 
определат посебни единствени мерки и услови под 
кои може да се врши сообраќајот на железнич-
ките пруги и да се користат постројките, уредите, 
објектите и возните средства, што не ги исполну-
ваат условите предвидени со овој закон. 

Член 88 
Сојузниот комитет за сообраќај и врски ќе ги 

донесе, во рок од една година од денот на влегу-
вањето во сила на овој закон, прописите предви-
дени во член 29 став 4, член 56 став 4 и во член 61 
став 1 од овој закон. 

Одредбите од прописите со кои се уредуваат 
прашањата од став 1 на овој член, а кои биле во 
сила до влегувањето во сила на овој закон, пре-
стануваат да важат ако се во спротивност со од-
редбите од овој закон. 

Член 89 
Железничките транспортни организации во 

рамките на Заедницата ќе ги донесат самоуправ-
ните општи акти предвидени со овој закон во рок 
од една година од денот на влегувањето во сила на 
овој закон. 

Усогласувањето на постојните самоуправни 
општи акти од став 1 на овој член со одредбите од 
овој закон ќе се изврши во рок од шест месеци' од 
денот на влегувањето во сила на овој закон. 

До донесувањето на самоуправните општи 
акти од став 1 на овој член и усогласувањето на 
самоуправните општи акти од став 2 на овој член, 
ќе се применуваат самоуправните општи акти што 
ги донеле железничките транспортни организации 
во рамките на Заедницата. 

Член 90 
Со денот на влегувањето во сила на овој за-

кон престанува да важи Законот за основите на 
безбедноста во железничкиот сообраќај („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 33/73). 

Член 91 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

882. 

Врз основа на член 122 од Законот за основите 
на системот на општественото планирање и за оп-
штествениот план на Југославија, а во врска со член 
286 став 2 точ. 1 и 2 и член 257 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, 

заради обезбедување услови за остварување на 
Општествениот план на Југославија за периодот од 
1976 до 1980 година во 1978 година, 

Собранието на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија, на седницата на Соборот на 
републиките и покраините од 27 декември 1977 го-
дина, врз основа на согласноста од собранијата на 
републиките и собранијата на автономните покра-
ини, донесува 

Р Е З О Л У Ц И Ј А 
ЗА ПОЛИТИКАТА НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА 
ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 
ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА ВО 1978 ГО-

ДИНА 

1. Заради натамошно остварување на целите на 
Општествениот план на Југославија за периодот од 
1976 до 1980 година (во натамошниот текст: Планот), 
а тргнувајќи од оценетите можности за развој во 
1978 година кои се засноваат врз резултатите и 
проблемите на остварувањето на Планот во 1976 и 
1977 година, врз остварениот степен и натамошниот 
развој на политичкиот систем на социјалистичкото 
самоуправување ,врз изграденоста на економскиот 
систем и на неговите механизми — со понепосредно 
одлучување на здружениот труд за стекнувањето и 
распоредувањето на вкупниот приход и на доходот 
и за тековите на целокупната општествена репро-
дукција, и со поефикасна работа на делегатските 
собранија на општествено-политичките заедници и 
на самоуправните интересни заедници, се утврду-
ваат следните задачи на општествено-економскиот 
развој за 1978 година: 

— доследна примена на системските и други ре-
шенија и завршување на донесувањето на прописи 
и самоуправни акти со кои решенијата во политич-
киот и општествено-економскиот систем и односите 
во здружениот труд се усогласуваат со Уставот на 
СФРЈ и со Законот за здружениот труд; 

— да се постигне таква динамика и структура 
на производството и на развојот во целот која ќе 
овозможи ^остварување на Планот по пат на усогла-
сување иа стоковнопаричните односи, подобра ор-
ганизираност, попродуктивна работа, поефикасно 
стопанисување и поголемо користење на домашните 
ресурси со цел за зголемување на репродуктивната 
способност на стопанството; 

— да се јакне акумулативната способност на ор-
ганизациите на здружен труд во стопанството со 
зголемување на продуктивноста на трудот, со нама-
лување на трошоците, со приспособување на произ-
водството кон барањата на домашниот и странскиот 
пазар, со побрз развој на доходовните односи и со 
промени во политиката на распоредувањето и упо-
требата на доходот; 

— д,а се обезбеди остварување на договорената 
политика за побрз развој на дејностите од посебно 
значење за вкупниот развој на земјата утврдени со 
Планот и во тој правец да се дејствува со зголеме-
на активност и со мерки на сите носители на одлу-
чување; 

— да се подобри положбата на земјата во меѓу-
народната размена и да се обезбеди дефицитот во 
платниот биланс и степенот на задолженост да се 
движат во предвидените рамки, првенствено со по-
решителна ориентација и со поорганизирани напори 
за зголемување на извозот на стоки и услуги, со 
рационална пол,итика на увозот и со негово подо-
ел едно усогласување со можностите за плаќање; 
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— за да се оствари побрз развој на секоја сто-
пански недоволно развиена република, а најбрз раз-
вој на САП Косово, од просечниот развој на цела-
та земја, заради намалување на 'релативните раз-
лики во степенот на нивната развиеност во однос 
спрема степенот на развиеноста на земјата во це-
лост, да се зголеми активноста за што поцелосно 
функционирање на договорениот систем на под-
дршка на побрзиот развој на овие подрачја и да се 
остварат договорените дополнителни мерки за пот-
тикнување на најбрзиот развој на САП Косово; 

— да се создаваат услови растежот на цените 
и животните трошоци да биде понизок од остваре-
ниот во 1977 година, спроведувајќи ја доследно поли-
тиката на економска стабилизација при полно ан-
гажирање на сите носители на одлучување во сто-
панството и во општеството; 

— да се јакне општонародната одбрана и опште-
ствената самозаштита, изградувајќи ги врз единст-
вени општествено-политички основи и како цело-
сна одбранбена и заштитна функција на самоуправ-
но организираното општество. 

Сите општествено-политички заедници, органи-
зации на здружен труд и други самоуправни орга-
низации и заедници со свои мерки и активности ќе 
создаваат неопходни услови за остварување на це-
лите и задачите на Планот во 1978 година, со тоа 
што да се постигне: 

— растеж на општествениот производ на вкуп-
ното стопанство од 6% до 70/о, од тоа во индустри-
јата од 7% до 8% и во земјоделството од 3% до 4%, 
со тоа што сите напори на општеството да бидат 
насочени кон постигање и стабилиз,ирање на дина-
миката и на таква структура и квалитет на стопан-
скиот растеж кои би се приближувале кон пред-
видувањата од Планот; ваквиот растеж се заснова 
и врз побрзиот развој на дејностите од посебно зна-
чење за вкупниот развој на земјата; 

— растеж на вработеноста и продуктивноста на 
трудот во општествениот сектор од околу 3,5%, со 
тоа што при побрзиот стопански растеж да се зго-
лемува учеството на продуктивноста во растежот 
на општествениот производ; 

— растеж на вкупните стопански инвестиции 
во основните средства од околу 8%, во станбената 
и комуналната изградба од околу 8,5%, а за несто-
панските цели од околу 3%; 

— такво користење на доходот со кое ќе се 
обезбеди побавен растеж на делот од доходот што 
основната организација на здружен труд во сто-
панството го распоредува за лични доходи, за заед-
нички и опште општествени потреби — од, порастот 
на остварениот доход; движење на реалните лични 
доходи во рамките на движењето на продуктивноста 
на трудот и поголемо издвојување за јакнење на 
материјалната основа на здружениот труд; посебно 
внимание на општеството треба да се насочи кон 
оние организации на здружен труд во кои досега 
растежот на личните доходи беше неусогласен со 
растежот на продуктивноста на трудот; 

— пораст на обемот на извозот на стоки и услу-
ги од најмалку 6%, а на увозот на стоки и услуги 
во согласност со платнобилансните можности созда-
дени со извоз, со тоа што дел на остварениот извоз 
над предвидениот во платниот биланс да се упо-
треби за намалување на дефицитот на платниот 
биланс утврден за 1978 година. 

Сите носители на планирањето со свои мерки 
и активности треба да обезбедат што поголемо при-
ближување кон пропорциите на Планот и што по-
сестрано остварување на ,неговите цели и задачи. 
Во случај да настапат понеповолни околности, и во 
поинаква динамика на 'стопанскиот растеж, ќе се 
преземат мерки за зачувување на односите пред-
видени со Планот. 

2. Со натамошен развој на политичкиот и еко-
номскиот систем врз основите на социјалистичкото 
самоуправување и со спроведување во живот на 

новите решенија во општествено-економските од-
носи, ќе се создаваат услови да се зајакне во 1978 
година активноста на сите општествени субјекти врз 
остварувањето на Планот. 

За таа цел Собранието на СФРЈ ќе донесе, нај-
доцна во првото тримесечје на 1978 година, систем-
ски закони во областа на стопанството кои недо-
стигаат, Сојузниот извршен совет ќе донесе подза-
конски акти во рок од еден месец по донесувањето 
на овие закони, а подзаконски акти на веќе доне-
сените системски закони до крајот на првото три-
месечје на 1978 година. 

2.1. Во натамошното развивање на системот на 
социјалистичкото самоуправување ќе се зголеми 
ефикасноста на работата на делегациите и на деле-
гатските собранија на ошптествено-политичките за-
едници, таа нивните извршни органи, на државната 
управа и на сите институции во кои треба да се 
обезбеди понепосредно учество и влијание на здру-
жениот труд, на општествено-политичките органи-
зации и на сите субјектите сили на општеството. 

Со поефикасно функционирање на делегатскиот 
систем во самоуправните интересни заедници во 
општествените дејности ќе се постигне решавачко 
влијание на здружениот труд во таа област и ќе се 
создаваат услови за функционирање на слободната 
размена на трудот. 

2.2. Ќе се забрза уставната трансформација на 
финансиската сфера, на прометот и на надворешна-
та трговија. 

Ќе се зголеми одговорноста на сите носители 
на планирање и на субјективните сили за развива-
њето на самоуправните општествено-економски од-
носи, за остварувањето на плановите и програмите 
на развојот, за извршувањето на преземените об-
врски и за доследното спроведување на прописите 
и на самоуправните акти во живот. 

2.3. Сите носители на одлуки за општествената 
репродукција ќе донесат во почетокот на 1978 годи-
на програми на приоритетни задачи и ќе преземаат 
неопходни мерки и активности за доследно спро-
ведување во живот на одредбите од Законот за здру-
жениот труд и на другите нови системски решенија: 
во областа на финансирањето на општествената 
репродукција; во областа на системот на општестве-
ното планирање; во прописите за утврдување, распо-
редување и употреба на вкупниот приход и дохо-
дот; во областа на девизното работење и размената 
со странство, со тоа што да се обезбеди успешно 
функционирање 'на самоуправните интересни за-
едници и на другите нови форми на организирање 
и здружување на подрачјето на економските одно-
си со странство; задолжително здружување на оп-
ределени организации од производствената и про-
метната сфера; формирање на нова банкарска ин-
ституција за унапредување на економските односи 
со странство; примена на новиот систем нћ цени и 
во други области. 

Сојузниот извршен совет, во соработка со над-
лежните органи и организации во федерацијата, во 
републиките и покраините, ќе го проучи степенот 
на организираноста на здружениот труд и самоуп-
равното здружување на трудот и средствата за да се 
овозможи побрза преобразба на односите во обла-
ста на проширената (репродукција во согласност со 
Законот за здружениот труд. За таа цел ќе се пре-
земат соодветни акции и мерки што ќе ги забразаат 
овие процеси. 

Во 1978 година ќе се формираат на ниво на фе-
дерацијата оние самоуправни интересни заедници 
на материјалното производство за кои ќе се утврди 
потреба. 

2.4. Во сите активности врз оживотворување на 
Уставот и во практичните мерки и однесувањето 
на носителите на тие активности посебно ќе се во-
ди сметка: 

— да се јакне материјалната основа на здруже-
ниот труд со стекнување, распоредување и употре-
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ба на доходот и со јакнење на доходовните односи 
во целост, во согласност со институционалните про-
мени; 

— со влегување во сила на новите системски 
решенија и со конституирање на носителите на 
одлучување, краткорочните мерки на економската 
политика постепено да се заменуваат со потрајно 
и постабилно дејствување на системот на здруже-
ниот труд; 

— со забрзување на процесот на здружување и 
поврзување на трудот и средствата врз основите 
на меѓузависност и натамошно изградување на до-
ходовни односи и со јакнење на единствениот југо-
словенски пазар да се надминуваат рамките на од-
делни организации на здружен труд и тесните ре-
гионални граници. 

3. Основна претпоставка за остварув1ање на за-
дачите во 1978 година е постигање и стабилизирање 
на таква динамика и структура на производството 
и развојот на другите дејности кои овозможуваат 
оптимално ангажирање на расположивите ресурси 
и проширување на материјалната основа на здру-
жениот труд предвидено со Планот, при задоволу-
вање — во предвидените граници — на растежот 
на личните, заедничките и општите општествени по-
треби. Од пресудно значење ќе биде одржување на 
интензивна инвестициона активност и подобрување 
на структурата на инвестициите во кор,ист на деј-
ностите од посебно значење и на станбената изград-
ба, кон што треба да придонесе и зголемувањето на 
акумулативната и репродуктивната способност на 
стопанството. Федерацијата, републиките и автоном-
ните покраини, со мерки на кредитната, девизната 
и даночната политика и на други начини, ќе го под-
држуваат со Планот утврденото производство на 
оние ,СТОКИ СО КОИ пред се се зголемува извозот и 
рационално се намалува, односно надоместува увозот 
и кое во поголема мера се заснова врз домашни су-
ровини и врз таа основа се обезбедува поголемо ко-
ристење на капацитетите. 

3.1. Сите учесници на договори и самоуправни 
спогодби за развојот на дејностите од посебно зна-
чење за вкупниот развој на земјата навремено ќе 
ги исполнуваат обврските за договорениот развој 
на тие капацитети и за окончување на постапката 
за спогодување на организациите на здружен труд 
за нивниот развој. Кон почетокот на 1978 година тие 
ќе утврдат како се остварува договорената политика 
и како се извршуваат преземените обврски и врз 
таа основа ќе преземаат мерки за поттикнување на 
самоуправно здружување на дел од акумулацијата 
и за насочув,ање на домашните и странските кре-
дити кон објектите што се од суштествено значење 
за остварување на вкупната политика на договоре-
ниот развој, а пред се кон оние капацитети во деј-
ностите од посебно значење чија изградба е во 
завршна фаза и кои придонесуваат за побрза суп-
ституција на увозот. Посебно ќе се настојува да се 
зголеми производството на руди и на други при-
марни производи. 

Треба што побрзо да се склучи договор за посеб-
ните мерки на економската политика за поттикну-
вање на договорениот развој во дејностите од по-
себно значење за остварувањето на политиката на 
вкупниот развод на земјата, договор за критериумите 
за насочување и користење на дополнителни 
странски средства и договор за развојот на капа-
цитетите за производство и преработка на нафта. 

Доколку се утврди дека во дејностите од по-
себно значење постојат исти или слични проблеми 
како во поморската пловидба и во бродоградбата, 
Сојузниот извршен совет навремено ќе изготви со-
одветни информации и на ист начин како и во слу-
чај на поморската пловидба и бродоградбата ќе пре-
зема мерки и акции и за тоа ќе го извести Собра-
нието на СФРЈ. 

При поднесувањето на редовниот извештај за 

остварувањето на среднорочниот план, до Собрани-
ето на СФРЈ ќе се поднесе на разгледување посебна 
анализа за остварувањето на договорената полити-
ка и за извршување на преземените обврски за раз-
вој на дејностите од посебно значење, а првенствено 
на оние д,ејности кои поизразита заостануваат во 
развојот, со предлози на мерки заради остварување 
на договорениот развој на овие дејности. 

Во 1978 година инвестициите треба првенствено 
да се насочат кон изградба и активирање на догово-
рените објекти утврдени во општествениот план на 
Југославија, односно на републиките и автономни-
те покраини. За таа цел републиките и автономни-
те покраини ќе го поддржат здружувањето на тру-
дот и средствата и ќе преземаат и други соодветни 
мерки и активности од своја надлежност. 

Со самоуправната спогодба на банките со која 
се спроведува кредитно-монетарната политика во 
1978 година, ќе се создаваат услови за да можат бан-
ките да му даваат предност на кредитирањето на 
инвестиционите програми со кои се обезбедува до-
говореното зголемување на капацитете во дејно-
стите од посебно значење. 

3.2. Со подигање на техничко-технолошкото ни-
во на домашната машиноградба и со подобрување 
на условите за пласирање на нејзините производи, 
неопходно е да се поттикнува извозот на опрема и 
поголема супституција на увозот. Користењето на 
соодветниот дел од ,странските дополнителни сред-
ства ќе се насочи за овие цели преку Банката за 
меѓународна економска соработка, а ќе се презема-
ат и други соодветни мерки и активности утврдени 
со Планот. 

Ќе се создаваат услови за развивање на един-
ството на технолошкиот систем во сообраќајот, во 
системот на врски, во електростопанството и во 
другите дејности од посебно значење и за поголемо 
унифициран^ на опремата, при што пошироко ќе 
се користи домашната опрема. 

3.3. Во агроиндустрискиот комплекс навремено 
ќе се обезбеди доследно и ефикасно остварување 
на политиката на развојот и преземање на мерки 
утврдени со Договорот за развој на агроиндустри-
скиот комплекс за периодот 1976 до 1980 година, а 
особено на политиката на цени, на инвестициони 
вложувања, кредитирање на производството и зали-
хите, конверзија на краткорочните кредити, на из-
возот и увозот, навремено ќе се донесат мерки за 
реализација на планираното производство во сто-
чарството и рибарството, а посебно за производство-
то на јунешко и свињско месо и на уловот на мор-
ски риби и ќе се создаваат услови за поцелосно ак-
тивирање на потенцијалите во рид ско-пл атомското 
подрачје, заради совладување на натрупаните теш-
котии и обезбедување на долгорочен стабилен ра-
стеж на ова производство. Во согласност со плани-
раното зголемување на земјоделското производство, 
ќе се преземат мерки за изградба, реконструкција 
и модернизација на преработувачките капацитети, 
а посебно на складишниот и разладниот простор. 

3.4. Во реализацијата на Договорот зо сообра-
ќајната политика на Југославија и на Договорот за 
развој на магистралниот сообраќај, тежиштето на 
напорите и мерките ќе биде врз подигање на ниво-
то на сообраќајните услуги, врз намалување на 
транспортните трошоци и врз зголемување на без-
бедноста, нако и врз забрзување на изградбата и 
модернизацијата на магистралниот сообраќај, осо-
бено на Автопатот „Братство и единство" и на дру-
гите основни правци со кои се вклучуваме во меѓу-
народниот превоз. Надлежните општествено-поли-
тички заедници ќе даваат поповолни услови за по-
голема специјал,изација и за остварување на со до-
говор предвиден,ата политика за распоредување на 
внатрешниот транспорт на одделни гранки на соо-
браќајот. 

3.5. Републиките и автономните покраини ќе 
го забрзаат донесувањето на мерки за поттикнува-
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ње на развојот на туризмот утврден со Договорот 
за основите на општествениот план на Југославија 
за развој на странскиот туризам за периодот од 
1976 до 1980 година, заради подобрување на усло-
вите за стопанисување и јакнење на конкурентната 
способност. За таа цел републиките и автономните 
покраини исто така ќе го поттикнуваат здружува-
њето на трудот и средствата на заинтересираните 
организации на здружен труд и на другите самоуп-
равни организации и заедници заради развој на 
странскиот туризам. Исто така е потребно деловните 
банки договорно да ја утврдат можноста за репро-
грамирање на обврските по земените кредити и за-
еми на организациите на здружен труд од областа 
на туризмот и со тоа да придонесат за намалување 
на високата задолженост на тие организации. 

Интересната заедница на Југославија и интере-
сните заедници на републиките и автономните пок-
раини за економски односи со странство со договор 
ќе ги утврдат мерките за поттикнување на девиз-
ниот приход по основ на туризмот заради јакнење 
на конкурентната способност на туристичкото сто-
панство на меѓународниот туристички пазар. 

3.6. Доследно ќе се спроведува договорот на Со-
јузниот извршен совет и на извршните совети на 
собранијата на републиките и автономните покра-
ини за елементите на заедничката станбена полити-
ка како важен фактор за поттикнување на стопан-
скиот растеж. За тоа според своите можности и ов-
ластувања, ќе придонесат сите носители на одлучу-
вање, особено општините, месните заедници и инте-
ресните заедници за домување, како и банките и 
самите организации на здружен труд. 

Ќе се забрза склучувањето на договори и само-
управни спогодби со кои трошоците на градењето 
ќе се сторат порационални и за сите елементи на 
цената на станот и ќе се утврдат начинот, условите 
и роковите за валоризација на претходно догово-
рената цена на станот, а трошоците на изградбата ќе 
се одвојат од трошоците на инфраструктурата, која 
ќе се финансира и од други извори. Станарините 
постепено ќе се усогласуваат со градежната цена 
на станот во рамките на договорената политика на 
цени. Банките ќе му дадат определена предност на 
кредитирањето на набавката на комунална опрема 
и на уредувањето на градежно земјиште. 

Станбената изградба ќе се забрза со поефикасно 
функционирање на самоуправните (интересни заед-
ници за домување и со создавање поповолни усло-
ви за ангажирање на лични средства на граѓаните 
за купување и градење на стан, ќе се разгледа мож-
носта да се ангажираат тие средства и за добивање 
право за користење на стан во општествена сопстве-
ност и др. Ангажирањето на средствата на граѓа-
ните за решавање на (нивните станбени прашања ќе 
се поттикнува и со развивање на станбеното за дру-
гарство, со побрзо подготвување на локации за овие 
цели, со даночни олесненија, со диференцирана кре-
дитна политика и со други мерки. 

3.7. Републиките, автономните покраини и оп-
штините со соодветни мерки, во согласност со до-
говорената политика, ќе создаваат поповолни усло-
ви за развој на малото стопанство, поттикнувајќи 
трајна рамноправна кооперација на поголемите 
производствени организации на здружен труд со 
организациите на здружен труд на малото сто-
панство. Ќе се зголеми активноста на месните за-
едници, на општините и на другите фактори со цел 
да се подобри понудата на стоките за широка пот-
рошувачка, да се подобрат ^стандардните произ-
води и дефицитарните занаетчиски услуги во здру-
жениот труд и во самостојниот личен труд. За таа 
цел ќе се поттикнува развојот на самостојниот личен 
труд со фискална и кредитна политика. Стимул а -
тивните мерки за развој на малото стопанство ќе 
се регулираат и со самоуправни спогодби на бан-
ките во рамките на спроведувањето на кредитно-
-монетарната политика во 1978 година. 

Во републиките и автономните покраини, каде 
што тоа досега не е сторено, ќе се донесе договор 
за развојот на малото стопанство, а по потреба ќе 
се склучи и меѓурепублички договор, со кој ќе се 
утврдат мерките на општествено-политичките заед-
ници и на другите потписници на договорот за 
обезбедување услови за побрз развој на малото 
стопанството. 

3.8. Федерацијата, републиките и автономните 
покраини договорно ќе ја спроведуваат политиката 
на увозот на технологија (со посредство на увозот 
на опрема, лиценци и други форми на економска 
соработка со странство), со која ќе се осигури до-
полнување на сопствениот технолошки потенцијал 
и поцелосна заштита на интересите на југословен-
ското стопанство, рационалност на тој увоз и негово 
позитивно влијание врз платнобилансната ситуа-
ција на земјата; ќе се утврди општата политико 
на стандардизација, планирање и применување на 
системот и ќе се формира единствена информациона 
мрежа во врска со стандардизацијата; ќе започне 
ревизија на документите на технолошката регула-
тива и спроведување во живот на новиот систем на 
атестирање; ќе се утврдат мерки за спречување на 
злоупотреба на патентни права при трансферот на 
технологија и за отстранување на монополски по-
јави врз таа основа. 

Заради спроведување на Договорот за вредну-
вање на творештвото, посебно ќе се стимулира про-
наоѓањето и новаторството. 

4. Ориентацијата кон релативно динамична ста-
пка на вработување бара: 

— остварување на ставовите за заедничката по-
литика на вработување содржани во општествениот 
договор, со доградување на прописите и со преземање 
на соодветни мерки, посебно во републиките, авто-
номиите покраини и општините; 

— спроведување на Програмата на мерки и ак-
ции за постепено враќање на југословенските работ-
ници од привремена работа во странство, со утврду-
вање таа динамиката на постепеното враќање и со 
создавање на соодветни услови и можности за ра-
ботното ангажирање, пред се на оние стручни работ-
ници што му се ,неопходни на здружениот труд; 

— создавање поповолни услови за побрзо отво-
рање на работни места со ангажирање на сред-
ства во лична сопственост на граѓани, вклучувајќи 
и здружување на девизни средства на работниците 
привремено вработени во странство, и со развивање 
разни форми на нивна соработка со општествениот 
сектор — врз кое нешто првенствено ќе се ангажи-
раат републиките и автономните покраини, со усо-
гласување на своите прописи од оваа област со Уста-
вот и со Законот на здружениот труд и со спроведу-
вање на Договорот за усогласување на даночната 
политика во областа на самостојното вршење на сто-
пански и нестопански дејности со средства на тру-
дот во сопственост на граѓани, како и општините — 
со создавање поповолни услови, посебно за нив,но 
поголемо ангажирање во дефицитарните услужни 
дејности; 

— со прописи на федерацијата и со други мерки 
ќе се поттикнуваат заедничките вложувања во зем-
јата, вклучувајќи ги и вложувањата на странски 
партнери заради создавање услови за зголемување 
на вработеноста, особено на подрачјата на кои тој 
проблем е изразен, а републиките и автономните 
покраини и со свои мерки ќе придонесуваат за 
поттикнување на такви заеднички вложувања. Во 
врска со тоа, надлежните органи ќе преземаат мерки 
за остварување на Општествениот договор за осно-
вите на заедничката политика на вработување во 
СФРЈ. 

5. Заради совладување на пројавените тенденции 
на заостанување на темпото на растежот на опште-
ствениот производ на секоја стопански недоволно 
развиена република и САП Косово, во првите две 
години на планот, во однос на Општествениот план 
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на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година, 
ќе се утврдат причините за ова заостанување и ќе 
се преземаат активности за реализација на догово-
рената политика и мерки утврдени во Општестве-
ниот план на Југославија за побрз развој на секоја 
стопански недоволно развиена република и за нај-
брз развој на САП Косово за периодот од 1976 до 1980 
година. Покрај зголемените напори на овие опште-
ствено-политички заедници, тоа ќе придонесе за 
остварување на нивните планови ,на развојот и за 
намалување на релативните разлики во однос на 
просекот на земјата. Во 1978 година доследно ќе се 
спроведуваат и договорените посебни мерки за пот-
тикнување на најбрзиот развој на САП Косово. 

Ќе се зголеми активноста за пошироко самоуп-
равно здружување на дел од средствата на Фондот 
на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој 
на стопански недоволно развиените републики и 
САП Косово, како и на други средства зарад,и вло-
жување во развојните програми на овие подрачја. 
За таа цел органите на федерацијата, на републиките 
и автономните покраини, во соработка со Стопан-
ската комора на Југославија и со стопанските комори 
на републиките и автономните покраини, ќе рабо-
тат врз унапредување и иницирање на формите на 
организација и на методите за реализација на са-
моуправното здружување на трудот и средствата. 

Ќе се донесат објективизирани критериуми за 
определување ,на степенот на развиеноста на репуб-
ликите и автономните покраини, врз основа на кои 
ќе се утврди кои републики и автономни покраини 
ќе се сметаат како стопански недоволно развиени во 
периодот по 1980 година. Ќе се утврдат и објектив-
ните критериуми врз основа на кои, во периодот 
по 1980 година, ќе се утврдува износот на потребните 
дополнителни средства за републиките и автономни-
те покраини кои не можат со сопствени средства да 
ги финансираат општествените и други служби. 

Ќе се подготви научно- стручна подлога за еле-
ментите за договор за овие критериуми и ќе се 
интензивира работата врз студијата за политиката 
и за системот на поттикнување на побрзиот развој 
на стопански недоволно развиените републики и ав-
тономни покраини. 

При поднесувањето на редовниот извештај за 
остварувањето на Општествениот план, др Собра-
нието на СФРЈ ќе се поднесе на разгледување по-
себна анализа за остварување на договорената по-
литика на побрзиот развој на стопански недоволно 
развиените републики и САП Косово, а со оглед 
на најголемото' заостанување на САП Косово1, ќе се 
изготви и разгледа посебна анализа. 

6. Во 1978 година односите во распоредувањето 
и употребата на доходот и на чистиот доход ќе се 
засноваат врз Законот за здружениот труд и врз 
доследната примена на (насо,ките и критериумите 
на Планот. 

6.1. Сите носители на одлучување ќе обезбедат 
да се прекине повеќегодишната тенденција за побрз 
растеж на средствата за задоволување на општите 
и заедничките потреби од растежот на општестве-
ниот производ и доходот. За да биде растежот на 
тие средства во целост побавен од растежот на 
општествениот производ и доходот, сите ошптестве-
но-политички заедници ќе донесат општи биланси во 
рамките на кои организациите на здружен труд и са-
моуправните интересни заедници од општествените 
дејности, договорно со корисниците на услуги, врз 
селективна основа ќе донесат и ќе ја усогласат 
програмата за работа и обврските за издвојување на 
средства за намирување на општите и заедничките 
потреби. Така усогласени биланси ќе претставуваат 
рамка и основа за склучување на самоуправни спо-
годби за слободна размена на трудот и за задово-
лување на овие потреби. 

6.2. Заради остварување на усвоената политика, 
планираните поминал ни стапки на растежот на 

општествениот производ, на националниот доход, на 
личните доходи и на другите категории, што се 
употребуваат како основица за билансирање, односно 
за пресметка на средствата за намирување на оп-
штите и заедничките потреби, треба да тргнуваат од 
најниско предвидената динамика на растежот, а в ^ 
текот на годината плановите на приходите и рас-
ходите ќе се приспособуваат и репрограмираат спре-
ма остварените движења. 

6.3. Во 1978 година ќе се спроведува периодично 
усогласување ,на личните доходи и на обврските од 
доходот на основната организација на здружен труд 
со остварениот доход во текот на годината. 

6.4. Во републиките, автономните покраини и оп-
штините ќе се создаваат услови за натамошно раз-
вивање на самоуправната организираност на опште-
ствените дејности врз основите на Уставот и Законот 
за здружениот труд и со тоа ќе се обезбеди: заеднич-
ко и рамноправно одлучување на работниците во 
здружениот труд; непосредно влијание на здруже-
ниот труд, врз движењето на средствата за општи 
и заеднички потреби; поадекватно задоволување на 
потребите на здружениот труд со услуги на опште-
ствен,ите дејности, 'обезбедување на соодветни стан-
дарди и рационално организирање на овие дејности, 
а во согласност со материјалните можности, со пот-
ребите и интересите на здружениот труд и на опште-
ството во целост. 

6.5. Во 1978 година ќе се преземат мерки за на-
тамошна доградба на буџетскиот систем. 

6.6. Врз основа на постигнатиот договор ќе про-
должи спроведувањето на пресметката на новиот 
катастарски приход што ќе се примени за пресметка 
на даноците, придонесите и другите обврски на 
земјоделците за 1978 година, за да се обезбеди нивно 
рамноправно учество во финансирањето на општите 
општествени и заедничките потреби. 

6.7. Фи,нансирањето на функциите и обврските 
на федерацијата во 1978 година ќе се спроведува 
според Законот за финансирање на федерацијата, со 
тоа што буџетот на федерацијата ќе биде ослободен 
од расходите што немаат карактер на финансирање 
на општата потрошувачка. Расходите на буџетот на 
федерацијата ќе растат побавно од порастот на оп-
штествениот производ, односно националниот доход 
на вкупното стопанство. 

До конечната пресметка според дефинитивните 
податоци на Сојузниот завод за статистика за оства-
рувањето на општествениот производ, односно на 
националниот доход, расходите на буџетот на феде-
рацијата, кои се определуваат врз тие основи, ќе се 
планираат врз основа на предвидените пониски стап-
ки на растежот од резолуцијата за остварување на 
општествениот план на Југославија за таа година. 

За покритие на недостатните средства во буџе-
тот на федерацијата ќе се ангажираат и кредити од 
Народната банка на Југославија, со тоа што ангажи-
рањето треба да биде помало од износот што за овие 
цел,и е користен во 1977 година. 

Сите корисници на буџетот на федерацијата ќе 
изготват програми за штедење, со цел за порацио-
нално користење на средствата на буџетот. 

6.8. Примањата од пензиското и (инвалидското 
осигурување ќе бидат обезбедени во согласност со 
постојните прописи. Ќе се забрза работата врз усог-
ласување на системот на пензиското и инвалидското 
осигурување со Уставот на СФРЈ. 

7. Заради јакнење на репродуктивната и акуму-
лативната способност на организациите на здружен 
труд во стопанството, \а со тоа и забрзување на про-
цесот на здружувањето на трудот и средствата, ќе се 
преземаат и мерки за намалување на степенот на 
задолженост на (стопанството, за побрзо трансфор-
мирање на банките и формирање на интерни банки 
и за создавање на други поволни услови за развој 
на разни форми на здружување на трудот и сред-
ствата. 
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Заради постојано намалување на кредитните од-
носи во стопанството, по пат на самоуправно здру-
жување на трудот и средствата и заради остварува-
ње на целите и задачите на развојот утврдени со 
општествените планови за периодот од 1976 до1 1980 
година, потребно е банките во своите самоуправни 
општи акти да ги предвидат условите за приори-
тетно разгледување и одобрување на средства на 
организациите на здружен труд, при поповолни 
услови за користење на тие средства за намените 
за кои се здружуваат трудот и средствата. 

7.1. До крајот на првата половина од 1978 годи-
на со договор на федерацијата, републиките и авто-
номните покраини ќе се утврди програмата за актив-
ности и мерки за намалување на степенот на задол-
женоста на стопанството. Сојузниот извршен совет 
навремено ќе даде иницијатива за склучување на 
тој договор. 

Со остварување на програмата за активности и 
мерки од претходниот став, како и со преземање 
други мерки, ќе се 'создаваат услови за самоуправно 
здружување на труд и средства и врз таа основа 
за стекнување и распоредување на заедничкиот до-
ход. 

Со договор на федерацијата, републиките и авто-
номните покраини во првото полугодие на 1978 го-
лине ќе се утврдат основните елементи на полити-
ката на каматни стапки. 

7.2. Во 1978 година ќе се преиспита механизмот 
на платниот промет и ќе се преземат мерки за негово 
натамошно унапредување, со настојување да се на-
малат трошоците на организациите на здружен труд 
и да се зголеми брзината и сигурноста на плаќањата. 
За таа цел Службата на општественото книговодство 
на Југославија и други органи ќе продолжат да ги 
проучуваат можностите и потребата од создавање на 
услови за поширока примена на разни инструменти 
за плаќање, вклучувајќи ја примената на хартии од 
вредност и на други потребни решенија за унапреду-
вање на платниот промет, кој би придонел за зго-
лемување на неговата ефикасност, и за намалување 
на зависноста на организациите на здружен труд од 
кредити и намалување на кредитниот однос. 

7.3. Заедниците на осигурување би требало да 
ја испитаат можноста за намалување на премиите, 
како и други можности за намалување на плаќањата 
на организациите на здружен труд по основ на оси-
гурување. 

8. Сите огшггествено-политички заедници, само-
управни организации и заедници со свои мерки и 
активности ќе ја остваруваат усвоената политика на 
економска стабилизација, при што на подрачјето на 
пазарот и цените во 1978 година од особено значење 
ќе бидат: забавањето на инфлацијата; зголемува-
њето на отпорноста на стопанството на инфлаторните 
влијанија од светскиот пазар и приспособувањето 
на инструментариумот на економската политика 
кон потребите од навремено реагирање на посилни-
те осцилации во светското и домашното стопанство; 
разработката и примената на нови системски реше-
нија во областа на цените и на примарната распре-
делба. 

8.1. Ќе се создаваат услови растежот на цените 
и на животните трошоци да биде понизок од оства-
рениот во 1977 година. Работниците во здружениот 
труд и општествено-политичките заедници ќе пре-
земаат мерки порастот на цените да не ја намали 
извозната конкурентност на домашното стопанство. 

Посебно треба да се забави (растежот на цените 
на услугите, со селективен пристап, што ќе се утвр-
ди со договор на Сојузниот извршен совет, изврш-
ните совети на собранијата на републиките и извр-
шните совети на собранијата на автономните покра-
ини за спроведување на политиката на цени во 1978 
година. 

До крајот на првото тримесечје на 1978 година 
ќе се донесе закон за основите на системот на цените 
и за општествената контрола на цените. Во 1978 го-

дина ќе се донесе закон за основите на системот на 
компензации со кој ќе се утврдат условите, крите-
риумите, начинот на формирање и формите на ком-
пензациите. 

Промените во цените и средувањето на односите 
во примарната распределба помеѓу делови на здру-
жениот труд треба да се спроведува диференцирано 
заради воспоставување на што порамномерни пари-
тетни односи на цените, како и заради уедначување 
на условите за стекнување доход, особено во дејнос-
тите од посебно значење за вкупниот развој на СФРЈ, 
а во согласност со утврдениот систем и со полити-
ката на цени, која ќе тргнува од политиката на 
економска стабилизација и од целите на развојот 
утврдени со Општествениот план на Југославија за 
периодот од 1976 до 1980 година. 

Водејќи сметка за позитивносто дејство на свет-
скиот пазар, ќе се настојува истовремено промените 
на цените на светскиот пазар да не влијаат авто-
матски и во иста мера врз цените во земјата, што 
ќе се осигури со системот на цени и со општествена 
контрола на цените, со договори и спогодби и со 
дејство на други инструменти на економската по-
литика, како што се резервите, даночната, царин-
ската, кредитно-монетарната, девизната политика 
и сл. 

Сите општествено-политички заедници, во рам-
ките на својата надлежност, посебно ќе настоју-
ваат да се менуваат поумерено, постепено и врз 
селективна основа цените на стоките и услугите. 
Општествено-нолитичките заедници ќе ја -спрове-
дуваат во рамките на својата надлежност полити-
ката на цените и со примена на мерките на ком-
пензација. 

Ќе се поттикнува склучување ,на договори и са-
моуправни спогодби за цените во согласност со но-
виот систем на цени. Важечките самоуправни спогод-
би и договори ќе се усогласат со новиот систем на 
цени, а до склучувањето на нови, односно до усогла-
сувањето на постојните ќе се применуваат важеч-
ките механизми, договори и спогодби. 

8.2. Во 1978 година ќе се обезбеди принципите 
и критериумите на законот за основите на сис-
темот на цените и за општествената контрола на 
цените да се спроведуваат со придружни подзакон-
ски акти, со договори и самоуправни спогодби, со 
тоа што: 

— секој фактор на договорената политика да го 
поднесува својот дел од одговорноста и да придо-
несува за отстранување на инфлацијата; 

— организациите на здружен труд и општестве-
но-политичките заедници да создаваат услови и 
да обезбедуваат примена на новиот систем на цени, 
како и таква општествена контрола на цените и 
реагирања на отстапувањето од усвоената политика 
што произлегуваат од новите прописи и од оваа 
резолуција; 

— организациите на здружен труд врз основа 
на усвоените решенија самостојно и со меѓусебни 
самоуправни спогодби да ги утврдуваат цените и 
уредуваат односите на пазарот, водејќи сметка за 
заедничките интереси и потреби на здружениот труд 
и за законитостите кои дејствуваат на единствениот 
југословенски пазар; 

— поместувањето на цените на производите и 
услугите, кои не се во полна мера изложени на 
пазарните услови, како и на цените на производите 
кои благодарејќи на својата монополска положба 
имаат изразити економски погодности, да се спро-
ведува при поширока општествена согласност, однос-
но со пошироко општествено договарање и само-
управно спогодување во рамките на надлежната оп-
штествено-политичката заедница. 

Општествено-политичките заедници во 'соглас-
ност со својата надлежност, оо основите на системот 
на цените и со политиката утврдена со оваа резолу-
ција, а во зависност од условите на домашниот и 
странскиот пазар, ќе продолжат со политиката на 
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послободно формирање на цените според условите 
на пазарот. 

8.3. Компензациите за определени земјоделско-
-прехранбени производи ќе се применуваат во со-
гласност со Договорот за развој на агроиндусти-
скиот комплекс за периодот од 1976 до 1980 година. 

8.4. Сојузниот извршен совет си извршните совети 
на собранијата на републиките и на собранијата на 
автономните покраини ќе склучат во јануари 1978 
година договор за спроведување на политиката на 
цените во таа година. Врз таа основа ќе се склучат 
соодветни договори во републиките и автономните 
покраини. 

8.5. Со закони на републиките и автономните по-
краини и со самоуправни спогодби ќе се утврдат 
поблиските критериуми и мерилата според кои ќе 
се обезбедува кога делот од доходот е резултат од 
посебни пазарни и други околности и погодности, 
како и постапката за негово издвојување и распо-
редување. 

За таа цел социјалистичките републики и соци-
јалистичките автономни покраини со договор до 
крајот на првото полугодие на 1978 година ќе ги 
утврдат основите врз кои ќе се засноваат законите 
и самоуправните спогодби со кои ќе се утврди 'делот 
од доходот кој е резултат од посебни пазарни и други 
погодности. 

8.6. Сите општеетвено-политички заедници, при 
презеемање на мерки и донесување на одлуки ќе 
придонесат за подобро функционирање на единстве-
ниот југословенски пазар, пред се со создавање на 
поповолни услови за јакнење на процесот на повр-
зување на производството и прометот врз доходовни 
основи. 

Тргнувајќи од единствени основи, во републи-
ките и автономните покра,ини ќе се усогласуваат 
основните елементи за оданочување на доходот на 
организациите на здружен труд, на личните доходи 
на работниците, на личниот доход на самостојно 
вршење на земјоделска дејност, на добивката и 
приходите на странски л,ица (обврзник на данок, 
даночна основица, видови на стапки и некои осло-
бодувања и олеснет^ а). 

Отптествено-политичките заедници во граници-
те на своите можности и во согласност со своите 
специфични услови, со пониски даночни стапки и 
со ослободување од плаќање данок ќе го (стимули-
раат производството врз основа ,на домашни сурови-
ни, пред се, на производи и услуги што се извезу-
ваат, производи КОИ придонесуваат за намалување 
на увозот, како и на производи што се значајни за 
стабилноста на единствениот југословенски пазар 
и кои се од посебно значење за животниот станда,рд. 

Политиката на посебниот данок на промет ќе се 
усогласува со политиката на основниот данок на 
промет и ќе 'Се води врз основа на Договорот за усо-
гласување на основите на политиката на посебниот 
данок на промет на производи во периодот од 1977 
до 1980 година. 

Ошитествено-по литичките заедници при донесу-
вањето на нормативни акти, утврдувањето на стап-
ките на данокот, нивоата на цените и условите на 
прометот за одделни производи и услуги, ќе ги от-
странуваат неусогласеностите во прописите и во 
условите за стопанисување, тргнувајќи од своите 
специфичности и од потребите да се обезбеди по-
добро функционирање на единствениот југословен-
ски пазар. 

8.7. Во првото полугодие на 1978 година ќе се 
донесат прописи со цел за забрзување на самоуправ-
ниот процес на здружување на трудот и средствата 
во производствената и прометната сфера, а посебно 
заради забрзување на процесот на здружување на 
трудот и средствата на организациите на здружен 
труд КОИ се заним,аваат со работи: на промет на голе-
мо и работи на увоз и извоз со производствените 
организации, со кои ќе се регулира учеството на про-
метните и производствените организации на здру-

жен труд во заеднички остварениот доход, а кои ќе 
се применуваат врз организациите на здружен труд 
додека не ќе склучат спогодби за здружување на 
трудот и средствата. 

8.8. Сите носители на планирањето во своите 
планови за работа и развој ќе утврдат програми за 
штедење за 1978 година со кои, во прв ред, ќе ја 
опфатат репродукционата потрошувачка, посебно 
на увозни суровини, репроматеријали и енергија. 
Во врска со тоа ќе се разгледа можноста за доне-
сување на соодветни прописи и мерки. 

8.9. Сите општествено-политички заедници се 
должни да се грижат за подобрување на снабдено-
ста на населението и за поголема организираност 
на домашниот пазар. 

Во општините и градовите ќе се изврши ,анали-
за на состојбата и на спроведувањето на донесени-
те спогодби и мерки за воспоставување на систем 
на континуирано и стабилно снабдување на градо-
вите, на индустриските и туристичките центри, 
вклучувајќи договарање на соодветни количества 
и асортиман на земјоделско-прехранбени произво-
ди со производителите пред започнувањето на про-
изводството. Навремено ќе се извршат подготовки 
за обезбедување на земјоделско-прехранбени про-
изводи од домашно производство и од увоз, посебно 
водејќи сметка за тешкотиите во економската раз-
мена со странство. 

Во рамките на развивањето на системот на оп-
штествено планирање ќе се усоврши системот на 
материјално билансирање во федерацијата, репуб-
ликите и автономните покраини. Сојузниот завод 
за општествено планирање, во соработка со надлеж-
ните сојузни органи и со органите на републиките 
и автономните покраини, ќе утврди методологија 
за изработка и следење на остварувањето' на матери-
јалните билан,си. 

8.10. Ќе се догради системот на стоковни резер-
ви од федерацијата до републиките, автономните 
покраини, општините и 'Организациите на здружен 
труд, како значаен фактор за стабилизација на про-
изводството и пазарот и обезбедување на земјата 
за случај на вонредни услови. Федерацијата, ре-
публиките и автономните покраини ќе утврдат за 
КОИ производ,и, во КОИ средини и во кој обем се фор-
мираат резерви, какви се условите за финансирање 
и критериумите за интервенции со резерви. Во соз-
давањето на резерви на сите нивоа ќе му се дава 
предност на домашното производство. 

8.11. Во рамките на законските прописи опште-
ствено-политичките заедници, нивните надлежни 
органи и определени асоцијации ,на здружен труд ќе 
раз-работат во првото полугодие на 1978 година — 
секоја според своите посебни услови, потреби и ов-
ластувања — објективизирани критериуми и меха-
низми за преземање на мерки во случај на посилни 
конјунктурни колебања во /стопан,ските текови на 
надворешниот1 и внатрешниот пазар. Сојузниот из-
вршен совет и извршните совети на собранијата ,на 
републиките и на собранијата на автономните по-
краини ќе соработуваат во таа работа. 

9. Политиката на економски односи со стран-
ство во 1978 година ќе тргнува од новите системски 
решенија и од заедничката девизна политика со 
кои се остваруваат услови за унапредување на над-
ворешнотрговската размена и други форми на еко-
номска соработка со странство и од натамошното 
јакнење на положбата на Југославија во меѓународ-
ната размена, со настојување извозот, како еден од 
најзначајните фактори на динамиката на стопан-
скиот растеж, да се зголеми според предвидувањето 
во оваа резолуција, а увозот да се усогласи со така 
создадените платнзобшгансни можности и на тој на-
чин да се намали дефицитот на тековниот платен 
биланс. 

Зголемувањето на извозот ќе се поттикнува со 
договорените мерки во согласност со политиката на 
економски односи со странство во Интересната за-
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едница на Југославија за економски односи со стран-
ство, во републичките и покраинските интересни за-
едници и во организациите на здружен труд, како 
и од страна на сите други носители на економската 
политика. 

Бо текот на 1978 година организациите на здру-
жен труд, самоуправните интересни заедници за 
економски односи со странство на републиките и ав-
тономните покраини и Интересната заедница на Ју-
гославија за економски односи со странство, Сто-
панската комора на Југославија и стопанските ко-
мори на републиките и автономните покраини, бан-
ките и општествено-политичките заедници ќе доне-
сат програми за супституција на увозот со цел за 
развој ,на такво производство, односно довршување 
на оние објекти со кои најбрзо се обезбедува еко-
номски рационална замена на увозот. 

9.1. Со унапредување и поттикнување на изво-
зот на стоки и услуги и други форми на економски 
односи со странство ќе се создаваат економски по-
поволни услови за зголемување на девизниот при-
лив. Во согласност со тие задачи и натаму особено 
ќе се поддржува порастот на извозот на оние сто-
ки кои создаваат нето девизен ефект. 

Со самоуправно спогодување на републичките 
и покраинските интересни заедници во Интересната 
заедница на Југославија за економски односи со 
странство во согласност со Сојузниот извршен совет, 
ќе се регулира, во согласност со развојната поли-
тика, растоваЈрувањето на делот од доходот кој се 
остварува со извоз преку поврат на царини и други 
давачки. Истовремено со донесување на Буџетот на 
федерацијата ќе се утврдат изворите на средствата 
од КОИ ќе се врши тој поврат во 1978 година, а што 
и се отстапуваат на Интересната заедница на Југо-
славија за економски односи со странство. 

Во интересните заедници за економски односи 
со странство во републиките и автономните покра-
ини, врз основа на единствени критериуми догово-
рени во рамките ,на Интересната заедница на Југо-
славија, ќе се состави во првото тримесечје на 1978 
година договор за мерките и механизмите за оства-
рување на планираните пропорции во проекциите 
на платнобилансните и девизнобилапелите позиции 
на републиките и автономните покраини во единст-
вена проекција на платниот и девизниот биланс на 
Југославија. 

Со спогодба на банките ќе се обезбедува: сред-
ства за рефинансирање на Фондот за кредитирање 
на извозот на опрема, бродови и за изведување на 
инвестициони работи во странство; реесконггирање 
на кредитите на деловните банки за реализација на 
тековниот извоз на стоки и услуги, како и за под-
готовка на производството за извоз, побрз растеж 
на заедничките вложувања, кооперација и дру-
ги форми на унапредување на соработката со стран-
ство и др. 

Извозот на производи од агроиндустрискиот 
комплекс ,и натаму ќе се поттикнува со дополнител-
ни средства кои се алиментираат од посебните да-
вачки на увозот на земјоделско-прехранбени произ-
води и со самоуправно спогодување за здружување 
на средства за овие цели и со други мерки во сог-
ласност со Договорот за развој на агроиндустри-
скиот комплекс. 

Интересната заедница на Југославија за еко-
номски односи со странство и другите носители на 
економската политика ќе договорат и ќе преземат 
мерки во текот на првиот квартал на 1978 година 
со кои ќе се создадат поповолни услови и неопходни 
материјални и други претпоставки за растеж на 
нестоковниот девизен прилив од туристичкото сто-
панство и од сите видови сообраќајни услуги и гра-
дежни услуги во странство, од комплексни инвести-
циони и други проекти и трансфер на наше знаење 
и научни, технички и технолошки достигања, во 
согласност со остварувањето на нето девизните 
ефекти што ги постигаат овие дејности. 

Со унапредување и поттикнување на извозот на 
стоки и услуги и на други форми на економски од-
носи со стра,нство во рамките на средствата предви-
дени со Одлуката за отстапување дел од приходите 
од царини и други увозни давачки на Интересната 
заедница на Југославија за економски односи со 
странство и со други мерки на носителите на еко-
номската политика, ќе се создаваат економски по-
поволни услови за зголемување на девизниот при-
лив. 

9.2. Со насочување на увозот треба да се обез-
беди намирување на потребите на снабдувањето на 
производството и пазарот утврдени со економската 
политика за развој на земјата, во согласност со 
платнобилавсните можности утврдени во платниот 
биланс на Југославија и во проекциите на платно-
билансните позиции на републиките и автономните 
покраини. 

За таа цел: 
— со самоуправна спогодба во републичките и 

покраинските заедници за економски односи со 
странство, а врз основа на единствени /критериуми 
што се утврдуваат со самоуправна спогодба во Ин-
тересната заедница на Југославија за економски 
односи со странство, ќе се утврдат начинот и постап-
ката со кои основните и други организации за здру-
жен труд ќе го усогласуваат увозот не само со 
потребите на производството и снабденоста на па-
зарот, туку и со движењата на извозот и со плат-
ните можности што произлегуваат од тоа. При 
утврдувањето на начинот и постапката во републич-
ките и покраинските заедници за економски односи 
со странство ќе продолжи започнатото билансирањс 
на увозот и извозот во рамките на организациите на 
здружен труд. 

Со промени на производствената структура, со 
мерки за спроведување на девизната политика, со 
заштитната политика и предвидените форми на ре-
гулирање на увозот што се договара помеѓу орга-
низациите на здружен труд во Интересната заедница 
на Југославија за економски односи со странство, 
како и со други мерки, ќе се создаваат услови за 
супституција на увозот: 

— намалување на увозот на опрема треба пос-
тепено да се остварува и со поголемо кредитирање 
на пласманот на домашна опрема и бродови на до-
машниот пазар; 

— ќе се преземаат мерки за штедење на девизи 
со забавање на несггоковниот девизен одлив по основ 
на туристичкиот промет, со поголемо користење на 
нашите бродски, железнички и ,други капацитети во 
меѓународниот транспорт и со други соодветни ак-
тивности. 

9.3. Заштита на домашното производство во 1978 
година ќе се спроведува врз основа на Законот за 
царинската тарифа и во согласност со целите и за-
дачите од Планот. 

За таа цел: 
— царинската политика ќе биде во функција на 

развојна политика и политика на економска стаби-
лизација, при што ќе се спроведуваат такви измени 
во структурата на царинската заштита, со кои пре-
работувачката индустрија, пред сб онаа која ре(н-
табилитетот го заснова врз увоз на делови, репро-
материјали и суровини, ќе се насочува кон рацио-
нална супституција на тој увоз; 

— ќе продолжи политиката на намалување на 
царините и на други давачки при увозот на специ-
фична опрема за дејностите (предвидени со Планот, 
што се од посебно значење за вкупниот развој на 
земјата, а особено ако оваа опрема не се произведува 
во земјата и им одговара на 'Критериумите од Ошпте-
ствениоат план на Југославија. 

9.4. Во согласност со законските прописи во де-
визното работење и кредитните односи со странство 
и со заедничката девизна политика ќе се води 
таква политика на курсот на динарот со која, при 
примена на други соодветни мерки на внатреш-
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ниот пазар и во размената со странство — ќе се 
обезбедува реализација на економската политика 
усвоена со оваа резолуција. 

Народната банка на Југославија своите интери 
венции на домашниот девизен пазар ќе ги врши во 
рамките на нивото што Сојузниот извршен совет 
ќе го утврди за определена валута и во согласност 
со меѓувалутните односи што се формираат на 
странските девизни пазари. 

9.5. Девизните резерви ќе се движат на ниво 
што го осигурува износот на плаќањата спрема 
'странство, утврден во девизниот биланс на Југос-
лавија и овозможува интервенција на Народната 
банка на Југославија на домашниот девизен пазар 
во остварувањето на утврдената политика на курсот 
на динарот. 

Во ракувањето со девизните резерви треба да 
се обезбеди сигурност, ликвидност и рентабилност 
на нивниот пласман. 

Заради одржување на потребната ликвидност во 
плаќањата спрема странство, Народната банка на 
Југославија ќе 'обезбедува задоволување на вкупна-
та побарувачка и откуп на понудата во девизи со 
кои таа интервенира на меѓубанкарскиот состанок. 

9.6. Во кредитните односи со странство ќе се 
обезбеди понатамошно јакнење на улогата на здру-
жениот труд. 

Основните и друг,и организации на здружен труд 
и други општествени правни лица, врз основа на 
единствени критериуми и постапки што ќе ги утврди 
Интересната заедница на Југославија за економски 
односи со странство, ќе ја склучат самоуправната 
спогодба од член 141 на Законот за девизното ра-
ботење и кредитните односи со странство за 1979 
до крајот на 'ноември 1978 година. 

Со самоуправно спогодување за организиран 
настап на меѓународниот финансиски пазар, ќе се 
обезбеди кредитните односи со странство да се од-
виваат на начин кој ќе придонесе за натамошно 
јакнење на кредитниот углед на нашето стопанство 
на светскиот пазар. 

Ќе се пропишува финансиската соработка со 
земјите во развојот и со источноевропските земји 
заради неусогласен регионален распоред на задол-
жувањата во странство. Ќе се преземаат мерки за 
поефикасно извршување на меѓудржавните аран-
жмани. 

Финансиската соработка со земјите со к л ирми -
шки начин на плаќање ќе се проширува со меѓудр-
жавни кредитни аранжмани и кредитно-деловна 
соработка на организациите на здружен труд и бан-
ките. 

Во остварувањето на Договорот на федерацијата, 
републиките и автономните покраини за критери-
умите за насочување и користење на дополнителни 
странски средства за договорениот развој до 1980 
година ќе се зголеми улогата и одговорноста на ре-
публиките и автономните покраини за остварување 
на предвидениот извоз и увоз ат за состојбата на 
платниот и девизниот биланс на Југославија. 

Врз основа на единствени критериуми и пос-
тапки утврдени со Заедницата на Југославија, ќе се 
склучуваат самоуправни спогодби на основните и 
другите организации на здружен труд и на други 
огаптествено-правни лица со кои ќе се утврдат пра-
вата на задолжување во странство и ќе се следи 
нивното остварување. 

9.7. Сите носители на економска соработка со 
странство ќе донесат програми за натамошно уна-
предување на размената со одделни партнери, зем-
ји и региони врз основа на кои ќе се определуваат 
и подолгорочни стратегии на развојот на размената 
со нив, вклучувајќи усовршување на условите и 
режимот на таа размена. Во процесот на подготовка 
на овие програми ќе се изврши нивно неопходно 
меѓусебно усогласување и поврзување и ќе се утвр-
дат соодветни мерки и активности. 

Врз основа на заклучоците и препораките од 
Петтата конференција на неврзаните земји во Ко-
ломбо и на други договори на неврзаните и земјите 
во развој, ќе се разработи програма за натамошно 
унапредување на односите со тие земји, за да се 
зголеми нивното учество во нашата вкупна надво-
решнотрговска размена и да се прошират сите 
форми на долгорочна стоковна, производствена, фи-
нансиска, научна,технолошка и друга соработка. 

Во економските односи со развиените западни 
земји ќе се преземаат мерки и ќе се засили актив-
носта за зголемување на степенот на покриеност 
на увозот со извоз на стоки и ќе се создаваат ус-
лови за развивање на стабилна, долгорочна и сестра-
на економска соработка со поширока примена на 
поразвиени форми на кооперација. 

Со 'социјалистичките земји ќе продолжи разра-
ботената на долгорочни програми за економска со-
работка, ќе се зголемува обемот ќе се подобрува 
структурата и ќе се остваруваат поурамнотежени 
односи во размената. 

9.8. Суштествен фактор во спроведувањето на 
целите и задачите на заедничката девизна политика 
во 1978 година ќе претставува Самоуправната спо-
годба на организациите на здружен труд и на други 
општествено"правни лица за остварување, стекнува-
ње, располагање и здружување на девизи, како и 
самоуправните спогодби за мерките и механизмите 
за поттикнување на зголемувањето на девизниот 
прилив од извозот на стоки и услуги и од други 
форми на економски односи со странство, врз ос-
нова на единствени критериуми и постапки утвр-
дени во Интересната заедница на Југославија за 
економски односи со странство. 

Основните и други организации на здружен труд 
и други општествени правни лица ќе склучат, врз 
основа на единствени критериуми и постапки што 
ќе ги утврди Интересната, заедница на Југославија 
за економски односи со странство, самоуправна спо-
годба од точка 69 на Законот за девизното работење 
и кредитните односи со странство за 1979 до крајот 
на 1978 година. 

9.9. Еден од суштествените услови за оствару-
вање на целите и задачите на заедничката девизна 
политика во рамките на глобалната политика на 
економски односи со странство во 1978 година е 
навремено договарање на (републичките и покраин-
ските самоуправни интересни заедници за економски 
односи со странство во Интересната заедница на Ју-
гославија за економски односи со (странство за еле-
ментите на плановите за економски односи со стран-
ство, усогласување на ставовите во постапката на 
подготвување на плановите на републиките и авто-
номните покраини, утврдување на начинот на оства-
рување на овие планови и давање мислења на 
Сојузниот извршен совет за предлозите за регули-
рање на надворешноекономските односи и за пред-
лозите на мерки во таа област. 

9.10. Сојузниот извршен совет врз основа на со-
гласноста од надлежните републички и покраински 
органи, по прибавено мислење од Интересната заед-
ница на Југославија ќе ги утврди, во почетокот на 
1978 година, критериумите за мерките што надлеж-
ниот орган на републиката и автономната покраина 
е должен да ги преземе, ако дојде до отстапување 
во извршувањето на проекциите на платнобиланс-
ните и девизнобилансните позиции на републиките 
Односно автономните покраинии во единствената 
проекција на платниот и девизниот биланс на Југос-
лавија. При тоа ќе се имаат предвид и моментните 
конјунктурни движења кај определени производи 
во извозот, како и други моменти во врска со из-
возните можности. 

Федерацијата, републиките и автономните пок-
раини ќе преземат мерки за ограничување на пла-
ќањата со странство ако во текот на годината поз-
начително не се остваруваат целите на заедничката 
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девизна политика и пропорциите на единствената 
проекција на платниот биланс и на девизниот биланс 
на Југославија за 1978 година, со тоа што мерките за 
ограничуваше да се разликуваат во случаи кога 
републиките и автономните покраини ја остваруваат 
својата платнобилансна позиција, кога заостануваат 
или кога ја надминуваат. 

Најмалку тримесечно, при разгледувањето на 
анализите и информациите за стопанските движења, 
Сојузниот извршен совет ќе утврди, врз основа на 
степенот на нокриеиоста на увозот со извоз и оце-
ната (на нето девизниот нестоновен прилив и други 
ОКОЛНОСТИ, дали настапила ситуацијата од член 177 
на Законот за девизното работење и кредитните 
односи со странство. 

9.11. Со спроведување на прописите, со самоуп-
равно спогодување и договарање, со подобро функ-
ционирање на секции те при Стопанската комора, со 
оспособување на мрежата на заеднички претстав-
ништва во странство и со други активности и мерки 
ќе се обезбеди поорганизиран и поефикасен настап 
на организациите на здружен труд на странските 
пазари. 

10. Со монетарно-кредитната политика ќе се 
поддржува остварувањето на целите на економската 
политика во 1978 година, а во прв ред предвидениот 
пораст на производството, урамнотежување на сто-
ковно-паричните односи, забавата на порастот на 
цените и задржување на дефицитот на платниот 
биланс во рамките предвидени со проекцијата на 
платниот биланс на Југославија за 1978 година. 

Заради остварување на тие цели, со монетарно -
-кредитната политика ќе се обезбеди пораст на па-
ричната маса1 и на кредитите во рамки кои овозмо-
жуваат непречено вршење на плаќање, ќе се поттик-
нува усогласување на стоковно-паричните односи, 
ќе се дејствува врз забивање на растежот на цените 
и остварување на усвоената политика на платниот 
биланс. Обемот на паричната маса во текот на го-
дината динамички ќе се приспособува кон стопан-
ските движења, при што стапката на растежот на 
паричната маса нема да ја надмине стапката на рас-
тежот на општествениот производ. 

Потребниот обем на паричната маса ќе се обез-
беди, пред се, со адекватно регулирање на обемот 
на банкарските кредити, земајќи го предвид влија-
нието на хартиите од вредност. За таа цел, првен-
ствено ќе се користи инструментот задолжителна 
резерва на банките ка ј Народната банка на Југос-
лавија. На тој начин ќе се овозможи непречен тек на 
прометниот процес, со тоа што порастот на паричната 
маса да не предизвикува растројство во стоковно-
паричните односи и создавање на куповна сила без 
покритие. 

Примарната емисија ќе се усогласи и со девиз-
ните трансакции предвидени со девизниот биланс и 
со задолжувањето на федерацијата кај Народната 
банка на Југославија, врз основа на посебен сојузен 
закон. 

За да се забрза процесот на примени на опште-
ствено-економските односи во (спроведувањето на 
парично-кредитните и банкарските работи инстру-
ментите за регулирање на паричната маса, како и 
методологија за нејзино следење, ќе се приспособат 
КОН промените во системот на планирање и во кре-
дитниот и паричниот систем. 

Потребното количество на пари во оптек ќе го 
обезбеди, пред се, Народната банка на Југославија 
со политиката на регулирање на паричната маса, 
првенствено: 

— со купување преку банките преносни кратко-
рочни хартии од вредност што ги поседуваат органи-
зациите на здружен труд и со одобрување на кратко-
рочни кредити на банките врз подлога на хартиите 
од в-редност на организациите на здружен труд. 
Приоритет при откупувањето на преносни хартии од 
вредност кај одобрувањето на кредити врз таа ос-
нова ќе имаат работите кои произлегуваат од се-

лективната програма за кредитирање; 
— со кредитирање на банките заради селективно 

насочување на нивните кредити за приоритетните 
намени утврдени са Планот во границите на моне-
тарните рамки и со ориентација кон што поголемо 
вклучување на потенцијалите на банките во креди-
тирањето на овие намени, користејќи евентуално и 
намалување на нивните задолжителни резерви; 

— со утврдување на височината на задолжител-
ната резерва на банките и на други финансиски 
организации во согласност со потребите за регули-
рање на вкупното ниво на ликвидноста на банкар-
скиот систем. 

Со кредитно-монетарната политика во 1978 го-
дина што ја спроведува Народната банка на Југос-
лавија заедно со народните банки ,на републиките и 
народните банки на автономните покраини од сред-
ствата на примарната емисија, како и со самоуправна 
спогодба на деловните банки ќе се обезбедат попо-
волни услови за кредитирање и насочување на 
пласманите на средствата на банките за извршување 
на приоритетните задачи утврдени со Планот. 

За спроведување на селективна кредитна поли-
тика првенствено ќе се (користи механизмот само-
управно спогодување на банките за насочување на 
средствата и кредитите за определени приоритетни 
намени од Планот. Со самоуправна спогодба на бан-
ките ќе се обезбедат дополнителни -средства за по-
ддршка на формирањето на пазарни резерви на 
земјоделско-прехранбени производи во сите опште-
ствено-политички заедници. 

Народната банка на Југославија, народните бан-
ки на републиките и народните банки на автоном-
ните покраини ќе дадат иницијатива за склучување 
на самоуправни спогодби на банките за насочува-
ње на средствата и кредитите за намените утврдени 
со Планот. 

Спогодба за селективно кредитирање и за усло-
вите за кредитирање на приоритетните задачи бан-
ките ќе склучат најдоцна два месеца по усвојува-
њето на Одлуката за остварување на целите и за-
дачите на заедничката емисиона, парична и девизна 
политика и на заедничките основи на кредитната 
политика во 1978 година. Ако навремено не се склу-
чат спогодби на банките за селективно кредитирање 
врз основите утврдени со оваа резолуција, на пред-
лог од Народната банка на Југославија Сојузниот 
извршен совет ќе постапи во согласност со член 24 
од Законот за паричниот систем. 

Народната банка на Југославија со политиката 
на каматни стапки ќе го поддржи остварувањето 
на поставените цели на економската политика, во 
прв ред во рамките на насочување на 'средствата на 
банките кон работите на монетизација, како и на 
кредитите на банките во корист на приоритетните 
намени утврдени со Планот. При тоа Народната бан-
ка на Југославија ќе влијае и другите банки да 
одобруваат кредити за тие намени по пониски ка-
матни стапки. 

Ќе се обезбеди нужна усогласеност на кредитно-
-монетарната политика со мерките на економската 
политика на другите сектори, а посебно со политика-
та на подрачјето на цените и пазарот, со даночната 
политика, девизната политика и со политиката на 
задолжување во странство. 

Одлуката на Сојузниот извошен совет за оства-
рување на целите и задачите на заедничката еми-
сиона, парична и девизна политика и на заеднич-
ките основи на кредитната политика во 1978 година 
ќе се донесе најдоцна во рок од 30 дена од денот на 
објавувувањето на оваа резолуција. Со таа одлука 
ќе се утврдат поблиските рамки и задачи на оства-
рувањето на мокетарнонкредитната политика во 1978 
година, како и минималните основи на самоуправни-
те спогодби на банките за кредитирање на селек-
тивните намени. 

11. Ќе продолжи организираната активност врз 
натамошно јакнење на одбранбените подготовки, 
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доработката и усовршувањето на плановите за од-
брана на сите нивоа. По пат на спогодување и до-
говарање ќе се обезбеди во сите стопански и опште-
ствени дејности создавање на материјални и други 
услови за што поефикасна реализација на плано-
вите за одбрана. 

Ќе продолжи работата врз усовршувањето на ме-
тодологијата за планирање на потребите на одбра-
ната на земјата во плановите за развој. 

Ќе се ангажираат сите субјекти врз натамош-
ниот развој на системот на цивилна заштита, сис-
темот на набљудување, јавување, известување и 
тревожење заради создавање на уште подобри ус-
лови за поуспешно извршување на задачите во 
оваа област на одбранбените подготовки. 

Ќе се засили ангажирањето врз уште подоследно 
остварување на ориентација кон домашно произ-
водителство во материјално-техничката модерниза-
ција на вооружените сили. За таа цел научноистра-
жувачките установи и капацитетите за производ-
ство на вооружување и воена опрема ќе го засил,ат 
ангажирањето и врз освојувањето1 на нови техно-
логии и репроматеријали. 

12. Сојузниот извршен совет ќе утврди конкрет-
ни програми за спроведување на новите системски 
решенија во врска со положбата на државната уп-
рава во целост, особено на сојузната управа, и ќе 
презема соодветни мерки заради спроведување на 
тие програми. 

13. Ќе се забрза изградбата на основите на за-
едничкиот општествен систем за информирањево 
кои треба да се обезбеди усогласено евидентирање, 
собирање, обработка и искажување н^ податоци од 
значење за следењето, планирањето и насочувањето 
на општествениот развој. 

Истовремено, треба да се продолжи со активнос-
та заради јакнење и развивање на средствата за 
јавно информирање во согласност со нивната улога 
во нашиот самоуправен систем. Доследно ќе се 
спроведуваат со договор на федерацијата, репуб-
ликите и автономните покраини утврдените мерки 
за развој на средствата за јавно информирање во 
целост, посебно на политичко-информативните 
гласила. 

Собрание на СФРЈ 
АС бр. 554 

27 декември 1977 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, с. р. 
Претседател 

на Соборот на републи-
ките и покраините, 
Зоран Полич, с. р. 

883. 
Врз основа на член 286 став 2 точка 2 од Ус-

тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, а во врска со чл. 72 и 25 на Законот 
за девизното работење и кредитните односи со 
странство, Собранието на СФРЈ, на седницата на 
Соборот на републиките и покраините од 27 декем-
ври 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ИЗНОС НА 
ДЕВИЗИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

ВО 1978 ГОДИНА 

1. За потребите на федерацијата во 1978 година 
се утврдува вкупен износ на девизи во динарска 
противвредност од 9.817,519.800 динари. 

2. Односот помеѓу девизите од точка 1 на оваа 
одлука кои се од значење за одржување на ликвид-
ност во меѓународните плаќања и на други девизи 
го утврдува Сојузниот извршен совет со тоа што 
износот на девизите кои се од значење за одржу-
вање на ликвидноста во меѓународните плаќања не 
може да биде поголем од 80%. 

3. Со девизите од точка 1 на оваа одлука мо-
жат да се вршат плаќања до 31 декември 1978 
година. 

4. Оваа одлука се применува од 1 јануари 1978 
година. 

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

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 539 
27 декември 1977 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, с. р. 

Претседател 
на Соборот на републи-

ките и покраините, 
Зоран Полич, с. р. 

884. 
Врз основа на член 286 став 2 точка 2 од Уста-

вот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, а во врска со член 19 став 2 од За-
конот за девизното работење и кредитните односи 
со странство, Собранието на СФРЈ, на седницата 
на Соборот на републиките и покраините од 27 
декември 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАЕДНИЧКАТА ДЕВИЗНА ПОЛИТИКА НА 

ЈУГОСЛАВИЈА ВО 1978 ГОДИНА 

Во согласност со Резолуцијата за политиката 
на остварување на Општествениот план на Ју-
гославија за периодот од 1976 до 1980 година и 
новите системски решенија, Заедничката девизна 
политика на Југославија во 1978 година ќе се 
спроведува преку: политиката на унапредување и 
поттикнување на извозот на стоки и услуги и други 
форми на економски односи со странство, поли-
тиката на увозот; политиката на заштита на до-
машното производство; политиката на курсот на 
динарот; политиката на девизни резерви; полити-
ката на кредитните односи со странство; полити-
ката на усогласување на меѓусебните односи на 
републичките и покраинските самоупраавни интере-
сни заедници за економски односи со странство и 
политиката на платнобилансни ограничувања,. 

Проекцијата на платниот биланс и проекцијата 
на девизниот биланс на Југославија за 1978 го-
дина, со проекциите на платнобилансните и проек-
циите на девизнобилансните позиции на републи-
ките и автономните покраини ги донесува Собра-
нието ,на СФРЈ истовремено со донесувањето на 
Заедничката девизна политика на Југославија во 
1978 година. 

I 

1. Во текот на 1977 година е продолжена ак-
тивноста во правец на јакнење и натамошен развој 
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на економските односи со странство во согласност 
со јакнењето на улогата на Југославија во меѓу-
народните односи и потребите на Југославија од 
стабилно зголемување на конкурентната способ-
ност на светскиот пазар. 

Условите во кои се одвиваа економските одно-
си со странство во 1977 година суштествено се раз-
ликуваа од условите во 1976 година. Високата про-
изводствена и инвестициона активност на Југо-
славија, при постојната структура на стопанството, 
предизвика и висок пораст на увозот и слабеење 
на интересот за извоз. Покрај цените на домаш-
ните производи и опаднатата конкурентна способ-
ност на домашното стопанство на светскиот пазар, 
протекционистичките мерки на одделни економски 
групации исто така се значаен фактор што влија-
еше врз состојбата на нашиот извоз. 

Во условите на висока конјунктура, органи-
зациите на здружен труд настојуваа да обезбедат 
увозни суровини и над потребите на тековното 
производство. Во такви услови во 1977 година 
опадна извозот, додека увозот е значително пого-
лем, не само од минатогодишниот туку и од пред-
видениот. 

Кон неповолното движење на стоковната раз-
мена со развиените западни земји, покрај висо-
ката зависност од ,увозот од тие земји, придонесоа: 
значителниот обем на правата на увоз што се пре-
несени од минатата година, обемот на склучените 
работи на увоз од поранешните години, со што 
практично дел од дефицитот од притходната го-
дина е пренесен во 1977 година, потоа забавање на 
стопанската активност во тие земји, како и про-
мените на курсевите на валутите. 

Навдворешнотрговската размена со земјите во 
развој се одвиваше поповолно отколку што се 
предвидуваше. 

И во размената со социјалистичките земји 
дај де до опаѓање на извозот и до пораст на уво-
зот. При тоа, таквите движења во размената со 
клириншкото подрачје доведуваат до намалување 
на високите побарувачки салда на клириншките 
сметки што дејствуваа ограничувачки врз југосло-
венскиот извоз. Во размената со некои земји од 
тоа подрачје со кои Југославија прејде на кон-
вертибилен начин на плаќање е создадена нерам-
нотежа на штета на Југославија. 

2. Политиката на заштита на домашното про-
изводство во 1977 година е остварувана во соглас-
ност со одредбите на новиот Царински закон и со 
тековната економска политика, во рамките на 
која се утврдени, во соработка со републиките и 
автономните покраини, критериумите за царински-
те контингенти во 1977 година и во рамките на 
важечките инструменти за заштита од претходна-
та година, со помали промени. 

3. Политиката на курсот на динарот во 1977 
година, во однос на конвертибилните девизи, се ос-
тваруваше во условите на системот на флуктуи-
рачки курсеви. Народната банка на Југославија ја 
спроведуваше политиката на курсот на динарот 
преку свои интервенции на домашниот девизен 
пазар, врз основа на критериумите и рамките што 
ги утврдуваше Сојузниот извршен совет. 

Политиката на курсот на динарот според кли-
риншките валути е водена во согласност со специ-
фичностите на работењето со'овие земји. 

4. Во текот на 1977 година се утврдени посто-
јаните девизни резерви и најмалиот износ на те-
ковните девизни резерви. 

Нивото на девизните резерви кон крајот на 
1977 година покриваше поголем просечен обем на 
увозот од конвертибилното подрачје во однос на 
предвидениот со планот. -

5. Вкупниот обем на користењето на странски 
кредити се движеше над износот утврден со про-
екцијата на платниот биланс на Југославија. Во 

вкупното користење на странски средства уделот 
на кредитите за опрема изнесуваше околу 640/о, 
а на финансиските кредити околу 25%. 

6. Поради големиот пораст на обемот на уво-
зот и користењето на странски кредити во однос 
на предвидените со планот, во 1977 година се при-
менувани платнобилансни ограничувања со задр-
жување на одлуките за определени депозити на за-
должувањето во странство и преку насочувањето 
на извозот. 

II 

Заедничката девизна политика во 1978 година 
се заснова: врз нови системски решенија со кои се 
создадени поповолни претпоставки за унапредува-
ње на надворешнотрговската размена и други фор-
ми на економска соработка со странство; врз по-
требата од натамошното јакнење на положбата на 
Југославија во меѓународната размена; врз оства-
рување на суштествените компоненти на Опште-
ствениот план на Југославија за периодот од 1976 
до 1980 година и остварување на поповолен платен 
биланс на Југославија, односно намалување на 
платниот дефицит. 

Сите носители на економската соработка со 
странство ќе донесат свои програми за натамошно 
унапредување на размена со одделни партнери, 
земји и региони, врз основа на кои ќе се опреде-
луваат и подолгорочни програми за развој на раз-
мената со нив, вклучувајќи го и усовршувањето 
на условите и режимите на таа размена. Во про-
цесот на подготвување на тие програми ќе се из-
врши нивно неопходно меѓусебно усогласување и по-
врзување и ќе се утврдат соодветни мерки и ак-
тивности. 

Врз основа на заклучоците и препораката на 
Петтата конференција на шефовите на државите 
или владите на неврзаните земји во Коломбо и 
други договори на неврзаните земји и на земјите 
во развој, ќе се разработи програма за натамошно 
унапредување на односите со тие земји за да се 
зголеми нивното учество во југословенската вкуп-
на надворешнотрговска размена и да се прошират 
сите форми на долгорочна стоковна, производстве-
на, финансиска, научна, технолошка и друга со-
работка. Со нив ќе продолжи активната соработка 
во борбата за нов економски поредок во светот. 

Во економските односи со развиените западни 
земји ќе се преземаат мерки и ќе се засилат ак-
тивностите да се зголеми степенот на покриеноста 
на увозот со извозот на стоки и да се создаваат 
услови за развивање на стабилна, долгорочна и 
сестрана економска соработка со поширока приме-
на на поразвиени форми на кооперација. 

Со социјалистичките земји ќе се продолжи 
разработката на̂  долгорочни програми за економ-
ска соработка, ќе се зголемува обемот, ќе се по-
добрува структурата и ќе се остваруваат поурам-
нотежени односи во размената. 

Во согласност со Општествениот план на Ју-
гославија за периодот од 1976 до 1980 година, Со-
јузниот извршен совет ќе утврди во текот на прво 
полугодиште на 1978 година долгорочна стратегија 
за развој на економските односи на Југославија 
со странство во целост и по одделни региони. 

1. Во 1978 година, со политика на унапреду-
вање и поттикнување на извозот на стоки и услу-
ги и на други форми на економски односи со 
странство врз самоуправно конституирани односи 
ќе се создаваат економски поповолни услови за 
зголемување на девизниот прилив. 

Во согласност со тие задачи и натаму ќе се 
поддржува особено порастот на извозот на оние 
стоки што создаваат нето девизен ефект. 

Со зголемување на продуктивноста на трудот 
и со поефикасно стопанисување, со здружување 
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на труд и средства и со развивање и зацврстува-
ње на доходовните односи ќе се придонесува кон 
развојот и кон поголема ефикасност на економски-
те односи со странство. 

За таа цел: 
— со самоуправно спогодување на републич-

ките и покраинските самоуправни интересни заед-
ници во Интересната заедница на Југославија за 
економски односи со странство, во согласност со 
Сојузниот извршен совет, ќе се регулира, во со-
гласност со развојната политика, растоварување на 
дел од доходот што се остварува со извоз преку 
поврат на царините и другите давачки, усовршу-
вајќи го и натаму системот на поврат. Истовреме-
но со донесувањето на Буџетот на федерацијата 
за .1978 година ќе се донесе посебна одлука за 
утврдување на приходите од царини и од други 
увозни давачки што во 1978 година ќ се отстапу-
ваат на Интересната заедница на Југославија за 
економски односи со странство; 

— унапредување и поттикнување на извозот 
на стоки и услуги и други форми на економски 
односи со странство во рамките на средствата 
предвидени со Одлуката за отстапување дел на 
приходи од царините и увозните давачки 'на Ин-
тересната заедница на Југославија за економски 
односи со странство и со други мерки на носи-
телите на економската политика, ќе се создаваат 
економски поповолни услови за зголемување на 
девизниот прилив; 

— со спогодба на банките ќе се обезбедуваат: 
средства за рефинансирање на Фондот за кредити-
рање на извозот на опрема, бродови и за изведу-
вање инвестициони работи во странство; реескон-
тирање на кредитите на деловните банки за реа-
лизација на тековниот извоз на стоки и услуги, 
како и за подготовка на производството за извоз, 
побрз растеж на заедничките вложувања, на ко-
операцијата и други форми на унапредување на 
соработката со странство; 

— извозот на производи со посебна намена ќе 
се поттикнува со единствен систем на мерки и 
механизми што ќе ги утврди Сојузниот извршен 
совет, согласно со член 84 од Законот за девиз-
ното работење и кредитните односи со странство. 

Потребните средства за редовно и дополнително 
поттикнување на извозот на производи со посебна 
намена ги утврдува Сојузниот извршен совет и 
Интересната заедница на Југославија за економ-
ски односно со странство, врз основа на програ-
мата за извоз на производи со посебна намена 
за 1978 година; 

— извозот на производи од агроиндустриски-
от комплекс и натаму ќе се поттикнува со до-
полнителни средства што се обезбедуваат со по-
себните давачки на увозот на земјоделско-пре-
хранбени производи и со самоуправно спогодува-
ње за здружување средства за тие цели и со други 
мерки во согласност со Договорот за развој на агро-
индустранскиот комплекс; 

— Интересната заедница на Југославија за 
економски односи со странство и другите носите-
ли на економската политика ќе се договорат и ќе 
преземат мерки во текот на првиот квартал 1978 
година, со кои ќе се создадат поповолни услови 
и неопходни материјални и други претпоставки за 
растежот на нестоковниот девизен прилив на ту-
ристичкото стопанство и на сите видови сообра-
ќајни услуги и градежни услуги во странство, 
комплетни инвестициони и други проекти и тран-
сфер на нашето знаење и научни, технички и тех-
нолошки достигања, во согласност со остварува-
њето на нето девизни ефекти што ги постигаат 
овие дејности; 

— со акти на републичките и покраинските са-
моуправни интересни заедници за економски од-
носи со странство се утврдуваат и други поврати, 

во согласност со извршните совети на собрани-
јата на републиките и со извршните совети на собра-
нијата на автономните покраини а во согласност со 
усвоените основни критериуми што се договорени 
во Интересната заедница на Југославија за економ-
ски односи со странство. 

2. Со насочувањето на увозот треба да се 
обезбеди намирување на потребите од снабдување 
на производството и на пазарот утврдени со еко-
номската политика на развојот на Југославија во 
согласност со платнобилансните можности во плат-
ниот биланс на Југославија и со проекциите на 
платнобилансните позиции на републиките и авто-
номните покраини. 

За таа цел: 
— до самоуправна спогодба во републичките и 

покраинските самоуправни интересни заедници за 
економски односи со странство, а врз основа на 
единствените критериуми што се утврдуваат со 
самоуправна спогодба во Интересната заедница на 
Југославија за економски односи со странство, ќе 
се утврди начинот и постапката со кои основните 
и други организации на здружен труд ќе го усо-
гласуваат увозот, не само со потребите на произ-
водството и снабденоста на пазарот туку и со дви-
жењата на извозот и со платните можности што 
произлегуваат од тоа. При утврдувањето на на-
чинот и постапката, ќе продолжи во републичките 
и покраинските самоуправни заедници за економ-
ски односи со странство започнатото билансирање 
на увозот и извозот во рамките на организациите 
на здружен труд; 

— основните и други организации на здру-
жен труд и други општествени правни лица ќе 
склучат самоуправна спогодба од член 69 на За-
конот за девизното работење и кредитните односи 
со странство и тоа за 1978 до 31 јануари 1978 го-
дина, а за 1979 до 25 декември 1978 година. Един-
ствените критериуми и постапката за склучување 
ра таа самоуправна спогодба ќе ги утврди навре-
мено Интересната заедница на Југославија за еко-
номски односи со странство и тоа за 1978 до 31 
јануари 1978 година, а за 1979 до 31 октомври 1978 
година; 

— со промени на производствената структура, 
со мерки за спроведување на девизната политика, 
со заштитна политика и со предвидени форми на 
регулирање на увозот кој се договара помеѓу ор-
ганизациите на здружен труд во Интересната за-
едница на Југославија за економски односи со 
странство како и со други мерки, ќе се создаваат 
услови за супституција на увозот; 

— за производите чиј извоз со акти на орга-
ните на федерацијата е забранет или ограничен, 
се утврдува и обезбедува компензација согласно 
со член 22 од Законот за девизното работење и 
кредитните односи со странство; 

— и натаму во определени и документирано 
утврдени случаи за производството за кое се суп-
ституира увозот ќе се дозволува увоз на матери-
јали за репродукција, во согласност со проекциите 
на платнобилансните и девизнобилансните позиции 
на републиките и автономните покраини во Един-
ствената проекција на платниот биланс и на де-
визниот биланс на Југославија; 

— со јакнење на фондовите за кредитирање 
на пласманот на домашна опрема и бродови на 
домашните пазари ќе се поттикнува и натаму ре-
лативното намалување на увозот на опрема; 

— ќе продолжи политиката на намалување на 
царините и на другите давачки при увозот на спе-
цифична опрема за дејностите предвидени со пла-
нот што се од посебно значење за вкупниот раз-
вој на земјата, при што како специфична опре-
ма ќе се смета опремата што не се произведува 
во земјата; 

— ќе се преземаат мерки за штедење на несто'-
ковниот девизен одлив; 
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— со проекциите на платнобилансните и де-
визнобилансните позиции на републиките и ав-
тономните покраини и со самоуправна спогодба 
во рамките на заедниците за економски односи со 
странство ќе се обезбеди политиката на увоз на 
стоки и услуги во согласност со Резолуцијата за 
политиката на остварување на Општествениот план 
на Југославија за 1976 до 1980 година во 197,8 го-
дина, а со тоа ќе се обезбеди и одговорноста на 
сите носители на активноста во економските од-
носи со странство за состојбата на остварувањето 
на проекцијата на платниот биланс и на девиз-
ниот биланс на СФРЈ и за постигање на целите 
на заедничката девизна политика; 

— долгорочната програма за регулирање на 
надворешнотрговскиот промет ќе се усвои во пр-
виот квартал за 1978 година. Со оваа програма 
ќе се приспособи стоковниот режим, согласно со 
усвоенава политика. 

3. Заштитата на домашното производство, во 
1978 година ќе се спроведува врз основа на За-
конот за царинската тарифа и во согласност со 
целите и задачите што произлегуваат од Опште-
ствениот план на Југославија ,за периодот од 1976 
до 1980 година. 

Ќе продолжи политиката на намалувањето на 
царините и на другите давачки при увозот н,а спе-
цифичната опрема за дејностите предвидени со 
планот што се од посебно значење за вкупниот 
развој на земјата, а особено ако оваа опрема не 
се произведува во земјата и им одговара на кри-
териумите на Општествениот план на Југославија. 

4. Со политиката на реалниот курс на дина-
рот ќе се влијае врз реализацијата на планира-
ните пропорции на платниот и девизниот биланс 
на Југославија во 1978 година. 

За таа цел: 
— согласно со општата политика на стабили-

зација на стопанските движења, реалниот курс на 
динарот, со примена и на други соодветни мерки, 
ќе се обезбедуваат услови за конкуретно учес-
тво на организациите на здружен труд, во меѓу-
народната поделба на трудот и за одржување на 
надворешната ликвидност на Југославија; 

— ќе се обезбедат услови да се формира на 
домашниот девизен пазар реален курс на динарот 
во однос на странските валути. Во врска со тоа 
Сојузниот извршен совет со посебна одлука ќе 
го определи курсот на динарот спрема една или 
повеќе конвертибилни валути како основица за 
утврдување на интервенционите флуктуирачки 
курсеви, како и границата на отстапувањето од 
тој курс на меѓубанкарскиот девизен пазар. На-
родната банка на Југославија своите. интервенции 
на домашниот девизен пазар ќе ги врши во рам-
ките на тие граници и во согласност со меѓува-
лутните односи што се формираат на странските 
девизни пазари; 

— политиката на курсот на динарот ги оп-
фаќа и посебните услови и начинот на пресмету-
вање во надворешнотрговската размена со земјите 
со кои е склучен договор за клириншки начин на 
плаќање; 

— согласно со промените на височината на 
курсевите на девизниот пазар, ќе се вршат про-
мени на основицата што служи за пресметка на 
увозните и извозните инструменти. Тие промени 
ќе се вршат најмалку двапати годишно, по по-
треба и повеќе пати ако интензитетот на проме-
ните на курсевите е таков и според обемот толкав 
што да е неопходно тоа да се стори заради објек-
тивизира!^ на условите за стопанисување; 

— промените во височината на курсевите што 
настануваат на девизниот пазар во системот на 
флуктуирање на курсевите наметнуваат потреба 
во 1978 година да се води поеластична политика 

на поттикнување на извозот и ограничување на 
увозот; 

— постојаните промени на курсевите на валу-
тите во светот налагаат да се следат тие интен-
зивности. 

5. Политиката на девизните резерви треба да 
обезбеди потребна ликвидност во плаќањата спре-
ма странство и да овозможи интервенција на На-
родната банка на Југославија на домашниот де-
визен пазар заради остварување на утврдената по-
литика на курсот на динарот. 

За таа цел: 
— девизните резерви ќе се формираат на на-

чинот предвиден во Законот за девизното рабо-
тење и кредитните односи со странство; 

— зависно од движењето на платниот биланс, 
височината на девизните резерви ќе се одржува 
на нивото утврдено во девизниот биланс на Југо-
славија; 

— во ракувањето со девизни резерви треба 
да се обезбеди сигурност, ликвидност и рентабил-
ност на пласманите на средствата на девизните 
резерви; 

— заради обезбедување на потребна ликвид-
ност во плаќањата према странство, Народната 
банка на Југославија ќе обезбеди да се задоволи 
вкупната побарувачка на девизи, односно вкуп-
ната понуда на девизи да се откупи во девизи со 
кои таа интервенира на меѓубанкарскиот состанок 
на девизниот пазар. 

6. Во политиката на кредитните односи со 
странство ќе се обезбедува: натамошно јакнење 
на улогата на здружениот труд како на основен 
носител во развивањето на кредитните односи со 
странство. Заради тоа: 

— основните и други организации на здружен 
труд и други општествени правни лица ќе ги 
склучат самоуправните спогодби од член 141 на 
Законот за девизното работење и кредитните од-
носи со странство, и тоа за 1978 до 31 јануари 
1978 година, а за 1979 до 25 декември 1978 година. 
Единствените критериуми и постапката за склу-
чување на таа самоуправна скогодба ќе ги утврди 
Интересната заедница на Југославија за економ-
ски односи со странство, и тоа за 1978 до 31 ја-
нуари 1978 година, а за 1979 до 31 октомври 1978 
година, раководејќи се од Договорот на федера-
цијата, републиките и автономните покраини за 
критериумите за насочување и користење на до-
полнителни странски средства за договорениот раз-
вој до 1980 година, вклучувајќи го и користењето 
на странски краткорочни кредити за увоз на ре-
продукциони материјали. 

Договорот на федерацијата, на републиките и 
автономните покраини од претходниот став до 
1980 година односно за 1980 година ,ќе се утврди 
во текот на јануари 1978 година: 

— со самоуправно спогодување за организиран 
настап на меѓународниот финансиски пазар ќе 
се обезбеди кредитните односи со странство да се 
одвиваат на начин што ќе придонесе кон ната-
мошно јакнење на кредитниот углед на југословен-
ското стопанство на светските, финансиски пазари; 

— и натаму ќе се проширува соработката со 
меѓународните финансиски организации преку збо-
гатување на формите на финансиска соработка со 
странство. 

Посебно внимание треба да му се посвети на 
јакнењето на финансиската соработка, со инсти-
туциите на неврзаните земји и на земјите во раз-
вој во духот на заклучоците и препораките на 
Петтата конференција на неврзаните земји и дру-
ги собири на земјите во развој; 

— ќе се проширува финансиската соработка 
со социјалистичките земји преку кредитно"делов-
на и меѓубанкарска соработка и со меѓудржавни 
кредитни аранжмани, со поголема афирмација на 
улогата на здружениот труд; 
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— во остварувањето на Договорот на феде-
рацијата, на републиките и автономните покраини 
за критериумите за насочување и користење на 
дополнителни странски средства за договорениот 
развој до 1980 година ќе се зголеми улогата и 
одговорноста на републиките и автономните по-
краини за остварување на предвидениот извоз и 
увоз и за состојбата на платниот и девизниот би-
ланс на Југославија; 

— ќе се обезбеди поорганизирано, поредовно и 
поподробно следење и изучување на движењата 
на меѓународниот пазар на капиталот. 

7. Еден од суштествените услови за оствару-
вање на целите и задачите на заедничката де-
визна политика во рамките на глобалната поли-
тика на економските односи со странство 1978 го-
дина е навременото договарање на републичките 
и покраинските самоуправни интересни заедници 
за економски односи со странство во Интересната 
заедница на Југославија за економски односи со 
странство за елементите на плановите за економ-
ски односи со странство, усогласување на ставо-
вите во постапката за подготвување на плановите 
на републиките и автономните покраини, утврду-
вање на начинот на остварување на овие планови 
и со давање мислења на Сојузниот извршен совет 
за предлозите за регулирање на надворешно-еко-
чомските односи и за предлозите на мерки во оваа 
област. 

8. Платнобилансните ограничувања во 1978 го-
дина ќе се засноваат врз следните основи: 

— ако во текот на годината позначително не 
се остваруваат целите на заедничката девизна 
политика и пропорциите на Единствената проек-
ција на платниот биланс и на девизниот биланс 
на Југославија за 1978 година, федерацијата, ре-
публиките и автономните покраини ќе преземат 
мерки за ограничување на плаќањата со стран-
ство, предвидени со член 178 од Законот за де-
визното работење и кредитните односи со стран-
ство, со тоа што мерките за ограничување да се 
разликуваат во случаи кога републичките и ав-
тономните покраини ја остваруваат својата плат-
нени л ансна позиција, кога заостануваат, или кога 
ја надминуваат; 

— формите и видовите на платнобилансните 
ограничувања непосредно ќе зависат од оствару-
вањето на утврдената проекција на платниот би-
ланс и проекцијата на девизниот биланс на Југо-
славија; 

— со договор на федерацијата, на републиките 
и автономните покраини првенствено ќе се презе-
маат мерки за економски оправдан прилив на де-
визи; 

— врз основа на единствено договорените кри-
териуми, републиката, односно автономната по-
краина ќе воведува ограничувања за да се спречи 
отстапување од договорените квалификации за 
сопствената платнобилансна положба; 

— најмалку тримесечно, при разгледување на 
анализите и информациите за стопанските движе-
ња, Сојузниот извршен совет, врз основа на сте-
пенот на покриеноста на увозот со извоз и оце-
ната на нето девизниот нестоковен прилив и дру-
ги околности ќе утврдува дали настапила ситуа-
цијата од член 177 на Законот за девизното рабо-
тење и кредитните односи со странство; 

— ако во извршувањето на проекциите на 
платнобилансната и девизнобилансната позиција 
на одделна република односно автономна покраина 
во Единствената проекција на платниот биланс 
и на девизниот биланс на Југославија дојде до 
отстапување, врз основа на однапред утврдените 
критериуми, надлежниот орган на односната ре-
публика или автономна покраина ќе преземе соод-
ветни мерки са воспоставување на односите утвр-
дени со овие проекции. При тоа ќе се имаат пред-

вид и моментните конјунктурни движења кај опре-
делени производи и извозот, како и другите 
моменти во врска со извозните можности. 

9. Сите носители на економски односи со 
странство ќе настојуваат да се воспостави сета 
потребна евиденција за следење и анализа на 
економските односи со странство и ќе изработат 
информативен систем во согласност со точка 13 од 
Резолуцијата за политиката на остварување на 
Општествениот план на Југославија за периодот 
од 1976 до 1980 година во 1978 година. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 572 
27 декември 1977 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ 

Киро Глигоров, с. р. 

Претседател 
на Соборот на републи-

ките и покраините, 
Зоран Полич, с. р. 

885. 
Врз основа на член 286 став 2 точка 2 од Ус-

тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, а во врска со член 26 од Законот за 
финансирање на федерацијата и со член 83 ст. 1 
и 2 од Законот за девизното работење и кредитните 
односи со странство, Собранието на СФРЈ, на сед-
ницата на Соборот на републиките и покраините 
од 27 декември 1977 година, додесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ ОД ЦАРИНИ 
И ДРУГИ УВОЗНИ ДАВАЧКИ ШТО ВО 1978 ГО-
ДИНА а СЕ ОТСТАПУВААТ НА ИНТЕРЕСНАТА 
ЗАЕДНИЦА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ЕКОНОМСКИ 

ОДНОСИ СО СТРАНСТВО 

Член 1 
За враќање на царини и други давачки во 

корист на организациите на здружен труд кои из-
везуваат во 1978 година, со цел за остварување на 
политиката на извоз утврдена со Резолуцијата за 
политиката на остварување на Општествениот план 
на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година 
во 1978 година, и се отстапуваат на Интересната за-
едница на Југославија за економски односи со 
странство (во натамошниот текст: Заедница на Ју-
гославија) 45,19% од остварените приходи од ца-
рини и други увозни давачки, како и во целост 
остварените приходи од посебни давачки при уво-
зот на земјоделски и прехранбени производи. 

Член 2 
Приходите од член 1 на оваа одлука ќе се из-

двојуваат при секоја уплата на царини и увозни 
давачки и ќе се пренесуваат на посебна сметка на 
Фондот на Заедницата на Југославија за унапреду-
вање на економските односи со странство (во ната-
мошниот текст: Фонд) кај Службата на општестве-
ното книговодство на Југославија. 

Член 3 
Средствата од член 1 на оваа одлука се корис-

тат сразмерно со остварениот прилив на девизи од 
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изводот на стоки и услуги предвиден во платниот 
и девиз.ниот биланс на Југославија за 1978 година. 

Член 4 
Со средствата од член 1 на оваа одлука ќе се 

врши исплата на обрвските по основ на враќање на 
царини и други давачки по барањата втасани во 
1978 година во Службата на општественото книго-
водство на Југославија. 

Член 5 
За користењето на средствата на Фондот, Служ-

бата на општественото книговодство на Југослави-
ја и Народната банка на Југославија вршат контро-
ла, водат евиденција и поднесуваат извештаи на 
начинот и врз основа на документацијата што ќе 
ја утврди Заедницата на Југославија во согласност 
со Сојузниот извршен совет. 

Контрола на наменското користење на средства-
та на Фондот врши Буџетската инспекција на Со-
јузниот секретаријат за финансии. 

Член 6 
Завршна сметка на Фондот за 1978 година до-

несува Заедницата на Југославија, со согласност на 
Собранието на СФРЈ, истовремено со донесувањето 
на завршната сметка на Буџетот на федерацијата 
за 1978 година. . 

Член 7 
Приходите на Фондот од царини и други увоз-

ни давачки за стоките увезени до 31 декември 1978 
година, што ќе се наплатат од 1 до 31 јануари 1979 
година, се уплатуваат во корист на приходите на 
Фондот за 1978 година. 

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1978 

година. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 569 
27 декември 1977 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, с. р. 

Претседател 
на Соборот на републики-

те и покраините 
Зоран Полич, с. р. 

886. 

Врз основа на член 286 став 2 точка 2 од Уста-
вот на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, а во брска со член 24 од Законот за де-
визното работење и кредитните односи со странство, 
Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на 
републиките и покраините од 27 декември 1977 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ПРОЕКЦИЈАТА НА ПЛАТ-
НИОТ БИЛАНС НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1978 ГО-

ДИНА 

1. Се усвојува Проекцијата на платниот биланс 
на Југославија за 1978 година, која е составен дел 
од заедничката девизна политика. 

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 
1978 година. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 555 
27 декември 1977 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, с. р. 

Претседател 
на Соборот на републи-

ките и покраините, 
Зоран Полич, с. р. 

887. 
Врз основа на член 286 став 2 точка 2 од Уста-

вот на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, а во врска со член 24 од Законот за де-
визното работење и кредитните односи со странство, 
Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на 
републиките и покраините од 27 декември 1977 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ПРОЕКЦИЈАТА НА ДЕ-
ВИЗНИОТ БИЛАНС НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1978 

^ ^ ГОДИНА ^ ^ 

1. Се усвојува Проекцијата на девизниот биланс 
на Југославија за 1978 година, која е составен дел 
од заедничката девизна политика. 

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 
1978 година. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 557 
27 декември 1977 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, с. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките и 

покраините, 
Зоран Полич, с. р. 

888. 
Врз основа на член 285 точка 17 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, а во врска со член 39 на Законот за сојузните 
стоковни резерви, Собранието на СФРЈ, на седни-
цата на Сојузниот собор од 28 декември 1977 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН 
НА СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ НА 
ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ ЗА 1978 ГОДИНА 

1. Се одобрува Финансискиот план на Сојузната 
дирекција за резерви на индустриски производи за 
1978 година, што го донесе Советот на Сојузната 
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дирекција за резерви на индустриски производи под 
бр. 40/1 од 7 октомври 1977 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист 
на СФРЈ" и влегува во сила на 1 јануари 1978 година. 

Собрание на СФРЈ 
АС бр. 561 

28 декември 1977 година 
Белград 

Претседател 
1 на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, с. р. 
Претседател на Сојузниот 

собор, 
Данило Кекиќ, с. р. 

889. 
Врз основа на член 285 точка 17 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, во врска со член 39 од Законот за сојузните сто-
ковни резерви, Собранието на СФРЈ, на седницата 
на Сојузниот собор од 28 декември 1977 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН 
НА СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ НА 
ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ ЗА 1978 ГОДИНА 

1. Се одобрува Финансискиот план на Сојузната 
дирекција за резерви на прехранбени производи за 
1978 година, што го донесе Советот на Сојузната 
дирекција за резерви на прехранбени производи 
под број 07-255/5 од 1 декември 1977 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на 
СФРЈ" и влегува во сила на 1 јануари 1978 година. 

Собрание на СФРЈ 
АС бр. 562 

28 декември 1977 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, с. р. 
Претседател 

на Сојузниот собор, 
Данило Кекиќ, с. р. 

890. 
Врз основа на член 281 став 1 точка 16 од Ус-

тавот на ,Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, а во врска со чл. 5 и 5а од Законот 
за личните доходи на функционерите што ги из-
бира или именува Собранието на СФРЈ и за на-
доместите на личните доходи на делегатите во Со-
бранието на СФРЈ, Собранието на СФРЈ, по пред-
лог од Административната комисија на Собранието 
на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 27 де-
кември 1977 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА НАДОМЕСТИТЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ И 
ДРУГИТЕ ПРИМАЊА НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СО-

БРАНИЕТО НА СФРЈ 

Член 1 
Во Одлуката за надоместите на личните доходи 

и другите примања на делегатите во Собранието на 

СФРЈ („Службен лист на СФРЈ", бр. 16/77) во член 
2 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 

„Надоместот на личниот доход на делегатот во 
Собранието на СФРЈ кој, пред изборот за делегат 
или за време на вршењето на делегатската функ-
ција, бил функционер во органите и организациите 
на федерацијата, може да се утврди до износот на 
личниот доход предвиден за функцијата што ја вр-
шел, ако наполнил 35 години пензиски стаж." 

Досегашниот став 2 станува став 3. 

Член 2 
Во член 6 став 2 се менува и гласи: 
„Зголемување на износот на надоместот, во 

смисла на став 1 од овој член, може да се изврши 
само еднаш годишно." 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 577 
27 декември 1977 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, с. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 
Данило Кекиќ, с. р. 

891. 
Врз основа на чл. 101, 106, 108, 109 и 127 од За-

конот за основите на системот на општественото 
планирање и за Општествениот план на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 6/76), Сојузниот из-
вршен совет, Извршниот совет на Собранието на 
СР Босна и Херцеговина, Извршниот совет на Со-
бранието на СР Македонија, Извршниот совет на 
Собранието на СР Словенија, Извршниот совет на 
Собранието на СР Србија, Извршниот совет на Са-
борот на СР Хрватска, Извршниот совет на Собра-
нието на СР Црна Гора, Извршниот совет на Со-
бранието на САП Војводина и Извршниот совет на 
Собранието на САП Косово, склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА ОСНОВИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА 
ЈУГОСЛАВИЈА ЗА РАЗВОЈ НА ЦРНАТА МЕТА-

ЛУРГИЈА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 
ГОДИНА 

I. Општи одредби 

Член 1 
Поаѓајќи од досега спроведеното самоуправно спо-

годување и договорање за основите на плановите на 
организациите на здружен труд и на други само-
управни организации и заедници и од договарање-
то за основите на плановите на републиките и ав-
тономните покраини, учесниците на овој договор ги 
утврдуваат заедничките интереси и цели, кои треба 
да се остварат во развојот на црната металургија во 
периодот од 1976 до 1980 година, како и насоките 
и рамките за преземање на мерки на економската 
политика и други мерки од страна на органите на 
федерацијата, републиките и автономните покраини 
за остварување на тие интереси и цели. 
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Покрај мерките предвидени со овој договор, 
учесниците на овој договор се согласни да презе-
маат, по потреба, во рамките на своите права и дол-
жности, и други мерки за спроведување на овој до-
говор. 

II. Заеднички интереси, цели и политика на 
развојот 

Член 2 
Во смисла на член 1 од овој договор, заеднички 

интереси на развојот на црната металургија се: 
1) рационално и ефикасно инвестирање, заради 

создавање на стабилност во снабдувањето со репро-
дукционен материјал и создавање услови за кон-
курентно финализирање на челикот на домашниот 
пазар; 

2) рационално и ефикасно инвестирање со кое 
ќе се осигурат најниските можни трошоци на про-
изводството до потрошувачите; 

3) усогласување на развојот на капацитетите на 
црната металургија со зголемување на потребите на 
потрошувачите на челични производи; 

4) усогласување на развојот на капацитетите 
преку поделба на производствените програми на 
производителите; 

5) оптимално користење на капацитетите; 
6) снабдување со руда, челични отпадоци, фе-

ролегури, огноотпорни и други материјали од до-
машни извори, освен ако определен увоз технолош-
ки и економски е оправдан во рамките на платно-
билансните можности и на платнобилансната по-
ложба на републиката и автономната покраина; 

7) снабдување со кокс од домашни коксарници, 
врз база на увозен јаглен за коксирање при што 
увозот на јаглен ќе се обезбедува со долгорочни 
аранжмани. 

Член 3 
Во смисла на член 1 од овој договор, заеднички 

цели на развојот на црната металургија се: 
1) остварување на барањета и потребите на без-

беденоста на Југославија; 
2) развој на капацитетите за производство на 

челични производи, со цел да се задоволат околу 
80% од потребите на домашниот пазар, а асорти-
манскиот вишок за увоз да не биде поголем од 10% 
од вкупната потрошувачка во Југославија. 

Член 4 
Во политиката на развојот на црната металур-

гија се поаѓа од тоа: 
1) дека основни носители на активноста за ос-

тварување на договорениот развој на црната мета-
лургија се непосредно заинтересираните организа-
ции на здружен труд; 

2) дека за развојот на црната металургија се 
заинтересирани многу други организации на здру-
жен труд, зависно од производството на таа дејност; 

3) дека за развојот на црната металургија се 
заинтересирани федерацијата, републиките, авто-
номните покраини и општините; 

4) дека договорениот развој на црната металур-
гија може ефикасно да се осигури само со меѓусеб-
на поврзаност и усогласеност на мерките на сите 
носители на соодветни активности. 

Политиката на развојот на црната металургија 
поаѓа од единственоста на стопанскиот систем, со 
тоа што заедничките интереси и цели во развојот 
да се остваруваат: 

1) со меѓусебни односи на организациите на 
здружен труд; 

2) со зголемување на вкупниот општествен до-
ход; 

3) со поттикнувачки мерки на економската по-
литика и со други мерки; 

4) со вложување во развојот на капацитетите 
што се усогласени со оценетата домашна потрошу-
вачка односно производство; 

5) со обезбедување на што поголемо ангажира-
ње на домашната електромашиноградба и машино-
градбата во опремувањето и изградбата на објекти 
код конкурентни услови; 

6) со долгорочно обезбедување на снабдувањето 
со електрична и друга енергија; 

7) ,со постојан развој и унапредување на само-
управувањето во основните и други организации на 
здружен труд, како и со развивање на други форми 
на самоуправно поврзување и здружување на тру-
дот и средствата; 

8) со постојан и стабилен растеж на личниот и 
општествениот стандард на работниците и со пос-
тојано унапредување на условите на трудот на ра-
ботниците; 

9) со користење на капацитетите на црната ме-
талургија, под услови што обезбедуваат заштита на 
човековата средина; 

10) со применување на современи научни и тех-
нички достигања во производството што ќе придо-
несат за максимално зголемување на продуктивнос-
та на трудот и на доходот. 

Член 5 
Учесниците на овој. договор оценуваат дека за 

остварување на заедничките интереси и цели во 
развојот на црната металургија, е потребно да се 
достигне стапка на растеж на производството на 
суров челик од околу 16% во периодот од 1976 до 
1980 година. 

Л 
Заради остварување на проценетата стапка на 

растеж на производството од став 1 на овој член, 
треба да се изградат капацитети до нивото од член 
9 на овој договор. 

Член 6 
Заради остварување на заедничките интереси и 

цели, учесниците на овој договор се согласни во 
рамките на црната металургија во периодот од 1976 
до 1980 година приоритет во развојот да имаат след-
ните дејности и капацитети: 

1) истражување, експлоатација и облагородува-
ње на железната руда; 

2) капацитетите за производство на кокс што 
ги задоволуваат потребите на земјата; 

3) капацитетите за производство на железо; 
4) капацитетите за производство на суров че-

лик (со контилив), освен на електрочелик за обични 
квалитети (ЈТЈЅ, квалитетна група 1); 

5) валалнички постројки во интегралниот цик-
лус на производството, за асортиманот и обемот на 
производите што му недостигаат на пазарот, за што 
организациите на здружен труд на црната металур-
гија меѓусебно и со другите потрошувачи ќе склу-
чат самоуправни спогодби. 
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Член 7 
Учесниците на овој договор оценуваат дека за-

ради ,оптимализација на постојните капацитети тре-
ба да се поаѓа од следните критериуми: 

1) постигањето на технолошка и економска оп-
тимализација на капацитетите, а врз основа на асор-
тиманските потреби на домашниот пазар; 

2) развојот на домашното производство на су-
ровини заради намалување на увозот на суровини 
и друг репродукционен материјал и на енергија и 
оптимализација на капацитетите врз база на до-
машните суровини; 

3) специфичноста на износите на инвестицио-
ните вложувања; 

4) од досега вложените средства за изградба на 
постојните капацитети; 

5) од што пониски вложувања за полно акти-
вирање на агрегатите заради побрзо реализирање 
на инвестиционите потфати. 

III. Развој на производството и потрошувачката 

Член 8 
Учесниците на овој договор проценуваат дека 

потребите на Југославија од готови челични про-
изводи се следни: 

— во илјади тони — 

во 1975 година во 1980 година во 1985 година 

3.560 5.200 6.700 

Член 9 
Заради задоволување на домашните потреби од 

челични производи предвидени во член 8 на овој 
договор, учесниците на овој договор оценуваат дека 
е потребно да се изградат следните капацитети до 
ниво на: 

САП Војводина 

САП Косово 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 

СР Боска и Херце-
говина 2.000 4.550 1.240 980 20 1.000 1 000 2.700 9.550 2.200 2.630 20 2.650 

СР Македонија - 1.330 510 800 300 1.100 390 - 1.330 510 800 300 1.100 

СР Словенија - - 250 450 510 960 795 - - 250 450 510 960 

СР Србија - 120 720 940 10 950 148 - 120 1.500 1.650 20 1.670 

СР Хрватска - - 250 280 110 300 396 850 - 250 340 110 450 

СР Црна Гора — — 80 100 180 171 — — — — 300 300 

ВКУПНО: 2.000 6.000 2.970 3.530 1 050 4.580 2.900 3 550 11 000 4.710 5.870 1.260 7.130 

Учесниците на овој договор се согласни до 1980 
година да се зголемат капацитетите за производство 
на железна руда на вкупно ниво од околу 11 ми-
лиони тони и во рамките на тие капацитети, со 
оглед на природниот распоред на лежиштата на ру-
да, во СР Босна и Херцеговина да се зголемат ка-
пацитетите на околу 9,55 милиони тони. 

Учесниците на овој договор ќе ги поттикнуваат 
организациите на здружен труд со самоуправна спо-
годба или со договор да ги утврдат до крајот на 
1977 година, врз база на заедничко вложување, фи-
нансирање или кредитирање, начинот и условите на 
производството и снабдувањето со железна руда 
под еднакви услови. 

Врз основа на плановите и програмите за развој 
на организациите на здружен труд и на општестве-

ните планови на републиките и автономните покра-
ини, заради оптимализирање на постојните желез-
арници, можат да се изградат и капацитети за про-
изводство на електро челик поголеми од предвиде-
ните во овој член, со тоа што вкупното производство 
на овој челик да биде во согласност со можностите 
на пазарот, да се заснова првенствено врз домашна 
суровина и да има обезбедено долгорочно снабду-
вање оо електрична енергија. Потребните количес-
тва суровини од увоз за производство на електро-
челик ќе ги обезбедат производителите на елек-
трочелик со својот извоз. 

Член 10 
Учесниците на овој договор оценуваат дека ќе 

се обезбеди производство до ниво од 85 до 90% од 
капацитетите предвидени во член 9 на овој договор. 
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IV. Финансирање на развојот 

Член 11 
Учесниците на овој договор оценуваат дека за 

изградбата на капацитети од член 9 на овој договор, 
со кој ќе се оствари производството до нивото ут-
врдено во член 10 на овој договор, би требало да се 
вложат во основни средства ориентационо околу 20 
милијарди динари (од што 2 милијарди динари за 
континуитет на натамошната изградба) според цени-
те од 1975 година. 

Член 12 
Учесниците на овој договор тргнуваат од тоа 

дека средства за изградба на капацитетите предви-
дени во член 11 на овој договор ќе се обезбедуваат: 

1) од сопствени средства на организациите на 
здружен труд што ги изградуваат капацитетите; 

2) од здружување на средства на заинтересира-
ните организации на здружен труд; 

3) со насочување на средства од деловните 
банки; 

4) од странски заеми и кредити. 

Член 13 
Учесниците на овој договор се обврзуваат дека 

до 31 декември 1977 година ќе склучат договор со 
кој ќе се утврди континуитетот на изградбата на 
капацитетите и изворите и обемот на потребните 
средства. 

V. Мерки на економската политика и други мерки 

Член 14 
Учесниците на овој договор се согласни со сво-

јата активност, во согласност со соодветните систем-
ски закони и со политиката на економскиот и соци-
јалниот развој на Југославија, да го насочуваат и 
поттикнуваат: 

1) јакнењето на акумулативната и репродуктив-
ната способност на организациите на здружен труд 
на црната металургија; 

2) создавањето на услови за побрзо здружување 
на трудот и средствата, како и за создавањето на 
поповолни услови за финансирање на развојот на 
црната металургија; 

3) обезбедувањето, на економски оправдани ос-
нови и мерки на економската политика, услови за 
долгорочно поврзување на производителите и пот-
рошувачите во самоуправни интересни заедници и 
во други форми на соработка заради здружување 
на трудот и средствата. 

Член 15 
Со мерките на федерацијата за поттикнување 

на договорениот развој на дејностите од посебно 
значење за реализација на договорената политика 
на вкупниот развој на земјата, во црната металур-
гија ќе се поттикнува развојот до нивото на капа-
цитетите од член 9 на овој договор. 

Мерките од став 1 на овој член ќе се примену-
ваат и врз валалничките капацитети од член 6 точ-
ка 5 на овој договор, но само во рамките на опре-
делувањето постигнато со самоуправна спогодба. 

Член 16 
Учесниците на овој договор со мерки во рамките 

на своите надлежности, ќе го иницираат и поттикну-
ваат здружувањето на трудот и средствата за дого-
ворениот развој на црната металургија, со тоа што 
и со спогодбите на организациите на здружен труд, 
во рамките на банките и на други финансиски ин-
ституции, дел од средствата на кредитниот потенци-
јал на банките ќе се насочува во инвестициите за таа 
дејност. 

Член 17 
Републиките и автономните покраини се соглас-

ни органите на федерацијата, во рамките на своите 
права и обврски да одобрат царински контингенти 
за увозот на специфична опрема, во согласност со 
критериумите што Сојузниот извршен совет, соглас-
но со целите на тековната економска политика, ги 
утврдува според член 49 од Царинскиот закон, врз 
основа на усогласените ставови со надлежните ре-
публички и покраински органи. 

Со политиката на царинските контингенти и со 
политиката на царинската и вонцаринската заштита 
и со режимот на увозот, ќе се обезбеди национална 
заштита на домашното производство во областа на 
црната металургија. 

Обемот и условите на увозот на специфичната 
опрема од став Д на овој член ќе се усогласуваат со 
платнобилаисната положба на Југославија и со плат-
нобилансната положба на републиките и автоном-
ните покраини. 

Член 18 
Организациите на здружен труд, врз основа на 

овој договор и под условите предвидени во член 21 
на овој договор, ќе го реализираат увозот на опре-
мата во согласност со прописите со кои се уредуваат 
девизното работење и кредитните односи со стран-
ство. 

Увозниците на опрема за извршување на целите 
и задачите од овој договор ќе обезбедат и обврска 
на странските испорачувачи на опрема, во износите 
што ќе се утврдат при склучување на договори за 
увозот на опрема да предвидат определен обем на 
увозот на југословенски стоки и услуги од страна 
на странскиот испорачувач, што ќе биде и услов 
за користење на погодностите предвидени со овој 
договор. 

Извозот на стоките од став 2 на овој член ќе се 
утврдува спогодбено помеѓу домашните инвеститори 
и производителите на опрема и други стоки. 

Член 19 
Во рамките на девизниот и платниот биланс на 

Југославија и на платнобилансната положба на ре-
публиките и автономните покраини, во согласност 
со системот на кредитните односи со странство,, 
учесниците на овој договор ќе обезбедат приоритет 
на користењето на странски кредити за изградба 
на капацитетите од член 9 односно за дејностите од 
член 6 на овој договор. 

Покрај царините, развојот на производството во 
областа на црната металургија, ќе се заштитува и 
со други мерки, во согласност со системот на еко-
номските односи со странство. 

Во системот на економските односи со странство 
ќе се утврдат условите на стекнување и распола-
гање со девизи со кои ќе се обезбеди отплатување 
на девизните компоненти на вложувања во дејнос-
тите во областа на црната металургија. 

Член 20 
Републиките и автономните покраини се соглас-

ни со мерките на економската политика и со други 
мерки од рамките на своите права и обврски да го 
поттикнуваат развојот на црната металургија. 

Член 21 
Учесниците на овој договор се согласни, во сог-

ласност со системот и со политиката на развојот 
на црната металургија, да го поттикнуваат односно 
да преземаат мерки заинтересираните организации 
на здружен труд да склучат самоуправни спогодби 
со кои ќе се уреди прашањето на здружување на 
трудот и средствата, цените на производите и дру-
гите услови на размена, за оптимално учество на 
домашната машиноградба под конкурентни услови 
во изградбата на договорените капацитети, како и 
други прашања чие решавање е неопходно заради 
остварување на заедничките цели и интереси ут-
врдени со овој договор. 
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Учесниците на овој договор се согласни дека по-
годностите предвидени со овој договор можат да ги 
користат само организациите на здружен труд кои 
ќе склучат самоуправни спогодби што се предвиде-
ни со овој договор, како и други самоуправни спо-
годби што се склучуваат заради спроведувањето на 
овој договор. 

Член 22 
Учесниците на овој договор ќе иницираат заин-

тересираните организации на здружен труд, произ-
водителите и потрошувачите на железна руда, со 
самоуправна спогодба да се договорат за условите 
на снабдувањето со руда, како и за заедничко вло-
жување во развојот на рудниците на железна руда. 

Член 23 
Републиките и автономните покраини ќе поведат 

иницијатива организациите на здружен труд во об-
листа на црната металургиј а со самоуправни спогодби 
да извршат поделба на производствените програми за 
производството на железо, на суров челик и на 
финални челични производи. Со самоуправна спо-
годба со потрошувачите ќе се утврдат обемот и 
асортиманот на потрошувачката на финални че-
лични производи во ориентационите рамки од околу 
42% профили, 48% плоскави профили а 10% други 
профили, со учеството на благородни и квалитетни 
челици во вкупен асортиман од околу 10'%. 

Член 24 
Учесниците на овој договор ќе настојуваат при 

изградбата на договорените капацитети и при ре-
конструкции на постојните капацитети да се приме-
нуваат мерки за зачувување и развој на природ-
ните и со труд создадените вредности на човеко-
вата средина и да го спречуваат загадувањето на 
воздухот, на земјата, водата на морето и др. 

Член 25 
Учесниците на овој договор се обврзуваат дека 

ќе организираат следење на остварувањето на заед-
ничките интереси и цели утврдени со овој договор, 
како и дека меѓусебно ќе се известуваат за состој-
бата и проблемите во спроведувањето на овој до-
говор. 

VI. Други одредби 

Член 26 
Секој учесник на овој договор може да даде 

иницијатива за повторно разгледување на праша-
њата и односите што се предмет на овој договор, 
како и за неговата измена. 

Член 27 
Овој договор го потпишаа претставници на Со-

јузниот извршен совет, на извршните совети на со-
бранијата на републиките и на извршните совети 
на собранијата на автономните покраини во соод-
ветен број идентични примероци, . што се сметаат 
за автентични текстови. 

Член 28 
Овој договор влегува во сила кога ќе го потвр-

дат Собранието на СФРЈ, собранијата на републи-
ките и собранијата на автономните покраини. 

Член 29 
Овој договор се објавува во „Службен лист на 

СФРЈ". 

За Сојузниот извршен совет 
Душан Илиевиќ, с. р. 

член на Советот и претседа-
тел на Сојузниот комитет за 

енергетика и индустрија 

За Извршниот совет на Со-
бранието на СР Босна и Хер-

цеговина, 
инж. Владимир Мијато-

виќ, с. р. 
член на Советот и републич-
ки секретар за стопанство 

За Извршниот совет на Со-
бранието на СР Македонија, 

Стојан Маткалиев, с. р. 
член на Советот и републич-
ки секретар за' индустрија и 

трговија 

За Извршниот совет на Со-
бранието на СР Словенија, 

Иво Клеменчич, с. р. 
член на Советот и републич-
ки секретар за индустрија 

За Извршниот совет на Со-
бранието на СР Србија, 

инж. Крста Јовановиќ, с. р. 
републички секретар за 

стопанство 

За Извршниот совет на Са-
борот на СР Хрватска, 

дипл. инж. Олга Миличиќ-
-Арсланагиќ, с. р. 

член на Советот 

За Извршниот совет на Со-
бранието на СР Црна Гора, 

Илија Чуљковиќ, с., р. 
член на Советот и републич-
ки секретар за стопанство 

За Извршниот совет ,на Со-
бранието на САП Војводина, 

Бошко Тодоровиќ, с. р. 
член на Советот и покраин-
ски секретар за стопанство 

За Извршниот совет на Со-
бранието на САП Косово, 

Петар Костиќ, с. р. 
член на Советот и покраин-
ски секретар за стопанство 

892. 
Врз основа на член 286 став 2. точка 1 од Уставот 

на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија, а во врска со член 109 став 1 од Законот 
за основите на системот на Општественото плани-
рање и за општествениот план на Југославија и со-
гласноста од собранијата на републиките и од со-
бранијата на автономните покраини, Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и 
покраините од 27 декември 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ОСНО-
ВИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА ЈУГОСЛА-
ВИЈА ЗА РАЗВОЈ НА ЦРНАТА МЕТАЛУРГИЈА 

ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА 

1. Се потврдува Договорот за основите на Оп-
штествениот план на Југославија за развој на црна-
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та металургија во периодот од 1976 до 1980 година, 
што го склучија Сојузниот извршен совет, извршни-
те совети на собранијата на републиките и изврш-
ните совети на собранијата на автономните покра-
ини, и го потврдија собранијата на сите републики 
и автономни покраини. 

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

Собрание на СФРЈ 
АС бр. 559 

27 декември 1977 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, с. р. 
Претседател 

на Соборот на републиките и 
покраините, 

Зоран Полич, с. р. 

893. 
Врз основа на чл. 101, 106, 108, 109 и 127 на 

Законот за основите на системот на општественото 
планирање и за Општествениот план. на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 6/76), Сојузниот из-
вршен совет, Извршниот совет на Собранието на СР 
Босна и Херцеговина, Извршниот совет на Собра-
нието на СР Македонија, Извршниот совет на 
Собранието на СР Словенија, Извршниот совет на 
Собранието на СР Србија, Извршниот совет на Са-
борот на СР Хрватска, Извршниот совет на Собра-
нието на СР Црна Гора. Извршниот совет на Собра-
нието на САП Војводина и Извршниот совет на 
Собранието на САП Косово склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА ОСНОВИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА 
ЈУГОСЛАВИЈА ЗА РАЗВОЈ НА ЕЛЕКТРОСТО-
ПАНСТВОТО, ЈАГЛЕНОТ И НОВИТЕ ВИЦОВИ 
ЕНЕРГИЈА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГО-

ДИНА 

I. Општи одредби 

Член 1 
Поаѓајќи од досега спроведеното самоуправно 

спогодување и договарање за основите на плано-
вите на организациите на здружен труд и на дру-
гите самоуправни организации и заедници, и од 
договарањето за основите на плановите на републи-
ките и автономните покраини, учесниците на овој 
договор ги утврдуваат заедничките интереси и цели 
што треба да ги остварат во развојот на електро-
стопанството, јагленот и новите видови енергија во 
периодот од 1976 до 1980 година, како и насоките и 
рамките на мерките на економската политика и дру-
гите мерки што треба да ги преземат органите на 
федерацијата, републиките и автономните покраини 
за остварување на тие интереси и цели. 

Член 2 
Покрај мерките предвидени со овој договор, 

учесниците на овој договор се согласни по потреба, 
а во рамките на своите права и должности, да пре-
земаат и други мерки за спроведување на овој до-
говор. 

II. Заеднички интереси, цели и политика на развојот 

Член 3 
Заеднички интереси и цели во политиката на 

развојот на електростопанството, јагленот и новите 
видови енергија се: 

1) долгорочно и сигурно обезбедување на пот-
ребните количества електрична енергија и јаглен 
од домашни извори и неопходен увоз на таа енер-
гија и јаглен за потребите на стопанството, населе-
нието и одбраната на земјата; 

2) максимално користење на домашните енер-
гетски извори врз основите на економска оправда-
ност и рационалност и научно унапредување и ко-
ристење на нови видови енергија и услови за нивно 
економско применување; 

3) поттикнување на научните истражувања и 
развојот на технологијата во производството, пре-
носот, транспортот и потрошувчаката на енергија, 
паради обезбедување на развојот на технологијата 
на ниво на остварените достигања во светот; 

4) воведување на современа техника, технологи-
ја и организација што ќе овозможи поголема ефи-
касност на стопанисувањето и намалување на тро-
шоците на производството; 

5) хармоничен развој на производството и по-
трошувачката на електрична енергија, јаглен и на 
новите видови енергија, што обезбедува оптимален 
развој во согласност со вкупниот развој на енерге-
тиката во земјата; 

6) долгорочно непосредно поврзување на произ-
водителите и потрошувачите преку самоуправните 
интересни заедници и други облици на здружување; 

7) развој на економски најповолните транспорт-
ни и преносни системи на енергијата и нивно повр-
зување со соодветните системи па соседните земји 
и пошироко вклучување во меѓународните енергет-
ски системи; 

8) поттикнување и унапредување на соработка-
та со одделни земји, а пред се со земјите во развој, 
врз основа на реципрочни интереси и заемна корист; 

9) геолошки истражувања заради одржување и 
проширување на резервите на енергетските сурови-
ни и континуитетот на нивната експлоатација; 

10) рационално искористување на сите видови 
енергија од овој договор во производството, прено-
сот, транспортот и потрошувачката; 

11) долгорочно обезбедување на стручни кадри 
за потребите на оптимален развој на дејностите од 
овој договор; 

12) обезбедување на што поголемо ангажирање 
на домашната машиноградба во изградбата на елек-
троенергетски објекти и рудници за јаглен под кон-
курентни услови; 

13) користење на современата технологија во 
производството, преработката, транспортот и преносот 
на енергија под услови кои обезбедуваат заштита 
на човековата средина. 

Член 4 
Заради остварување на заедничките интереси и 

цели, учесниците на овој договор се согласш! во 
рамките на развојот на електростопанството, јагле-
нот и новите видови енергија, приоритет во тој 
развој да имаат следните дејности и капацитети: 

1) истражувањата и капацитетите на рудниците 
за јаглен; 

2) капацитетите за производство на електрична 
енергија што користат домашни потенцијали — 
хиодроенергија, јаглен, нуклеарни суровини и по 
исклучок мазут; 

3) мрежите за пренос на електрична енергија од 
380 кУ, 220 ,кУ и НО кУ и диспечерските центри 
за управување со електроенергетскиот систем; 

4) истражувања заради унапредување на техно-
логијата за добивање на гас и кокс од домашен 
јаглен; 

5) истражувањата на хидроенергетските потен-
цијали за повеќекратни намени; 

6) истражувањата и експлоатацијата на нукле-
арни суровини; 

7) истражувањата на маслени шкрилци и биту-
менозни седименти; 
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8) истражувањата на соларната енергија и ис-
тражувањата и експлоатацијата на геотермалната 
енергија; 

9) капацитетите на континуитетот на изградбата 
на објекти за намирување на потрошувачката на 
енергија, но 1980 година; 

10) капацитетите на градските топлани за ком-
бинирано производство на топлотна и електрична 
енергија. 

Електрична енергија 
(млрд. kWh) -
Јаглен домашен 
(мил. тони) 
Камен јаглен увозен 
(мил. тони) 
Кокс (мил. тони) 

Член 6 
Учесниците на овој договор оценуваат дека е 

неопходно од увоз да се обезбедат следните коли-
чества електрична енергија и јаглен: 

Просечна 
1 9 7 5 1 9 8 0 стапка на 

година година растежот 

Електрична енергија 
(млрд. kWh) 1,0 — — 

Камен јаглен 
(мил. тони) 2,1 4 , 2 14,9 
Кокс (мил. тони) 0,5 — — 

Член 7 
Заради остварување на производството од член 

5 на овој договор за намирување на билаисираната 
потрошувачка во републиките и автономните покра-
ини, учесниците на овој договор оценуваат дека е 
потребно да се изградат следните капацитети: 

Електростопанство 
Основ за изградба на капацитети за договорени-

от обем на производство се програмите на републи-
ките и автономните покраини. 

Термоелектрани 

1 2 3 4 5 6 
СР Босна 
Хецеговина 791 1.047 — 1.047 1.838 
СР Македонија 47 540 210 750 797 
СР Словенија 137 717 128 845 982 
СР Србија 909 2.700 235 2.935 3.844 
СР Србија без автоном-
ните покраини 625 2.040 — 2.040 2.665 
САП Војводина — 60 235 295 285 
САП Косово 284 600 — 600 884 
СР Хрватска 260 332 775 1.107 1.367 
СР Црна Гора 452 210 — 210 662 

III. Развој на производството и потрошувачката на 
електрична енергија и јаглен 

Член 5 
Учесниците на овој договор оценуваат дека про-

изводството и потрошувачката на електрична енер-
гија и јаглен треба да изнесува: 

За договорената биланснана потрошувачка и 
производство од 65 До 70 милијарди kWh, се оцену-
ва дека до 1980 година е потребно да се изградат 
капацитети за производство на електрична енергија, 
и тоа: 

— хидроелектрани — — од околу 2.600 MW 
— термоелектрани на јаглен 

и уран — — — — — од околу 4.350 MW 
— термоелектрани ,на течни и 

гасовити горива — — од околу 950 MW 

Вкупно: 7.900 MW 

До крајот на 1980 година со договор за конти-
нуитетот на изградбата на електроенергетски објек-
ти ќе се утврдат објектите што ќе се изградат до 
1980 година и објектите што ќе се завршат по 1980 
година. 

Учесниците на овој договор се согласни до 1980 
година да се изгради: 3 . 7 3 5 K M преносна мрежа од 
3 8 0 K V , 1 5 . 6 0 0 М V А од трансформација 3 8 0 K V 
5 . 3 2 0 K M со преносна мрежа до 2 2 0 и 110 K V и 1 1 . 1 8 0 
МУ А од трансформација 220 и 110 КV. 

Рудници за јаглен 
Во согласност со предвиденото производство и 

потрошувачка на електрична енергија и јаглен од 
член 5 на овој договор и со програмата за развој 
на рудниците за јаглен, учесниците на овој договор 
се согласни да се изградат нови капацитети од око-
лу 27 милиони тони за производство на јаглен до 
1980 година, со тоа што вкупните капацитети да до-
стигнат ниво од 65 милиони тони. Изградбата на 
рудниците за јаглен треба да се усогласи со изград-
бата на термоелектраните. 

Член 8 
Учесниците на овој договор оценуваат дека за 

изградбата на капацитетите од член 7 на овој до-
говор во периодот од 1976 до 1980 година и на об-
јектите на континуитет е потребно да се обезбедат 
следните средства, и тоа: 

— за електросто-
панството — — — 68 милијарди динари 

— за рудниците на јаглен и 
уран — — — — — 10 милијарди динари 

1975 година 

Произ-
водство 

1980 година 

Потро-шувачка Произ-
водство 

Потро-
шувачка 

Просечна стапка 
на растежот 

Произ- Потро-
водство шувачка 

39,9 

35,6 

1,3 

41,3 

36,5 

2,1 
2,0 

65-70,0 

55-58,0 

3,0 

6 5 - 7 0 , 0 

5 5 - 5 8 , 0 

4 , 2 
3 , 0 

10,2-11,8 

9,0-10,3 

18,2 

9,4-11,1 

8,6-9,7 

14,9 
8,5 

В к у п н о : Вкупно: 78 милијарди динари 
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Учесниците на овој договор до крајот на 1977 
година ќе склучат посебен договор за изградба на 
капацитетите од средствата предвидени во став 1 
на овој член. 

Член 9 
Учесниците на овој договор оценуваат дека сред-

ствата од член 8 на овој договор за изградба на 
капацитетите од член 7 од овој договор треба да се 
обезбедуваат: 

1) од сопствени средства на организациите на 
здружен труд што ги изградуваат капацитетите; 

2) со здружување на средства ,на заинтересира-
ните организации ,на здружен труд; 

3) со насочување на средства преку деловните 
банки; 

4) од странски заеми и кредити; 
5) по потреба, со задолжително' здружување на 

средства на организациите на здружен труд за про-
изводство на електрична енергија и јаглен. 

IV. Мерки на економската политика и други мерки 
за спроведување на овој договор 

Член 10 
Учесниците на овој договор се согласни со своја 

активност, во согласност со соодветните системски 
закони и со политиката на економскиот и социјал-
ниот развој на Југославија, да го насочуваат и по-
ттикнуваат: 

1) јакнењето на акумулативната и репродуктив-
ната способност на организациите за здружен труд 
во оваа област; 

2) создавањето на услови за побрзо здружување 
на трудот и средствата и поповолни услови за фи-
нансирање на развојот на електростопанството, јаг-
ленот и новите видови енергија. 

Учесниците на овој договор сметаат дека врз 
економски оправдани основи и со нивните мерки ќе 
се обезбедат услови потребни за долгорочно поврзу-
вање на производителите и потрошувачите во само-
управните интересни заедници, како и преку други 
облици на соработка, заради здружување на трудот 
и средствата. 

Член 11 
Со мерките на федерацијата за поттикнување 

на договорениот развој на дејностите од посебно 
значење за реализацијата на договорената политика 
на вкупниот развој на земјата во електростопанство-
то и јагленот ќе се поттикнува развојот до нивото на 
капацитетите од член 7 и на производството од 
член 5 на овој договор, вклучувајќи ги и континуите-
тите предвидени со овој договор. 

Член 12 
Учесниците на овој договор со мерките во рам-

ките на своите надлежности ќе го иницираат и по-
ттикнуваат здружувањето на труд,от и средствата за 
договорениот развој на електростопанството, јагле-
нот и новите видови енергија, со тоа што и со само-
управни спогодби на организациите на здружен труд 
во рамките на деловните банки и другите финанси-
ски организации дел од средствата на кредитниот 
потвнцит ал на банките да се насочува во инвести-
циите на тој развој. 

Член 13 
Републиките и автономните покраини се согла-

сни органите на федерацијата, во рамките на своите 
права и обврски, да обезбедат царински контингенти 
за увоз на специфична опрема, во согласност со кри-
териумите на тековната економска политика, што 
Сојузниот извршен совет ја утврдува согласно со 

член 49 на Царинскиот закон, во спогодба со репуб-
ликите и автономните покраини. 

Со царинските контингенти, во смисла на став 1 
од овој член, ќе се опфати увозот на специфична 
опрема само за она производство и капацитети што 
се опфатени со овој договор, со тоа што бенефици-
рањето ќе се однесува само на онаа специфична 
опрема што не се произведува во Југославија или 
не се произведува во доволни количества, а врз 
основа на посебна самоуправна спогодба меѓу домаш-
ните производители на опрема и корисниците. 

Со политиката на царинските контингенти и со 
политиката на царинската заштита ќе се обезбеди 
рационална заштита на домашното производство во 
оваа дејност. 

Обемот и условите на увозот на специфичната оп-
рема од став 2 на овој член ќе се усогласуваат со 
платнобилансните можности на земјата и со платно-
билансните можности 'на републиката и автономна-
та покраина. 

Член 14 
Организациите на здружен труд, врз основа на 

овој договор и под условите предвидени во член 18 
на овој договор, ќе реализираат увоз на опрема од 
поголема вредност по основ на одредбите од Законот 
за девизното работење и кредитните односи со стран-
ство. 

Учесниците на овој договор се согласни увоз-
ниците на опрема за извршување на целите и зада-
чите од овој договор да обезбедат и обврска на стран-
ските испорачувачи на опрема во износите што ќе се 
утврдуваат при склучувањето на договор за увоз на 
опрема да се предвиди определен обем ,на увозот 
на југословенски стоки и услуги, а што ќе биде 
и услов за користење на погодностите предвидени 
со овој договор. 

Извозот на стоките од став 2 на овој член ќе се 
утврдува спогодбено меѓу домашните инвеститори и 
производители на опрема и други стоки. 

Член 15 
Во рамките на девизниот систем и платниот би-

ланс на земјата, а во согласност со одредбите на За-
конот за девизното работење и кредитните односи со 
странство, учесниците на овој договор ќе обезбедат 
приоритет во користењето на странски кредити за 
изградба на капацитетите од член 7 на овој договр. 

Развојот на ова производство, покрај царините 
и другите увозни давачки, ќе се штити и со други 
мерки во системот на економските односи со стран-
ство. 

Во системот на економските односи со стран-
ство ќе се утврдат условите на стекнување и распо-
лагање со девизите со кои ќе се обезбеди отплату-
вање на девизните средства вложени во оваа дејност. 

Член 16 
Републиките и автономните покраини се соглас-

но со мерки на економската пол-итика и СО' други 
мерки во рамките на своите надлежности да ја 
олеснат изградбата на објектите од член 7 на овој 
договор. 

Член 17 
Републиките и автономните покраини се соглас-

ни, по потреба, во согласност со своите уставни ов-
ластувања, да пропишат задолжително здружување 
на дел од средствата на основните организации на 
здружен труд за остварување на заедничките ин-
тереси и цели што се утврдени со овој договор. 

Член 18 
Учесниците на овој договор се согласни, дека во 

согласност со системот и политиката на развој, да 
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поттикнуваат односно да преземаат мерки заинте-
ресираните организации на здружен труд да склучат 
самоуправни спогодби со кои ќе го уредат праша-
њето за здружување на труд и средства, цените на 
производите и други услови на размена,, оптимално 
учество на домашната машиноградба под конкретни 
услови во изградбата на договорените капацитети, 
како и други прашања чие решавање е неопходно 
заради остварување на заедничките цели и интереси 
што се утврдени со овој договор. 

Учесниците на овој договор се согласни дека 
погодностите предвидени со овој договор можат да ги 
користат само оние организации на здружен труд 
што ќе склучат самоуправни спогодби кои се пред-
видени со овој договор и други самоуправни спогод-
би што се склучуваат заради спроведување на овој 
договор. 

Член 19 
Републиките и автономните покраини со мерки 

во рамките на својата надлежност ќе настојуваат 
организациите на здружен труд и самоуправните 
интересни заедници во областа на производството 
и преносот на електрична енергија да обезбедат 
средства за изградба на потребните производствени 
електроенергетски капацитети што ќе бидат завр-
шени до 1980 година, било со изградба на своето 
подрачје било со изградба или закуп на такви ка-
пацитети на друго подрачје, да преземат одговор-
ност и да обезбедат потребни количества електрична 
енергија за снабдување на своето подрачје со елек-
трична енергија, како и да обезбедат изградба на 
основна преносна мрежа од 380 кУ за нормално 
функционирање на електроенергетскиот систем и 
уредно снабдување на потрошувачите со квалитетна 
електрична енергија. 

Член 20 
Републиките и автономните покраини се обвр-

зуваат дека ќе преземаат мерки потребни за усогла-
сување на потрошувачката на електрична енергија 
со расположивите количества преку издавање на 
елетроенергетска согласност за новите потрошувачи. 

Член 21 
Учесниците на овој договор ќе настојуваат при 

изградбата на нови капацитети и при реконструк-
циите и работата на постојните капацитети да се 
применуваат мерките за зачувување и разгој на 
природните и со труд создадените вредности на чо-
вековата средина и за спречување на загадување 
на воздухот, почвата, водата на морето и др. 

Ако се пристапи кон подготовка односно изград-
ба на нови нуклеарни електрана републиките и 
автономните покраини ќе склучат договор за кри-
териумите на локацијата на таквите електрана 

Член 22 
Учесниците на овој договор се обврзуваат да 

организираат следење ,на остварувањето на заеднич-
ките интереси и цели што се утврдени со овој до-
говор, како и меѓусебно да се известуваат за состој-
бата и проблемите во спроведувањето на овој до-
говор. 

V. Преодни и завршни одредби 

Член 23 
Со денот на влегувањето во сила на овој договор 

престанува да важи Општествениот договор за осно-
в,ите на развојот на електростопанството од 1974 до 
1980 година („Службен лист на СФРЈ'5, бр. 14/75) 
освен одредбите на чл. 22 и 23. 

Член 24 
Секој учесник на овој договор може да даде ини-

цијатива за повторно разгледување на прашањата 
и односите што се предмет на овој договор, како и за 
измена на овој договор. 

Член 25 
Овој договор го потпишаа претставници еа Со-

јузниот совет, на извршните совети на собранијата 
на републиките и на извршните совети на собрани-
јата на автономните покраини, во соодветен број 
идентични примероци, што се сметаат за автентичнл 
текстови. 

За Сојузниот извршен совет, 
Душан Илиеви^, с. р. 

член на Советот и претседа-
тел на Сојузниот комитет за 

енергетика и индустрија 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Босна и Херцеговина, 

Инж. Владимир Мијатовиќ, с. р. 
член на Советот и републички 

секретар за стопанство 

За Извршниот совет на Со-
бранието на СР Македонија, 

Стојан Маткалиев, с. р. 
член на Советот и републички 

, секретар за индустрија и 
трговија 

За Извршниот совет на Со-
бранието на СР Словенија, 

Драго Петровиќ, с. р. 
член на Советот и претседа-
тел на Републичкиот комитет 

за енергетика 

За Извршниот совет на Со-
бранието на СР Србија, 

инж. Крста Јовановиќ, с. р. 
републички секретар за сто-

панство 

За Извршниот совет на Са-
борот на СР Хрватска, 

дипл. инж. Олга Миличиќ^ 
-Арсланагиќ, с. р. 
член на Советот 

За Извршниот совет на Со-
бранието на СР Црна Гора, 

Илија Чуљковиќ, с. р. 
член на Советот и републички 

секретар за -стопанство 

За Извршниот совет на Со-
бранието на САП Војводина, 

Карол. Баги, с. р. 
член на Советот и претседа-
тел на Покраинскиот комитет 

за енергетика и суровини 

За Извршниот совет на Со-
бранието на САП Косово, 

Петар Костиќ, с. р. 
член на Советот и покраин-
ски секретар за стопанство 
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894. 

Врз основа на член 286 став 2 точка 1 од Уставот 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија, а во врска со член 109 став 1 од Законот 
за основите на системот на општественото плани-
рање и за општествениот план на Југославија и 
согласноста од собранијата на републиките и од со-
бранијата на автономните покраини, Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и 
покрините од 27 декември 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ОСНО-
ВИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА ЈУГО-
СЛАВИЈА ЗА РАЗВОЈ НА ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО-
ТО, ЈАГЛЕНОТ И НОВИТЕ ВИДОВИ ЕНЕРГИЈА ВО 

ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА 

1. Се потврдува договорот за основите на Оп-
штествениот план на Југославија за развој на елек-
тростопанство, јагленот и новите видови енергија во 
периодот од 1976 до 1980 година-, што го склучија Со-
јузниот извршен совет, извршните совети на собра-
нијата на републиките и извршните совети на собра-
нијата на автономните покраини, и го потврдија со-
бранијата на сите републики и автономни покраини. 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ44. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 560 
27 декември 1977 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, с. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките и 

покраините, 
Зоран Полич, с. р. 

895. 
Врз основа на член 14 од Договорот за основите 

на Општествениот план на Југославија за развој 
на производите на базната хемија во периодот од 
1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
58/76), Сојузниот извршен совет, Извршниот совет 
на Собранието на СР Босна и Херцеговина, Изврш-
ни.от совет на Собранието на СР Македонија, Изврш-
ниот совет на Собранието на СР Словенија, Изврш-
ниот совет на Собранието на СР Србија, Извршниот 
совет на Саборот на СР Хрватска, Извршниот совет 
на Собранието на СР Црна Гора, Извршниот совет на 
Собранието на САП Војводина и Извршниот совет на 
Собранието на САП Косово склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА КОНТИНУИТЕТОТ НА ИЗГРАДБАТА НА КА-
ПАЦИТЕТИТЕ НА БАЗНАТА ХЕМИСКА ИНДУ-
СТРИЈА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА 

ЗА РАЗВОЈ НА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО 1980 
ГОДИНА 

Член 1 
Во согласност со Општествениот план на Југо-

славија за периодот од 1976 до 1980 година („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 38/76), учесниците на овој 
договор го утврдуваат континуитетот на изградбата 

на капацитетите на базната хемиска индустрија, 
чија изградба ќе започне во периодот до 1980 го-
дина, а за развој на производството по 1980 година. 

Учесниците на овој договор се согласни во пе-
риодот од 1976 до 1980 година со своја активност, 
во согласност со соодветни закони и со политиката 
на економскиот и социјалниот развој на Југославија 
да ја насочуваат и поттикнуваат изградбата на ка-
пацитетите на базната хемиска индустрија потребни 
за производство по 1980 година, и ќе настојуваат ор-
ганизациите на здружен труд навремено да ги утвр-
дат обемот и изворите на средствата и начинот на 
финансирање на изградбата на тие капацитети. 

Член 2 
Утврдениот континуитет на изградбата на капа-

цитетите на базната хемиска индустрија во овој до-
говор се заснова во целост врз целите, политиката 
и критериумите што се утврдени во Договорот за 
основите на Општествениот план на Југославија за 
развој на производите на базната хемија во пери-
одот од 1976 до 1980 година. 

Со договореното започнување на изградбата на 
нови капацитети на базната хемиска индустрија во 
периодот по 1976 година се обезбедува продолжение 
на усогласениот развој и на производството на баз-
ните хемиски производи по 1980 година. 

Член 3 
Учесниците на овој договор утврдуваат дека, 

во смисла на член 2 од овој договор, пред 1980 го-
дина треба да почне изградба на капацитетите на 
базната хемиска индустрија што ќе заврши по 1980 
година, и тоа за: 

— во илјади тони — 
алкалии 200 
азотни ѓубриња (1ЅГ) 500 
фосфорни ѓубриња (Р2О5) 300 
вештачки материи 300 
хемиски влакна 40 
синтетички каучук 80 
фармацевтски суровини 
(мил. дин.) 1.700 

Член 4 
Учесниците на овој договор оценуваат дека за 

изградба на капацитетите од член 3 на овој договор 
треба да се обезбедат средства во износ од околу 
31 милијарда динари. 

Учесниците на овој договор оценуваат дека за 
изградба на капацитетите од член 3 на овој договор 
во периодот до крајот на 1980 година ќе се вложат 
околу 9 милијарди динари. 

Член 5 
Учесниците на овој договор се согласни при из-

градбата на капацитетите за базните хемиски про-
изводи од член 3 на овој договор да се применуваат 
мерките на економската политика и други мерки 
предвидени во чл. 15 до 22 на Договорот за основи-
те на Општествениот план на Југославија за развој 
на производите на базната хемија во периодот од 
1976 до 1980 година, мерките од одредбите на третиот 
дел на Општествениот план на Југославија за пери-
одот од 1976 до 1980 година, како и други мерки 
што ќе се утврдат со договор на федерацијата, ре-
публиките и автономните покраини за поттикнува-
чки мерки на федерацијата за развој на дејностите 
од посебно значење, а не се предвидени во третиот 
дел на планот. 
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Член 6 
Секој учесник на овој договор може да даде 

иницијатива за повторно разгледување на праша-
њата и односите, што се предмет на овој Договор, 
како и за негова измена. 

Член 7 
Овој договор го потпишаа претставници на Со-

јузниот извршен совет, на извршните совети на 
собранијата на републиките и на извршните совети 
на собранијата на автономните покраини, во соод-
ветен број идентични примероци што се сметаат за 
автентични текстови. 

Член 8 
Овој договор влегува во сила кога ќе го потвр-

дат Собранието на СФРЈ, собранијата на републи-
ките и собранијата на автономните покраини. 

За Сојузниот извршен совет, 
Милорад Бировлев, с. р. 

член на Сојузниот извршен совет 
и претседател на Сојузниот 

комитет за 'општествено планирање 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Босна и Херцеговина 

Владимир Мијатовиќ, с. р. 
член на Советот и републички 

секретар за стопанство 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија, 

инж. Стојан Маткалиев, с. р. 
член на Советот и републички 

секретар за индустрија и трговија 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Словенија, 

Иво Клеменчич, с. р. 
член на Советот и републички 

секретар за индустрија 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Србија, 

Крста Јовановиќ, с. р. 
член на Советот и републички 

секретар за земјоделство 

За Извршниот совет на Саборот 
на СР Хрватска, 

д-р Велимир Рајковиќ, с. р. 
член на Советот 

896. 
Врз основа на член 286 став 2 точка 1 од Уста-

вот на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, а во врска со член 109 став 1 од Законот 
за основите на системот на општественото планира-
ње и за општествениот план на Југославија и со-
гласноста од собранијата на републиките и од со-
бранијата на автономните покраини, Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и 
покраините од 27 декември 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНТИ-
НУИТЕТОТ НА ИЗГРАДБАТА НА КАПАЦИТЕ-
ТИТЕ НА БАЗНАТА ХЕМИСКА ИНДУСТРИЈА ВО 
ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА ЗА РАЗВОЈ 

НА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО 1980 ГОДИНА 

1. Се потврдува Договорот за континуитетот на 
изградбата на капацитетите на базната хемиска ин-
дустрија во периодот од 1976 до 1980 година за раз-
вој на производството по 1980 година, што го склу-
чија Сојузниот извршен совет, извршните совети на 
собранијата на републиките и извршните совети на 
собранијата на автономните покраини, и го потвр-
дија собранијата на сите републики и автономни 
покраини. 

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

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 564 
27 декември 1977 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, с. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките и 

покраините, 
Зоран Полич, с. р. 

897. 
Врз основа на член 57 од Законот за одано-

чување на производи и услуги во прометот 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 33/72, 55/72, 28/73, 
36/75, 58/75 и 7/77), Сојузниот извршен совет до-
несува 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Црна Гора, 

Миливое Лаушевиќ, с. р. 
заменик-директор на Републичкиот 

завод за планирање 

За Извршниот совет на Собранието 
на САП Војводина, 

Бошко Тодоровиќ, с. р. 
член на Советот и покраински 

секретар за стопанство 

За Извршниот совет на Собранието 
на САП Косово, 

Исмет Гусија, с. р. 
член на Советот и директор на 

Покраинскиот завод за општестве-
но планирање 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА ЗГОЛЕМУВА-
ЊЕ, НАМАЛУВАЊЕ ОДНОСНО УКИНУВАЊЕ 
НА СТАПКИТЕ НА ОСНОВНИОТ ДАНОК НА 

ПРОМЕТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ 

Член 1 
Во Уредбата за зголемување, намалување од-

носно укинување на стапките на основниот да-
нок на промет на определени производи („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 11/77 и 30/77) во член 1 
став 1 точка 2 ,се менува и гласи: 

„2) Дизел-гориво: 
Д-1 - - - - - - - - - 23,84% 
Д-2 - - - - - - - - - 23,33% 
Д-3 - - - - - - - - - 22,91%. 
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Член 2 
Оваа уредба влегува во сила на 1 јануари 1978 

година. 

Е. п. бр. 1063 
29 декември 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Турановиќ, с. р. 

898. 
Врз основа на член 72 став 2 од Законот за де-

визното работење и кредитните односи со странство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕНИ 
ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1978 

ГОДИНА 

1. Девизите за потребите на федерацијата во 
1978 година, утврдени во износ од 9.817,519.800 ди-
нари со Одлуката за утврдување на вкупниот износ 
на девизите за потребите на федерацијата („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 62/77), можат да се користат 
за нестоковни и стоковни плаќања на сојузните 
органи, определени органи на општествените орга-
низации што својата дејност ја вршат на целата 
територија на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија, на установите и на граѓански 
правни лица, како и за намирување на други по-
треби на федерацијата, и тоа: 

Динари 
1) за нестоковни плаќања — до 

износот од 1.557,843.000 
2) за стоковни плаќања — до из-

носот од 8.086,343.000 

Од вкупниот износ на девизите од став 1 на 
оваа точка се издвојува износ од 173,333.800 динари 
за намирување на непредвидените и недоволно 
предвидени расходи (средства на резервата). 

Се овластува сојузниот секретар за финансии 
по барањата од надлежните наредбодавци да одо-
брува средства од резервата од став 2 на оваа точка, 
кои во секој поединечен случај не преминуваат 
износ од 100.000 динари. 

2. Со Распоредот на девизите за 1978 година, што 
е отпечатен кон оваа одлука и е нејзин составен 
дел, се утврдуваат, во границите на износите од 
точка 1 став 1 на оваа одлука, највисоките износи 
на девизите за одделни корисници. 

3. Од вкупниот износ на девизите од точка 1 
на оваа одлука можат да се користат 80% во де-
визи што се од значење за одржување на ликвид-
носта во меѓународните плаќања, а 20% во други 
девизи. 

Се овластува сојузниот секретар за финансии да 
може на одделни корисници да им одобрува кори-
стење на девизи во поголеми односно во помали 
проценти од процентите утврдени од став 1 во оваа 
точка, со тоа што вкупниот износ на девизите да не 
може да премине 80% во девизи што се од значење 
за одржување на ликивидноста во меѓународните 
плаќања. 

4. Се овластува сојузниот секретар за финан-
сии да го распореди износот на девизите од редниот 
број 75 на Распоредот на девизите за 1978 година 
на одделни корисници. 

5. Заради рамномерно користење на девизите од 
точка 1 на оваа одлука, Сојузниот секретаријат за 
финансии ја утврдува, во согласност со потребите 
на корисниците и со насоките на Сојузниот извр-
шен совет, динамиката на користењето на девизите 
за секое тримесечје. 

6. Се овластува сојузниот секретар за финансии 
по барањата од надлежните наредбодавци да врши 
измени на намената и височината на средствата ут-, 
вредни за нестоковни плаќања во Распоредот на 
девизите за 1978 година. 

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

Е. п. бр. 1051 
29 декември 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Турановиќ, с. р. 

РАСПОРЕД НА ДЕВИЗИТЕ ЗА 1978 ГОДИНА 

Реден 
број К о р и с н и к Изразено во динари 

1 2 3 

1 Претседателство на Со-
цијалистичка Федератив-
на Република Југославија 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— други плаќања 

3,654.000 
300.000 3,954.000 

Стоковни плаќања 250.000 
Вкупно 4,204.000 

2 Собрание на СФРЈ 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 
— други плаќања 

3,300.000 
350.000 

15.000 3,665.000 

С Т О К О В Н И плаќања 3,465.000 
Вкупно 7,130.000 

3 Секретаријат за законо-
давство на Собранието на 
СФРЈ 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 10.000 
Вкупно 10.000 

4 Совет на федерацијата 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 55.000 
Вкупно 55.000 

5 Кабинет на Претседателот 
на Републиката 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— други плаќања 

36.000 
3,312.000 3,348.000 

Стоковни плаќања 396.000 
Вкупно 3,744.000 
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6 Управа на островот Бри-
они 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— други плаќања 
С Т О К О В Н И плаќања 

18.000 
720.000 738.000 

540.000 

Вкупно 1,278.000 

7 Сојузен извршен совет 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— други плаќања 

15,195.000 
180.000 15,375.000 

Стоковни плаќања 72,010.000 

Вкупно 87,385.00?) 

8 Секретаријат на Сојузни-
от извршен совет за сле-
дење на стопанските дви-
жења 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 93.000 

Вкупно 93.000 

9 Служба за одбранбени 
подготовки на Сојузниот 
извршен совет 
Стоковни плаќања 4,500.000 
Вкупно 4,500.000 

10 Центар за информациона 
и документациона дејност 
на Сојузниот извршен со-
вет 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

50.000 
401.000 451.000 

Стоковни плаќања 7,517.000 
Вкупно 7,968.000 

11 Уставен суд на Југосла-
вија 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— други плаќања 

67.000 
90.000 157.000 

Вкупно 157.000 

12 Сојузен суд 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 20.000 
Вкупно 20.000 

13 Сојузно јавно обвинител-
ство 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 21.000 
Вкупно: 21.000 

14 Сојузно јавно правобра-
нителство 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 109.000 
Вкупно 109.000 

15 Сојузен општествен пра-
вобранител на самоупра-
вувањето 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 29.000 

Вкупно 29.000 

16 Сојузен секретаријат 
надворешни работи 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— претставништва 
— котизации 
— други плаќања 

С Т О К О В Н И плаќања 

27,500.000 
814,113.000 
34,650.000 
8,350.000 884,613.000 

22,817.000 

Вкупно 907,430.000 

17 Сојузен секретаријат за 
народна одбрана 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 3,900.000 
— претставништва 36,200.000 
— котизации 250.000 
— лекување во странство 3,550.000 
— специјализации 33,156 000 
— други плаќања 2,050.000 

Стоковни плаќања 

79,106.000 

7.445,327.000 

Вкупно 7.524,433.000 

18 Сојузен секретаријат 
внатрешни работи 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 
— специјализации 

— други плаќања 

С Т О К О В Н И плаќања 

за 

3,500.000 
1,022 ООО 
1,800.000 

36,000.000 42,322.000 

101,090.000 
Вкупно 143,412.000 

19 Сојузен секретаријат 
пазар и цени 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 

за 

92.000 
Вкупно 92.000 

20 Сојузен секретаријат за 
финансии 
Нестоков.ни плаќања: 
— службени патувања 1,140.000 
— специјализации 124.000 
— трансфер на наслед-

ства 1,500.000 
— други плаќања 50,054.000 52,818.000 
Вкупно 52,818.000 

21 Сојузен секретаријат за 
надворешна трговија 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 1,400.000 
— котизации 3,640.000 

Вкупно 
5,040.000 
5.040.000 
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22 Сојузен секретаријат за 
правосудство и организа-
ција на сојузната управа 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

120.000 
60.000 180.000 

Вкупно 180.000 

23 Сојузен комитет за оп-
штествено планирање 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 302.000 

Вкупно 302.000 

24 Сојузен комитет за енер-
гетика и индустрија 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

532.000 
96.000 628.000 

Вкупно 628.000 

25 Сојузен комитет за зем-
јоделство 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 
— други плаќања 

1,453.000 
7,341.000 

900.000 9,694.000 

Вкупно 9,694.000 

26 Сојузен комитет за сооб-
раќај и врски 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— претставништва 
— котизации 

891.000 
900.000 

2,791.000 4,582.000 

Вкупно 

27 Сојузен комитет за тури-
зам 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 
— други плаќања 

110.000 
1,012.000 

124.000 

Вкупно 

28 Сојузен комитет за еко-
номска соработка со зем-
јите во развој 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
Вкупно 

29 Сојузен комитет за труд 
и вработување 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

484.000 
5,652.000 

4.582.000 

1,246.000 
1,246.000 

1 2 3 

30 Сојузно биро за работи на 
вработувањето 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— претставништва 

541.000 
298.000 839.000 

Вкупно 839.000 

31 Сојузен комитет за пра-
шања на борците и на во-
ените инвалиди 
Нестоковни плаќања: 
—службени патувања 
— лекувања во странство 
— други плаќања 

122.000 
1,500.000 
4,961.000 6,583.000 

Вкупно 

32 Сојузен комитет за здрав-
ство и социјална заштита 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 

Вкупно 

33 Сојузен комитет за наука 
и култура 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 

Вкупно 

34 Сојузен комитет за ин-
формации 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— други плаќања 

Стоковни плаќања 

1,500.000 
1,000.000 

Вкупно 

35 Сојузен комитет за зако-
нодавство 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 

Вкупно 

36 Сојузна управа за царини 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

Стоковни плаќања 
Вкупно 

532.000 
532.000 

6,136.000 

37 Сојузна управа за контро-
ла на летањето 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 
— специјализации 
— други плаќања 

С Т О К О В Н И плаќања 

6,583.000 

200.000 

200.000 

346.000 

346.000 

2,500.000 

38,516.000 

41,016.000 

200.000 

200.000 

423.000 
561.000 984.000 

14,000.000 
14,984.000 

399.000 
1,597.000 

26:000 
900.000 2,922.000 

143,000.000 

Вкупно 6Д36.000 Вкупно 145,922.000 
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38 Сојузна управа за радио-
врски 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— специјализации 

С Т О К О В Н И плаќања 

121.000 
110.000 

Вкупно 

39 Сојузен пазарен инспекто-
рат 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 

Вкупно 

40 Сојузен девизен инспек-
торат 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
Вкупно 

41 Сојузен воздухопловен ин-
спекторат 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
С Т О К О В Н И плаќања 

Вкупно 

42 Сојузен завод за опште-
ствено планирање 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— стоковни плаќања 

Вкупно 

43 Сојузен завод за цени 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 

Вкупно 

44 Сојузен завод за меѓуна-
родна научна, проеветно-
-културна и техничка со-
работка 
Нестоковми плаќања: 
- - службени патувања 
— котизации 
— други плаќања 

Вкупно 

45 Сојузен завод за стати-
стика 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

Стоковни плаќања 

Вкупно 

231.000 

5.690.000 

5,921.000 

81.000 

81.000 

302.000 

302 ООО 

600.000 
170.000 

770.000 

279.000 
838.000 

1,117.000 

60.000 

60.000 

63,646.000 

253.500 
7.500 

46 Сојузен хидрометеороло-
шки завод 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

Стоковни плаќања 

163.000 
5,194.000 5,357.000 

7,545.000 

Вкупно 12,902.000 

47 Југословенски завод за. 
стандардизациј а 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 396.000 
— котизации 1,130.000 
— други плаќања 100.000 

Стоковни плаќања 

Вкупно 

48 Сојузен завод за патенти 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
Стоковни плаќања 

Вкупно 

49 Сојузен завод за мери и 
скапоцени метали 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

Стоковни плаќања 

110.000 
330.000 

Вкупно 

50 Сојузен геолошки завод 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 

Вкупно 

3,590.000 
14,187.000 
45,869.000 63,646.000 

51 Сојузна дирекција за ре-
зерви на прехранбени 
производи 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
Стоковни плаќања 

Вкупно 

52 Сојузна дирекција за ре-
зерви на индустријски 
производи 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 

261.000 

5,500.000 

Вкупно 

5,761.000 

53 Југословенска комисија 
за соработка со ООН за 
просвета, наука и култура 
(1ЖЕЅСО) 

1,626.000 

498.000 

2,124.000 

396.000 

133.000 
795.000 

928.000 

440.000 

550.000 

990.000 

127.000 

127.000 

300.000 
800.000 

1,100.000 

396.000 

396.000 
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Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

Стоковни плаќања 

374.000 
7,623.000 7,997.000 

150.000 

Вкупно 8,147.000 

54 Југословенска комисија 
за соработка со Меѓуна-
родниот фонд на ООН за 
помош на децата (ТЈШСЕГ) 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 92.000 

Вкупно: 92.000 

55 Југословенска комисија за 
соработка со меѓународни-
те здравствени организа-
ции 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

110.000 
11,316.000 11,426.000 

Вкупно 11,426.000 

56 Југословенска комисија за 
заштита од загадување на 
морето и водите на вна-
трешните пловни патишта 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 31.000 

Вкупно 31.000 

57 Југословенски комитет за 
меѓународна хидролошка 
програма 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 

Вкупно 

58 Сервис за одржување на 
објектите за потребите на 
репрезентација на сојуз-
ните органи 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— други плаќања 

Стоковни плаќања 

768.000 
2,331.000 

Вкупно 

59 Сервис за административ-
ни и сметководствени ра-
боти на сојузните органи 
на управата и на сојузни-
те организации 
Стоковни плаќања 

Вкупно 

60 Авто-сервис на сојузните 
органи 

115.000 

115.000 

3,099.000 

8,592.000 

11,691.000 

2,090.000 

2,090 ООО 

1 2 3 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— специјализации 

22.000 
33.000 55.000 

Стоковни плаќања 3,300.000 

Вкупно 3.355.000 

61 Управа на деловните згра-
ди на сојузните органи 
на управата и на сојуз-
ните организации 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— специјализации 

60.000 
44.000 104.000 

Стоковни плаќања 2,420.000 

Вкупно 2,524.000 

62 Фонд на федерацијата за 
кредитирање на побрзиот 
развој на стопански недо-
волно развиените репуб-
лики и автономни покра-
ини 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
Стоковни плаќања 

100.000 
168.000 

Вкупно 268.000 

63 Претседателство на Соју-
зот на комунистите на Ју-
гославија 
Нестоковни плаќања: 
— други плаќања 
Стоковни плаќања 

7,000.000 
1,591.000 

Вкупно 8,591.000 

64 Сојузна конференција на 
Социјалистичкиот сојуз 
на работниот народ на Ју-
гославија 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— претставништва 
— други плаќања 

2,420.000 
384.000 

3,840.000 6.644.000 

Вкупно 6,644.000 

65 Сојуз на здруженијата на 
борците од Народноосло-
бодителната војна на Ју-
гославија 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

275.000 
30.000 305.000 

Вкупно 305.000 

66 Совет на Сојузот на син-
дикатите на Југославија 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 
— други плаќања 

2,541 ООО 
146.000 

2,653.000 5,340.000 
Вкупно 5,340.000 

67 Претседателство на Кон-
ференцијата на Сојузот 
на социјалистичката мла-
дина на Југославија 
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1 2 3 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 1,512.000 
— котизации 54.000 
— други плаќања 138.000 1,704.000 

Стоковни плаќања 288.000 

Вкупно 

68 Југословенска лига за 
мир, независност и рам-
ноправност на народите 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

165.000 
1.000 

Вкупно 

69 Претседателство на Црве-
ниот крст на Југославија 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 
— други плаќања 

Вкупно 

70 Сојуз на здруженијата за 
Обединетите нации на Ју-
гославија 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

62.000 
15.000 

Вкупно 

71 Противпожарен сојуз на 
Југославија 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

208.000 
13.000 

Вкупно 

72 Сојуз на физичка култу-
ра на Југославија 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

Стоковни плаќања 

4,400.000 
650.000 

Вкупно 

73 Народна техника — Сојуз 
за техничка култура на 
Југославија 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

Стоковни плаќања 

427.000 
46.000 

166.000 

944.000 
592.000 

1,000.000 2,536.000 

2,536.000 

77.000 

77.000 

221.000 

221.000 

5,050.000 

1,650.000 

6,700.000 

473.000 

396.000 

74 Југословенски совет за 
безбедност на сообраќајот 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

82.000 
22.000 104.000 

1,992.000 Вкупно 104.000 

166.000 

75 Општествени организации 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

Стоковни плаќања 

3,230 ООО 
1,500.000 4,730.000 

200.000 

Вкупно 4.930.000 

76 Служба на општествено-
то книговодство на Југо-
славија 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
—- котизации 
— специјализации 

Стоковни плаќања 

Вкупно 

371.000 
7.000 

6,050.000 6.428 ООО 

60,170 ООО 

66,598.000 

77 Народна банка на Југо-
славија 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 1,913 000 
— котизации 55.000 
— специјализации 605.000 
— други плаќања 220.000 2.793.000 

Стоковни плаќања 100,000.000 

Вкупно 102,793.000 

78 Стопанска комора на Ју-
гославија 

I Сопствени плаќања 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 2,992.000 
— претставништва 66,000.000 
— саеми и изложби 51,480.000 
— котизации 566.000 

— други плаќања 628.000 121,666.000 

Стоковни плаќања 600.000 

II Туристичка пропаган-
да 
Нестоковни плаќања: 35,420.000 
— претставништва 2,904.000 
— саеми и изложби 500.000 
— котизации 
— други плаќања 15,246.000 54,070.000 

Вкупно 869.000 Вкупно 176,336.000 
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79 Новинска агенција „Тан-
ЗУГ" 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— дописништва 
— котизации 
— специјализации 
— други плаќања 

С Т О К О В Н И плаќања 

1 , 3 5 0 . 0 0 0 

3 4 , 2 2 5 . 0 0 0 

3 5 0 . 0 0 0 

4 4 . 0 0 0 

7 , 1 4 6 . 0 0 0 4 3 , 1 1 5 . 0 0 0 

Вкупно 

80 Национален одбор на 
СФРЈ на Меѓународната 
трговска комора 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

100.000 
1 4 8 . 0 0 0 2 4 8 . 0 0 0 

Вкупно 

81 Сојуз на заедниците на 
здравственото осигурува-
ње на Југославија 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— здравствена заштита 

Вкупно 

82 Сојуз на заедниците на 
пензиското и инвалидско-
то осигурување на Југо-
славија 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

128.000 
2 3 8 . 0 0 0 

Вкупно 

83 Архив на Југославија 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

5 6 . 0 0 0 
3.000 

Вкупно 

84 Филмски новости 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

Стоковни плаќања 

2 4 8 . 0 0 0 

1 0 5 . 0 0 0 

2 8 , 2 0 0 . 0 0 0 2 8 , 3 0 5 . 0 0 0 

2 8 , 3 0 5 . 0 0 0 

3 6 6 . 0 0 0 

366.000 

5 9 . 0 0 0 

5 9 . 0 0 0 

1 5 0 . 0 0 0 

1 5 . 0 0 0 1 6 5 . 0 0 0 

1 000.000 

Вкупно 1 . 1 6 5 . 0 0 0 

85 Новинско-издавачка уста-
нова „Службен лист" 
Стоковни плаќања 1 , 8 9 8 ООО 

Вкупно 1 , 8 9 8 ООО 

86 Установа за одржување 
на поморските пловни па-
тишта 
Стоковни плаќања 1 0 , 0 0 0 . 0 0 0 

Вкупно 1 0 , 0 0 0 . 0 0 0 

87 Установа за одржување 
на внатрешните пловни 
патишта 
Нестсжовни плаќања: 
—. службени патувања 
— котизации 

Стоковни плаќања 

9 0 . 0 0 0 

1 5 0 0 0 

4 , 6 5 4 . 0 0 0 Вкупно 

4 7 , 6 6 9 . 0 0 0 

88 Југословенски центар за 
техничка и научна доку-
ментација 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 
— специјализации 
— други плаќања 

С Т О К О В Н И плаќања 

66.000 
33.000 
22.000 
5 1 . 0 0 0 

Вкупно 

89 Југословенска радио-те-
визија 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 
— други плаќања 

С Т О К О В Н И плаќања 

Вкупно 

авторска 90 Југословенска 
агенција 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

3 2 . 0 0 0 

26.000 

Вкупно 

91 Новинско-из давачко пре-
тпријатие „Комунист" 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
—' други плаќања 

Вкупно 

92 Новинско-издавачко и 
графичко претпријатие 
„Борба" 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— дописништва 
— други плаќања 

С Т О К О В Н И плаќања 

1 0 5 . 0 0 0 

1 , 4 8 0 . 0 0 0 

1 , 5 8 5 . 0 0 0 

Вкупно 

1 7 2 . 0 0 0 

121.000 

2 9 3 . 0 0 0 

1 , 5 1 2 . 0 0 0 

1 0 , 4 0 0 . 0 0 0 

1 8 , 6 9 9 . 0 0 0 3 0 , 6 1 1 . 0 0 0 

4 1 5 . 0 0 0 

3 1 , 0 2 6 . 0 0 0 

5 8 . 0 0 0 

5 8 . 0 0 0 

660.000 
1 , 3 0 0 . 0 0 0 1 , 9 6 0 . 0 0 0 

1 , 9 6 0 . 0 0 0 

1 , 5 6 7 . 0 0 0 

2 , 6 9 1 . 0 0 0 

2 , 2 2 6 . 0 0 0 6 , 4 8 4 . 0 0 0 

8 . 1 7 7 . 0 0 0 

1 4 , 6 6 1 . 0 0 0 
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93 Геомагнетски институт 
Нестоковни плаќања: 
— специјализации 
С Т О К О В Н И плаќања 

Вкупно 
94 Институт за споредбено 

право 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— други плаќања 

Вкупно 

70.000 
169.000 

239.000 

50.000 
20.000 

70.000 
Вкупно: 9.644,186.000 

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 

— Нестоковни плаќања 
— С Т О К О В Н И плаќања 

1.557,843.000 
8.086,343.000 

4. Одобрението од точка 3 став 1 на оваа одлука 
го дава Сојузниот секретаријат за надворешна тр-
говија, по прибавено мислење од Народната банка 
на Југославија во рок од 15 дена. 

5. Компензационата работа во која учествуваат 
повеќе организации на здружен труд, со пошироки 
листи за извоз, и увоз, може да се одобри ако се ис-
полнети и условите од точ. 2 и 3 на оваа одлука. 

6. Технички упатства за поднесување барање за 
одобрување на компензациска работа и на докумен-
тацијата што треба да се поднесе кон тоа барање, 
дава по потреба, Сојузниот секретаријат за надво-
решна трговија. 

7. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за вршење на 
компензациони работи со странство („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 6/73). 

8. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1978 
година 

Е. п. бр. 1056 
29 декември 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

899. 
Врз основа на член 43 став 1 од Законот за 

прометот на стоки и услуги со странство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 15/77), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА КОМПЕНЗАЦИОНИТЕ РАБОТИ СО СТРАН-

СТВО 

1. Работите на увоз и извоз на стоки и услуги 
што се вршат како компензациони работи со стран-
ство можат да ги вршат основните и други органи-
зации на здружен труд (во натамошниот текст: ор-
ганизации на здружен труд) што се регистрирани за 
вршење надворешнотрговски промет, а врз основа на 
одобрението од Сојузниот секретаријат за надвореш-
на трговија, по прибавено мислење од Народната 
банка на Југославија. 

2. Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија ќе ја одобри компензационата работа од точка 
1 на оваа одлука ако увозот, односно извозот по таа 
работа се врши во согласност со прописите што го 
регулираат увозот, односно извозот на односните сто-
ки и услуги, а плаќањето на увозот се врши во сми-
сла на член 122 од Законот за девизното работење и 
кредитните односи со странство („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 15/77). 

3. Ако во компензационата работа се извезуваат 
стоки на странски ^договарач од земја во која е 
ограничена продажбата на југословенски стоки или 
ако можноста за пласирање на одделни домашни 
стоки во Југославија или во странство е значително 
ограничена, по исклучок од одредбата на точка 2 од 
оваа одлука, организациите на здружен труд можат 
во рамките на компензационата работа да увезуваат 
и да ги плаќаат стоките слободно до височината на 
остварениот извоз во тие работи, во согласност со 
самоуправната спогодба од член 69 на Законот за 
девизното работење и кредитните односи со стран-
ство, а стоките што можат да се увезуваат само во 
рамките на стоковниот контингент, девизниот кон-
тингент и дозвола — и врз основа на правото на 
тој увоз. 

Сојузниот извршен совет утврдува кои стоки мо-
жат да се извезуваат, односно увезуваат во врше-
њето на компензационата работа според став 1 на 
оваа точка. 

Претседател, 
Веселин Ѓурановиќ, с. р. 

900. 
Врз основа на член 29 став 2 и член 33 став 2 

од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 10/76), член 1 став 2 од Законот за посебната так-
са на увезените стоки („Службен лист на СФРЈ1', 
бр. 31/70) и член 1 став 2 од Законот за посебната 
давачка за израмнување на даночното1 оптоварува-
ње на увезените стоки („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 22/68), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ; ЦАРИНА И 
УВОЗНИ ДАВАЧКИ И ТАКСИ НА УВОЗОТ НА 

СУРОВА НАФТА 

1. Се ослободува од плаќање царина увозот на 
сурова нафта за натамошна преработка од тар. број 
27.09/1 на Царинската тарифа во количество од 
3,000.000 тони, аванс за 1978 година, што за домаш-
ните потреби го вршат долунаведените организации 
на здружен труд односно што за тие организации 
ќе се изврши од определени земји, и тоа: 

— во илјади тони — 

Реде,н Земји од кои се увезува 
број Корис-ници 

СССР Ирак Либија Алжир Иран укупно 

1 ,,ИНА" - За-
греб 400 840 100 50 300 1.690 

2 „Енергоин-
вест" — Са-
раево 400 210 - - - 610 

3 „НАФТАГАС" 
Нови Сад 400 250 - 50 - 700 

Вкупно: 1.200 1.300 100 100 300 3.000 

2. На увозот на сурова нафта од точка 1 на оваа 
одлука нема да се наплатува посебната такса про-
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пишана со Одлуката за определување на стоките на 
кои при увозот се плаќа посебна такса („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 10/77, 47/77 и 62/77), давачката за 
царинско евидентирање пропишана со Одлуката за 
височината на давачката за царинско евидентирање 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 35, 76) и давачката за 
израмнување на даночното оптоварување на увезе-
ните стоки пропишана со Одлуката за определува-
ње на стоките за кои се плаќа посебна давачка за 
израмнување на даночното оптоварување на увезе-
ните стоки („Службен лист на СФРЈ", бр. 61/75 и 
57/76). 

3. Оваа одлука ќе се применува врз увозот што 
ќе се изврши во 1978 година. 

4. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 
1978 година. 

Е. п. бр. 1053 
29 декември 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Ѓурановиќ, с. р. 

901. 
Врз основа на член 1 став 2 од Законот за 

посебната такса на увезените стоки („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 31/70), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКА-
ТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА КОИ 
ПРИ УВОЗОТ СЕ ПЛАЌА ПОСЕБНА ТАКСА 

1. Во Одлуката за определување на стоките 
'на кои при увозот се плаќа посебна такса 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 10/77 и 47/77) во 

точка 2, во уводната реченица по зборовите: „во 
1977 година" се додаваат зборовите; „и во 1978 
година". 

Во одредбата под 3 точката се заменува со 
точка и запирка и по тоа се додава нова одред-
ба под 4, која гласи: 

„4) по стапка од 9% — ако царината се на-
малува за 20%". 

2. Во точка 3 под в) под 6 во став 2 по збо-
ровите: „во 1977 година" се додаваат зборовите: „и 
во 1978 година". 

3. Во точка 4 по зборовите: „во 1977 годи-
на" се додаваат зборовите: „и во 1978 година". 

4. Во точка 9 став 1 зборовите: „31 декември 
1977 година" се заменуваат со зборовите: 31 март 
1978 година". 

5. Одредбата од точка 1 став 2 на оваа од-
лука се применува врз увозот што ќе се врши 
од 1 јануари 1977 година. 

6. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 
1978 година. 

Е. п. бр. 1054 
29 декември 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Ѓурановиќ, с. р. 

902. 
Врз основа на член 3 од Законот за единствената 

класификација на дејностите („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 6/76), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА ЕДИНСТВЕНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ДЕЈ-

НОСТИТЕ 

1. Во Одлуката за Единствената класификација 
на дејностите („Службен лист на СФРЈ", бр. 34/76), 
во Единствената класификација на дејностите, што 
е составен дел од таа одлука, се вршат следните 
измени и дополненија, и тоа: 

1) во областа 11 — Финансиски, технички и де-
ловни услуги, во гранката Банкарство, во колона 3 
(подгрупа) шифрата: „110109" се заменува со шиф-
рата „110104". Во колони 3 и 4 на крајот се додава 
нова подгрупа на дејности, која гласи: „110109" Дру-
ги финансиски организации"; 

2) во областа 12 — Образование, наука, култура 
и информации, во гранката Образование, подгрупа-
та на дејности: „120144 Земјоделски и шумарски фа-
култети" се менува и гласи: „120144 Земјоделски, 
ветеринарски и шумарски факултети". 

Во гранката Култура, уметност и информации, 
во под групата на дејности 120311 Издавачка дејност, 
на крајот на текстот по зборот: „цртежи" се дода-
ваат запирка и зборот „обрасци"; 

3) во областа 14 — Ошптествено-политички за-
едници, самоуправни интересни заедници и оиигге-
ствено-политички организации, во гранката Органи 
на општествено-политичките заедници, по групата и 
подгрупата на дејности: „14014 140140 Служба на 
општественото книговодство" се додава нова група 
и подгрупа на дејности, која гласи: „14015 140150 
Општествен правобранител на самоуправувањето". 

Во гранката — Општествено-политички и опште-
ствени организации и здруженија на граѓани, под-
групата на дејности: „140415 Здружение на борците 
на Народноослободителната војна" се менува и гла-
си: „140415 Сојузи и здруженија на борците од На-
родноослободителната војна". 

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 
1978 година. 

Е. п. бр. 1055 
29 декември 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Ѓурановиќ, с. р. 

903. 
Врз основа на член 31 од Законот за прометот 

на стоки и услуги со странство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 15/77) Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ОБВРСКАТА ЗА ПРИБАВУВАЊЕ СОГЛА-

СНОСТ ЗА УВОЗ НА ОДДЕЛНИ СТОКИ 

1. Следните стоки можат да се увезуваат само 
врз основа на согласноста што ја издава Сојузниот 
секретаријат за надворешна трговија: 
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Реден Тарифен 
број број Н а и м е н у в а њ е 

08.01 

2 08.02 
3 0 8 . 0 5 / 1 , 2 

4 0 9 . 0 1 

5 
6 
7 
8 
9 

10 

И 
12 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
2 3 

26 
27 
28 
29 
30 

31 
32 

34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

09.02 
09.04/1 
12.01/1 
12.01/2 
12.01/3 
17.01 

17.03 
18.01 

13 18.03 

1 8 . 0 4 

1 8 . 0 5 

18.06/2а 
20.06/1 
20.06/2г 
2 0 . 0 6 / 2 Д 

20.07/За 
2 0 . 0 7 / 1 

2 0 . 0 7 / 3 

2 5 . 1 0 

2 4 2 3 . 0 1 / 2 

25 26.01/2а,бив 

26.01/4 
26.01/62 
26.01/8 
26.01/11а, б 
27.01/1 

28.20/1 
28.20/2 

33 40.01/1 

4 0 . 0 1 / 2 

4 1 . 0 1 / 1 А 

4 1 . 0 1 / 1 6 

4 1 . 0 1 / I B 

4 1 . 0 1 / 1 Г 

4 1 . 0 1 / 1 Д 

4 1 . 0 1 / L R 

Урми, банани, кокосов орев, бра-
зилски орев, акажу-орев, ана-
нас, авока, манго, гуава и мана-
густу, свежи ,или суви, лупени 
или нелупени 
Агруми, свежи или суви 
Овошје во лушпа — бадем и 
лешник 
Кафе, пржено или испржено, 
ослободено од кофеин, лушпи и 
ципи од кафе; замена на кафе 
што содржи кафе во кој и да е 
процент 
Чај 
Црн пипер 
Кикиритки (арашид) 
Копра 
Палмини ореви и јатки 
Шеќер од шеќе,рна репа и од 
шеќерна трска во цврста со-
стојба 
Меласа 
Какао во зрно, цело, кршено, 
сурово или пржено 
Какаова паста (во грутки или 
во блокови), одмастена или не 
Какаов путер (маст и масло) 
Какао во прав, неза слад ено 
Какао во прав, со шеќер 
Кикиритки и ореви, пржени 
Ананас 
Агруми 
Сок од лимон 
Сок од портокал 
Сок од друго цитрус овошје 
Калциум фосфати природни; 
алуминиум — калциум фосфати, 
природни; апатит и фосфатна 
креда 
Брашно и прав од риби, черуп-
кари или мекототелци, ненодоб-

4 ни за човечка исхрана 
Руди и концентрати од железо, 
неагломерирани 
Руди и концентрати на бакар 
Боксит 
Руди и концентрати н,а цинк 
Руди и концентрати на хром 
Антрацит во прав или не, не-
агломериран 
Алуминиум оксид (глиница) 
Алуминиум хидроксид (хидра-
тисана глиница) 
Латекс од природен каучук било 
да содржи или да не содржи 
латекс на синтетички каучук; 
предвулканизиран латекс — 
каучук 
Природен каучук, освен латекс 
Кожи говедски, солени 
Кожи говедски, суви 
Кожи говедски, други 
Кожи јунешки, солени 
Кожи јунешки, суви 
Кожи јунешки, други 

41 41.01/1 е Кожи бивол ски, солени 
42 41.01/1ж Кожи бивол ски, суви 
43 41.01/13 Кожи бивол оки, други 
44 41.01/2 Телешки кожи 
45 41.01/3 Козји и јарешки кожи 
46 41.01/4 Овчи и јагнешки кожи, со волна 
47 41.01/5 Овчи и јагнешки кожи, без вол-

на (стрижени до височина 2,50 спа 
жавлак и голица) 

48 41.02/1а-1 Штавени „wet blue" и „fringe 
level" кожи 

49 41.02/2a-l Штавена „wet blue" и „fringe 
level" кожи 

50 41.03/2a-l Штавени „wet blue" и „fringe 
level" кожи 

51 41.04/2a-l Штавени „wet blue" и „fringe 
level" кожи 

52 44.03/2 Трупци за режење и трупци за 
фурнир од иглолисници 

53 . 44.03/3 Трупци за режење и трупци за 
фурнир од широко ли сници 

54 44.04/1 Дрво, грубо учетворено или по-
луучетворено, но натаму необ-
работено од иглолисници 

55 44.04/2 Дрво, грубо учетворено или по-
луучетворено, но натаму необра-
ботено, друго 

56 44.05/1 Дрво стругано по должина, се-
чено или лупено но натаму не-
обработено, со дебелина над 
5 mm, од иглолисници 

57 44.05/2е Режано дрво од егзотични ши-
роколисници 

58 44.05/2ж Дрво стругано по должина, се-
чено или олупено, но понатаму 
необработено, дебелина над 
5 mm, друго 

59 45.01 Плута, природна, необработена, 
кршена, гранулирана или беле-
на; отпадоци од плута 

60 45.02 Плута природна во блокови, пло-
чи.во листови или ленти (вклу-
чува1ќи и К О Ц К И или слични 
правоаголни форми од плута и 
сечени за затки или затиначи) 

61 45.03 Предмети од природна плута 
62 45.04 Плута агломерирана (со или без 

врзувачки материи) и предмети 
од агломерирана плута 

63 47.01/2 Целулоза висококвалитетна за 
натамошна хемиска преработка 

64 47.01/3 Целулоза висококвалитетна, ка-
устична или сулфатна, небе л ена 

65 47.01/4 Целулоза висококвалитетна, ка-
устична или сулфатна, белена 
или полубелена (освен за ната-
мошна хемиска преработка) 

66 47.01/5 Пелулоза висококвалитетна, сул-
ф а т а , небој осана 

67 47.01/6 Целулоза висококвалитетча, 
сулфитна, белана или полубе-
лена (освен за натамошна хе-
миска преработка) 

68 47.01/7 Полуцелулоза 
69 47.01/8 Целулоза од други влакна, ос-

вен од дрво 
70 53.01 Волна од овци или од јагниња, 

навлечена и исчешлана 
71 53.05 Волна од овци или јагниња и 

друга животинска длака (фина 
или груба) 
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72 55.01. Памук, невлачен и исчешлан 
73 55.03 Отпадоци од памук (вклучувај-

ќи и од раскубени крпи), невла-
чени или исчешлани 

74 55.04 Памук, влачен или чешлан 
75 55.05 Предиво од памук нрпригодено 

ч за продажба на мало 
76 57.03 Јута и други текстилни влакна 

од лико, неспоменати или вклу-
чени во други тарифни броеви, 
'сурови или преработувани но 
непреработен^ колчишта и от-
падоци од нив (вклучувајќи и 
раскубени крпи или јажарија) 

77 57.04/2 Кокосово влакно (влакно од ко-
косов орев) и отпадоци, од влак-
но вклучувајќи и од раскубгни 
крпи и јажиња 

78 57.06 Предиво од јута или од други 
текстилни влакна од лико' од 
тар. број 57.03 

79 57.10 Ткаенини од јута или од други 
текстилни влакна од лико од 
тар. ̂  број 57.03 

80 62.03/1 Вреќи од јута 
81 74.01/3 Нерафинирани бакар 
82 74.01/4 Рафиниран бакар 
83 76.01/2 Алуминиум суров 
84 80.01/2а Калај суров, рафиниран 
85 80.01/26 Калај суров, нерафиниран 

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија 
може да даде согласност, за увоз на одделни групи 
стоки од став 1 на оваа точка, како и за увоз на тие 
стоки во определен период (глобална согласност). 
Во тој случај организациите на здружен труд ги 
увезуваат тие стоки без прибавување на согласноста 
од став 1 на оваа точка. „ „ ^ 

2. Давањето на согласноста во смисла на точка 1 
од оваа одлука може да се обуслови за стоките 
наведени во таа точка, со обврска на организацијата 
на здружен труд односните стоки да ги увезе не-
посредно од земјата производител на тие стоки и да 
поднесе кон царинската пријава уверение за потекло 
на тие стоки издадено од надлежните органи на од-
носната земја и заверено од страна на југословен-
ското конзуларно претставништво во односната 
земја. 

3. Стоките од точка 1 на оваа одлука за кои 
при утврдувањето на стоковните контингенти однос-
но на девизните контингенти се утвдени земјите од 
кои се увезуваат тие, организациите на здружен 
труд можат да ги увезуваат и без прибавување на 
согласноста од точка 1 на оваа одлука. 

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука, престанува да важи Одлуката за прибавување 
согласност за увоз на одделни стоки („Службен лист 
на СФРЈ", бр, 25/68, 54/68, 15/69, 57/70, 24/71, 
57/71, 28/72, 18/73, 45/73, 53/73, 20/74, 25/74, 18/75 
и 26/76). 

5. Оваа олука влегува во сила на 1 јануари 1978 
година. 

Е. п. бр. 1059 
3 декември 1977 година, 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Ѓурановиќ, с. р. 

904. 
Врз основа на член 20 став 3 од Законот за 

паричниот систем („Службен лист на СФРЈ" бр. 
49/76), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕ-
ЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА 
ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА ЕМИ-
СИОНА, ПАРИЧНА И ДЕВИЗНА ПОЛИТИКА И 
НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ НА КРЕДИТНАТА 

ПОЛИТИКА ВО 1977 ГОДИНА 

1. Важењето на Одлуката за остварување на 
целите и задачите на заедничката емисиона, па-
рична и девизна политика и на заедничките основи 
на кредитната политика во 1977 година („Службен 
лист на - СФРЈ", бр 16/77, 32/77 и 49/77) се продол-
жува во 1978 година до денот на влегувањето во 
сила на прописите за целите и задачите на заед-
ничката емисиона и парична политика и на заед-
ничките основи на кредитната политика во 1978 
година. 

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

Е. п. бр. 1064 
29 декември 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Ѓурановиќ, с. р. 

905. 
Врз основа на член 212 став 2 од Законот за 

воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 33/73), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА СЛУЖБЕНАТА ОБЛЕКА НА РАБОТНИЦИТЕ 
НА СЛУЖБАТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ВОЗДУШ-

НАТА ПЛОВИДБА 

1. Службена облека за време на вршењето на 
службата се должни да носат работниците на служ-
бата за безбедност на воздушната пловидба на ра-
бота во Сојузната управа за контрола на летањето 
што вршат управни и извршни работи, освен ра-
ботниците што вршат канцелариски работи. 

2. Службената облека е зимска и летна. 
3. Зимската службена облека се состои од: капа, 

сако, панталони односно здолница, капут, мантил, 
кравата, кожени ракавици како и чевли. 

4. Летната службена облека се состои од: капа, 
сако, панталони, односно здолница, кошула и кра-
вата, како и чевли. 

5. На Сојузната управа за контрола на летањето 
и припаѓа за секој работник што ја носи службе-
ната облека според точка 1 на оваа одлука пари-
чен надомест за службена облека во месечен из-
нос од 387 динари. 

6. Директорот на Сојузната управа за контро-
ла на летањето ќе ги пропише кројот, бојата и 
ознаките на службената облека од точ. 3 и 4 на 
оваа одлука, видот на материјалот од кој се изра-
ботува, како и случаите во кои определени работ-
ници од точка 1 на оваа одлука не се должни во 
вршењето на службата да носат службена облека. 
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7. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за службената 

,облека на работниците на службата за безбедност 
на воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ", 

бр. 38/65 и 61/72). 
8. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 

1978 година. 

Е. п. бр. 1065 
24 ноември 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпреседател, 
д-р Берислав Шефер, с. р. 

906. 
Брз основа на член 49 став 2 од Царинскиот 

закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМА-
ЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕ-
ЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 
ЕТИЛЕН И 'ПОЛИЕТИЛЕН И ЗА ТРАНСПОРТ НА 
ЕТИЛЕН И ПОЛИПРОПИЛЕН ОД ЈУГОСЛАВИЈА 

ВО РОМАНИЈА ПРЕКУ ЦЕВОВОДИ 

1. Во Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема за производство 
на етилен и полиетилен и за транспорт на етилен 
и полипропилен од Југославија во Романија преку 
цевоводи („Службен лист на СФРЈ", бр. 20/73, 
25/74, 28/75, 48/75 и 61/75) чиешто важење за 1977 
година е продолжено со Решението за продолжу-
вање на важењето на решенијата за царинскиот 
контингент со кои се намалени царините на увозот 
на специфичната опрема за определени гранки и 
групации на стопанството („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 3/77), во точка 1 се вршат следните до-
полненија: 

1) по тарифниот број 73.20/2 се додаваат три 
нови тарифни броја, кои гласат: 

„73.32/2 Други вијчени стоки и заковки 
Ех. 
Вијци и матици за спојување високо-
иритисочен (над 3000 бара) и средно-
притисочен (од 400 до 700 бара) цево-
вод за полиетилен 

73.40/2 Други изработки од железо или од че-
лик, обработени 
Ех. 
— Затиначи 1во биконвексен облик и 

прстени за термочленки, редуцири и 
манометри од нерѓосувачки челик за 
спојување високопритисочни цево-
води во производството на п)Олиети-
лен 

— Распрсни дискови што служат за 
безбедноста во процесот на произ-
водството на полиетилен 

— Потпорници и слични носачи за при-
цврстување среднопритисочен и ви-
сокопритисочен цевовод (400 до 3000 
бара) 

76.09/2 Други резервоари, танкови и сл. 
Ех. 
Силоси за хомогенизација на полиети-
лен што работат врз принципот на сло-
бодно паѓање на гранули низ прегради 
до неподвижните лопатчиња"; 

2) Во тарифниот број 84.10/5 по третата алине-
ја се додава нова алинеја, која гласи: 

,,— Високопритисочни клипни пумпи за тести-
рање цевоводи за полиетилен на притисок 
од 600 до 3150 бара"; 

3) Во тарифниот број 84.17/1ѕ по петтата али-
неја се додава нова алинеја, која гласи: 

,,— Уреди за издвојување пара на етил ен од 
полиетилен со кондензација "; 

4) По тарифниот број 84.22/5а се додаваат два 
нови тарифни броја, кои гласат: 

„84.22/5в Дигалки и витли, со опирање 
Ех. 
Рачни и еднотрачни во „Ѕ" изработка 
за зона 1. 

84.22/5г Дигалки самостојни, подвижни 
Ех. 
Рачни подвижни дигалки во неискреч-
ка изработка во зона 1"; 

5) Во тарифниот број 84.50/2к по шестата али-
неја се додаваат две нови алинеи, кои гласат: 

,,— Уреди за спречување пробив на пламен 
(фаќани на пламен) вградени на процесна-
та опрема 

— Екструдерски линии за производство на фо-
лии од полиетилен"; 

6) По тарифниот број 90.24 се додава нов та-
рифен број, кој гласи: 

„90.25 Инструменти и апарати за физички и 
хемиски анализи и др. 
Ех. 
Инструменти и апарати за мерење кон-
центрација на гас во воздух — рефрак-
томери за спектрална анализа"; 

7) Во тарифниот број 90.28 по четиринаесетта 
алинеја се додаваат две нови алинеи, кои гласат: 

,,— Електронски мерачи на напрегање 
— Електронски инструменти за детекција на 

етил ен". 

2. Ова решение ќе се применува врз увозот 
што се врши од 1 јануари до 31 декември 1977 го-
дина. 1 

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Е. п. бр. 1057 
29 декември 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Ѓурановиќ, с.р. 
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907. 
Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот за-

кон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ 
НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИ-
СТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ПЕНИЦИЛИН 

1. На увозот на производите од долунаведените 
тарифни броеви, односно ставови на Царинската та-
рифа — специфична опрема што се користи за про-
изводство на пеницилин, царината ќе се пресметува 
по стапка од 50/о. На така пресметаниот износ се 
додава износот што претставува разлика помеѓу 
царината пресметана по стапките пропишани во Ца-
ринската тарифа односно во Решението за одреду-
вање пониски царински стапки на увозот на одре-
дени производи („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/73, 
45/73 и 61/75) и царината пресметана по стапка од 
5% намален за 40%. 

Тарифен 
број Н а и м е н у в а њ е 

1 2 

84.61/2 Други славини, вентили и сл. 
Ех. 
Славини и вентили за течен азот 

90.28 Електрични и електронски инструменти 
и апарати за мерење, проверување, ана-
лиза и автоматска контрола 
Ех. 
рН-метри за работа во услови на нис-
ки температури (до —80оС) во неводени 
средини 

2. Ова решние ќе се применува врз увозот што 
се врши од 1 јануари до 31 декември 1977 година. 

3. Ова решение влегува во 
од денот на објавувањето во 
СФРЈ". 

Е. п. бр. 1060 
29 декември 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

сила наредниот ден 
„Службен лист на 

84.10/3 Центрифугални пумпи 
Ех. 
Центрифугална пумпа за префрлање рас-
твор од среден вискозитет (до 100 сР) со 
висок степен на затицање за работа во 
стерилни услови, капацитет до 3 m3/h и 
височина на фрлањето 30—40 м. 

84.11/16 Вакуум пумпи 
Ех. 
Вакуум пумпи за висок вакуум од 10—3 

Тогг-а, капацитет од 200—300 m3/h во 
состав на агрегат, тристепени 

84.11/2 Компресори 
Ех. 
Безмаслени виј нени едностепени комп-
ресори, капацитет 80 Nm3/mm, прити-
сок до 4 atu. 

84.17/1г Машини и уреди за парење и сушење 
Ех. 
Ротациони вакуум сушилници со два ко-
нуса, зафатнина 250—700 1, работен при-
тисок 5 Тогг-а, за работа во стерилни 
услови за сушење пеницилин 

84.18/26 Машини и уреди за циркулирање или 
пречистување на течности и гасови 
Ех. 
— Апсолутни претфилтери и филтери за 

обработка на компримиран воздух за 
работа во стерилни услови, капацитет 
од 0,6 Nm3/miin до 250 Nm3/min. 

— Рамски филтер преси за филтрирање 
раствор на пеницилин, површина на 
филтрирање^ од 4—200 т ѕ 

— Филтер за пречистување раствор на 
пеницилин, со пречник на порите на 
филтерот 0,2—5 микрони 

84.59/2л Други машини и механички уреди што 
имаат посебни функции, кои не спаѓаат 
во ниеден тарифен број на оваа глава 
Ех. 
Реактори со мешалка, емајлирани, за 
хемиска измена на структурата на моле-
кулите на природни антибиотици во ус-
лови на ниски температури (до —80° С) 
за работа со екстремно корозивни хеми-
калии, капацитет 2 т 3 

Претседател, 
Веселин Ѓурановиќ, с. р. 

908. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот 
закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 50/76), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ 
НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ДОРАБОТКА -
(СУШЕЊЕ, СОРТИРАЊЕ, ВЛАЖЕЊЕ, ФЕРМЕН-

ТАЦИЈА И ДР.) НА ТУТУН 

1. На увозот на производите од долунаведените 
тарифни броеви односно ставови на Царинската 
тарифа — специфична опрема за доработка (суше-
ње, сортирање, влажење, ферментација и др.) на 
тутун, царината ќе се пресметува по стапка од 5%. 
На така пресметаниот износ се додава износот што 
претставува разлика помеѓу царината пресметана 
по стапките пропишани во Царинската тарифа од-
носно во Решението за одредување царински стапки 
на увозот на одредени производи („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 10/73, 45/73 и 61/75) и царината пре-
сметана според стапка од 5%, намален за 50%: 

Тарифен Н а и м е н у в а њ е 
број 

1 2 

84.17/1г Машини и уреди за парење и сушење 
Ех. 
Уреди за континуирано сушење ребра 
на тутун во постапката за обработка 

84.17/1 ѕ Други машини, уреди и слична лабора-
ториска опрема за обработка на мате-
ријали со менување на температурата 
Ех. 
— Ротациони тапанести уреди за кон-

тинуирано кондиционирање (загре-
вање и влажење) на тутун во расту-
р е н состојба во постапката за об-
работка 
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84.19/8 

84.59/26 

— Вакуум комори за кондиционирање 
(влажење и загревање) на тутун во 
бали со помош на вакуум во постап-
ката за обработка 

— Уреди — комори за континуирано 
ферментирање на тутун врз принци-
пот на загревање, ладење и довла-
жување до точно определен процент 
на апсолутна влажност на излегува-
њето на тутун во растурена состојба 
во постапката за обработка 

Машини за дозирање и пакување 
Ех. 
Машини за автоматско дозирање и па-
кување тутун во бали со постапка за 
пресување 
Машини и спрајви за индустријата на 
тутун 
Ех. 
— Машини за режење листови тутун 

на два или три дела во постапката 
за обработка 

— Ротациони тапани за примарно от-
странување на тутунски прав и ми-
нерални честици и сепарација на ту-
тунски прав од минерални честици 
од лист тутун преку сито со вграде-
ни вилушки за стресување тутун 
и рамномерен протек во постапката 
за обработка на тутун 

— Специјални дистрибутерски уреди за 
континуирано распоредување и до-
зирање количества на тутун заради 
сортирање на тутунски лисја во по-
стапката за обработка на тутун 

— Силоси со подвижно дно за конти-
нуирано мешање и одлежување на 
тутун во лист заради уедначување 
на квалитетот и влажноста во пос-
тапката за обработка на тутун 

— Уреди за одвојување ребра од лис-
тови тутун по механички пат и за 
сепарирање по пневматски пат на 
ребра од листови тутун во постапка-
та за обработката 

— Вибрациони сита за секундарно од-
војување минерален прав од тутун-
ски и честици на тутун од тутунски 
прав во постапката за обработка на 
тутун 

Разводни уреди со вградени апарати 
(командни, разводни и сигнални табли, 
пултови и сл.) 
Ех. 
Командно-контролни табли за водење, 
контрола, корекција и заштита на про-
цесот на обработка на тутун. 

2. Ова решение ќе се применува врз увозот 
што се врши од 1 јануари до 31 декември 1977 го-
дина. 

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Е. п. бр. 1058 
29 декември 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

85.19/5 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот за-
кон („Службен лист на СФРЈ" бр. 10/76) Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ 
НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИС-
ТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕНОС И ЕМИТИРА-

ЊЕ НА ТЕЛЕВИЗИСКА И РАДИОПРОГРАМА 

1. На увозот на производите од долунаведените 
тарифни броеви односно ставови на Царинската та-
рифа — специфична опрема што се користи за про-
изводство, пренос и емитирање на телевизиска ира -
диопрограма, царината ќе се пресметува по стапка 
од 5%. На така пресметаниот износ се додава изно-
сот што претставува разлика помеѓу царината пре-
сметана по стапките пропишани во Царинската та-
рифа, односно во Решението за одредување пониски 
царински стапки на увозот на одредени производи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 10/73, 45/73 и 61/75) и 
царината пресметана по стапка од 50/о, намален за 
50%: 

Тарифен 
број Н а и м е н у в а њ е 

'Претседател, 
Веселин Турановиќ, с.р. 

85.01/2а-1 Мерни трансформатори од 10 kg тежина 
Ех. 
Мерен струен трансформатор (клешти за 
мерење струја) 

85.13/ЗД Радиотелефонски приемници и предава-
тели 
Ех. 
— Регистерски примопредаватели 
— Радиотелефонски примопредаватели 

150 MHz 
— Радиотелефонски примопредаватели 

400 MHz 
— Селективно повикување 

85.14/2 Микрофони 
Ех. 
— Микрофони 
— Студиски Микрофони 
— Репортерски Микрофони 

85.14/4 Пот силувани — нискофреквентни 
Ех. 
— Повеќеканални потсилу^вачи 16 канал-

ни магнетофони 
— Потсилувачи на музички инструменти 

85.14/5 Други Микрофони и др. 
Ех. 
Контролно звучни системи (звучни ку-
тии со вграден потсилувач) 

84.15/Зж Други радиотелеграфски и радиотеле-
тонски преносни и приемни апарати и 
ДР. 
Ех. 
— VHF — ТВ предаватели 2/0,2 rf- 2/0,2 

KW 
— UHF — ТВ предаватели 4/0, KW 
— Диплексери за 5 KW 
— Вештачки антени 20 KW/50 ОћМ за 

предаватели 
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— Контролен монитор колор 
— Мултиплексер — Демултипрексер 
— Модулатори 
— Демодулатори 
— Примопредаватели 
— Антени за насочени радиоврски 
— Меѓуфреквентни дистрибутери 
— Брановоди 
— Телефонски мултиплекс и димулти-

плекс 
Антени за радиотелефонски примо-

предаватели 
85.22/2^ Други електронски цевки и др. 

Ех. 
— Електронски уреди за екот и тонски 

ефекти (ехо плочи) 
— Канални филтери и двоканални фил-

тери за симнување шум од магнето-
фонска лента 

— Дигитално затегање 
— Лимитер — компресор на тон 
— Егвализер 
— Студиски миксети со повеќе влезови 
— Електронски генератор на симболи 
— Плочи за екот 
— Преносни миксети 
— Тонски разделници 
— јПал тест сигнал генератор 
— Двоканални филтери за симнување 

шум од магнетофонска лента 
— Видео тест сигнал генератор 

87.03/11 Моторни возила за специјални цели 
Ех. 
Репортажна ТВ кола 

90.08/4 Други апарати за репродукција на слика 
и звук 
Телекино 

90.08/2а Кинематографски камери за филм до 
16 мм 
Ех. 
Филмски камери 16 мм 

90.10/1 Апарати за лаборатории и сл. 
Ех. 
— Проекциони маси за 16 мм 
— Премотувачи 
— Сензитометри 
— Дволентни премотувачи 
— Маси за преглед на филмови 
— Апарати за развивање и зголемување 

на фотографии 
— Ацетонски преси 
— Преси за леплива лента 

90.13/1 Светлосни рефлектори до 10 kW 
Ех. 
Раеветна тела 
— Струен фризолајт — рефлектор 

90.25 Инструменти и апарати за физички и 
хемиски анализи 
Ех. 
Луксметри 

90.28 Електрични и електронски инструменти 
и апарати за мерење, проверување, ана-
лиза и автоматска контрола 
Ех. 
— ТВ демодулатори банд III и IV/V 
— Контролни осцилоскопи 
— Преклопно полиња 
— Видеоскопи со адаптери 
— Електронски термички Обрачи на сила 
— Вобулоскопи за сервисирање на ТВ 

претоварувачи 
— Инструменти за сервисирање на ра-

диотелефонски врски 
— Инструменти за сервисирање и мере-

ње на тонски и безбанд дел од пове-
ќеканални радиотелефонски уреди 

— Портабл осцилоскопи до 200 MHz и до 
10 MHz 

— Променлив коаксијален атенуатор 
12 GHz 1 GHz 

— Адаптери за HF единици 
— Мерачи на изолација 
— Електрични мерачи на отпор на за-

земј Јавање 
— Електрични луксметри 
— Мерачи на распоред на фази 
— Испитувачи на напон CL 36/07 
— Мерни инструменти — електрични 
— Мерни гарнитури за тон 
— Уреди за мерење диференцијал^ ба-

за и помилување 
— Мерни осцилоскопи 
— Монитори во овални форми — осци-

скопи 
— Вектроскопи (осцилоскопи) 

92.05/1 Метални дувачки инструменти 
Ех. 
— Бас кларинети 
— Кларинети „А" и „В" 
— Обои 

92.07 Електромагнетски, електростатички, е-
лектронски и слични музички инстру-
менти 
Ех. 
Синтесајзери со прибор 
— Електрични клавири 

92.11./1 Грамофони 
Ех. 
Студиски грамофони 

92.11/2 Магнетофони 
Ех. 
— Студиски магнетофони — стерео 
— Репортерски магнетофони за синхрони-

зирана работа со филмска камера 
— Репортерски магнетофони 

92.11/5 Други апарати за снимање и репродук-
ција на телевизиска слика и звук, маг-
нетски 
Ех. 
— Магнетоскопи 
— Касетни магнетофони 
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2. Ова решение ќе се применува врз увозот што 
се врши од 1 јануари до ,31 декември 1977 година. 

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Е. п. бр. 1052 
29 декември 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Ѓурановиќ, с. р. 

910. 
Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот 

закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМА-
ЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗ НА СПЕЦИ-
ФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО 
ПРОИЗВОДСТВОТО НА ВЕШТАЧКИ ХЕМИСКИ 

ЃУБРИЊА 

1. Во Решението за намалување на царината 
на увоз на специфичната опрема што се користи 
во производството на вештачки ѓуб.риња („Служ-
,бен лист на СФРЈ", бр. 128/75, 61/75 и 14/77), во 
точка 1 се вршат следните дополненија: 

1) во тарифниот број 84.56/7 по втората али-
неја се додава нова алинеја, која гласи: 

,,— Повеќеетажни сита за класификација на 
вештачките ѓубриња според гранулацијата (Моген-
сенсита)"; 

2) во тарифнио,т број 90.28 по четвртата али-
неја се додава нова алинеја, доја гласи: 

,,— Уреди за ,контрола на исправност на еле-
ктронски уреди — осцилоскопи". 

2. Ова решение ќе се применува врз увозот 
што ќе се изврши од 1 јануари до 31 декември 
1977 година. 

3. Ова решение влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во „Службен лист ' 
на СФРЈ". 

Е. п. бр. 1062 
29 декември 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Турановиќ, с. р. 

911. 
Врз основа на член 29 став 2 од Царинскиот 

закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 
ТРИ ШКОЛСКИ АВИОНИ ШТО СЕ УВЕЗУВААТ 
ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЦЕНТАРОТ ЗА ВОСПИТУ-
ВАЊЕ И НАСОЧЕНО ОБРАЗОВАНИЕ НА КАД-
РИ ВО ВОЗДУШНИОТ СООБРАКАЈ ВО ЗАГРЕБ 

1. Се ослободуваат од плаќање царина три 
Ш К О Л С К И авиони што се увезуваат за потребите 

на Центарот за воспитување и 'насочено образо-
вание на кадри во воздушниот сообраќај во Заг-
реб, од тар. број 88.02/2 на Царинската тарифа. 

2. Ова решение се применува врз увозот на 
школски авиони до 31 декември 1977 година. 

3. Ова решение влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во „Службен лист 
на СФРЈ". 

Е. п. бр. 1061 
29 декември 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Веселин Ѓурановиќ, с. р. 

912. 

Брз основа на член 59 став 1, во врска со член 
13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ"', бр. 39/74), сојузниот сек-
ретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-

ЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „PRALINE" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на списанието „Praline", број 42 од 6 
октомври 1977 година, што излегува на германски 
јазик во Хамбург, Сојузна Република Германија. 

Бр. 650-1-22/573 
4 ноември 1977 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Драшко Јуришиќ, с. р. 

913. 
Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 

13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот сек-
ретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „ABEND ZEITUNG" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на весникот „Abend Zeitung", број 249 
од 26 октомври 1977 година, што излегува на гер-
мански јазик во Минхен, Сојузна Република Гер-
манија. 

Бр. 650-1-22/578 
4 ноември 1977 година 

Белград 

Заменик"сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Драшко Јуришиќ, с. р. 
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914. 
Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 

13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот сек-
ретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „NEUE KRONEN ZEITUNG" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на весникот „Neue Kronen Zeitung", 
број 6253 од 26 октомври 1977 година, што излегува 
на германски јазик во Салцбург, Австрија. 

Бр. 650-1-22/368 
4 ноември 1977 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Драшко Јуришиќ, с. р. 

915. 
Врз основа на член 112 став 1 од Законот за де-

визното работење и кредитните односи со странство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77) Советот на гу-
вернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ПЛАТНИОТ ПРО-
МЕТ СО СТРАНСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ФЕДЕ-
РАЦИЈАТА И НЕЈЗИНИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИ-

ЗАЦИИ 

1. Народната банка на Југославија го врши 
платниот промет оо странство за потребите на феде-
рацијата и нејзините органи и организации. 

2. Платниот промет со странство што го врши 
Народната банка на Југославија ги опфаќа сите пла-
ќања и наплатување со странство по работите на 
федерацијата и нејзините органи и организации. 

3. Покрај работите од точка 1 на оваа одлука, 
Народната банка на Југославија ги врши следните 
работи непосредно врзани за вршење за платниот 
промет со странство за федерацијата и нејзините 
органи и организации: работи на користење и отпла-
тување на странски кредити по кои корисници се 
федерацијата и Народната банка на Југославија; 
работи на исплата на купони за регулирање на др-
жавните долгови и други работи по државни хар-
тии од вредност; специјални девизно-валутни работи 
(откуп и продажба на ефективна странска валута за 
посебни намени, инкасо на странска валута и сл.); 
инкасо на документи како и вршење на потребните 
операции по платниот промет оо странство по кој 
иницијатори се исклучиво странска лица. 

4. Народната банка на Југославија ги врши и 
следните работи од општо значење за платниот про-
мет со странство, и тоа: работи врз изработка на 
збирки на спесимени на чекови, странски банкноти 
и ковани пари, работи врз известување и вештачење 
на фалсификати на странски банкноти и ковани 
пари, работи на изработка информации за пуштање 
во оптек на странски банкноти и ковани пари како 
и работи на замена на динарски банкноти на стран-
ски баратели. 

5. Во вршењето на работите со платниот промет 
со странство од точка 1 на оваа одлука Народната 
банка на Југославија ги применува одредбите од 
Одлуката за начинот на вршење на платниот промет 
со странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 62/77). 

6. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1978 
година. 

О. бр. 97 
23 ноември 1977 година 

Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
д-р Ксенте Богоев, с. р. 

916. 

Врз основа на член 108 од Законот за девизното 
работење и кредитните односи со странство („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 15/77), Советот на гуверне-
рите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ПЛАТНИОТ ПРО-

МЕТ СО СТРАНСТВО 

I. Платен промет во конвертибилни девизи 

1. Платниот промет со странство во конверти-
билни девизи ги опфаќа плаќањата и наплатувања-
та со странство и го вршат банките овластени за ра-
боти со странство преку девизните сметки што се 
водат во земјата и сметките кај банките во стран-
ство и преку сметките на странските банки и други 
странски лица кај банките овластени за работи со 
странство, со употреба на инструменти вообичаени 
во меѓународниот платен промет, а на начинот утвр-
ден со оваа одлука. 

2. Банките овластени за работи со странство, мо-
жат, заради извршување на налози во платниот 
промет со странство, да отворат една на друга де-
визни сметки, во рамките на расположивите сред-
ства, можат да вршат пренос на девизи. 

Банките овластени за девизните работи во зем-
јата не можат една на друга да отвораат девизни 
сметки, туку пренос на девизи вршат преку своите 
сметки кај банките овластени за работи со стран-
ство. 

1) Плаќања на корисници во странство 

3. Плаќањата на корисниците во странство за 
увоз и други намени во конвертибилни девизи, со-
гласно со важечките прописи, се вршат преку бан-
ките овластени за работи со странство, преку акре-
дитиви, дознаки и чек, со поднесување на соодветна 
документација зависно од инструментот на плаќа-
њето. 

Секој налог за плаќање што и се дава на бан-
ката овластена за работи со странство мора да со-
држи елементи потребни за извршување и контрола. 

4. Налогот за плаќање преку документарен а-
кредитив се поднесува на образецот чиј облик и на-
чин на употреба го пропишува Народната банкана 
Југославија со актот за начинот на водење евиден-
ција во платниот промет со странство. 
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При извршувањето на налозите за плаќање но ко-
рисниците во странство преку документарни акредити-
ви се применуваат Еднообразните правила и обичаи за 
документарните акредитиви, усвоени од Меѓународна-
та трговска комора во поглед на дефинициите, ка-
рактерот на обврските што се преземаат со акреди-
тивот, определувањето на степенот на одговорноста 
на банките, начинот на утврдување на исправноста 
на документите, подробностите во врска со осигуру-
вањето, објаснувањето на термините и утврдувањето 
на временските елементи. !При давањето на налози 
на странските банки за отворање на акредитиви, се 
употребува образец еднообразен за сите банки усвоен 
со договорот во рамките на Здружението на банките 
на Југославија, во согласност со Народната банка на 
Југославија. 

Еднообразните правила и обичаи за документар-
ните акредитиви се применуваат во согласност со 
важечките прописи со кои се регулира плаќањето 
на корисниците во странство. Ако со акредитивот не 
се предвидуваат никакви документи како услов за 
исплата, таквиот акредитив не се смета како доку-
ментарен акредитив. Вообичаено барање во поглед 
на документацијата во акредитивот е транспортниот 
документ или записникот за примопредавањето. 

5. Налог за плаќање преку дознака, чек или кре-
дитно писмо се поднесува на образецот чиј облик и 
начин на употреба ги пропишува Народната банка 
на Југославија на начинот предвиден во точка 4 на 
оваа одлука. Во случај на плаќање со чек, банката 
овластена за работи со странство му продава на на-
логодавецот чек влечен на соодветна странска банка. 

6. Врз основа на налогот од точка 4 став 1 и точ-
ка 5 банката што и го дава налогот на странската 
банка ќе изврши пренос на износот на девизите на-
веден во налогот од девизната сметка на налогода-
вецот на соодветните сметки од контниот план за 
банките од кои ќе се извршуваат сите конечни пла-
ќања на корисници во странство, со употреба на 
образецот бр. 746 — Налог за пренос на девизи по-
меѓу корисниците на општествени средства, што е 
отпечатен кон оваа одлука и е нејзин составен дел. 

Налогодавачот може да и даде налог за плаќа-
ње и на банка овластена за девизни работи во зем-
јата во рамките на расположивите средства, која ќе 
го проследи, со целокупната документација и со ба-
рањето до банката овластена за работи со странство 
да го изврши со задолжување на соодветната сметка 
на банката овластена за девизни работи во земјата. 

7. Ако работата и е доверена на надворешнотр-
говска организација на здружен труд, таа органи-
зација ја пријавува работата и дава налог за плаќа-
ње, а крајниот корисник на увозот дозначува по-
критие од својата девизна сметка со пренос на де -
визната сметка на надворешнотрговската организа-
ција кај банката што ќе го изврши налогот за пла-
ќање. Таквиот пренос на девизи помеѓу корисниците 
на општествени средства се врши преку образецот 
од точка 6 на оваа одлука. 

8. Ако крајниот корисник на увозот, односно 
увозникот има право плаќањето на увозот на стоки 
и услуги и другите плаќања да ги изврши со девиз-
ни средства прибавени со купување, крајниот ко-
рисник на увозот претходно ќе купи соодветен из-
нос на девизи, а банката по извршената пресметка 
на купувањето на купениот износ во корист на де-
визната сметка на крајниот корисник ќе постапи на-
таму во смисла на точка 6 од оваа одлука. 

9. Банките овластени за работите со странство 
не се должни да извршуваат налози за плаќање на 
корисници во странство ако не е поднесен доказ за 
уплата на провизијата според тарифата на Народ-
ната банка на Југославија и според тарифите на 
банките овластени за работи со странство. 

3) Наплати од странство за извоз на стоки и услуги 

10. Наплатите од странство за извоз на стоки и 
услуги во конвертибилни девизи се остваруваат со 
дознака, акредитив, инкасо документи и чек. 

Банката овластена за работи со странство преку 
која е остварен девизен прилив доставува до корис-
никот извештај за приливот на девизите со барање 
за распоред на приливот на крајниот корисник 
или на крајните корисници и врши привре-
мено книжење во корист на сметките на обврс-
ките на нераспоредениот прилив во конвертибилни 
девизи. Обликот и начинот на употреба на образе-
цот бр. 743 — Извештај за приливот на девизите го 
пропишува Народната банка на Југославија со актот 
од точка 4 став 1 од оваа одлука. 

11. По приемот на извештајот од корисникот на 
дознаката за распоредот на приливот на крајниот 
корисник или на крајните корисници, банката ов-
ластена за работи со странство му врши исплата на 
крајниот корисник или на крајните корисници со 
одобрување во соодветната сметка кај себе или кај 
друга банка, со затворање на книжењето на при-
времената сметка на обврските за нераспоредениот 
прилив во конвертибилни валути. Тоа книжење се 
врши преку образецот бр. 745 — Налог за пренос на 
девизи, чиј облик и начин на употреба го пропишу-
ва Народната банка на Југославија со актот од точ-
ка 4 став 1 на оваа одлука. 

Постапката од став 1 на оваа точка се примену-
ва и ако крајниот корисник се изјасни дека ги про-
дава девизите, со тоа што во тој случај се врши и 
прекнижување од девизната сметка во корист 
на жиро-сметката на крајниот порисник, преку обра-
зецот бр. 744 — Налог за пренос на динари, што го 
пропишува Службата на општественото книговод-
ство. 

12. Ако девизната сметка на домашно лице — на 
крајниот корисник се води кај банката овластена за 
девизни работи во земјата таа банка ќе изврши кни-
жење во корист на девизната сметка на крајниот 
корисник врз основа на известувањето на банката 
овластена за работи со странство. 

13. Банките овластени за работи со странство на-
платуваат по наплатите што ги извршуваат прови-
зија за одржување на ликвидноста во меѓународните 
плаќања, во случаите утврдени со тарифата на На-
родната банка на Југославија. 

3) Меѓусебни сметковни односи на банките по работи 
на платниот промет со странство 

14, За сите девизни трансакции и преноси на де-
визи помеѓу банките што се вршат согласно со де-
визните прописи се употребува сметката од конт-
ниот план за банките — 700 — Девизни тековни 
сметки на домашните банки и други финансиски 
организации. Таа сметка може да ја отвори секоја 
банка овластена за работи со странство на секоја 
друга банка со исто овластување, како и на банките 
овластени за девизни работи во земјата. Банката 
може кај друга банка за ист вид девизи да има са-
мо една сметка и на таа сметка мораат да бидат кни-
жени сите односи што произлегуваат од меѓусебното 
работење со девизи. 

За книжењата на сметката од став 1 на оваа точ-
ка банките го употребуваат образецот од точка 6 на 
оваа одлука. 

Преку сметката од став 1 на оваа точка се вр-
шат и вирмани помеѓу две банки овластени за рабо-
ти со странство по девизните сметки на организа-
циите на здружен труд и на другите корисници на 
општествени средства, за пренос на средства од де-
визната сметка на сопствениот комитент на девиз-
ната сметка на коминтентот на друга банка. 
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15. Средствата на сметката од точка 14 на оваа 
одлука претставуваат побарување по видување и 
сите налози за располагање со средствата од таа 
сметка мораат прометно да се извршуваат во соглас-
ност со важечките прописи и во рамките на распо-
ложивата состојба на сметката. За промените на 
сметката од точка 14 на оваа одлука банката што ја 
води ја ивестува другата банка доставувајќи и из-
вод, дневно или периодично. 

Сите овластени банки се известуваат меѓусебно 
за единиците на банкарските организации што имаат 
девизни сметки со други домашни банки. 

4) Наплати од странство во корист на физички лица 
16. Наплатите од странство во корист на физич-

ки лица се остваруваат преку дознаки, меѓународни 
поштенски упатници, чекови од сите видови, кредит-
ни писма, лични акредитиви и кредитни карти во 
конвертибилна валута. 

17. Дознаките од странство во конвертибилна ва-
лута преку банките овластени за работи со стран-
ство се извршуваат со исплата на динарска против-
вредност на корисникот или со одобрување во де-
визната сметка на корисникот, односно во девиз-
ниот штеден влог на граѓаните. 

Чековите од странство во конвертибилни валу-
ти во корист на граѓани се извршуваат со праќање 
на наплата и со исплата по одобрувањето во смет-
ката кај странската банка, или, по оцена и на ризик 
на овластената банка, со исплата во динари, односно 
со пренос на девизната сметка или на девизниот 
штеден влог на граѓаните на начинот од став 1 на 
оваа точка. 

Меѓународните поштенски упатници се извр-
шуваат преку поштите со исплата на динари на ко-
рисниците по куповните курсеви, а ако корисникот 
бара одобрување во девизната сметка или во девиз-
ниот штеден влог на граѓаните, може тоа право да 
го оствари врз основа на купон од упатница кај 
овластената банка или друга финансиска организа-
ција во пропишаниот рок. 

Исплатата на кредитни писма и лични акреди-
тиви што гласат на конвертибилна валута се врши 
согласно со правата на корисникот на девизите, по 
оцена и на ризик на овластената банка. 

18. Народната банка на Југославија, по потреба, 
дава упатства за единствено извршување на напла-
тите од странство во корист на физички лица. 

II. КЛИРИНШКИ ПЛАТЕН ПРОМЕТ 

19. Народната банка на Југославија го врши 
платниот промет со земјите со кои се склучени кли-
риншки платни спогодби и други спогодби и аран-
жмани врз кои се применува клириншкиот начин 
на работење и плаќање, ако тоа во наведените спо-
годби и аранжмани е изречно определено. 

Народните банки на републиките и народните 
банки на автономните покраини извршуваат плаќа-
ња на корисници во странство во рамките на кли-
риншките платни спогодби по налозите на банките 
овластени за работи со странство, врз основа на 
овластувањата од Народната банка на Југославија, 
од име и за сметка на Народната банка на Југославија. 

Домашните лица даваат налози за плаќање и 
барање за наплатување од став 1 на оваа точка ис-
клучиво на банките овластени за работи со стран-
ство. 

20. Налозите од странство за исплата на корис-
ниците во Југославија во платниот промет од точ-
ка 19 став 1 од оваа одлука ги прима и извршува 
Народната банка на Југославија. Исплатата на ко-
рисниците во Југославија се врши во девизата што 
е договорена со односната спогодба, преку банката 
овластена за работи со странство. 

Врз основа на налогот примен од странска бан-
ка, Народната банка на Југославија ги упатува до 
корисникот дознаките и извештајот за приливот на 
девизите во точка 10 на оваа одлука и истовремено 
и одобрува на соодветната сметка на банката овлас-
тена за работи со странство износот наведен во на-
логот. 

Ако е во прашање исплата по акредитив или по 
инкасо документи под корисник, во смисла на оваа 
одлука, се подразбира банката овластена за работи 
со странство кај која акредитивот е отворен или кој 
ги испратила документите на наплата. 

Банката овластена за . работи со странство е 
должна, врз основа на извештајот примен од Народ-
ната банка на Југославија за приливот на девизите 
по основ на акредитиви или инкасо документи, да 
упати до корисникот на прил,ивот веднаш, а најдоц-
на )во рок од три дена од денот на приемот, сметај-
ќи го и денот на приемот, извештај за приливот на 
девизите. Врз основа на извештајот за приливот на 
девизите, банката овластена за работи со странство 
ќе ја за должни сметката на Народната банка на 
Југославија и ќе и одобри на сметката на обврските 
за нераспоредениот прилив во пресметковните валу-
ти, без оглед кој го упатил до корисникот на прили-
вот извештајот за приливот на девизите. Кога ќе ја 
прими диспозицијата од корисникот на приливот, 
банката овластена за работи со странство во с^ ќе 
постапи како налогот за плаќање да го примила не-
посредно од странска банка. 

Ако Народната банка на Југославија упатила до 
корисникот на приливот извештај за приливот на 
девизите, корисникот диспозицијата ќе и ја даде на 
банката овластена за работи со странство, која е на-
ведена во налогот на Народната банка на Југосла-
вија. Народната банка на Југославија може да из-
врши исплата на корисникот на приливот преку 
поштата во динари ако корисникот е физичко лице. 

21. Народната банка на Југославија со посебно 
упатство то регулира вршењето на платниот промет 
со земјите со кои се склучени клириншки платни 
спогодби или други слични спогодби и аранжмани. 

III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

22. Народната банка на Југославија пропишува, 
по потреба, единствени инструменти и обрасци на 
платниот промет со странство, усогласени со потре-
бите на статистичкото опфаќање и дава, по потреба, 
упатства за единствено вршење на платниот промет 
со странство. 

23. Со денот на ^влегувањето во сила на оваа 
одлука престанува да важи Одлуката за организа-
цијата на работите на платниот промет со странство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр.56/72). 

24. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 
1978 година. 

О. бр. 98 
23 ноември 1977 година 

Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
д-р Ксенте Богоев, с. р. 
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917. 
Брз основа на член 189 ст. 2 и 3 од Законот за 

девизното работење и кредитните односи со стран-
ство (Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77) во врска со 
Одлуката за методологијата и критериумите за утвр-
дување и за методологијата за следење на оствару-
вањето на проекциите на платнобилансните позиции 
и на проекциите на девизнобилансните позиции на 
републиките, односно автономните покраини во 
единствената проекција на платниот биланс и на 
девизниот биланс на Југославија за 1978 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 56/77), Советот на 
гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА ЗА 
ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО И ЗА ДРУ-
ГИТЕ ПОДАТОЦИ ОД ОБЛАСТА НА ДЕВИЗНОТО 
РАБОТЕЊЕ И ЗА РОКОВИТЕ ЗА ДОСТАВУВАЊЕ 

ИЗВЕШТАИ И ПОДАТОЦИ ЗА ПЛАТНИОТ 
ПРОМЕТ 

1. Народната банка на Југославија, народните 
банки на републиките и народните банки на авто-
номните покраини водат евиденција за платниот про-
мет со странство и за другите податоци од областа 
на девизното работење, на начинот утврден со оваа 
одлука. 

Овластените банки, организациите на здружен 
труд и другите правни лица се должни да доставу-
ваат до народната банка на републиката, односно 
до народната банка на автономната покраина по-
требни податоци на обрасците на платниот промет 
што се отпечатени кон оваа одлука и се нејзин 
составен дел. 

Податоците на обрасците од став 2 на оваа точ-
ка организациите на здружен труд и другите прав-
ни лица ги доставуваат, преку овластената банка за 
вршење работи на платниот промет со странство, 
до народната банка на републиката, односно до на-
родната банка на автономната покраина. 

2. Евиденцијата од точка 1 на оваа одлука ги 
опфаќа состојбата на сметките и прометот што е 
извршен преку сметките во конвертибилни девизи, 
преку клириншки сметки, сметки на ефективни 
странски валути, како и други сметки од областа 
на девизното работење. 

3. Евиденцијата од точка 1 на оваа одлука мора 
да ги содржи следните податоци: 

А. ТЕКОВНИ ТРАНСАКЦИИ 
П р и л и в 
1. Прилив на девизи од извоз на стоки 
2. Прилив на девизи од сообраќај и услуги 

2.1. транспорт 
2.2. осигурување и реосигурување 
2.3. инвестициони работи во странство 
2.4. застапничка провизија 
2.5. други услуги 

3. Прилив на девизи по нестоковни основи 
3.1. туризам 
3.2. работници и иселеници 
3.3 социјални примања 

4. Прилив на девизи од камати 
5. Прилив на девизи по основ на други тековни 

трансакции 

О д л и в 
1. Одлив на девизи за увоз на стоки 

1.1. репродукција 
1.2. опрема 
1.3. широка потрошувачка 
1.4. друго 

2. Одлив на девизи за сообраќај и услуги 
2.1. транспорт 
2.2. осигурување и реосигурување 

2.3. инвестициони работи во странство 
2.4. застапничка провизија 
2.5 други услуги 

3. Одлив на девизи по нестоковни основи 
3.1. патувања за службени цели 
3.2. претставништва 
3.3. исплати од девизни сметки на граѓани 

4. Одлив на девизи за камати 
5. Одлив на девизи по други тековни трансакции 

Б. ФИНАНСИСКА ПРЕСМЕТКА СО СТРАНСТВО 
С р е д с т в а 
1. Суфицит на девизниот биланс 
2. Користење на странски стоковни и финансиски 

кредити 
3. Наплати по дадени финансиски кредити на 

странство 
4. Арбитража 
5. Друго (дотации помеѓу сметки, учество на 

странски лица во домашни организации, по-
к р и е ј а по лоро-акредитиви, курсни разлики 
и др.) 

П л а ќ а њ а 
1. Дефицит на девизниот биланс 
2. Отплати на странски стоковни и финансиски 

кредити 
3. Дадени финансиски кредити на странство ' 
4. Арбитража 
5. Друго (дотации помеѓу сметки, учество на до-

машни организации во странски претприЈатија, 
покритија по ностро-акредитиви, курсни раз-
лики и др.) 

Д в и ж е њ е н а д е в и з н и т е р е з е р в и и 
н а с р е д с т в а т а н а к л и р и н ш к а т а с м е т-
к а 
1. Побарувања во странство на сметките во кон-

вертибилни девизи 
2. Хартии од вредност 
3. Монетарно злато 
4: Ефективни странски валути и чекови 
5. Побарувања, односно должења на клириншки-

те сметки 
4. Податоците на обрасците според точка 1 од 

оваа одлука се доставуваат во следните рокови: 
1) организациите на здружен труд и другите 

правни лица — во рок од 10 дена од денот на прие-
мот на извештајот за пристигањето на приливот на 
девизи (кај наплати), односно веднаш при и з о с т а -
вувањето на налогот до овластената банка за пла-
ќање во странство (кај плаќање); 

2) овластените банки — во рок од 5 дена од де-
нот на извршеното книжење на налогот за плаќање, 
односно наплата. 

5. Овластените банки се должни да доставуваат 
до Народната банка на Југославија податоци за сос-
тојбата и прометот на девизи на своите сметки кај 
странски кореспонденти и за состојбата и прометот 
во ефективните странски валути, и тоа со дневен 
извештај на образецот „Извештај за состојбата и 
прометот". 

6. Техничко упатство за пополнување на образе-
цот од точка 1 на оваа одлука и кодекс на шифрите 
дава Народната банка на Југославија. 

7. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 
1978 година. 

О. бр. 96 
26 декември 1977 година 

Белград 
Претседател 

на Советот на гувернерите 
гувернер 

на Народната банка на Југославија, 
д-р Ксенте Богоев, с. р. 
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918. 
Врз основа па член 7, ст. 1 и 2 од Законот за 

Народната банка на Југославија и за единственото 
монетарно работење на народните банки на репуб-
ликите и на народните банки на автономните по-
краини („Службен лист на СФРЈ" бр. 49/76), во вр-
ска со ЧЛ. 56 183, 188 и 195 став 1 од Законот за де-
визното работење и кредитните односи со странство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77), Советот на гу-
вернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОТКУПОТ И ОБРАЌАЊЕТО НА ЕФЕКТИВ-

НИ СТРАНСКИ ПАРИ 

1. Народната "банка на Југославија купува ви-
шоци на ефективни странски пари на меѓубанкар-
ски состанок, според курсот утврден за ефективни-
те странски пари, а во согласност со потребите за 
одржување на општата ликвидност во меѓународни-
те плаќања. 

Откупените ефективни странски пари Народна-
та банка на Југославија ги отправа во странство и 
ги полага на свои девизни сметки во странство. 

2. Работите на откупот на ефективни странски 
пари ги вршат овластените менувачи, банките ов-
ластени за вршење на девизно-валутни работи во 
Југославија и банките овластени за вршење работи 
на платниот промет со странство и кредитни работи 
со странство. 

Работите врз отправање на ефективни странски 
пари во странство ги вршат само банките овластени 
за вршење работи на платниот промет со странство 
и кредитни работи со странство, запишани во посеб-
ниот регистар што се води кај Народната банка на 
Југославија. 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 
а ќе се применува до 31 март 1978 година. 

О. бр. 99 
26 декември 1977 година 

Белград 
Претседател 

на Советот на гувернерите 
гувернер 

на Народната банка на 
Југославија 

д-р Ксенте Богоев, с. р. 

919. 
Врз основа на член 108 од Законот за девизното 

работење и кредитните односи со странство („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 15/77), Советот на гувер-
нерите пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ СО ЗЕМ-
ЈИТЕ СО КОИ СЕ СКЛУЧЕНИ КЛИРИНШКИ 
ПЛАТНИ СПОГОДБИ ИЛИ ПОСЕБНИ АРАН-

ЖМАНИ 

Заради извршување на обврските што произ-
влегуваат од меѓудржавните платни спогодби или 
аранжмани, што ги склучила Народната банка на 
Југославија со странски банки, што од своите вла-
ди се овластени да го вршат клириншкиот платен 
промет, со ова упатство поблиску се определуваат 
начинот на вршење на клириншкиот платен промет, 
видовите и употребата на инструментите за пла-
ќање, како и правата и обврските на учесниците 
во платниот промет. 

Со клириншките платни спогодби се прецизи-
рани основите по кои може да се врши плаќање 
преку клириншки сметки, а со банкарските аран-
жмани поблиску се определени видот и начинот 
на употреба на инструментите за плаќање. 

Како инструменти за плаќање можат да се 
употребат: 

— чек 
— кредитно писмо 
— налог за плаќање (дознака) 
— документарен акредитив. 

1. ЧЕК И КРЕДИТНО ПИСМО 

1.1. Ностро чекови и кредитни писма 
Банката овластена за работи со странство мо-

же да влече чекови и кредитни писма врз товар 
на клириншката сметка на Народната банка на 
Југославија само ако од неа е изречно овластена 
за тоа. 

Овластување за издавање на чекови и кредит-
ни писма што гласат на пресметковна валута и се 
плативи врз товар на сметката на Народната бан-
ка на Југославија кај странска банка — клириншки 
кореспондент може да побара банката овластена за 
вршење на платниот промет со странство и банката 
овластена за девизни работи во земјата, како и 
нивните деловни единици. Во едно место овласту-
вање може да побара само една деловна единица 
на банка. Експозитурите не можат да поднесат ба-
рање за добивање на овластување. 

Барањето за издавање на овластување банката 
овластена за работи со странство го поднесува до 
надлежната народна банка. Барањето треба да со-
држи образложение поради кои причини се бара 
овластувањето, гаранција дека веднаш ќе се намири 
побарувањето на Народната банка на Југославија 
што ќе настане поради исплата на чек или на кре-
дитно писмо што ќе го издаде банката, точен назив 
на банката што било со печат, било со машина 
ќе се стави врз чековите и кредитните писма, како 
и називите на клириншките кореспонденти на На-
родната банка на Југославија на кои банката има 
намера да влече чекови и кредитни писма. 

Надлежната народна банка ќе ја оцени оправ-
даноста на барањето на банката овластена за работи 
со странство и со свое мислење ќе го достави бара-
њето за издавање на овластување до Народната 
банка на Југославија — Одделение на платниот 
промет со странство. 

Ако банката овластена за работи со странство 
има повеќе деловни единици, овластувањето важи 
само за онаа деловна единица за која е издадено. 
Ако, пак, Народната банка на Југославија издаде 
овластување за централа на банката, тоа овластува-
ње не важи и за деловните единици на таа банка. 
Заради тоа ако постои потреба да се прибави овлас-
тување за повеќе деловни единици на една банка, 
односната банка ќе се обрати до Народната банка 
со барање за издавање на овластување за секоја 
деловна единица посебно. 

Ако деловна единица на банка овластена за ра-
боти со странство сака да има овластување, ќе упа-
ти такво барање преку заедничките служби. Бан-
ката овластена за работи со странство барањето на 
својата деловна единица ќе го достави до надлеж-
ната народна банка со писмо кон кое ќе достави 
и своја гаранција со која ќе гарантира дека — ако 
деловната единица на својата сметка нема потребни 
средства за намирување на побарувањата на Народ-
ната банка на Југославија — ќе го намири долгот 
на првото барање од Народната банка на Југосла-
вија. 

Применото барање Народната банка на Југосла-
вија — Отсек за клиринг го регистрира кај себе и, 
ако нема пречки, Народната банка на Југославија 
ќе упати до својот клириншки кореспондент писмо 
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— овластување со кое ќе го извести дека подно-
сителот на барањето е овластен ,да може да влече 
чекови и кредитни писма врз товар на клириншката 
сметка на Народната банка на Југославија. Копија 
од тоа овластување ќе достави до подносителот на 
барањето и до надлежната народна банка. 

Кога ќе ја прими копијата од овластувањето, 
банката овластена за работи со странство треба да 
упати до странската банка до која е доставено овла-
стувањето спесимени на потписи, повикувајќи се 
на бројот и датумот на овластувањето од Народната 
банка на Југославија, а ако во односната земја има 
и други овластени банки, по спогодба со клирин-
шкиот кореспондент, ќе упати спесимени на пот-
писи и до тие банки. Од странската банка ќе поба-
ра да и достави свои спесимени на потписи. Кога 
ќе се изврши размена на спесимени на потписи, 
овластувањето може да биде употребено. 

За човековите и кредитните писма банката што 
добила овластување може да употреби само образец 
што го издала Народната банка на Југославија. За-
ради тоа од Народната банка на Југославија — Отсек 
за клиринг, по испраќањето на спесимените на пот-
писи, ќе побара со требување потребно количество 
на обрасци што се водат под броевите: 

— 760 а — чек; 
— 1463 а — кредитно писмо 
Во требувањето треба да се наведе точна ад-

реса (и поштенски број) на која треба да се изврши 
испорака и изјава дека веднаш ќе се намири вред-
носта на обрасците и поштенските трошоци. 

Обрасците за чековите и кредитните писма ју-
гословенските банки не можат една на друга да 
ги позајмуваат ниту отстапуваат. Деловните еди-
ници на една банка не можат една на друга об-
расците да ги отстапуваат ниту позајмуваат. 

Секоја измена на називот на банката, односно 
на називот на седиштето на банката, повлекува 
престанување на важењето на порано даденото 
овластување, ако овластената банка навремено не 
побара од Народна банка на Југославија преку над-
лежната народна банка да се изврши соодветна из-
мена во овластувањето. 

За издадениот чек или кредитно писмо банката 
овластена за работи со странство наплатува од ли-
цето по чиј налог тоа е издадено, противвредност 
на износот на кој чекот или кредитно писмо гласи 
во динари според курсот што е во сила на денот 
кога чекот или кредитното писмо е издадено. На-
платениот износ на динари го задржува кај себе. 
За издадениот чек или кредитно писмо не ја из-
вестува Народната банка на Југославија. 

Врз основа на известувањето од странската бан-
ка — клириншки коренспондент за исплата по че-
кот или кредитното писмо, Народната банка на Ју-
гославија ја наплатува од банката што го издала 
чекот или кредитното писмо противвредноста на 
исплатениот износ во динари според курсот што 
важел на денот на издавањето на чекот или кре-
дитното писмо. Народната банка на Југославија 
оваа наплата ја извршува со задолжување на жиро-
сметката на банката кај Службата на општестве-
ното книговодство. 

Ако корисникот на чек или на кредитно писмо, 
чекот односно кредитното писмо и го врати на бан-
ката што го издала со барање да се анулира де-
лумно или целосно (при што кај чекот доаѓа пред-
вид само целосна анулација), односно со барање 
средствата да му се вратат на налогодавецот, банка-
та спроведува постапка за анулација, а противвред-
носта во динари, што му одговара на анулираниот 
износ според курсот што важел на денот на изда-
вањето на односниот чек или кредитното писмо, 
му ја враќа на налогодавецот. 

1.2. Лоро чекови и кредитни писма 

Народната банка на Југославија' гарантира за 
исплатата на секој банкарски чек или кредитно 
писмо што од странска банка — нејзин клириншки 
кореспондент. е влечен за неа, ако односното вле-
чење во се е исправно (и според формата и според 
содржината). 

Народната банка на Југославија не гарантира за 
исплатата на чек или кредитно писмо што е вле-
чен на неа од странска банка која не е нејзин 
клириншки кореспондент или ако чекот односно 
кредитното писмо е влечено од страна на странска 
банка нејзин клириншки кореспондент на некоја 
југословенска овластена банка. 

Секоја банка овластена за работи со странство 
што го добила овластувањето од точка 1.1. од ова 
упатство е должна на корисникот на чекот или 
кредитното писмо од став 1 на оваа точка да му 
изврши исплата кога корисникот ќе и се пријави 
и легитимира. Исплатата се врши согласно со ва-
жечките девизни прописи. За извршената исплата 
банката што ја извршила исплатата ќе се рамбур-
сира на Народната банка на Југославија. Банката 
или деловната единица на банка ако го нема ов-
ластувањето од точка 1.1. од ова упатство, не е 
овластена да врши исплати по лоро чекови и кре-
дитни писма. 

1.3. Општи одредби 

Во поглед исправноста на чек и кредитно пи-
смо, начинот на пресметка и др. важат општите 
упатства што ги регулираат прашањата за употреба 
на чек и кредитно писмо во платниот промет со 
странство, ако тие прашања со ова упатство не се 
регулирани на друг начин. 

Чек или кредитно, писмо не можат да се упо-
требат за плаќање на стоки и услуги, туку само 
за патнички (туристички) промет. 

Во патничко — туристичкиот промет се упо-
требуваат и „патнички" чекови што гласат на ди-
нари и „,,патнички" чекови што гласат на нацио-
нални валути на одделни клириншки земји (изда-
нија на клириншки места или централни банки на 
односната земја). Работењето со овие чекови е ре-
гулирано со посебни упатства. 

2. НАЛОЗИ ЗА ПЛАЌАЊЕ - ДОЗНАКИ 

2.1. Налози за плаќање од странство 

2.1.1. Извршување на налози 

Налози за плаќање на корисници во Југосла-
вија издадени од странски банки — клириншки ко-
респонденти, прима и извршува исклучиво Народ-
ната банка на Југославија. 

Народната банка на Југославија ги извршува 
налозите примени од клириншките кореспонденти 
ако се во согласност со односната платна спогодба 
и со важечките девизни прописи. Налогот што не 
е во согласност со платната спогодба и со важеч-
ките девизни прописи, Народнала банка на Југо-
славија ќе го врати до банката што и го доставила. 

При извршувањето на налозите, Народната 
банка на Југославија постапува исклучиво според 
инструкциите што се наведени во налогот на стран-
ската банка. Ако корисникот на дознаката изјави 
дека тоа не се однесува на него, Народната банка 
на Југославија ќе бара инструкции од странската 
банка. 

Исплатата на корисникот на дознаката ќе му 
биде извршена преку овластената банка што е 
наведена на налогот на странската банка. Ако во 
налогот не е наведена овластената банка, исплата-
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та на корисникот на дознаката ќе му се изврши 
преку банката што има седиште во местото во 
кое е седиштето на корисникот. Со употреба на 
образецот 743 Народната банка на Југославија ја 
известува банката овластена за работи со стран-
ство за одобрување во девизната сметка и корис-
никот на дознаката за приливот на девизите. 

Кога банката овластена за работи со странство 
ќе го прими од Народната банка на Југославија 
извештајот за одобрувањето (образец 743), ја за-
должува Народната банка на Југославија на смет-
ката кај себе и истиот износ и го одобрува на 
сметката 2543 — Обврски за нераспоредениот при-
лив во пресметковни валути. 

Ако е во прашање дознака што се однесува на 
покритие за документарна наплата банката овла-
стена за работи со странство ќе испостави нов об-
разец 743 на име на корисникот на наплатата, со 
повикување на бројот и датумот на одобрувањето 
од Народната банка на Југославија, со тоа што ги 
внесува и оние податоци со кои не располагала 
Народната банка на Југославија. 

Народната банка на Југославија провизијата 
(надоместот) и евентуалните трошоци ги напла-
тува веднаш со задолжување на жиросметката на 
банката овластена за работи со странство. 

Ако е во прашање плаќање во корист на фи-
зичко лице државјанин на СФРЈ, Народната бан-
ка на Југославија ја извршува исплатата соглас-
но со девизните прописи преку поштата, или пре-
ку банката овластена за работи со странство (на 
истиот начин како кај дознаките во корист на 
правни лица). 

2.1.2. Сторно на налог 
Делумно или целосно враќање на дознака мо-

же да се изврши само преку Народната банка на 
Југославија. Овластената банка на која корисни-
кот на дознаката и издава дознака за поврат ќе 
побара од корисникот образложение, примероците 
два и три од образецот 743 и оригиналот од обра-
зецот 745. По приемот на налогот, банката овла-
стена за работи со странство доставува до На-
родната банка на Југославија налог за поврат, ов-
ластување за задолжувањето на девизната сметка 
и образложение од корисникот на дознаката. 

Налог за поврат на дознаката овластената бан-
ка и дава на Народната банка на Југославија со 
писмо со следната содржина: 

„НАРОДНА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 
ОТСЕК ЗА КЛИРИНГ 

Булевар револуциј е бр. 15 

Дознака од 
број од 
на износ од 

На барање од (1) 
ве молиме да извршите поврат на дел од дознаката 
(или на дознаката) во рубрумот. Ве овластуваме за 
износот од: да не задолжите во 
нашата девизна сметка (2) кај вас. 
Наведениот износ му се враќа на налогодавецот 
врз основа на образложението од корисникот на 
дознаката. 

На име надоместот на провизијата и трошоците 
уплативме во ваша корист динари (3) . 
Како доказ прилагаме заверена копија од налогот 
за пренос. 

Во прилог ви доставуваме писмено образложе-
ние од корисникот на дознаката и примероците 2 
и 3 од образецот 743." 

Објаснување: (1) — назив на корисникот на 
дознаката и (2) — износ што се враќа во валута). 

АКО е во прашање поврат на дел или на цела 

дознака што е примена од странство по основ на 
покритие на акредитив, а исплатата на корисникот 
на акредитивот не е извршена, овластената банка 
нема во писмото да ги внесе зборовите: „примероци-
те 2 и 3 од образецот 743 и оригиналот од образе-
цот 745". 

Во сите случаи, во корист на Народната банка 
на Југославија треба да се уплати и соодветен 
износ на динари за провизија (надоместот). Ако 
се враќа целиот износ, пред да го одобри овла-
стената банка примениот износ на сметката на 
корисникот или пред да изврши исплата на бла-
гајна, повратот на дознаката Народната банка на 
Југославија ќе го изврши без провизија (надомест). 

Посебниот налог за пренос со кој се уплатува 
надоместот и трошоците треба, покрај другото, ка-
ко основ да содржи: 

„На име надомест и трошоци за поврат по 
дознаката: од (1) број (2) 
од на барање од 
(3) , за (4) 

Објаснение: (1) — назив на земјата; (2) — број 
и датум на налогот на одобрението од Народната 
банка на Југославија; (3) — назив на корисникот 
на дознаката; (4) — износ во валута со ознака на 
валутата (СССР О?, Ш ОЈ, 1ЈЅА I, итн.). 

Ако се врши делумен поврат, Народната бан-
ка на Југославија ќе изврши исправка на образе-
цот 743, намалувајќи го износот на приливот за 
износот на повраток и ќе со врати до банката ов-
ластена за работи со странство. Ако корисникот 
на дознаката веќе извршил правдање на износот, 
банката овластена за работи со странство наме-
сто примероците 2 и 3 од образецот 743 доставува 
до Народната банка на Југославија потврда од 
девизната документарна контрола на надлежната 
народна банка во која се наведува, покрај зем-
јата, бројот и датумот на одобрението од Народна-
та банка на Југославија и износот во пресметков-
ната валута на кој гласело одобрението и нази-
вот на корисникот, како и изјава дека приме-
роците 2 и 3 од образецот 743 и оригиналот од 
образецот 744 се исправени, т.е. дека износот на 
приливот е намален за износот што се враќа. 
Оваа потврда Народната банка на Југославија ќе 
ја задржи кај себе. Во случаите во кои се врши 
поврат на дел од дознака што претставува по-
критие по акредитив, постапката во с^ е иста во 
поглед давањето налог на Народната банка на Ју-
гославија и уплатата на надомест како кај дру-
гите дознаки". 

Оригиналот од образецот 745 ќе го исправи 
банката овластена за работи со странство и за 
тоа ќе ја извести надлежната народна банка и 
Народната банка на Југославија, заради исправка 
на податоците за приливот. 

2.2. Налози за плаќање во странство 

2.2.1. Извршување на налози 

Налозите на домашни лица за плаќање на ко-
рисници во странство ги извршуваат Народната 
банка на Југославија, народните банки на репуб-
ликите и народните банки на автономните покра-
ини. 

2.2.2. Постапка на налогодавецот и банката 
овластена за работи со странство 

Налогодавецот (домашно физичко или правно 
лице) налогот за плаќање во странство, на про-
пишаниот образец, и го предава на една од ов-
ластените банки со налог таа да ги преземе по-
требните дејствија за да се изврши плаќање на 
странскиот корисник. Истовремено ќе уплати во 
корист на сметката на овластената банка покритие 
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во девизи ((пресметковна валута или друга деви-
за што е предвидена со односната платна спогод-
ба или со посебен аранжман) и соодветен износ во 
динари за провизија, како и за евентуални тро-
шоци. 

Овластената банка ќе го прими налогот за 
извршување на дознаката само ако се исполнети 
сите услови за извршување на односното плаќање 
во странство (предвидени со важечките девизни 
прописи). По приемот на налогот и на соодветните 
документи што се предвидени со упатствата на 
Народната банка на Југославија, овластената бан-
ка ќе и даде налог за извршување на дознаката 
на надлежната народна банка, прилагајќи ги пот-
ребните документи. 

Банката овластена за работи со странство за 
покрите на дознаката ги употребува средствата што 
ги има на сметката кај Народната банка на Југо-
славија. Заради тоа упатува налог до Народната 
банка на Југославија — Отсек за клиринг на неј-
зината сметка да го блокира соодветниот износ 
и да ја извести надлежната народна банка дека 
средствата се обезбедени. Во налогот до Народ-
ната банка на Југославија — Отсек за клиринг 
мора да ги наведе: земјата во која се врши пла-
ќањето, називот на налогодавецот, износот во де-
виза со ознака на девизата што треба да го бло-
кира и називот на народната банка на која треба 
да и се стават средствата на располагање. По 
приемот на налогот, Народната банка на Југо-
славија — Отсек за клиринг, ако има располо-
живи средства на сметката односно овластената 
банка, ќе го блокира определениот износ и ќе ја 
извести надлежната народна банка со писмо во 
два примерока (оригинал и копија) дека има 
средства за извршување на односниот налог за 
плаќање. 

Како налог за плаќање југословенската овла-
стена банка го доставува до народната банка ис-
полнетиот образец 795 (издание на Народната бан-
ка на Југославија). 

Овластената банка ги потпишува сите при-
мероци од обвразецот 795, освен 1 и 2, потврдувај-
ќи ја со тоа исправноста на внесените податоци 
и доставуваат потребен број примероци до народ-
ната банка. 

Во случаите во кои налогот треба да се из-
врши телеграфски, овластената банка на врвот од 
образецот 795 видно ќе напише: „ТЕЛЕГРАФСКИ". 

АКО банката што дава налог за извршување 
на дознаката нема средства на девизната сметка 
во пресметковна валута кај Народната банка на 
Југославија, може за сметка на налогодавецот, а 
во свое име, да го купи потребниот износ на пре-
сметковната валута. Купувањето на пресметков-
ната валута заради покритие за дознака се врши 
на тој начин што банката што го дава налогот 
за извршување на дознаката со општ налог за 
пренос, за секоја дознака, посебно ќе зд уплати 
на народната банка противвредност на износот на 
дознаката во динари според курсот што важи 
на денот на предавањето на народната банка на 
исправниот налог за дознака. Истовремено и упла-
тува на народната банка со општ налог за пренос 
соодветен износ на име провизија и евентуални 
трошоци. 

Во налогот за пренос со кој се врши купу-
вање на пресметковната валута на име покритие 
за дознаката како цел на дознаката треба да се 
наведе следниот текст: 
„заради купување 

(износ зо пресметковна валута 
со ознака јна валутата) ј 

за покритие на налогот за плаќање во 
(земја) 

што ви го доставивме на , по налог од 
(датум) 

(назив на налогодавецот) , 

Во налог за пренос со кој се врши уплата на 
провизијата и евентуалните трошоци како цел на 
дознаката треба да се наведе: 

„за провизија дин. и за трошоци дин. 
по дознаката на 

(изнор во девиза со (ознака 
, 1на девизата) 

што на ви го доставивме заради пла-
(датум) 

ќање во , по налогот од 
(земја) (назив на налогодавецот) 

Кон налогот за извршување на дознаката бан-
ката овластена за работи со странство доставува до 
народната банка покрај документите што се пред-
видени со девизните прописи и копија од писмото, 
или телеграмата, со која од Народната банка на 
Југославија побарала блокирање на девизната 
сметка заради обзебедување покритие, или од 
Службата на општественото книговодство заверена 
копија од општиот налог за пренос со кој уплатила 
соодветен износ во динари заради купување на 
пресметковна валута, и од Службата на опште-
ственото книговодство заверена копија од општиот 
налог за пренос со кој уплатила соодветен износ во 
динари за провизија и трошоци. 

Образец 795 (прилог 4) 

Образецот 795 е издание на Народната банка на 
Југославија и може да се употребува само за из-
вршување на плаќања преку нејзината клириншка 
сметка. Печатење може да врши само Народната 
банка на Југославија. — Овластените банки можат 
да се снабдеваат со потребно количество на тие об-
расци преку Народната банка на Југославија — Отсек 
за клиринг на тој начин што до Народната банка на 
Југославија ќе упатат писмо со кое ќе го бараат по-
требниот број комплети, а ако е тоа потребно — и 
определен број копии. Во писмото мораат да се на-
ведат точниот назив и адресата на банката (место 
улица и број и поштенски број) и изјава дека ќе ја 
намират сметката за испратените обрасци најдалеку 
во рок од 10 дена од денот на нејзиниот прием. 

Комплетот на образецот се состои од 6 (шест) 
нумерирани примероци (оригинал и 5 копии). 

Образецот 795 се печати на странски јазик и 
мора да биде пополнет на странски јазик. 

Пополнувањето на овој образец се врши на 
следниот начин: 

1) називот на местото, датумот, називот на на-
родната банка и бројот на налогот ги пополнува 
народната банка што го упатува налогот до стран-
ската банка; 

2) називот на странската банка — клириншки 
кореспондент (по зборот „а . . . " ) го запишува овла-
стената банка според списокот на клириншките ко-
респонденти (прилог 1); 

3) по зборот „Сотр1е" југословенската овластена 
банка ќе го запише називот на клириншката смет-
ка како што е наведен во прилогот 1, водејќи при 
тоа сметка дека, зависно од платната спогодба, од 
договорот помеѓу купувачот и продавачот и де-
визните прописи, плаќањето треба да биде извр-
шено преку определената клириншка сметка (напр. 
с1еагтѕ еп (1о11агѕ). 

Во средниот врамен дел од образецот 795 сите 
рубрики ги исполнува овластената банка и тоа: 

1) во рубриката „Мош^ап!" — треба да се ста-
ви износот во клириншката валута со цифра и со 
букви, на пр. 01 I 10 (сНх). 

2) во рубриката „Вагите тђегтесНагѕ" — ако 
на странскиот корисник треба да му се изврши 
исплата по барање од налогодавецот кај некоја 
друга банка што не е клириншки кореспондент — 
треба да се запише точниот назив и адресата на 
таа банка или на нејзиното седиште. Исто така, 
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ако исплатата треба да се изврши преку некое се-
диште на клириншкиот кореспондент, треба да се 
наведе називот и адресата на тоа седиште. Во сите 
други случаи треба да се стави: „уоиѕ т е т е " ИЛИ 
„уоигѕе1уеѕ"; 

3) во рубриката „ВепеИса1ге^ — се внесуваат 
називот и адресата на корисникот (физичко или 
правно лице). Ако е во прашање покритие за акре-
дитив, плаќањето на документите што се примени 
на наплата или намирување на некои други обврски 
на овластената банка спрема некоја странска бан-
ка, се ставаат податоци за називот и адресата 
на странската банка кај која акредитивот е отво-
рен, од која се примени документи или на која 
и се намируваат обврски по некој друг основ; 

4) во рубриката „Воппеиг с!иогс1ге" — се наве-
дува точниот назив и адресата на налогодавецот. 
Ако е во прашање покритие за акредитив или на-
мирување по основ на документи примени на на-
плата, во таа рубрика се запишува називот на 
овластената банка што врши плаќање, а во други 
случаи се запишува називот и адресата на физич-
кото или правното лице што дало налог за доз-
нака; 

5) во рубриката „ОћѕегуаИопѕ" — се внесува 
основот на плаќањето и податоците врз основа на 
КОИ може да се идентификува работата во врска 
со која се врши односното плаќање. Во врска со 
ова, како пример, се наведува следното: 

— во дознаката со која се врши плаќање на 
документи примени на наплата треба да се наведе: 
Намирување на наплатата број . . . (странски) од . . . 
фактурата број , , . и називот на стоките или ус-
лугата. Бројот под кој овластената банка ја води 
наплатата од својата евиденција може да се наведе 
само како спореден податок, но никако пред стран-
скиот број; 

— ако се врши дознака за покритие на акре-
дитив, потребно е да се наведат следните зборови: 
„Покритие за нашиот акредитив број . . и назив 
на стоките за кои е отворен акредитивот; 

— ако плаќањето се врши однапред (аванс), 
задолжително се внесуваат податоци за називот 
на стоките^ или услугата, податок дека е во пра-
шање плаќање однапред и број и датум на до-
говорот помеѓу купувачот и продавачот врз основа 
на кој се врши плаќање однапред и евентуално 
број и датум на странската дозвола за таа работа; 

— ако помеѓу југословенски извозници на 
услуги и странски претпријатија постојат договори 
по кои се врши периодична пресметка на услугите, 
па врз основа на таа пресметка се врши плаќање 
како основ на плаќањето задолжително се наве-
дува називот на услугата, бројот и датумот на 
пресметката и периодот за кој е извршена пре-
сметката; 

— ако се извршува дознака во корист на фи-
зичко лице (домашно или странско) мора да се 
наведе основот на плаќањето (службен пат, тури-
стичко патување, помош и др.); 

— како основ на плаќање не може да биде 
внесен бројот на пријавата за склучената работа 
или бројот на гаранцијата; 

— ако овластената банка како основ на пла-
ќање го наведе следниот текст: „Писмо о д . . . те-
леграма од . . . вагон број . . и сл., без називот 
на стоките и бројот на фактурата, што за стран-
ската банка, а често и за корисникот не е доволно 
за идентификација на работата, не може да се 
смета дека таквиот текст содржи определени еле-
менти на основ на плаќање, ако тоа го бара нало-
годавецот, наведените податоци можат да бидат 
внесени во рубриката „ОћѕегуаИопѕ,, но само како 
дополнителни податоци; 

— кога се врши плаќање на стоки по специ-
фикација, како основ на плаќање треба да се на-
веде групниот назив на стоките на пр.: резервни 

делови за трактори, памучни ткаенини, патнички 
возила; 

— југословенската банка не може како основ 
на плаќање да го внесува бројот и датумот под 
кој го регистрирала налогот кај себе. Исто така, 
не може да внесува ни некои, други референци 
што се однесуваат на нејзината преписка со стран-
ската банка, освен ако не е во прашање докумен-
тарен акредитив или наплата. 

6) во рубриката „Вап^ие (1оппеиг с1'огс!ге" — 
југословенската банка овластена за работи со 
странство што упатува налог до народната банка, 
го внесува својот назив и адреса. Ако сака, овла-
стената банка, може во таа рубрика да ги внесе 
и својот број и датумот од налогот. Освен при-
мероците 1 и 2, другите примероци ги потпишува 
овластената банка под својот назив во оваа руб-
рика. На тој начин потпишани примероци што 
се доставуваат до народната банка претставуваат 
налог од овластената банка до народната банка. 

Во долниот лев агол од образецот 795 се вне-
суваат со цифра динарската противвредност на на-
логот, курсот според кој е извршена пресметката, 
ознаката за потеклото на девизните средства и 
бројот и датумот на пријавата за склучената ра-
бота, или некој друг податок што е предвиден со 
упатството од Народната банка на Југославија 
како статистички податок.' 

Ако е во прашање плаќање што се однесува 
на Гана и Мексико постапката во се е иста. 

2.2.3. Постапка на народната банка 

По приемот на налогот од овластената банка, 
народната банка ќе изврши дознака во странство 
согласно со упатствата од Народната банка на 
Југославија ако утврди дека се исполнети условите 
за извршување на плаќањето. Под овие услови се под-
разбира: дека кон налогот од овластената банка се до-
ставени документите предвидени со девизните про-
писи, дека е примено покритие, дека е извршена 
уплата на провизијата, дека образецот 795 е ис-
правно пополнет и дека податоците што се внесени 
во образецот 795 им одговараат во целост на по-
датоците што налогодавецот ги навел во својот 
налог до овластената банка. Ако утврди дека усло-
вите не се исполнети, народната банка нема да го 
изврши налогот од овластената банка, и за тоа ќе 
ја извести наведувајќи ги своите забелешки. Ако 
забелешките од народната банка се такви што да 
не можат веднаш да бидат отстранети, народната 
банка ќе го врати до овластената банка налогот 
за плаќање. 

Пред издавањето на налогот на странската 
банка — клириншки кореспондент, народната бан-
ка примениот налог од југословенската банка го ре-
гистрира кај себе. Редниот број го внесува во опре-
делената рубрика на образецот 795. 

Сите народни банки имаат регистри за секоја 
земја посебно, а ако има повеќе клириншки смет-
ки, и за секоја клириншка сметка посебно, со 
редните броеви од 1 па натаму. Секоја година 
редните броеви во регистарот почнуваат од 1. За 
да може според бројот на налогот да се утврди 
која народна банка го издала налогот, пред ред-
ниот број во налогот треба да се стави оператив-
ниот број на народната банка (на пр. 83, 84, 85 
итн.). По редниот број треба да се стават двата 
последни броја на годината во која налогот е из-
даден заради означување на годината во која на-
логот е регистриран за да се избегне со тоа во 
преписката задолжително да се наведува и датумот 
кога е издаден налогот, освен ако е тоа навистина 
неопходно. Според тоа, бројот на налогот — дозна-
ката се состои од: оперативниот број на народната 
банка, редниот број според регистарот и двата по-
следни броја на годината во која е издаден на-
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логот (на пример, првиот налог на Народната 
банка на Србија ќе го има бројот 86—1/77, Народ-
ната банка на Хрватска 83—1/77 итн.). 

Ако овластената банка назначила дека нало-
гот треба да се изврши телеграфски, народната 
банка ќе упати до странската банка — клириншки 
кореспондент веднаш шифрирана телеграма — те-
лекс во која мораат да бидат наведени основните 
податоци. Истовремено како потврда на телегра-
мата — телексот ќе ги достави до странската 
банка примероците 1 и 2 од образецот 795 врз кои 
со црвена боја се втиснати зборовите: „СООТЧКМА-
Т10М БТЈ ТЕБЕСКАММЕ" или ,,ССЖБЧКМАТКЖ ОЕ 
С А В Г Ј Е " . П О тоа постапува на начинот што е наведен. 

По упатувањето на налогот во странство, ис-
тиот ден, народната банка ќе достави до Народната 
банка на Југославија придружно писмо, за секоја 
земја посебно, 3 (три) копии од извршената дозна-
ка и копија од налогот на увозникот на образецот 
1450 (или ако е во прашање покритие на акредитив 
— копија од писмото за отворањето на акредити-
вот) и соодветно покритие и тоа за сите дознаки 
за кои се дава покритие преку платниот промет. 
Наплатениот надомест ќе го книжи кај себе. 
Народната банка на републиката, односно народна-
та банка на автономната покраина може до Народ-
ната банка на Југославија да дозначи со еден општ 
налог за пренос (образец бр. 40-СОК) покритие 
за повеќе дознаки, но во тој случај еден вирман-
ски налог може да опфати само дознаки за една 
земја и во него треба да бидат наведени сите бро-
еви на дознаките на кои се однесува збирниот 
износ на покритието. Ако налогот е упатен со 
телеграма, покрај копијата на доплатата (образец 
795) народната банка доставува и копија на теле-
грамата — телексот. Писмото со кое се доставуваат 
копиите на налогот за плаќање и прилозите треба 
да гласи: 

„Во прилог ви ги доставуваме копиите од на-
логот за плаќање со прилозите, што денеска ги 
упативме до -

(назив на ^странската банка) 
под броевите: , . . . 

За налозите број: , , . . . 
ги имаме вашите извештаи за обезбедувањето на 
покритие од , 

Во општиот налог за пренос со кој се доста-
вува покритие до Народната банка на Југославија 
како основ на одобрувањето задолжително стои: 

„(1) , на име купување 
пресметковна валута за дознака број 
или: дознаки број итн.) во износ од 
(2) Прилог 

Објаснение: (1) назив на земјата, (2) износ на 
дознаката или збирен износ на дознаките во ва-
лута со ознака на валутата: СССР 0Ѕ ШОЈ итн.). 

Помеѓу Народната банка на Југославија и Се-
ѕкоѕ1оуепѕка оћсћоДт ћапка, Ргаћа, е склучен 
аранжман според кој покритието за издадениот 
налог за плаќање се книжи дури по исплатата (за-
ради пресметка на каматата). Како валута се става 
датумот кога е извршена исплатата. Во врска со 
тоа, народната банка што го извршила налогот за 
плаќање на корисникот во ЧССР, нема да праќа 
покритие до Народната банка на Југославија, туку 
веднаш по упатувањето на налогот за уплата на 
адресата Сеѕкоѕ1оуепѕка оћсћодш ћапка, Ргаћа, ќе 
достави до Народната банка на Југославија по 5 
(пет) копии од налогот упатен до чехословачкати 
банка (образец 795) и копија на налогот на увоз-
никот (образец 1450) и евентуално копии од те-
леграмата, со придружно писмо. Во писмото треба 
да се наведат само броевите на налозите што се 
доставуваат. Кога Народната банка на Југославија 
ќе го прими извештајот од споменатиот клириншки 
кореспондент дека налогот е исплатен и дека е 

задолжена клириншката сметка, ќе ја задолжи 
народната банка што го издала односниот налог 
за покритие на исплатата, со употреба на копиите 
на налозите, и ќе и го потврди задолжувањето на 
народната банка, ако банката овластена за работи 
со странство го обезбедила покритието за купува-
ње на пресметковната валута кај народната банка. 

Банката овластена за работи со странство не 
може без посредство на народната банка да и 
дава на странска банка никакви инструкции во 
врска со налогот за плаќање. Ако по барање од 
налогодавецот треба да се изврши каква и да 
било измена, овластената банќа ќе се обрати до 
надлежната народна банка која ќе постапи по 
барањето од овластената банка ако побараните из-
мени не се во спротивност со девизните прописи, 
односно со документите врз основа на кои е извр-
шен налогот за плаќање. 

АКО се во прашање плаќања што се однесуваат 
на Гана и Мексико народната банка ќе ги изврши 
налозите од овластените банки ако од Народната 
банка на Југославија примила извештај за обез-
бедување на покритието. По испраќањето на нало-
зите во странство, народната банка ќе достави до 
Народната банка на Југославија 5 (пет) копии од 
налогот што е пратен до странската банка (обр. 
795), копија од налогот од увозникот (образец 1450), 
евентуално копија од телеграмата што е упатена 
до странската банка и копија од писмото или те-
леграмата — известувањето од Народната банка 
на Југославија за обезбедување на покритието. На 
ист начин постапува и кога банката овластена за 
работи со странство како покритие за дознаката 
преку клиринг става на располагање средства на 
нејзината сметка во пресметковната валута кај На-
родната банка ца Југославија, 

2.2.4. Сторно на извршен налог 

Ако е во прашање делумно или целосно стор-
но на налог за плаќање што народната банка веќе 
и го упатила на странската банка — клириншки 
кореспондент, налогодавецот треба да се обрати до 
банката овластена за работи со странство на која 
и го дал односниот налог за плаќање. Банката 
овластена за работи со странство кога ќе го прими 
барањето од својот комитент ќе се обрати со пис-
мо до народната банка давајќи и образложение на 
барањето за сторно на налогот, а народната банка 
по приемот на барањето од овластената банка ќе 
упати писмо до странската банка до која го ис-
пратила налогот за плаќање со кое бара да се из-
врши поврат на дознаката, односно да даде соглас-
ност да се изврши сторно. Во своето писмо до 
странската банка, народната банка покрај образло-
жението за своето барање ќе даде упатство дека 
странската банка за својата согласност треба да 
ја извести Народната банка на Југославија. На-
родната банка на Југославија штом ќе го прими 
извештајот од странската банка дека е согласна да 
се изврши сторно односно штом ќе го прими соод-
ветното одобрение од својот клириншки кореспон-
дент, и . одобрува на банката овластена за работи 
со странство пресметковна валута или ХЈЅА Ј во 
девизната сметка кај себе, со извештај. За извр-
шеното сторно веднаш ја известува народната бан-
ка што односниот налог своевремено го извршила 
заради исправка во евиденцијата на извршените 
дознаки и во предметот кај девизната докумен-
тарна контрола. 

По исклучок од постапката наведена во став 1 
од оваа точка, ако се во прашање налози за пла-
ќање што се упатени до Сеѕкоѕ1оуепѕка оћсћоДт 
Тоапка, Ргаћа, народната банка што го упатила 
односниот налог ќе го сторнира кога ќе прибави 
согласност од странската банка. Ако покритието 
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за сторнираниот налог се наоѓа кај народната бан-
ка што го издала налогот, тоа покритие и го враќа 
на банката овластена за работи со странство без 
посредство на Народната банка на Југославија. 
За извршеното сторно народната банка треба да 
ја извести Народната банка на Југославија — 
Одсек за клиринг. Ако покритието е дадено врз 
товар на девизната сметка на банката овластена 
за работи со странство народната банка ја известу-
ва Народната банка на Југославија за приемот на 
согласноста за сторно, а Народната банка на Југо-
славија ќе изврши соодветно книжење со извештај 
до банката овластена за работи со странство и до 
народната банка. 

3, ДОКУМЕНТАРНИ АКРЕДИТИВИ 

За увоз или извоз на стоки можат да бидат 
отворени следните документарни акредитиви: 

— непокриени; 
— покриени; 
— со плаќање врз основа на генерално овла-

стување за рамбурс; 
— со плаќање врз основа на посебно овла-

стување за рамбурс. 
Документарен акредитив може да биде отворен 

само ако покрај другите документи е предвиден и 
документ за транспортот или документ за примо-
предавањето. 

По исклучок, можат да бидат отворени доку-
ментарни акредитиви со посебно овластување за 
рамбурс: 

— за плаќање трошоци на претставништва и 
делегати, со тоа што во акредитивот да бидат пред-
видени документи согласно со Одлуката за усло-
вите под кои можат да се користат и да се пла-
ќаат трошоци на претставништва и делегати во 
странство и други трошоци од работењето со стран-
ство („Службен лист на СФРЈ", бр, 32/77); 

— за плаќање и наплатување на инвестициони 
услуги. 

3.1. Непокриени акредитиви 
Плаќања на извршени испораки по непокриени 

акредитиви се вршат по приемот на покритието на 
начинот објаснет во точка 2 од ова упатство. 

3.2. Покриени акредитиви 
Ако се отвора покриен акредитив банката 

овластена за работи со странство покритието го 
доставува до странската банка со дознака и об-
ратно. 

3.3. Акредитиви по кои плаќањето се врши врз 
основа на генерално овластување за рам-
бурс 

Овој начин на плаќање е предвиден во плат-
ниот промет со: СССР, ЧССР, Германска Демократ-
ска Република. 

Овие акредитиви се непокриени, а плаќања 
можат да се извршат веднаш по презентацијата 
на документите врз товар на клириншката сметка, 
а врз основа на генералното овластување за рам-
бурс. 

Со аранжманите е предвидено дека Народната 
банка на Југославија може да издаде генерално 
овластување на секоја југословенска банка која 
има право да работи со странство, а исто така 
странската банка — клириншки кореспондент на 
Народната банка на Југославија може да им из-
даде такво генерално овластување на банките во 
својата земја. Банките што немаат генерално овла-
стување за рамбурс не можат да отвораат доку-
ментарни акредитиви со право на рамбурс врз 
товар на клириншката сметка. 

3.3.1. Ностро акредитиви (за увоз во Југославија) 

Банката овластена за работи со странство, 
Народната банка на Југославија, народната банка 
на републиката и народната банка на ,автономната 
покраина може да дава налози за отворање на 
акредитиви на банките во СССР, Германска Демо-
кратска Република и ЧССР само ако Народната 
банка на Југославија за односната банка овласте-
на за работи со странство му дала на својот кли-
риншки кореспондент генерално овластување за 
рамбурс. Според тоа банката овластена за работи 
со странство што сака да врши акредитивно рабо-
тење со банките од тие земји, треба претходно од 
Народната банка на Југославија да издејствува таа 
на својот клириншки кореспондент да му издаде 
генерално овластување за рамбурс. Заради доби-
вање генерално овластување за рамбурс банката 
овластена за работи со странство треба да се обра-
ти до Народната банка на Југославија — Одсек за 
клиринг. Барањето за издавање генерално овла-
стување за рамбурс треба да содржи: 

— изјава дека банката има право да врши 
платен промет со странство, освен кога е во пра-
шање народната банка; 

— точен назив (и адреса) на банката под кој 
работи со странство; 

— овластување на Народната банка на Југо-
славија дека таа има право банката да ја задолжи 
во соодветната сметка во пресметковна валута за 
секој износ што странската банка ќе го исплати 
врз основа на документите поднесени по акредити-
вите што југословенската банка ги отворила кај 
странските банки, како и за трошоците и провизи-
јата; 

— гаранција за целосна одговорност на бан-
ката ако на нејзината кредитна сметка кај Народ-
ната банка на Југославија нема доволно средства 
во моментот на наплатата и дека ќе плати соод-
ветна камата и евентуални трошоци од денот кога 
Народната банка на Југославија го примила из-
вештајот за исплатата до денот на обезбедувањето 
на покритие. 

Примените барања Народната банка на Југо-
славија ги регистрира и веднаш ги зема во постап-
ка и за решението го известува подносителот на 
барањето. Ако е донесено позитивно решение, На-
родната банка на Југославија ќе му издаде на 
својот клириншки кореспондент генерално овла-
стување за рамбурс за односната овластената бан-
ка. Копија од тоа овластување доставува до овла-
стената банка. Тоа овластување банката овластена 
за работи со странство не може да го пренесе и 
врз своја деловна единица. Ако овластената банка 
има и деловни единици што се самостојни и сакаат 
и тие да бидат овластени, ќе упати до Народната 
банка на Југославија барање за давање овласту-
вање за секоја деловна единица посебно. Тоа ба-
рање треба да содржи: 

— изјава дека деловната единица е овластена 
самостојно да врши платен промет со странство, 

— овластување на Народната банка на Југо-
славија дека може да ја задолжи нејзината де-
визна сметка ако на девизната сметка на нејзината 
деловна единица за која се бара овластување, нема 
покритие за извршена исплата, 

— гаранција на деловната единица и гаранција 
на централата. 

Кон барањето треба да се приложи изјава од 
деловната единица со која ја овластува Народната 
банка на Југославија дека може да ја задолжи 
нејзината девизна сметка за секоја исплата извр-
шена од страна на странската банка по акредити-
вот што е отворен со плаќање врз товар на кли-
риншката сметка на Народната банка на Југосла-
вија врз основа на генералното овластување за 
рамбурс. 
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Кога ќе прими од Народната банка на Југосла-
вија копија од овластувањето што и е дадено на 
странската банка — клириншки кореспондент, бан-
ката овластена за работи со странство ќе стапи 
во контакт со странската банка, повикувајќи се на 
овластувањето од Народната банка на Југославија 
и ќе измени со неа спесимени на потписи и други 
инструменти што се однесуваат на акредитивното 
работење. 

Ако банката овластена за работи со странство 
од кои и да било причини го промени називот 
(цел или делумно) или поради фузија ќе го про-
должи работењето под назив на друга банка, ге-
нералното овластување престанува да важи. За тоа 
треба да се води сметка, бидејќи ако овластената 
банка продолжи да го користи овластувањето што 
е издадено на друго име, тоа може да има нега-
тивни последици за нејзините комитети и за ре-
номето на таа банка. 

Народната банка на Југославија ќе води смет-
ка банката овластена за работи со странство на 
која и е дадено генерално овластување за рам-
бурс во се да постапува согласно со ова упатство 
и да ги исполнува обврските од гаранцијата што 
и ја дала на Народната банка на Југославија. Ако 
банката на која и е дадено наведеното овластува-
ње престане да ги извршува обврските, Народната 
банка на Југославија ќе преземе чекори за пони-
штување на издаденото овластување. Исто така 
Народната банка на Југославија ќе го поништи 
генералното овластување за рамбурс за онаа банка 
на која и е одземено овластувањето за работи со 
странство. 

Врз основа на генералното овластување, банка-
та овластена за работи со странство има право да 
отвори акредитив платив врз товар на клириншка-
та сметка на Народната банка на Југославија, со 
тоа што во клаузулата за плаќање, покрај другото, 
да ги стави следните зборови: 

„Плаќањето по овој акредитив се извршува со 
презентација на акредитивните документи врз то-
вар на сметката на Народната банка на Југосла-
вија кај вас а врз основа на нејзи-
ното генерално овластување број од 

со извештај до Народната банка 
на Југославија кон кој ќе биде приклучена копија 
од писмото со кое ни ги доставивте документите." 

Објаснение: по зборовите: „кај вас" треба да 
се запише називот на сметката според списокот 
во прилогот. 

Генералното овластување се однесува и на зго-
лемувањето на акредитивот, ако зголемувањето 
настапило пред истекот на рокот на акредитивот. 

Нема пречки на барање од својот комитент 
овластената банка да отвори акредитив со кла-
узула „околу" („с!гка" или слично) во поглед на 
износот на акредитивот или во поглед на количе-
ството на стоките што може да се испорачи. Во тие 
случаи, може да дојде до отстапувања (максимум 
до 10%) од износот или количеството предвидени 
во акредитивот. Поради тоа е потребно за таквите 
акредитиви овластената банка од налогодавецот 
да наплати противвредност во динари за износот 
на акредитивот, зголемен за 10%, или да даде га-
ранција на износот на акредитивот зголемен за 
10%. 

Врз основа на ганералното овластување, стран-
ската банка може да изврши исплата и да се 
рамбурсира врз товар на сметката на Народната 
банка на Југославија преземајќи целосна одговор-
ност за извршената исплата и ако4 документите не 
биле согласни со условите на акредитивот. Ако 
странската банка стави резерва и не изврши ис-
плата, исплатата врз основа на акредитивот врз то-
вар на клириншката сметка на Народната банка 
на Југославија може да биде извршена само врз 

основа на извештај од банката овластена за рабо-
ти со странство дека резервата е симната. 

Ако странската банка испрати документи на 
наплата, а ако за односната испорака во меѓувре-
ме е отворен акредитив, банката овластена за ра-
боти со странство може да се спогоди со странска-
та банка тие документи да бидат третирани како 
документи по односниот акредитив. Нема потреба 
во овие случаи да се дава какво и да било посеб-
но овластување за исплата. 

На барање од налогодавецот по акредитивот, 
банката овластена за работи со странство може 
да се спогоди со странската банка кај која е отво-
рен акредитивот, документите што странската бан-
ка ги испратила на наплата пред отворањето на 
акредитивот, да се третираат како документи по 
односниот акредитив, под следните услови: 

— банката овластена за работи со странство 
да дала налог за отворање на акредитив заради 
испорака на ист вид стоки што се наведени во до-
кументите што ги примила на наплата; 

— документите што се примени на наплата во 
чек да им одговараат на документите што се пред-
видени со акредитивот; 

— да не изминало повеќе од 10 дена помеѓу 
денот кога странската банка ги испратила доку-
ментите на наплата (датум на писмото со кое се 
испратени документите) и датумот на налогот од 
банката овластена за работи со странство за отво-
рањето на акредитивот. 

Нема потреба во овие случаи да се дава какво 
и да било овластување за рамбурс. Меѓутоа, 
овластените банки ќе ја упатат странската банка, 
кон ,извештајот за задолжување на Народната 
банка на Југославија да достави, покрај копијата 
од писмото со кое се доставени документите и фо-
токопија од писмото со кое банката овластена за 
работи со странство побарала за плаќање на одно-
сните документи да се користи акредитив. 

По приемот на задолжувањето од својот ко-
респондент, Народната банка на Југославија ќе ја 
задолжи девизната сметка на банката овластена за 
работи со странство (образец 740) што отворила 
акредитив, за секоја исплата по акредитивот и за 
надомест и евентуални трошоци не впуштајќи се 
во исправноста на задолжувањето на странската 
банка. Ако банката овластена за работи со стран-
ство смета дека исплатата е извршена неправилно, 
може да упати рекламација до Народната банка 
на Југославија и да бара од неа да изврши сторно 
на задолжувањето. Рекламацијата мора да содржи 
образложение на барањето за сторно на исплатата 
— задолжувањето. Кон барањето за сторно банката 
овластена за работи со странство ќе приложи 
копија од писмото со кое на странската банка, кај 
која го отворила акредитивот, ја рекламирала ис-
платата. Народната банка на Југославија, по приемот 
на барањето за сторно задолжување и на образло-
жението, упатува до странската банка барање за 
да се сторнира исплатата и соодветното книжење 
на клириншката сметка, давајќи и образложение 
на барањето и известувајќи ја дека во своите кни-
ги го сторнирала соодветното книжење. Истовре-
мено, Народната банка на Југославија ќе ги стор-
нира своите задоложувања на банката овластена 
за работи со странство и нема натаму да се впушта 
во расправање на спорниот случај. 

По преписката со Народната банка на Југо-
славија, овластената банка ќе се повика задолжи-
телно на бројот и датумот на задолжувањето што 
го рекламира или ќе ја достави копијата, односно 
фотокопијата на задолжувањето што го рекламира 
и ќе го наведе називот на земјата. 
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3.3.2.Лоро акредитиви (за извоз од Југославија) 

Банката овластена за работи со странство, на-
родната банка на републиката и народната банка 
на автономната покраина можат да бидат овла-
стени да примаат од банките овластени за работи 
со странство од СССР, Германска Демократска Ре-
публика и ЧССР, налози за отворање акредитиви 
за извоз на стоки од Југославија со право на рам-
бурс на Народната банка на Југославија. Тоа овла-
стување го дава Народната банка на Југославија 
врз основа на барање од својот клириншки ко-
респондент. 

Банката овластена за работи со странство што 
го има ова овластување може врз основа на акре-
дитив на странска банка да упати барање до На-
родната банка на Југославија да и го рамбурсира 
износот исплатен за документите примени од ко-
рисникот на акредитивот и за провизијата и евен-
туалните трошоци. 

Ако банката овластена за работи со странство 
има повеќе деловни единици, барањето може да го 
постави само онаа деловна единица што е овласте-
на. Барањето за рамбурс може да се упати до 
Народната банка на Југославија само врз основа 
на документите примени од корисникот на акреди-
тивот ако се презентирани согласно со условите 
на акредитивот, ако се во рамките на износот што 
е наведен во акредитивот и ако се упатени до 
странската банка. По извршениот преглед на доку-
ментите банката кај која е отворен акредитивот 
истовремено: 

— со писмо ги доставува документите до стран-
ската банка; 

— упатува барање за рамбурс до Народната 
банка на Југославија — Отсек за клиринг; 

— упатува во корист на Народната банка на 
Југославија соодветен износ на име трансферна 
провизија. 

Во писмото со кое се доставуваат документите 
до странската банка задолжително ќе го испише 
следниот текст: 

„За износот од денеска, по ваше 
овластување и рамбурсиравме на Народната банка 
на Југославија." 

Ако износот на документите е поголем од из-
носот што може да се користи по основ на акре-
дитив, банката овластена за работи со странство 
има право на рамбурс само за делот од вредноста 
на документите, и во тој случај во писмото со кое 
ги доставува документите ќе го испише следниот 
текст: 

„Врз основа на нашето овластување, денеска се 
рамбурсиравме на Народната банка на Југославија 
за износот од . 

Бидејќи вредноста на документите е поголема, 
ве молиме преку Народната банка на Југославија 
да ни платите уште 

Барањето за рамбурс се упатува до Народната 
банка на Југославија — Отсек за клиринг, со до-
ставување на пополнетиот образец 739 (издание 
на Народната банка на Југославија), две копии од 
писмото со кое документите се испратени до стран-
ската банка, две копии од образецот 743 и копија 
од општиот налог за пренос, заверен од Службата 
на општественото книговодство со кој е уплатена 
провизијата. 

Барањето за рамбурс се упатува посебно за се-
која група документи што е упатена до странската 
банка со едно писмо. 

Ако со акредитивот е предвидено дека вред-
носта на документите може само делумно да се 
наплати, а остатокот од вредноста дури по приемот 
на согласноста од купувачот, односно од банката 
што го отворила акредитивот, во писмото со кое се 
доставуваат документите до странската банка тре-

ба да бидат наведени соодветните сметки и изја-
вата дека за остатокот од износот наплатата ќе 
биде извршена по приемот на соодветната соглас-
ност. Барањето за рамбурс се поднесува, како што 
е објаснето, на оној износ што според условите на 
акредитивот може да се наплати. За остатокот од 
износот банката овластена за работи со странство 
доставува до Народната банка на Југославија ба-
рање за рамбурс дури кога ќе прими соодветна 
согласност од странската банка. Кон барањето ќе 
приложи две копии ОД писмото со кое документите 
се испратени до странската банка и две фотокопии 
на согласноста од странската банка (под услов 
рокот на плаќањето по односниот акредитив да не 
истекол во моментот на упатувањето на барањето 
за рамбурс до Народната банка на Југославија). 
Истовремено се доставуваат две копии од испол-
нетиот и потпишаниот образец 743 и копии од 
општиот налог за пренос заверени од Службата 
на општественото книговодство со кој е уплатена 
провизијата. Корисникот на акредитивот е должен 
на банката да и предаде пополнети и потпишани 
обрасци 743 заради распоред на приливот. 

Ако со акредитивот е предвидено плаќање де-
лум по презентацијата на документите, а делум 
врз основа на меници на купувачот, банката овла-
стена за работи со странство ќе постапи како што 
е објаснето во став 8 од оваа точка со тоа што кон 
барањето за рамбурс што се однесува на остатокот 
од износот, покрај две копии од писмото со кое 
порано се испратени документите ќе приложи и 
две К О П И И ОД ПИСМОТО СО кое мениците се вратени 
до купувачот преку странската банка или непо-
средно. Барањето за рамбурс за остатокот од изно-
сот може да се упати до Народната банка на Ју-
гославија, само ако рокот за плаќање по односниот 
акредитив не истекол. 

Народната банка на Југославија, исправното 
барање за рамбурс го запишува во регистарот и 
регистарскиот број го внесува на видно место во 
барањето за рамбурс. Врз основа на барањето за 
рамбурс, Народната банка на Југославија — Отсек 
за клиринг му го одобрува на подносителот на 
барањето наведениот износ во девизната сметка 
кај себе, со извештај. Врз основа на примениот 
извештај за одобрувањето банката овластена за 
работи со странство упатува веднаш до корисни-
кот извештај за пристигањето на приливот (обра-
зец 743), и истовремено ја задолжува Народната 
банка на Југославија за износот на рамбурсот и и го 
одобрува на сметката 2543. 

Барањето за рамбурс банката овластена за ра-
боти со странство може да го упати до Народната 
банка на Југославија и кога ставила резерва врз 
документите. Народната банка на Југославија не-
ма да се впушта во тоа од каква природа е резер-
вата, бидејќи банката овластена за работи со 
странство поднесува целосна одговорност за испла-
тата ако странската банка ја оспори. Од тие при-
чини, ако странската банка — клириншки корес-
пондент ќе побара задолжувањето на нејзината 
сметка да се сторнира поради неисправност на до-
кументите од друга причина давајќи и на Народ-
ната банка на Југославија за тоа образложение, 
Народната банка на Југославија веднаш ќе изврши 
одобрување на сметката на странскиот кореспон-
дент и ќе ја задолжи банката овластена за работи 
со странство (односно ќе наплати од банката ов-
ластена за работи со странство) на која и е извр-
шена исплатата. Спорните прашања ќе ги распра-
ват меѓусебно банката овластена за работи со 
странство и странската банка без посредство на 
Народната банка на Југославија. Банката овласте-
на за работи со странство е должна веднаш да ги 
повлече обрасците 743 и 745 и за тоа да ја изве-
сти надлежната народна банка и Народната банка 
на Југославија заради сторно на приливот, 
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3.4. Акредитиви по кои плаќањето се врши врз 
основа на посебно овластување за рамбурс 

Посебното овластување за рамбурс се употре-
бува само кога тоа е предвидено со аранжман 
помеѓу Народната банка на Југославија и нејзи-
ниот клириншки кореспондент (нпр. Албанија, Виет-
нам). Посебното овластување за рамбурс се употре-
бува и во платниот промет со Гана и Мексико. 

Посебно овластување се употребува и во плат-
ниот промет со други земји кога е во прашање 
плаќање и наплатување на инвестициони услуги 
и плаќање на трошоци на претставништва и де-
легати. 

3.4.1. Ностро акредитиви (за увоз на стоки во 
Југославија) 

Банката овластена за работи со странство мо-
же да упати до странска банка налог за отворање 
акредитив само ако од Народната банка на Југо-
славија ^дејствувала посебно овластување за рам-
бурс за односниот акредитив и за тоа постапува на 
следниот начин: 

— налогот од својот комитент за отворање 
акредитив, ако во се е согласен со важечките де-
визни прописи, го регистрира кај себе; 

— подготвува налог на странската банка за от-
ворање на акредитив, не ставајќи датум; 

— упатува до Народната банка на Југославија 
— Отсек за клиринг барање за односниот акредитив 
да издаде посебно овластување за рамбурс; 

— ја овластува Народната банка на Југосла-
вија — Отсек за клиринг дека може да ја задолжи 
во девизната сметка (пресм. или ТЈЅА Ј) за износот 
на налогот за отворање на акредитив на име депо-
зит за овластувањето за рамбурс, или на Народната 
банка на Југославија ќе и даде гаранција дека ќе 
обезбеди средства на девизната сметка за исплата 
по односниот акредитив, со тоа што ќе ја овласти 
Народната банка на Југославија да ја задолжи во 
девизната сметка кај себе во моментот на испла-
тата. Гаранцијата што ја дала банката овластена 
за работи со странство треба да го содржи след-
ниот текст: 

НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 
БЕЛГРАД 

Со ова неотповикливо ве овастуваме дека за 
исплатите по акредитивот бр. од 
а врз основа на вашето овластување за рамбурс 
што ќе го издадете во врска со нашето барање 
од 9 можете да ја задолжите нашата 
девизна сметка кај вас, до износ од: 

Гарантираме дека навремено ќе се погрижиме 
да има доволно расположиви средства на нашата 
сметка кај вас за намирување на обврските по из-
вршените исплати. 

Ако нема доволно средства на нашата девизна 
сметка кај вас, ве овластуваме наплата на вашето 
побарување да ја извршите врз товар на сите наши 
средства. Камата поради ненавремено обезбедување 
на покритие за извршената исплата и за евенту-
ални трошоци во врска со наплатата, ќе платиме на 
првиот ваш повик." 

Кога банката овластена за работи со странство 
ќе прими од Народната банка на Југославија извеш-
тај дека овластувањето за рамбурс за односниот 
акредитив е упатено до клириншкиот кореспон-
дент, го запишува бројот и датумот на овластување-
то во налогот за отворањето на акредитивиот и 
доставува налогот до странската банка. 

Во клаузулата за плаќање на налогот за отво-
рање на акредитив, покрај другото, треба да стои: 

„За исплатите по овој акредитив Народната 
банка на Југославија ви упатила овластување за 
рамбурс број од 

Ако акредитивот се отвора кај странска банка 
што не е клериншки кореспондент на Народната 
банка на Југославија, во клаузулата за плаќање 
треба да стои: 

„За исплатите по овој акредитив, Народната 
банка на Југославија упати овластување 
бр. од со кое ја овла-
стила да го прифати вашиот рамбурс. Ве молиме 
да стапите во контакт со наведената банка." 

3.4.1.1. Барање за издавање овластувања 
упатено со писмо 

Копија од примениот налог за отворање акре-
дитив банката овластена за работи со странство 
доставува до Народната банка на Југославија со 
писмо со следната содржина: 

„ДО НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 
ОТСЕК ЗА КЛИРИНГ 

11000 БЕЛГРАД 
Булевар револуциј е 15 

Земја 
Аредитив бр. 

Со ова ве известуваме дека од (1) — примивме 
налог да отвориме акредитив под број во рубрум 
кај (2) . 

Ве молиме на вашиот клириншки кореспондент 
(3) телеграфски — со писмо да му 
издадете овластување дека може да ја задолжи ва-
шата сметка (4) дека може врз товар 
на вашата сметка (5) да прифати 
рамбурс (6) — за исплатите извршени врз основа 
на документите по наведениот акредитив до изно-
сот од (7) . 

Овластувањето треба да важи до . 
Ако не сте во можност да издадете овластува-

ње, ве молиме да не известите за тоа. 
Ве овластуваме да не задолжите во девизната 

сметка , кај вас за износот на 
акредитивот а на име депозит. 

Во прилог ви доставуваме копија од писмото 
— налогот за отворање на акредитивот (што ќе го 
упатиме до странската банка по приемот на вашиот 
извештај дека овластувањето е издадено), и ко-
пија од пријавата за склучената работа." 

Објаснение: (1) — назив на налогодавецот; (2) — 
назив на странската банка кај која ќе биде отво-
рен акредитивот; (3) — назив на странската банка 
на клириншкиот кореспондент на Народната банка 
на Југославија; (4) — назив на сметката; (5) — 
назив на сметката; (6) — назив на банката кај 
која ќе биде отворен акредитивот; (7) — износ во 
валута со ознака на валутата; (8) — датум до кој 
треба да важи овластувањето. Ако акредитивот се 
отвора кај банка што е клириншки кореспондент на 
Народната банка на Југославија, под (5) и под (6) 
не се запишува ништо, ако пак, акредитивот се от-
вора кај банка што не е клириншки кореспондент 
на Народната банка на Југославија, под (4) не се 
запишува ништо. 

Копија од пријавата за склучената работа се 
доставува само ако акредитивот се отвора за инве-
стициони услуги. 

Ако банката овластена за работи со странство 
во спогодба со налогодавецот по акредитивот сака 
да ги користи одредбите од Одлуката на Советот на 
гувернерите за давање гаранција наместо депозит, 
во писмото со кое од Народната банка на Југосла-
вија бара издавање на овластување зач рамбурс ќе 
се брише текстот: „Ве овластуваме да не задол-
жите во девизната сметка , кај вас 
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за износот на акредитивот, а на име депозит" и ќе 
го стави следниот текст: 

„Ве овластуваме врз основа на извештајот од 
вашиот странски кореспондент за извршената ис-
плата по акредитивот да не задолжите во нашата 
девизна сметка , кај вас", а на кра-
јот на текстот, наместо точка, ќе се додаде за-
пирка и зборовите: „и наша гаранција што гласи 
на износот на акредитивот". 

Одлуката на Советот на гувернерите за дава-
ње на гаранција наместо депозит, не може да се 
применува врз акредитивите што се отвораат за 
плаќање трошоци на претставништва и делегати. 

Кога Народната банка на Југославија ќе го при-
ми исправното барање за издавање овластување за 
рамбурс, упатува до својот клириншки кореспон-
дент овластување за рамбурс за односниот акре-
дитив и за тоа ја известува југословенската банка 
со копија од издаденото овластување. Ако Народ-
ната банка на Југославија не може од која и да 
било причина, да издаде овластување за рамбурс, 
ја известува југословенската банка со посебно пи-
смо. 

Ако југословенската банка во налогот за отво-
рање на акредитив покрај износот или покрај 
количеството и износот на акредитивот ставила 
израз околу, „си-ка" или сл., во писмото со кое 
се бара издавање на овластување за рамбурс ќе 
го стави истиот израз, а на име депозит во ди-
нари или во ХЈЅ I ќе и уплати на Народната бан-
ка на Југославија противвредност на износот на 
акредитивот зголемен за 10%. 

Народната банка на Југославија во овластува-
њето ќе ги наведе сите потребни податоци така 
што да овозможи во рамките на рокот на плаќа-
њето исплатата на документите да биде непрече-
но извршена. 

Народната банка на Југославија овластувањето 
за рамбурс ќе го упати телеграфски или со писмо 
до својот клириншки кореспондент, зависно од 
барањето на југословенската банка. Кога се во 
прашање прекуморски земји, овластувањето за 
рамбурс ќе биде упатено телеграфски, освен ако 
овластената банка изречно бара тоа да се упати 
со писмо. 

Ефективните трошоци за упатувањето на овла-
стувањето за рамбурс (по правило тоа се само те-
леграфски трошоци) Народната банка на Југосла-
вија ги наплатува од банката овластена за работи 
со странство што барала овластување за рамбурс, 
со задолжување на нејзината жиро-сметка кај 
Службата на општественото книговодство. 

Овластувањето што го издава Народната бан-
ка на Југославија ќе важи од денот на издавање-
то до денот што е наведен во барањето на банката 
овластена за работи со странство. Рокот на ва-
жењето на овластувањето за рамбурс, може да 
биде подолг, но не може да биде пократок од ро-
кот на плаќањето што е наведен во акредитивот. 
Им се препоручува на банките овластени за ра-
боти со странство во случаите во кои се поклопу-
ваат рокот на испораката и рокот на плаќањето 
во акредитивот да бараат рокот на важењето на 
овластувањето да биде подолг од рокот на важе-
њето на акредитивот за да може странската банка 
без пречки да ја изврши исплатата на сите доку-
менти за навремено испорачаните стоки. 

3.4.1.2. Барање за издавање овластување 
упатено со телеграма — телекс 

Банката овластена за работи со странство тре-
ба да подготви налог за отворање на акредитив 
како што е наведено во одредбите од ова упатство. 
Телеграмата со која се бара издавање на овла-
стување за рамбурс треба во се да го содржи тек-
стот што е наведен како образец за писмо, во 

точка 3.4.1. од ова упатство освен последниот став. 
Бидејќи во овој случај телеграмата би содржела 
многу зборови, банката овластена за работи со 
странство наместо текстот на писмото ќе го упо-
треби зборот: „ОУХАК". По тој збор ќе ги запише 
сите потребни податоци. На пример, ако банката 
овластена за работи со странство сака да отвори 
акредитив кај Вапдие (1е ГЕ1а1 АШагиаѕ, Т1гапа, 
под број 12215678 за сметка на претпријатието Ин-
вест-ИпорТ Беглрад) на износ од АШЛ ОЅ 5.000, 
со тоа што за исплатите по тој акредитив да биде 
товарена клириншката сметка на Народната банка 
на Југославија (Сошр1:е е1 еп БоНагѕ) и овластува-
њето да важи од 1 мај 1978 телеграмата би изгле-
дала вака: 

,ДОО (шифра) ОУ2АК АГ,ВАШЈА 12215678 Ш-
УЕЅТ1МРОКТ ВЕБОНАБ СОМРТЕ С1Л301ХАКЅ 5000 
1 МА1 1978." 

Ако банката овластена за работи со странство 
сака Народната банка на Југославија бараното ов-
ластување да му го издаде на својот клириншки 
кореспондент телеграфски, по зборовите што го 
означуваат датумот до кој овластувањето треба да 
гласи, ќе го стави зборот: „ТЕЛЕГРАФСКИ", па те-
леграмата би гласела: 

,ДОО (шифра) ОУ2АК АБВАШЈА 12215678 Ш-
УЕЅТ1МРОКТ ВЕЕСКАБ СОМРТЕ С1Л301Х.АКЅ 5000 
1 МА1" 1978 ТЕ1.ЕСКАЕЅКГ'. 

Ако Народната банка на Југославија треба да ја 
извести банката овластена за работи со странство за 
издавање овластување со телеграма — телекс по 
зборот што го означува датумот до кој важи ов-
ластувањето за рамбурс, односно по зборот „Те-
леграфски" ќе ги стави зборовите: „Да не извести-
те телеграфски". 

Кога банката овластена за работи со стран-
ство бара од Народната банка на Југославија со 
телеграма — телепринтер да ја извести за изда-
вањето на овластувањето на рамбурс, Отсекот за 
клиринг упатува до банката телеграма — теле-
принтер со следната содржина: 

„Клиринг од 
Врз основа на вашето барање со писмо — те-

леграма — телепринтер од денеска за 
вашиот акредитив број издадовме ов-
ластување број со рок 

Заради скратување на текстот на телеграмата 
— телепринтерот, наместо наведениот текст, На-
родната банка на Југославија ќе го употреби збо-
рот: 12БОУ. 

На пример, телеграма — телепринтер со след-
ниот текст: 

„Клиринг со Албанија 
Врз основа на вашите барања со писмо — теле-

грама — телепринтер од 15 јануари 1978 денеска за 
вашиот акредитив број 12215678 издадовме овласту-
вање број 20 (КГ) 78 со рок 1 мај 1978" би гласел: 

„12БОУ АОЗАОТЈА 15 ЈАТѕПЈАШ 1978 12215678 20 
(К) 78 МА1 1978". 

Ако банката овластена за работи со странство 
наместо депозит и дава на Народната банка на Ју-
гославија гаранција во телеграфското барање за 
издавање овластување за рамбурс, по зборот: 
„ОУ2АК" го става зборот: „ГАРАНЦИЈА", и не ги 
става зборовите: „задолжете не во девизната сметка". 

По издавањето на овластувањето, Народната 
банка на Југославија ја известува односната банка 
овластена за работи со странство под кој број и да-
тум го издала овластувањето за рамбурс со телегра-
ма — телекс и со копија од издаденото овластува-
ње (ако банката овластена за работи со странство 
побарала Народната банка на Југославија да упати 
до својот клириншки коресиондент овластување за 
рамбурс со телекс или ако банката овластена за ра-
боти со странство изречно побарала за издавањето 
на овластувањата да биде телеграфска известена. Во 
сите други случаи за издаденото овластување за 
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рамбурс, банката овластена за работи со странство 
ќе биде известена само со копија од овластувањето. 

Сите телеграми — телекси што се упатуваат до 
Народната банка на Југославија во поглед на изда-
вање на овластувања, продолжување на рок на ва-
жење, зголемување или намалување на овластува-
ње, мораат да бидат шифрирани. 

Банката овластена за работи со странство е дол-
на и кога бара со телеграма да се издаде овласту-
вање за рамбурс да го упати до Народната банка на 
Југославија и наведеното писмо (барање за издава-
ње овластување за рамбурс) како потврда на телегра-
мата, и предвидените прилози, со тоа што врз пис-
мото ќе втисне печат со црвена боја: „ПОТВРДА НА 
ТЕЛЕГРАМАТА". 

3.4.1.3. Барање за измена во овластување 

АКО дополнително, по барање на својот комин-
тент, банката овластена за работи со странство тре-
ба да изврши измени на рокот за плаќањето по а-
кредитив, износот на кој гласи акредитивот или да 
пренесе акредитив кај некоја друга странска банка, 
треба да се обрати до Народната банка на Југосла-
вија заради измена на порано даденото овластување 
за рамбурс. 

Банката овластена за работи со странство 
не може да упати до странската банка извештај 
за измени во акредитивот ако тие измени се одне-
суваат на зголемувањето на износот на акредити-
вот или продолжување на рокот на важењето на а-
кредитивот, пред да упати до Народната банка на 
Југославија барање за измена на овластувањето, со 
следната содржина: 

„НАРОДНА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Отсек за клиринг 

11000 БЕЛГРАД 
Булевар револуциј е 15 

Земја 
Овластување бр. од 
Акредитив бр. 

Согласно со барањето на нашиот комитет1, ве 
молиме, во вашето овластување во румбрумот да ги 
извршите со ПИСМО — ТЕЛЕГРАМА следните из-
мени: 

— да го зголемите износот за кој е дадено овла-
стување за 

— да го продолжите рокот на важењето на о-
властувањето до 

— наместо порано наведениот назив на банката 
кај која е отворен акредитивот, бидејќи тој е пре-
несен врз друга банка да ставите 

— Ве овластуваме да не задолжите во нашата 
девизна сметка , ка ј вас за наведениот 
износ. 

Ако не можете да ги извршите наведените из-
мени, ве молиме за тоа да не известите веднаш." 

Објаснение: непотребното треба да се прецрта, т. 
е. ако е во прашање само зголемување на износот на 
овластувањето, треба да се прецрта она што не се 
однесува на зголемувањето на износот на овластува-
њето. Ако не е збор за зголемување на износот, треба 
да се прецрта вториот став од писмото; „Ве овласту-
ваме. . . 

Ако банката овластена за работи со странство 
наместо депозит и дава на Народната банка на Ју-
гославија гаранција, вториот став од писмото треба 
да гласи: 

„Ве овластуваме врз основа на извештајот од 
вашиот странски кореспондент за извршената ис-
плата по акредитивот да не задолжите во нашата 
девизна сметка кај вас. Во прилог ви 
ја доставуваме нашата гаранција што гласи на из-
носот на зголемувањето". 
Кон писмото банката овластена за работи со стран-
ство доставува гаранција чиј текст е ист како и 
текстот на гаранцијата наведен во точка 3.4.1. со тоа 
што таа гаранција треба да гласи само на износот 
на зголемувањето. Ако во акредитивот е употребен 
изразот: „околу" и во барањето за зголемување на 
овластувањето за рамбурс и во гаранцијата што се 
однесува на тоа зголемување се става, пред изно-
сот на зголемувањето, истиот израз. 

Банката овластена за работи со странство може 
да упати до странска банка налог за продолжување 
или зголемување на акредитивот дури кога од На-
родната банка на Југославија ќе прими извештај 
дека странскиот клириншки кореспондент е извес-
тен за продолжувањето на важењето на односното 
овластување за рамбурс, односно за зголемувањето 
на износот на кој гласи овластувањето. 

Ако постои потреба, банката овластена за рабо-
ти со странство може да се обрати до Народната 
банка на Југославија заради измена на порано да-
деното овластување со телеграма — телекс. 

Текстот на телеграмата — телексот е со иста со-
држина како и наведеното писмо, но заради негово-
то скратување, наместо текстот, ќе се употреби збо-
рот: „МОБОУ". 

Во врска со тоа, наведуваме дека може да дојде 
до следните комбинации: 

1) да се бара само зголемување на износот на 
кој е дадено овластувањето; 

2) да се бара само продолжување на важењето 
на овластувањето; 

3) да се бара само измена на банката; 
4) да се бара зголемување на износот на кој е 

дадено овластувањето и продолжување на важе-
њето на овластувањето; 

5) да се бара зголемување на износот на кој е 
дадено овластувањето и продолжување на важење-
то на овластувањето како и промена на банката; 

6) да се бара продолжување на важењето на 
овластувањето и промена на банката; 

7) да се бара зголемување на износот на кој е 
дадено овластувањето и промена на банката; 

На пример, телеграмите би гласеле: 
1. 100 (шифра) МОБОУ АХ,ВАШЈА 20 (1ЅГ) 78 15 

ЈАШЈАК1 1978 12215677 2 00БЕМИУАШЕ К1ЛЗОБА-
Н1 3000 

2. 100 (шифра) МОБОУ А1ЛЗАШЈА 20 (К) 78 15 
ЈАШЈАК1 1978 12215678 1 Ј1Љ1 1978 

3. 100 (шифра) МОБОУ А1ЈВАШЈА 20 (Н) 78 15 ЈА-
КИ АТИ 1978.... (пагпг па ћапка1;а) 

4. 100 (шифра) МОБОУ АБВАШЈА 20 (К) 78 15 
ЈАШЈАК1 1978 гСОГ,ЕМТЈУАШЕ ЗЅГА К1ЈЗОБАК1 
3000 1 Ј1Љ1 1978 

Ако е употребен изразот: „околу" („сѓгка" или 
слично) во текстот на телеграмата пред зборот: „С1.-
ООГЈАКЅ" ОДНОСНО „ТЈЅБОЦ^АКЅ" ќе го стави зборот: 
„околу". Кога наместо депозит се дава гаранција, по 
зборот: „МОВОУ" треба да се стави зборот: „ГАРАН-
ЦИЈА". 

Ако банката овластена за работи со странство 
сака Народната банка на Југославија барањето за 
измени да му го соопшти на својот клириншки ко-
респондент телеграфски, по последниот збор во те-
леграмата — телексот ќе го стави зборот „ТЕЛЕ-
ГРАФСКИ" па телеграмата би гласела: 
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,ДОО (шифра) МОБОУ АГ,ВАИПА 20 (И) 78 15 ЈА-
ЖЈАШ 1978 12215678 гСОГ,ЕМХЈУАШЕ МА С1.ВО-
Г^АКЅ 3000 1 Ј1Љ1 1978 ТЕ1јЕСгКАБ\ЅК1". 

Ако Народната банка на Југославија треба да ја 
извести банката овластена за работи со странство за 
промените во овластувањето со телеграма — телекс, 
по последниот збор во телеграмата — телексот, ќе 
ги стаеви зборовите: „известите ^телеграфски". 

Кога банката овластена за работи со странство 
ќе побара од Народната банка на Југославија да ја 
извести со телеграма — телекс за извршените из-
мени во порано даденото овластување за рамбурс, 
Отсекот за клиринг ќе и упати телеграма, телекс со 
следната содржина: „Клиринг со Албанија 

Врз основа на вашето барање со писмо — теле-
грама — телекс, нашето овластување број 
за вашиот акредитив број денеска го изме-
нивме: го зголемивме износот за ; го про-
долживме рокот на важењето до ; ја проме-
нивме банката што може да се рамбусира, та наме-
сто порано означената банка, ја наведовме 

Заради скратување на текстот на телеграмата — 
— телексот, наместо наведениот текст, Народната 
банка на Југославија ќе го употреби зборот: 
„12МОУ". 

Во врска со тоа, би можело да дојде до следни-
те комбинации, и тоа: 

1) да се известува само за зголемување на изно-
сот на кој е дадено овластувањето; 

2) да се известува само за продолжување на ва-
жењето на овластувањето; 

3) да се известува за промена на банката — ко-
рисникот на овластувањето; 

4) да се известува за зголемување на износот на 
КОЈ е дадено овластувањето и за продолжување на 
важењето на овластувањето; 

5) да се известува за зголемување на износот на 
кој е дадено овластувањето — важењето за продол-
жувањето на овластувањето и за промена на банката. 

6) да се известува за продолжување на важење-
то на овластувањето и за промена на банката; 

7) да се известува за зголемување на износот и 
за промена на банката. 

На пример, телеграмите — телексите би гласеле: 
1) 12МОУ А1,ВАтЈА 20 (И) 78 15 ЈА1ЅГ1ЈАК1 

1978 12215678 2С01,ЕМ1ЈУАШЕ ЈЅГА С1, ООББАЕЅ 
3000 

2) 12МОУ А1ЈЗАШЈА 20 (И) 78 15 ЈАШЈАЕ1 
1978 12215678 1 Ј1Љ1 1978 

3) 12МОУ АГјВАШЈА 20 (К) 78 15 ЈАШЈАШ 1978 
12215678... (назив на странската банка) 

4) 12МОУ АГ,ВАМПА 20 (И) 78 15 ЈАШЈАК1 1978 
12215678 2СО^ЕМ^VАШЕ МА С Б Б О ^ А К Ѕ 3000 
1 АВГУСТ 1973 

Народната банка на Југославија ќе постапи по 
барањето со кое банката овластена за работи со 
странство бара измена на порано даденото овласту-
вање само ако барањето е примено навремено. По 
барањето со кое се бара зголемување на износот на 
овластувањето, или пренос на овластувањето врз 
друга банка, Народната банка на Југославија ќе по-
стапи само ако барањето го примила така што да 
може на својот кореспондент да му ја соопшти изме-
ната пред истекот на рокот на овластувањето, а по 
барањето за продолжување на рокот на важењето на 
овластувањето — ако тоа барање го прими пред 
истекот на првобитниот рок. По исклучок, Народна-
та банка на Југославија ќе постапи по барањето за 
продолжување на рокот на важењето на овласту-
вањето ако тоа барање го прими во рамките на 7 
дена по истекот на провобитниот рок на важењето 
(но не подоцна). 

Ако по барање на налогодавецот, а во спогодба 
со странската банка, банката овластена за работи 
со странство го намали акредитивот за кој е дадено 
овластување, или евентуално го скрати рокот на 
важењето на акредитивот, може веднаш да бара 
од Народната банка на Југославија — Отсек за кли-
ринг да изврши соодветна измена на посебното ов-
ластување за односниот акредитив. Тие измени бан-
ката овластена за работи со странство може да ги 
бара само со писмо. Кон писмото југословенската 
банка ќе приложи фотокопија од писмото или од 
телеграмата со кое странската банка ја известила 
дека е согласна со намалувањето на износот на 
акредитивот или со скратувањето на рокот на ва-
жењето. По приемот на барањето Народната банка на 
Југославија го известува својот клириншки коре-
спондент дека го менува овластувањето за рамбурс. 
Ако^ е во прашање намалување на износот, и го 
враќа на овластената банка соодветниот износ на 
депозитот. Овластената банка може да упати писмо 
до Народната банка на Југославија со кое се бара 
намалување на износот за кој е дадено овластува-
њето или скратување на рокот на важењето, не 
прилагајќи фотокопија за согласноста на странска-
та банка. Во тој случај Народната банка на Југо-
славија од својот клириншки кореспондент ќе поба-
ра, консултирајќи ја странската банка кај која 
е отворен акредитивот, да се согласи со измените 
на овластувањето. Дури по приемот на согласноста, 
Народната банка на Југославија ќе смета дека се 
извршени измените. Ако е во прашање намалува-
ње на износот, и го враќа соодветниот износ на 
депозитот на овластената банка. 

Овластувањето за рамбурс што Народната бан-
ка го издала за определен акредитив банката овла-
стена за работи со странство ,не може да го кори-
сти за плаќање по друг акредитив, туку, ако е тоа 
потребно, ќе побара од Народната банка на Југо-
славија соодветна измена на односните овластува-
ња. Исто така, банката овластена за работи со 
странство не може да и издаде на странската банка 
налог да изврши исплата врз основа на овластува-
њето за рамбурс, без презентација на документите 
(исплата со признаница), поради тоа што исплатата 
може да биде извршена само ако, покрај другите 
документи, е презентиран документот за транспор-
тот или документ за примопредавањето. 

3.4.1.4. Исплата по ностро акредитиви 

Народната банка на Југославија — Отсек за 
клиринг, ќе прифати секое задолжување од својот 
клириншки кореспондент за извршување на испла-
та за документи по акредитив за кој е дадено по-
себно овластување за рамбурс, па и кога врз до-
кументите е ставена резерва. За извршената испла-
та, банката овластена за работи со странство чиј 
акредитив е во прашање, ќе биде известена со ко-
пија од согласното книжење на Народната банкана 
Југославија на образецот 740 во кој ќе беде, покрај 
другите податоци, наведен износот на салдото по 
користењето за кое станува због во извештајот. 
Истовремено, Народната банка на Југославија —От-
сек за клиринг, исплатениот износ го книжи врз 
товар на депозитот и наплатува надомест и евен-
туални трошоци, со задолжување на жиро-сметката 
на банката овластена за работи: со странство кај 
Службата на општественото книговодство. Банката 
овластена за работи со странство по приемот на 
извештајот за користење, може да го рекламира до 
Народната банка на Југославија извршеното плаќа-
ње ако најде дека исплатата од странскиот коре-
спондент е извршена неисправно. Рекламацијата 
мора да содржи образложение што ќе и овозможи 
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на Народната банка на Југославија да бара од сво-
јот кореспондент исправка на книжењето односно 
сторно на исплатата, препуштај ќи и на банката 
овластена за работи со странство (што го отворила 
акредитивот) да ги расправи спорните прашања со 
странската банка кај која е отворен акредитивот. 

Кога, наместо депозит за издадено овластување 
за рамбурс е примена гаранција од банка овластена 
за работи со странство, врз основа на примениот 
извештај од странската банка за извршената испла-
та и за задолжувањето на клириншката сметка по 
односниот акредитив, Народната банка на Југосла-
вија ја задолжува девизната сметка на банката ов-
ластена за работи со странство не барајќи согла-
сност. АКО нема средства на девизната сметка, 
Народната банка на Југолсавија ќе ја задолжи жи-
ро-сметката на банката што го отворила акредити-
вот за соодветниот износ во динари, со наплата на 
каматата и со наплата на надоместот и трошоците. 
По истекот на 7 дена од истекот на рокот на ва-
жењето на овластувањето за рамбурс, Народната 
банка на Југославија ќе ја усогласи својата евиден-
ција со евиденцијата кај странскиот кореспондент за 
односно овластување за рамбурс и, ако постои сал-
до, остатокот на депозитот и го враќа на банката ов-
ластена за работи со странство што го отворила 
акредитивот. 

Ако странскиот продавач од кои и да било при-
чини испорачи стоки на југословенски купувач пред 
отвореното на акредитив и испрати до банката ов-
ластена за работи со странство документи на на-
плата и ако во меѓувреме акредитивот е отворен, 
банката овластена за работи со странство може да 
се спогоди со странската банка односните докуме-
нти да бидат третирани како документи по акре-
дитив што во меѓувреме е отворен и за кој е дадено 
посебно овластување за рамбурс. За да мо-
жат таквите документи да бидат третирани како 
документите по односниот акредитив, странската 
банка треба да ги упати до банката овластена за 
работи со странство најмногу до 10 дена пред денот 
на отворањето на односниот акредитив, со тоа што 
тие документите треба да им одговараат на условите 
на односниот акредитив (особено во поглед на ви-
дот на стоките). Ако југословенската банка и стран-
ската банка постигнале спогодба, банката овластена 
за работи со странство може да ја упати странска-
та банка за исплата на тие документи да го кори-
сти односното овластување за рамбурс на Народна-
та банка на Југославија со тоа што кон извештајот 
за задолжување на сметката на Народната банка 
на Југославија покрај копија од писмото со кое ги 
доставила документите, ќе приложи и копија од 
писмото на банката овластена за работи со стран-
ство со кое е упатена да го користи односното 
овластување за рамбурс. 

Во преписката со Народната банка на Југосла-
вија, банката овластена за работи со странство е 
должна да ја наведе земјата, бројот на овластува-
њето од Народната банка на Југославија и бројот 
на акредитивот. Ако со едно писмо се третираат 
повеќе овластувања за рамбурс, банката овластена 
за работи со странство ќе достави до Народната 
банка на Југославија онолку примероци од тоа пи-
смо колку овластувања се третираат во писмото. 

3.4.2. Лоро акредитиви (за извоз на стоки од Југо-
славија) 

3.4.2.1. Согласност од Народната банка на Ју-
гославија 

Кога странската овластена банка или клирин-
шкиот кореспондент на Народната банка на Југо-
славија отвори акредитив кај некоја банка овласте-

на за работи со странство, должен е во налогот за 
отворање на акредитивот да назначи дека по од-
носниот акредитив банката овластена за работи со 
странство може да се рамбурсира кај Народната 
банка на Југославија кога од неа ќе добие согла-
сност. До приемот на согласноста од Народната бан-
ка на Југославија, банката овластена за работи со 
странство не може да упати барање до Народната 
банка на Југославија за рамбурс. Овластувањето 
што ќе го прими од својот странски кореепондент, 
ако го прифати, Народната банка на Југославија го 
регистрира и и дава согласност на банката овла-
стена за работи со странство за извршените испла-
ти дека може да упати барање за рамбуре. Во таа 
согласност задолжително се наведуваат: бројот на 
согласноста, износот на кој гласи овластувањето, 
бројот на акредитивот, називот на странската бан-
ка што го отворила акредитивот и рокот на важе-
њето на овластувањето. Рокот на важењето на ов-
ластувањето, по правило се поклопува со рокот на 
плаќањето што е наведен во акредитивот а може 
да биде и подолг ако тоа биде барање од странска-
та банка. Кога ќе ја прими согласноста од Наро-
дната банка на Југославија, банката овластена за 
работи со странство го известува корисникот на 
акредитивот дека овластувањето за рамбурс е при-
мено односно дека со тоа се обезбедени средства за 
плаќање на испораката по односниот акредитив. 
Ако е во прашање акредитив со кој се плаќа извоз 
на инвестициони услуги, Народната банка на Ју-
гославија на барање од странскиот клириншки ко-
респондент, и издава на односната банка овластена 
за работи со странство согласност за рамбурс, со 
забелешка дека банката овластена за работи со 
странство е должна во рок од седум дена од денот 
на приемот на овластувањето да достави до Наро-
даната банка на Југославија копија од пријавата за 
склучената работа за односниот акредитив. Ако 
пријавата за склучената работа не биде доставена, 
издаденото овластување не важи. 

Ако клириншкиот кореспондент на Народната 
банка на Југославија го намалува износот на кој 
гласи неговото овластување или го скрати рокот 
на важењето на овластувањето, југословенската 
банка може, кога за тоа ќе го прими извештајот од 
Народната банка на Југославија, да упати до На-
родната банка на Југославија реклмација ако не 
дала согласност за намалување на износот или за 
скратување на рокот на важењето на акредитивот. 
По приемот на писмото од банката овластена за 
работи со странство, Народната банка на Југосла-
вита ќе го извести својот клириншки кореспондент 
дека не го прифаќа намалувањето на износот, од-
носно намалувањето на рокот на важењето на ов-
ластувањето додека странската банка што го отво-
рила акредитивот не прибави согласност од југо-
словенската банка. 

Ако странската банка не отворила акредитив 
кај банката овластена за работи со странство што 
е наведена во овластувањето за рамбурс, односно 
ако акредитивот во меѓувреме е пренесен врз дру-
га банка, банката овластена за работи со странство 
согласноста за рамбурс што ја примила за акреди-
тивот што не е отворен кај неа ќе ја врати до На-
родната банка на Југославија со придружно писмо 
во кое треба да изјави дека акредитивот не е от-
ворен кај неа и — ако и е познато каде се наоѓа 
акредитивот — да го наведе и називот на односна-
та банка. Народната банка на Југославија ќе ќ 
издаде согласност на друга банка овластена за ра-
боти со странство само ако примила од клирин-
шкиот кореспондент нови инструкции. Овластените 
банки (па ниту деловните единици на тие банки) 
не можат една на друга да ја отстапат согла-
сноста за рамбурс по акредитивот. 
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Ако странскиот клириншки кореспондент нема 
средства на клириншката сметка, Народната банка 
на Југославија дава условна согласност. Условната 
согласност за рамбурс значи дека Народната банка 
на Југославија се обврзува дека врз основа на 
исправно барање за рамбурс ќе изврши исплата 
само ако странската банка на клириншката сметка 
има расположиви средства односно не гарантира 
дека корисникот по акредитивот ќе оствари прилив 
на девизи веднаш по презентацијата на документи-
те. Банката овластена за работи со странство е 
должна за ова да го извести корисникот на акре-
дитивот. 

Народната банка на Југославија може за про-
должување на порано даденото овластување за 
рамбурс или за зголемување на износот на овла-
стувањето да даде условна согласност, ако состој-
бата на клириншката сметка во меѓувреме се изме-
нила. Во тој случај Народната банка на Југославија 
ќе ја извести банката овластена за работи со стран-
ство: 

— дека примила од странската банка — кли-
риншкиот кореспондент продолжување на овласту-
вањето за рамбрус, но поради состојбата на клирин-
шката сметка на странскиот кореспондент издава 
за натамошниот период условна согласност; 

— дека примила од странската банка писмо за 
зголемување на износот на порано даденото овла-
стување, но дека за зголемување на износот дала 
условна согласност. 

3.4.2.2. Наплата на документи врз основа на ов-
ластување за рамбурс 

По приемот на документите од корисникот на 
акредитивот за извршена испорака, банката овла-
стена за работи со странство врши преглед на до-
кументите и по извршениот преглед ги упатува до 
странската банка што го отворила акредитивот, а 
истовремено упатува до Народната банка на Југо-
славија барање за рамбурс и уплатува преку надле-
жната организациона единица на Службата на оп-
штественото книговодство во корист на Народната 
банка на Југославија соодветен износ на динари на 
име (провизија) надомест, според Тарифата на На-
родната банка на Југославија, и евентуални трошо-
ци. Барањето за рамбурс го сочинуваат: пополне-
тиот образец 739 (издание на Народната банка на 
Југославија), кон кој се приложени две копии од 
писмото со кое документите се испратени до стран-
ската банка, две копии од извештајот за приливот на 
девизи (образец 743) и една копија од налогот за 
пренос заверена од Службата на општественото 
книговодство за износот на провизијата и трошо-
ците. Извештајот за прилив на девизи го и з о с т а -
вува и потпишува банката што го упатила барањето 
за рамбурс и го потпишува, со тоа што во овој 
случај тоа барање мора да биде снабдено со сите 
податоци, согласно со прописите, така што прили-
вот да може да биде распореден веднаш, т.е. штом 
Народната банка на Југославија врз основа на ба-
рањето за рамбуре ќе му го одобри на подносителот 
на барањето односниот износ во девиза. Заради тоа, 
корисникот по акредитивот при поднесувањето на 
акредитивните документи треба да го пополни обра-
зецот 743 во делот што се однесува на него и вне-
сените податоци да ги завери со својот печат и 
потпис, како и да ги достави пополнетите и пот-
пишаните обрасци 745 заради распоред на приливот. 

За испратените документи банката овластена за 
работи со странство може да упати до Народната 
банка на Југославија барање за рамбурс и кога на 
документите ќе стави резерва. Народната банка на 
Југославија не се впушта во природата на таа ре-
зерва, со оглед дека банката овластена за работи 

со странство сноси полна одговорност ако странска-
та банка ја оспори извршената исплата. Ако На-
родната банка на Југославија прими од својот 
клириншки кореспондент барање со соодветно об-
разложение да се сторнира извршената исплата, бан-
ката овластена за работи со странство е должна на 
прв повик од Народната банка на Југославија да 
ги врати примените средства, а спорните прашања 
ќе ги расправи со странската банка кај која е от-
ворен акредитивот. 

Барањето за рамбурс се упатува посебно за се-
која група документи што се доставени до стран-
ската банка со едно писмо. 

Ако со акредитивот е предвидено дека вредно-
ста на документите може да се наплати само делу-
мно, а остатокот на износот дури по приемот на 
согласноста од купувачот односно банката што го 
отворила акредитивот, во писмото со кое се доста-
вуваат документите до странската банка треба да 
бидат наведени соодветната сметка и изјавата дека 
наплатата за остатокот на износот ќе биде изврше-
на по приемот на соодветната согласност. Барањето 
за рамбурс се поднесува, како што е објаснето, на 
оној износ што може да се наплати според услови-
те на акредитивот. За остатокот на износот банката 
овластена за работи со странство доставува до На-
родната банка на Југославија барање за рамбурс 
дури кога ќе прими соодветна согласност од стран-
ската банка (под услов да не истекол рокот на ва-
жењето на согласноста за рамбурс на Народната 
банка на Југославија за односниот акредитив). 

Ако со акредитивот е предвидено плаќање де-
лум по презентација на документите, а делум врз 
основа на меница на купувачот, банката овластена 
за работи со странство ќе постапи како што е обја-
снето во став 4 на оваа точка, со тоа што кон ба-
рањето за рамбурс што се однесува на остатокот 
на износот, покрај две копии од писмото со кое се 
испратени порано документите, ќе приложи две 
К О П И И ОД ПИСМОТО СО кое мениците му се вратени на 
купувачот преку странската банка или непосредно. 
Барањето за рамбурс за остатокот на износот може 
да се упати до Народната банка на Југославија само 
ако рокот на важењето на согласноста за рамбурс 
на Народната банка на Југославија не истекол во 
моментот на упатувањето до Народната банка на 
Југославија на барањето за рамбурс. 

Ако банката овластена за работи со странство 
ги испратила документите до странската банка пред 
отворањето на акредитивот односно пред приемот на 
соодветната согласност од Народната банка на Ју-
гославија за односниот акредитив, може да се спо-
годи со странската банка документите да бидат 
третирани како документи по односниот акредитив 
за кој е дадено овластување за рамбурс. Таква спо-
годба може да биде постигната за оние документи 
што југословенската банка ги испратила до стран-
ската банка најмногу до 10 дена пред датумот на 
согалсноста на Народната банка на Југославија за 
односниот акредитив и ако тие документи во се им 
одговараат на условите на односниот акредитив 
(особено во поглед на видот на стоките). 

На барање од странска банка, а во спогодба со 
корисникот на акредитивот, банката овластена за-
работи со странство може да прифати документите 
што ги испратила на наплата пред отворањето на 
акредитивот да се третираат како документи по од-
носниот акредитив. Во тој случај барањето за рам-
бурс југословенската банка може да го упати до 
Народната банка на Југославија ако се исполнети 
следните услови: 

— акредитивот да е отворен заради испорака 
на ист вид стоки што се наведени во документите 
кои се испратени на наплата од страна на југосло-
венската банка; 
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— документите испратени на наплата да им од-
говараат во се на документите што се предвидени 
со акредитивот; 

— да е постигната спогодба помеѓу странската 
банка што го дала налогот за отворање на акре-
дитивот и банката овластена за работење со стран-
ство кај која е отворен акредитивот; 

— да не поминало повеќе од 10 дена од денот 
на испраќањето на документите на наплата (датум 
на писмото со кое банката овластена за работи со 
странство ги испратила документите на наплата) до 
денот кога странската банка упатила налог за от-
ворање акредитив (датум на налогот на странската 
банка). . 

Во случаите од став 7 на оваа точка, банката 
овластена за работи со странство кон барањето за 
рамбурс, покрај наведените прилози, доставува до 
Народната банка на Југославија и две фотокопии 
на писмото на странската банка со кое таа потврду-
ва дека може да се користи акредитивот за плаќа-
ње на односните документи испратени на наплата. 

Кога ќе утврди дека применото барање за рам-
бурс е исправно, Народната банка на Југославија 
му ја извршува исплатата на подносителот на ба-
рањето, со одобрување во девизната сметка кај себе, 
со извештај. За извршената исплата ја известува 
странската банка, со намалување на износот на ов-
ластувањето за исплатениот износ. Врз основа на 
извештајот за одобрување на девизната сметка, што 
го примила од Народната банка на Југославија, 
банката овластена за работи со странство ја задол-
жува Народната банка на Југославија во своите 
книги, истиот износ и ја одобрува на сметката 2543 
— Нераспореден прилив и доставува до корисникот 
на акредитивот на образецот 743 извештај за при-
ливот на девизите. Бидејќи корисникот на акреди-
тивот при поднесувањето на документите дал и 
диспозиција, со оглед дека веќе тогаш располагал 
со потребни податоци и дека го пополнил образе-
цот 745, банката веднаш ќе изврши исплата врз 
товар на сметката 2543. 

Ако согласноста за рамбурс на Народната бан-
ка на Југославија е условена, а корисникот на акре-
дитивот ја изврши испораката, банката овластена 
за работи со странство ќе постапи на ист начин 
како да не е условена согласноста на Народната бан-
ка на Југославија. Народната банка на Југославија 
— Отсек за клиринг барањата за рамбурс по акре-
дитивите за кои дава условна согласност ќе ги еви-
дентира кај себе со валута на денот на испраќање-
то на документите, а исплатата ќе ја изврши кога 
ќе го дозволи тоа салдото на сметката на странска-
та банка. 

3.5. Употреба на образецот 739 (прилог 5) 

Образецот 739 е издание на Народната банка 
на Југославија и се употребува исклучиво за упа-
сување барања за рамбурс до Народната банка на 
Југославија за исплати по акредитивите што се 
отворени од страна на странските банки од земјите 
со кои Југославија склучила спогодби за клирин-
шки платен промет и во платниот промет со Гана 
и Мексико. Тој е еднообразен за сите овластени 
банки во Југославија, а го печати само Народната 
банка на Југославија. Југословенските банки што 
се овлатени за работење со странство можат да при-
бават потребни количества на овој образец од На-
родната банка на Југославија, со плаќање, упату-
вајќи требување до Народната банка на Југославија 
— Отсек за клиринг. Во требувањето треба да се 
наведат потребното количество и точна адреса на 
која треба да се изврши испораката. 

Образецот од став 1 на оваа точка се употре-
бува за сите лоро акредитиви без оглед дали се со 
генерално или посебно овластување за рамбурс и 

заради правилна употреба се дава дрлунаведеното 
објаснение. 

Редните броеви наведени покрај текстот на об-
разецот 739 не се наоѓаат на образецот, туку до-
полнително се ставени заради објаснување. 

Образецот 739 се состои од оригинал и 6 (шест) 
копии. 

Оригиналот е писмо — извештај за задолжува-
ње што Народната банка на Југославија го потпи-
шува и упатува до странската банка — клириншки 
кореспондент. Копиите во горниот дел се идентични 
со оригиналот, а во долниот дел се наоѓа текстот 
„налог за одобрение". 

Пополнувањето на образецот се 'врши на след-
ниот начин: 

а) податоците: под 1, 2 и 4 ги пополнува Наро-
дната банка на Југославија а сите други, банката 
овластена за работи со странство што го поднесува 
барањето за рамбурс; 

б) Ако е во прашање акредитив со генерално 
овластување за рамбурс: 

1) Во рубриката под 3 — назив на странската 
банка — клириншки кореспондент преку која се 
врши наплатата, а според списокот што е даден во 
прилог бр. 1; 

2) рубриките под 5 и 6 — не се пополнуваат; 
7) во рубриката под 7 — по зборовите „по!ге Ј\ГЅ" 

не се запишува ништо, а понатаму треба да се на-
веде странскиот број на акредитивот и рокот на 
важењето на акредитивот (сметајќи го и евентуал-
ното продолжување). Југословенската банка може 
да го наведе и својот број, но нејзиниот број може 
да дојде само по бројот на странската банка; 

4) рубриката под 8 — се пополнува ако банката 
што го отворила акредитивот не е клириншки ко-
респондент на Народната банка на Југославија и 
се запишува полниот назив на таа банка и местото; 

5) во рубриката под 9 — се внесува називот на 
банката овластена за работи со странство кај која 
е отворен акредитивот (банка која бара рамбурс); 

6) во рубриката под 10 — се внесува називот 
и адресата (местото) на корисникот на акредитивот; 

7) во рубриката под 11 — се запишува износот 
на кој гласат документите со тоа што, ако докумен-
тите гласат на износ поголем од акредитивот — само 
износот што може да се наплати од акредитивот; 

8) во рубриката под 12 — се наведува износот 
на банкарската провизија и на другите трошоци, 
ако југословенската банка има право на наплата на 
трошоците и провизијата според аранжманот шо го 
има со странската банка, а по зборот: „Сотр1;е" — 
бројот на сметката на странската банка според спи-
сокот (прилог 1); 

9) во рубриката под 13 — се става збирот на 
вредноста на документите и на провизијата и тро-
шоците, а по зборот: ,,УаГ' кога исплатата се врши 
врз товар на к л ир нишката сметка за која е дого-
ворено со клириншкиот кореспондент дека се плаќа 
камата, се наведува датумот на писмото со кое до-
кументите се испратени до странската банка. Кои 
сметки се каматни е назначено покрај бројот на 
сметката во прилог 1 на ова упатство; 

10) во рубриката под 14 — треба да се внесе 
износот на салдото на акредитивот добиено по од-
бивање на износот на документите чие плаќање се 
бара (износот наведен под 11); 

11) во рубриката под 15 — се ставаат печатот на 
банката овластена за работи со странство што го 
поднесува барањето за рамбурс и тоа од вториот 
примерок па натаму и потписот од овластеното лице 
на таа банка; 

12) рубриката под 16 — ја пополнува Народната 
банка на Југославија; 
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13) во рубриката под 17 — треба да се запише: 
називот и бројот на сметката на странската банка 
клириншки кореспондент преку која се врши на-
платата; 

14) во рубриката под 18 - се внесува називот 
и местото на банката овластена за работи со стран-
ство што бара рамбурс, бројот на девизната сметка 
на која треба да се одобри бараниот износ и изно-
сот во девизата, со ознака на девизата; 

15) во рубриката под 19 — се внесува бројот на 
акредитивот и основот на наплатата (стоки или 
услуги) и евентуалните други соопштенија; 

в) Ако се 'во прашање акредитиви со посебно 
овластување за рамбурс, пополнувањето се врши на 
следниот начин: 

1) рубриките под 3, 8 до 13 и 15 до 19 се попол-
нуваат на начинот објаснет под 8) за акредитивите 
со генерално овластување за рамбурс; 

2) во рубриката под 5 — се внесува бројот на 
овластувањето на странската банка, ако го сооп-
штила Народната банка на Југославија; 

3) во рубриката под 6 — се внесува датумот на 
овластувањето на странската банка, износот на ов-
ластувањето и датумот до кој важи овластувањето; 

4) во рубриката под 7 — се внесува бројот на 
согласноста на Народната банка на Југославија и 
странскиот број на акредитивот а под зборовите: 
„уа1аШе јиѕди'аи" не се запишува ништо. 

Барањето за рамбурс банката овластена за ра-
боти со странство треба да го достави во посебен 
плик со големина на образецот 739 така што Народ-
ната банка на Југославија барањата да ги прими 
несвиткани, со оглед на тоа дека е во прашање 
писмо — извештај на странската банка за задолжу-
вање на нејзината сметка ка ј Народната банка на 
Југославија. Истуткани, исправени, или во друга 
смисла непогодни барања, Народната банка на Ју-
гославија не ќе може да употреби, со оглед дека 
е во прашање кореспонденција со странство. 

4. ОПШТИ ЗАБЕЛЕШКИ 

До Народната банка на Југославија не треба да 
се доставуваат ко,пии од писма или други докумен-
ти што не се предвидени со ова упатство. Банките 
овластени за работи со странство кон своја реклама-
ција или кон писмо со кое се бара известување мо-
жат да достават, ако го сакаат тоа и прилози: 
копии или фотокопии од своја преписка со стран-
ската банка или други документи, но само заради 
илустрација или доказ (ако е во прашање рекла-
мација). 

По рекламациите или писмата со кои се бара 
некое известување ако се во прашање плаќања по 
акредитиви и наплати или налози за плаќање во 
странство, Народната банка на Југославија ќе по-
стапува само ако известување бара банката овла-
стена за работи со странство што го отворила акре-
дитивот, кај која е отворен акредитивот, кај која 
е регистрирана односната наплата или преку која 
е предаден налогот за плаќање во странство. 

Народната банка на Југославија по исклучок ќе 
постапи по рекламациите на увозникот и кога ста-
нува збор за прашања што се однесуваат на пла-
ќања по акредитив и наплата или друг налог за 
плаќање во странство ако кон писмото биде прило-
жена фотокопија од писмо со кое банката овласте-
на за работи со странсто дала одговор со кој кори-
сникот или налогодавецот не е задоволен. 

Рекламациите што се однесуваат на дознаки од 
странство освен кога се во прашање дознаки за пок-
ритие за акредитив или наплата, како и кога се во 
прашање курсни разлики (бидејќи тоа е регулира-
но со други упатства), извозниците и другите лица 
упатуваат директно до Народната банка на Југосла-

вија — Отсек за клиринг и задолжително ги наведу-
ваат: називот на земјата од која пристигнала доз-
наката, бројот и датумот на дознаката и износот на 
валутата на кој гласи дознаката (со ознака на ва-
лутата, на пр. АШ. ОЈ). 

По барањето за известување и рекламации На-
родната банка на Југославија ќе постапи само ако ги 
примила со писмо или телеграма — телекс, а на ист 
начин и ќе одговори. 

Ако се бара известување за тоа дали кај Народ-
ната банка на Југославија е примена определена 
дознака од странство извозникот или банката ов-
ластена за работи со странство задолжително ги 
наведува: бројот, датумот и точниот износ на нало-
гот од клириншкиот кореспондент на Народната 
банка на Југославија (а не на странската овластена 
банка или странскиот налогодавец) што е упатен до 
Народната банка на Југославија. Ова од причини 
што Народната банка на Југославија може да даде 
одговор само ако и се познати наведените податоци. 

Во сите случаи кога е во прашање ставање на 
хронолошки редослед на дознака или рамбурс што 
се однесува на акредитиви и наплати, југословен-
ската банка е должна известувањето примено од 
Народната банка на Југославија веднаш да и го 
пренесе на заинтересираната организација на здру-
жен труд. 

Кога банката овластена за работи со странство, 
наместо депозит за посебно овластување за рам-
буре, ќе даде гаранција, Народната банка на Југо-
славија покрај износот што е исплатен по односни-
от акредитив наплатува од банката овластена за ра-
боти со странство и соодветна камата. За преместу-
вање на каматата се смета времето од датумот на 
задолжувањето на сметката на Народната банка на 
Југославија кај странската банка до денот на нап-
латата. Под ден на наплата се подразбира денот на 
приемот на извештајот за исплатата (за задолжува-
ње на сметката) повеќе еден ден, ако на сметката 
на банката овластена за работи со странство има 
средства во моментот на приемот на извештајот за 
задолжување, односно денот кога банката овласте-
на за работи со странство обезбедила средства за 
извршената исплата на сметката кај Народната бан-
ка на Југославија — ако немала средства во момен-
тот кога Народната банка на Југославија го примила 
извештајот за задолжувањето. Напредреченото се 
однесува и на исплатите по акредитивите со гене-
ралното овластување за рамбурс. 

Прилозите 1 до 4 се отпечатени кон ова упат-
ство и се негов составен дел. 

5. ПРИМЕНУВАЊЕ И ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА 
НА УПАТСТВОТО 

Ова упатство се применува во се и врз плаќа-
њето и наплатата во платниот промет со Гана и 
Мексико кога плаќањата и наплатите, согласно со 
односната платна спогодба, се вршат преку Народ-
ната банка на Југославија. 

Ова упатство влегува во сила на 1 јануари 1978 
година. 

О. бр. 94 
23 ноември 1977 година 

Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка 

на Југославија, 
д-р Ксенте Богоев, с. р. 
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920. 
Врз основа на член 22 од Законот за општестве-

на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 3/572), претставникот на производителот 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНАТА ЦЕНА ЗА НА-

ТРИУМ-ПЕРБОРАТ 

1„ Престапникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите на 28 декември 1977 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечената цена за натриум-пврборат со тоа што 
преоизводителската организација на здружен труд да 
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може својата затечена продажна цена, при постој-
ните услови на продажбата, да ја зголеми така што 
највисоката продажна цена да изнесува 9,61 динар 
за еден килограм. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производот од точка 1 на ова аспогодба ќе го 
продаваат, односно купуваат по цената и под усло-
вите што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени со решение бр. 5261 од 30 декември 
1977 година. 

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

(Претставник на производителот: „Белинка" — 
— Љубљана. 
Претставници на купувачите — потрошувачи: 
„Сапонија"— Осиек, „Лабуд" - Загреб, „Злато-
рог" - Марибор, ХИНС - Нови Сад, ОХИС -
— Скопје, Содасо — ДИТА — Индустрија детер-
цената — Тузла. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

Врз основа на член 36 од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76, 
48/76 и 34/77), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА РАЗРЕ-
ШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СО-

ЈУЗНИОТ ПРАВЕН СОВЕТ 

1. Во Решението за разрешување и именување 
членови на Сојузниот правен совет („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 55/77) во точка 1 на крајот на тек-
стот под реден број 27 точката се заменува со точ-
ка и запирка и по тоа се додаваат три нови редни 
броја, кои гласат: 

„28) Арслан Барути, секретар на Извршниот 
совет на Собранието на САП Косово; 

29) Газменд Заими, професор на Правниот фа-
култет во Приштина; 

30) Божо Шарановиќ, помошник-генерален ди-
ректор на Комбинатот „Трепча" во Косовска Ми-
тровица." 

Е. п. бр. 993 
14 декември 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

на управа во Сојузниот секретаријат за надворешни 
работи. 

Е. п. бр. 995 
14 декември 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Доброслав ќулафиќ, с. р. 

Врз основа на член 43 од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76, 48/76 и 
34/77), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗ-
НИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

За помошник на сојузниот секретар за надво-
решни работи се назначува Џиха Рецеп генерален 
конзул на СФРЈ во Женева. 

Е. п. бр. 996 
14 декември 1977 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Доброслав Ќулафиќ, с. р. 

Врз основа на член 73 став 4 од Законот за На-
родната банка на Југославија и з аединственото мо-
нетарно работење на народните банки на републи-
ките и на народните банки на автономните покраи-
ни („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ВИЦЕГУВЕРНЕР НА НАРОД-

НАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 

За вицегувернер на Народната банка на Југо-
славија се назначува Миодраг Поповиќ, помошник-
-генерален директор на Војводинска банка. 

Е. п. бр. 997 
14 декември 1977 година 

Белград 

Потпретседател . 
Доброслав Ќулафиќ, с. р. 

СоЈузен извршен совет 

Потпретседател, 
Доброслав Ќулафиќ, с. р. 

Врз основа на член 43 од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 57/72, 21/74, 24/76, 48/76 и 
34/77), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

За советник на сојузниот секретар за надвореш-
ни работи се назначува Драгутин Рожман началник 

ОДЛИКУВАЊА 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија одлу-
чува да се одликуваат: 
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Од С Р Х р в а т с к а 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Батало Илије Милан, Буковшек Јакоба Антун, 
Џодан Душана Ковиљка, Хан-Јокић Илије Милка, 
Комадина Боже Блаж, Ламбаша Николе Пашко. 
Луцић-Лоцрнић Милана Катица, Мандић Давида 
Јанко, Пејковић Петра Иван. Плеслић Михе Целос-
ти н, Радоочић Јакова Анте, Рак Иве Ката, Рошчић 
Маријана Томо; 

— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите на-
роди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО 
СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Алајбег Ивана Абрам, Ашанин Миливоја Љубо-
мир, Барчот .Јерка Анте, Башић Филипа Анте, Баш-
ковић Ивана Аугустин. Билокапић Ивана Анте. 
Бочина Вицка Марјан, Ботица Николе Инан. Бо-
жичанин Фрање Милан, Церјан-Дулибић Мате 
Марија, ЦикоЈевић Мате Бранимир, Цикојевић-Мр-
ковић Марка Тонка Черина Барите Марин, Човић-
-Чобрлић Фране Нада, Ђокић-Бранковић Лазара 
Савка. Фруа Хенрика Берислав Гаћина Ивана Јер-
ко, Грлица Николе Лран, Јакић Ивана Љубомир, 
Јаребица Мухарема Изет. Јерков Мартина Јосип, 
Јоцић Петра Божидар, Јуришић Анте Бранко Ке-
ровец Антуна Иван Крилић-Богуновић Петра Олга 
Куртов Ивана Доменик. Лалин Анте М И Л И В О Ј , Локас 
Шиме Анте, .Покае Боже Марјан. Локас Иве Марко. 
Мајсторови Милана Ратомир, Malusa Giaomo По-
с е т е а . M.chieli Јурја Олга Перић Николе Иван 
Петровић-Миличевић Максима Милена; 

Иулић Анте Звонко, Рак Јосе Абрам, Славнић 
Висе Миланко. Широња Мојсије Милан, Шуњмра 
Анте Анђелко, Томасовић Ђуре Богдан, Т пић 
Меше Мујо Вањек Винка Јаромир. Виловић Павла 
Крсто Вукотић Косте Стеван, Вуковић-Кава ја Ми-
тра Милева, Вуковић Вељка Стеван, Запутовић 
Крсте Тонко, Златовић-Богуновић Саве Ружица; 

— за покажана лична храброст во борбата про-
тив непријателот за ослободување на земјата 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Шијан Миле Шпиро; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Абрамовић Стјепана Антон, Бал.кас Јере Крсте. 
Батинић Мила Ђуро Билић Николе МИ,ЈО. Боршић 
Јакоба Аугуст. Брешан Дује Векослав. Булатовић 
Арсенија Жарко, Целић Јакова МИЈ: ко, Голеш Све-
тине Никола Голик Анке Антон Хипша Јосипа 
Адалберт, Јелавић Мате Миљенко. Јурдана-Јакопо-
вић Фрање Зденка, Јуричан Јосипа Мијо, Катић 
Ивана Драган, Кордас Марка Марко, Ковачић-Ву-
лић Марија Варја, Кушанић Анте Вељко, Лонац 
Ловре Антун, Мацк Симеона Јосип. Магдић Ми;е 

Славко, Марчинко Стјепана Мишко, Мастелић Лов-

ре Вјекослав, Милас Јакова Иван, Мишура Блажа 
ИРО, Мујичић Расима Сакиб, Перанић Анте Љубо, 
Петрић Неје Марко, Петровић Милана Војислав, 
Пивац Анте Стјепан, Подруг Ивана Радослав, Радо-
вић Рака Бошко, Ракинић Јанка Милан, Ромчевић 
Миле Милан, Станић Анте Душан, Станивуковић 
Јоце Милан, Шупица Николе ИлиЈа, Тојагић Миле 
Милош, Томић Маријана Мато, Земљак Ивана Јо-
сип, Злодре Јосипа Божидар; 

— за особени заслуги во развивањето и реали-
зирањето на концепцијата на општонародната од-
брана и за успеси во подигањето на воено-стручното 
знаење и борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

Кезеле Михе Антон, Маринковић Вује Раде, Ма-
вровић Стјепана Томо, Познановић Стевана Гавро; 

— за заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува кон општиот напредок на зем-
јата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Барбарић Шпире Јакица, Блажевић Јосе Јере, 
Дајчић Паше Јосип, Драгић Симе Гавро, Фућко 
Милана Милан, Херцег Мирка Станко, Јакир Мар-
ка Иван. Кесић Луке Никола, Кулунџић Ђуре 
Илија. Мајкић-Бараћ Станка Стана, Радошевић 
Антона Станислав, Сливка-Печарић Антона Пави-
ца, Станковић Саве Јован, Вела Ивана Никола, 
Висковић Јозе Јозо, Зулим Томе Милан; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Амижић Томе Јосип, Барачић Винка Жељко, 
Баук Фрање Елизабета. Билић-Прцић Мате Јаков, 
Босанац Јове Мирко. Бован Данила Славко, Бурсаћ 
Душана Коста, Чебухар Фрање Иван, Чрња Јосипа 
Јосипа Чврљак Марка Пашко. Дољанин-Томаше-
вић Мила Милка. Глиговић Јевте Машан; 

Гулин Петра Јере, Гутић Гаљо Нурадин, Јока-
- Поповић Драгутина Босиљка, Јурага Томе Грго, 
Јурага-Скрачић Анте Марија, Јурага Фране М И Л И -
ВОЈ Ју рамовић Љубе Габријел, Јурановић-Кандијаш 
Фране Томица, Карабатић Јосипа Пашко, Катић 
Г; га Иван. Кирин Винка Анка, Коломбо Драгутина 
Драгутин, Косијер Јована Јован, Ликарић Штефица, 
Л' ренц Фрање Јосип. Лушић Николе Јосип, Мак-
симовић-Видаковић Стјепана Зора. Малнар-Ожанић 
Јурја Милка, Марасовић Луке Јосо, Марковић Анте 
Иван Мартић Драгутина Винко, Мештровић-Маје-
pv»h Матије Марија Миладиновић-Шаговац Блажа 
Мпри'а. Нинић Вице Петар. Опачић-Мардешић 
Мате Дина. Паделин Патриција Сергије, Пенезић 
Јурага Ружица, Петлић Марка Јосип, Плиц Адол-
фа Фр.ањо, Поје Александра Фрањо, Прибичевић-
-Цвјетковић Стеве Милева. Радаковић Марка Дра-
гулин. Радовчић Баре Грго, Радовчић Мате Грго, 
Радончић Томе Мате, Радовчић Боже Шиме, Рај-
чкћ-Тадић Ђуре Марица. Ранић Теодора Павле, 
Сгбинчић Симе Бошко. Шарановић Саве Момчило, 
И венета Анте Мате, Шимлеша Анте Мирко Шустић 
Фран,е Иван. Видовић Грге Роко. Вудраг Вице 
Стипе. Вукојевић Косте Триво, Вушак Фрање 
Звонко, Жиљак-Матаија Милана Пловка; 
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— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значеше за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Андроић Андре Вјекослав, Анић-Антић Марка 
Марко, Арслановић Омера Хусеин, Бабин Шиме 
Рудолф. Бајзек Ладислава Стјепан, Балта Маге Ми-
лош, Бањац Дмитра инж. Младен Бартуловић Луке 
Мате. Батошић Срећка Јосип, Бебан Томе Анте. 
Бедековић Валента Алојз, Бег-Вучиновић Пипка 
Марица, Билобрк Ивана Мирко Бионда Анте Јуре, 
Бишкуп Томе Стјепан, Богичевић Симе Никола 
Бондеровић-Ешкит Ивана Слава, Ботић Милана 
Недел,ко, Божић Рафаела Жељко. Брајовић-Кос 
Матије Ана, Бркљач Гојка Никола, Buday Алексе 
Ивица, Бумбак Фране Шиме Бурић Шимуна Андро. 
Бурић Винка Младен. Целић Мирка Димитрије 
Целић Садила Мухамед; 

Цертић Александра Јулијана, Cumbo Богдана 
Бранко. Цвјетковић Дмитра Анка, Чагаљ Мије 
Иван, Челар Крсте Јосип Дадић ФилициЈе Шпиро, 
Данка Стјепана Фрањо, Деак Ђуре Стјепан. Деди-
јер Крсте Лазар. Додија Луке Мирко. Долевал 
Ивана Јосип. Дуде-Бубић Андрије Матилда. Ду тић 
Туре Петар, Ђокић-Реић Анте Марита, Филиповић 
Ивана Мирко Гајица Шпире Милан. Геровац Фра-
ње Антон, Главичић-Богдановић Милутина Драго-
слава, Горуп Јосипа Томо. Гостовић Милана Бранко, 
Грабовац Николе Стјепан. Гредељевић Ђуре Јован, 
Гргин Мије Иво. Грлић Илије ИлиЈа, Гудић Јакова 
Петар, Хајдињак Винка Владо, Херак Данијела 
Никола, Херцигоња Квирина Рудолф, Хорвате« 
Флоријана Рудолф. Хрибар Јосипа Хинко, Игња-
чић Ивана Стјепан. Игрец Мије Иван, Иванчевић 
Јакова Јозо. Иживкић Адама Никола, Јадријевић 
Филипа Миливој Јегер-Шафранко Алојза Марша, 
Јока Димитрије Милош, Јукић Јаков, Јурић Луке 
Стјепан; 

Јуриша Јанка Зита, Јуришиќ Петра Анте, Ка-
лањ Марјана Драго, Карајловић Рафаила Мане, 
Католиковић Мате Стјепан, Кланцир Андрије Ан-
дрија. Класић Ђуре Ђуро, Клисовић Пашка Јаков 
Кољанин Николе Анте, Крајновић Филипа Јуре, 
Крањац Томе Томо, Крњајић Јове Никола, Купре-
шак Марка Антун, Лацмановић Марка Јере. Лац-
мановић Нике Јосо, Листеш Мате Иван, Мандекић 
Јакова Динко, Марчетић Марка Мирко, Марић Ни-
коле Драган. Маринковић Јове Драги, Маринковић 
Стевана Марко, Матијашевић Ивана Марко, Михел 
Фрање Фрањо. Милета Мате Стипе. Миливојевић 
Павла Драгољуб. Мохенски Стјепана Драго, Мом-
чиновић Мије Здравко, Морић Мате Раде, Негро 
Фердинанда Алфред, Новаковић Јове Раде, Новосел 
Јосипа Фрањо. Нуић Ивана Драгомир. Ољача Стеве 
Радован. Панић Саве Радован, Паут Петра Анте. 
Пецарић Габријела Здравко, Пелан Рудолфа Фрањо, 
Перић Стјепана Јосип, Перић Михајла Мирослав; 

Перишић Фране Анте, Перучић-Спахија Стипе 
Сенка Пешут Ивана Јосип, Пилић Фране Марија 
Покшива Стјепана Звонко, Полић-Лацо Антуна 
Марија, Пољак Марина Анте, Поповић Мате Анте, 
Поповић Илије Бранко, Позаић Вјекослава Драгу-
тин, Прелог Фрање Стјепан, Прокић Предрага Ми-
лорад, Пуовић Клеме Милан, Рачуница Боже Бран-
ко Радомиљац Ивана Мате, Радонић Симе Бранко, 
Рајчић Стеве Лазо, Рако Анте Јуре Ралић Јосипа 
Винко. Ражњевић Боже Адам. Рибичић Мате Стипе. 
Рогуља Николе Петар, Росташ Ђуре Паво, Рожић 

Владе Владо Рубил Стипе Мирко, Рупић Стипе 
Иво, Сарапа Остоје Лазо, Синдик Крсте Марко, 
Скејић Јозе Иван, Сорић Ивана Шпиро, Спориш 
Стјепана Милан, Станојевић Саве Милош, Стојанац 
Илије Мирко. Суботић Живка Властимир, Сума« 
Петра Анте, Шафар Јосипа Никола, Шиљег Мате 
Марко, Шоронда Осто Је Мирко, Шотић Јосипа 
Филип. Шуњић Ивана Анте; 

Шушњар Мартина Иван Тадић Милана Петар 
Тешија Мате Иван Томић Перовић Јуре Емилија, 
Туркочић Маријана Иван. Утјешиновић Петра Бо-
рислав Утјешиновић Теше Миливој, Уводић Шпире 
Вјекослав, Вешлигај Јосипа Иван, Вићевић Стје-
пана Миљенко, Вишњић Луке Јосо, Витковић Ан-
тена Владимир, Врапчевић Саве Стево Вучковић 
Рѓ:де Милан, Вујановић Саве Стеван, Вујић Васи-
лије Јован Вуков Емилија Миљенко, Живковић 
Душана Милован. Живковић Анте Славица; 

— за заслуги во развивањето и реализирањето 
на концепцијата на општонародната одбрана и за 
успеси во подигањето на воено-стручното знаење 
и борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Драгић Петра Љубомир, Понграц И^ана Стјепан, 
Пунило Илије Иван, РаЈчић Лазе Милан, Зец ' 
Радивоја Недељко; 

— за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Балић Мате Иван Блажевић Виктора Сречко, 
Чрнугељ Франца Горан, Деан-Орлов Мате Срећка, 
Томановић Живка Младен Грбетиић Ивана Мари-
јан, Гулин Мате Анте Ивановић Душана Душанка. 
Михајловић Ђоке Момчило. Милетић Томе Виктор. 
Мрша Крсте Крижан, Радован Витомира Егон. 
Пајић Станка Миле, Пецотић Славка Дамир. Пеко 
Анте Анђелко. Радовчић Цвитана Анте Рашковић 
Миле Драган Влахек Драгутина Стјепан, Влашић 
Јерка Анте, Зекан Иван Анте; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Аксентијевић Драгише Станоје. Бабић Петра 
Драго. БаПун-Стипаничев Грге Ната. Бачић Ивана 
Иран. Бајтал Ивана Бранка, Барић Вице Марко. 
Башић Ивана Марко. Батинић Клеме Анте Венчић 
Ивана Атилио. Венчић Јосипа Стјепан, Бичанић 
Ђуре Стево. Бошковић Славка Ацо, Брачанов-Ђу-
ришић Бошка Ангелина, Брцковић Андрије Иван, 
Брдар Илије Бранко, Бркић Дује Мирко, Брукета-
-Јѕнеж Јосипа Марија, Цизел Шимуна Богдан, 
Цвитковић Марка Иван, Чагаљ Мате Ми пан. Чипчић 
Хенрика Неда. Човић Фране Павао, Човић Марин-
ка Винко, Ћорић Авде Мехмед, Девчић Марка Мар-
ко. Домитран Стјепана Људевит, Дрезгић Луке 
Ђуро. Ђуркан Фрање Стјепан, Фарчић Кузме Иван, 
Фрањчец Драгутина Владо, Gatti Рудија Тончи, 
Гојак Јуре Иво, Гојак Јуре Марија, Гојак Мате 
Младенка. Голбан-Боровчак Мирка Љубица. Гра-
цин Мате Анте, Гретић Флоријана Драго, Гржин 
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Петра Анте, Храстовић Мартина Звонко, Иветић-
-Башић Хусе Садбера. Јелић-Колесарић Вјекослава 
Јелка, Јосиповић-Вранеш Анте Ката, Југов Отона 
Миле, Јурковић Милана Златко, Карахметовић Иб-
^хима Ћемо. Карамарко Илије Шиме, Кесар Ђуре 
Лазар. Кларић Ивана Јосип. Кларић-Турина Мате 
Вера. Клинцов Стеве Јово, Кокотовић Јове Буде. 
Ковачић Стјепана Владо, Крмпотић Милана Мило-
рад Крнић Ивана Жељко. Крпић Ивана Јозо, Ку-
шан Николе Павао, Лалић Марка Марко, Лалић 
Николе Обрад, Ленац Јакова Милан, Licht Јосипа 
Адам; 

Љубинчић Ибре Џемал, Маћегић Миле Милош, 
Мајнарић Марија Даворин. Марковић Мане Чедо-
мир. Марић Љубомира Ковинка, Марковић Јуре 
Славко Матијевић Стојана Угљеша, Михоци Ан-
туна Драгутин, Милошевић Јована Мирко, Миљуш 
Николе Јово Миочевић Маријана Ћиро, Мишчевић-
-Ћосић Николе Десанка, Мишкулин-Самарџија Ан-
тина Анкица, Мишку пин Дује Иван, Млинарић 
Фрање Болто. Мохенски Стјепана Андрија, Морић 
Ивана Никола. Мурк Ивана Катица, Мусаефендић 
Рашида Аси,м, Мустапић Стјепана Маријан, Нова-
чки Мате Фердо Остојић Мирка Душан, Падован 
Кузме Иван. Пајнић Виктора Драго Папић Антона 
Драго, Парацик Илије Стјепан, Пакетић Ивана 
Људевит, Павпешић Јанка Славко, Павлица Ми-
луна Мирко, Павлић Марина Миљенко. Павловић 
Љубице Милица Перић-Еремић Драгица. Перков 
Мартина Роко Петковић Милорада Пантелија. Пин-
тар Рудолфа Бруно, Поповић Јуре Аугустин, Попо-
вић Јуре Иван, Пресечки Јосипа Антун. Прпић-
-Томљаповић Мате Марија. Прпић Миле Сречко; 

Радовчић Цртана Анте Раос Ивана Иван. Ри-
барић Ивана Антун Рожић Ивана инж. Анте, Рука-
вина-Bcer Коломана, Марија. Сабљић Ђуре Јован, 
Салоне« Анте Јосип Самарџија Грге Иван, Саша 
Мате Герко Сламеник Хермана Херман, Слијепче-
рић Риме Омер Станичић Маријана Иван, Станичић 
ИЈ-ана Мате Стипаничен Томе Анте. Студен Остоје 
Чедомир ГНечјуг-Детони Људовита Славица, Ille-
г̂ еи Антуна Иван, Шкарић Мате Никола ПГкргић 
Миле Ј^ван Шпаљ Мартина Иван. Штимац Адама 
Борислава Штимац Н^кић Петра Тоница. Шушња-
ра Луке Марко, Томац-Бубањ Маријана Марија, 
Tr-маић Мате Петар Томашевић Луке Ивица, Трипи 
Дунке Виктор Трдина Шиме Паво, Тршински Ви-
лима Стјепан Туђа Милана Јосип Тућа Стјепана 
Ст;егтн. Турсић Алије Расим, Урсић Марина Не-
венка. Урсић Николе Петар. Урсић Анте Винко. 
Утвић-Пантелић Миле Марија. Велина Миле Мари-
јан Видаковић Миле Катица. В пековић-Радосав ibe-
вић Митра Ивета. Вранчић Мирка Јанко, Вранчић-
-Бајс Мирка Штефица. Вранчић Фрање Вера, 
Вучетић Николе Ђуро Вукелић Фране Мане, Вуке-
лић Марице Милан. Вулетић Фране Иван, Вулетић-
-Михајловић Ђуре Софија. Здриле Мате Јосо. Зидар 
Јоже Станислав. Жупановић Филипа Анте, Жупа-
новић Анте Иван; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
на општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ НА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Брадашић Мате Славко, Чоп Јосипа Божидар, 
Димитри јевић Жарка Мирко, Јеличић Јосипа Јосип. 
Кај кут Стојка Гојко, Кезеле Антона Антон, Марти-
новић Антуна Франко. Петковић Франка Франко, 
Поповић Радослава Недељко, Сарделић Ивана Мар-
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ко. Тагомировић Мирка Стеван, Урбан Јосипа Ју-
лије, Вучичевић Пере Стево. 

Бр. 56 
21 април 1977 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Репу блажа Југославија 
у член 4 од Законот за одликувањата на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија одлучу-
ва да се одликуваат: 

— за особени заслуги во развивањето на сора-
ботката и пријателските односи помеѓу Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија и Ре-
публика Франција 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА НА ГЕРДАН 

Jean Bonamouir, директор ва Институтот за сло-
венски студии на Универзитетот во Париз 

Georges Rebattet, член на Претседателството на 
Организацијата на воените ветерани на Франција 

Aridre Vaillamt, професор на Француски колеџ. 

Бр. 73 
27 мај 1977 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката 
Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

873. Закон за утврдување на вкупниот обем 
на расходите на Буџетот на федерацијата 
за 1978 година — — — — — — — 2129 

874. Буџет на федерацијата за 1978 година — 2130 
875. Заон за извршување на Буџетот на фе-

дерацијата за 1978 година — — — — 2173 
876. Закон за измена и дополнение на Зако-

нот за утврдување на вкупниот обем на 
расходите на Буџетот на федерацијата 
за 1977 година — — — — — — — 2176 

877. Измени на Буџетот на федерацијата за 
1977 година — — — — — — — — 2176 

878. Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за извршување на Буџетот на феде-
рацијата за 1977 година — — "— — — 2177 

879. Закон за утврдување и распоредување на 
вкупниот приход и на доходот — — — 2178 

680 Закон за средствата на резервите — — 2190 
881. Закон за основите на безбедноста во же-

лезничкиот сообраќај — — — — — 2193 
882 Резолуција за политиката на остварува-

њето на Општествениот план на Југосла-
вија за периодот од 1976 до 1980 година 
во 1978 година — — — — — — — 2206 

883. Одлука за утврдување на вкупниот износ 
на девизи за потребите на федерацијата 
за 1978 година — — — — — — — 2216 
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Страна 
884. Одлука за заедничката девизна политика 

на Југославија во 1978 година — — — 2216 
885. Одлука за утврдување на приходите од 

царини и други увозни давачки што во 
1978 година и се отстапуваат на Интерес-
ната заедница на Југославија за економ-
ски односи со странство — — — — — 2220 

886. Одлука за усвојување на Проекцијата на 
платниот биланс на Југославија за 1978 
година — — — — — — — — — 2221 

887. Одлука за усвојување на Проекцијата на 
девизниот биланс на Југославија за 1978 
година — — — — — — — — — 2221 

888. Одлука за одобрување на Финансискиот 
план на Сојузната дирекција за резерви 
на индустриски производи за 1978 година 2221 

889. Одлука за одобрување на Финансискиот 
план на Сојузната дирекција за резерви 
на прехранбени производи за 1978 година 2222 

890. Одлука за измени и дополненија на Од-
луката за надоместите на личните доходи 
и другите примања на делегатите во Со-
бранието на СФРЈ — — — — — — 2222 

891. Договор за основите на Општествениот 
план на Југославија за развој на црната 
металургија во периодот од 1976 до 1980 
година — — — — — — — — — 2222 

892. Одлука за потврдување на Договорот за 
основите на Општествениот план на Ју-
гославија за развој на црната металургија 
во периодот од 1976 до 1980 година — — 2226 

893. Договор за основите на Општествениот 
план на Југославија за развој на електро-
стопанството, јагленот и новите видови 
енергија во периодот од 1976 до 1980 година 2227 

894. Одлука за потврдување на Договорот за 
основите на Општествениот план на Ју-
гославија за развој на електростопанство-
то, јагленот и новите видови енергија во 
периодот од 1976 до 1980 година — — — 2231 

895. Договор за континуитетот на изградбата 
на капацитетите на базната хемиска инду-
стрија во периодот од 1976 до 1980 година 
за развој на производството по 1980 година 2231 

896. Одлука за потврдување на Договорот за 
континуитетот на изградбата на капаци-
тетите на базната хемиска индустрија во 
периодот од 1976 до 1980 година за развој 
на производството по 1980 година — — 2232 

897. Уредба за измена на Уредбата за зголе-
мување, намалување односно укинување 
на стапките на основниот данок на промет 
на определени производи — — — — 2232 

898. Одлука за распоредување на девизите 
утврдени за потребите на федерацијата за 
1978 година — — — — — — — — 2233 

899. Одлука за компензационите работи со 
странство — — — — — — — — 2240 

900. Одлука за ослободување од плаќање ца-
рина и увозни давачки и такси на увозот 
на сурова нафта — — — — — — — 2240 

901. Одлука за измени и дополненија на Од-
луката за определување на стоките на кои 
при увозот се плаќа посебна такса — — 2241 

902. Одлука за измени и дополненија на Од-
луката за Единствената класификација на 
дејностите — — — — — — — — 2241 

Страна 
903. Одлука за обврската за прибавување со-

гласност за увоз на одделни стоки — — 2241 
904. Одлука за привремено продолжување на 

важењето на Одлуката за остварување на 
целите и задачите на заедничката емисио-
на, парична и девизна политика и на за-
едничките основи на кредитната политика 
во 1977 година — — — — — — — 2243 

905. Одлука за службената облека на работни-
ците на службата за безбедност на воз-
душната пловидба — — — — — — 2243 

906. Решение за дополненија на Решението за 
намалување на царината на увозот на спе-
цифичната опрема за производство на 
етилен и полиетилен и за транспорт на 
етилен и полипропилен од Југославија во 
Романија преку цевоводи — — — — 2244 

907. Решение за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се 
користи за производството на пенецилин 2245 

908. Решение за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема за дора-
ботка (сушегве, сортирање, влажење, фер-
ментација и др.) на тутун — — — — 2245 

909. Решение за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се 
користи за производство, пренос и емити-
рање на телевизиска и радиопрограма — 2246 

910. Решение за дополнение на Решението за 
намалување на царината на увоз на спе-
цифична опрема што се користи во про-
изводството на вештачки хемиски ѓубриња 2248 

911. Решение за ослободување од плаќање ца-
рина три Ш К О Л С К И авиони што се увезу-
ваат за потребите на Центарот за воспиту-
вање и насочено образование на кадри во 
воздушниот сообраќај во Загреб — 1— — 2248 

912. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на списанието „Praline" — 2248н 

913. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „Abend Zeitung" 2248, 

914. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „Neue Kronen 
Zeitung" — — — — — — — — — 2249 

915. Одлука за начинот на вршење на плат-
ниот промет со странство за потребите на 
федерацијата и нејзините органи и орга-
низации — — — — — — — — — 2249 

916. Одлука за начинот на вршење на плат-
ниот промет со странство — — — — 2249 

917. Одлука за начинот на водење евиденција 
за платниот промет со странство и за 
другите податоци од областа на девизното 
работење и за роковите за доставување 
извештаи и податоци за платниот промет 2253' 

918. Одлука за откупот и отправањето на 
ефективни странски пари — — — — 2262 

919. Упатство за вршење на платниот промет 
со земјите со кои се склучени клириншки 
платни спогодби или посебни аранжмани 2262 

920. Спогодба за промена на затечената цена 
за натриумперборат — — — — — — 2283 

Назначувања и разрешувања — — — — 2284 
Одликувања — — — — — — — — — 2284 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1. Пош. фах 226. — Директор и главен и одговорен уредник 

Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 — Печати Београдски издавачко-графички 
завод Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17. 


