
Среда, 11 декември 1968 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 51 ГОД. XXIV 

581. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Ус-
тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија , издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 

НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 
1968 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за измени на Законот за 
сојузниот буџет за 1968 година, што го усвои Сојуз-
ната скупштина, на седницата на Сојузниот собор 
од 4 декември 1968 година и на седницата на Орга-
низационо-политичкиот собор од 26 ноември 1968 
година. 

П Р бр. 749 
5 декември 1968 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката , 
Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗНИОТ БУ-

ЏЕТ ЗА 1968 ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за сојузниот буџет за 1968 година 

(„Службен лист на СФРЈ" , бр. 54/67, 30/68 и 46/68) 
членот 1 се менува и гласи: 

„Сојузниот буџет за 1968 година содржи: 
приход од — — — — Динари 10.861,857.000 
распоредени приходи од Динари 10.713,091.000 
резервен фонд од — — Динари 148,766.000." 

Ч л е н 2 
Во членот 20, во Билансот на приходите и на 

општиот распоред на приходите на сојузниот буџет 
за 1968 година, се вршат следните измени: 

1) во ставката Вид 2. Даноци, во потформата на 
приходите 211 — данок на промет на стоки на мало, 
износот: „4.600,000.000" се заменува со износот: 
„4.648,787.000", а во потформата на приходите 212 — 
данок на надоместоци за услуги, износот: 
„889,500.000" — со износот: „899,500.000"; 

2) во ставката Вид 4. Царини, во формата на 
приходите 41 — Царини, износот: „2.535,270.000" се 
заменува со износот: „2.605,270.000"; 

3) во ставката Основна намена 17. Буџетски об-
врски од поранешните години, во распоредната гру-
па 17-2 — Средства распоредени во определен износ, 
износот: „301,328.000" се заменува со износот: 
„430.115.000". 

Ч л е н 3 
Во посебниот дел на сојузниот буџет за 19Б8 го-

дина, во разделот 47 — Секретаријат за сојузен бу-

џет и општи работи, во позицијата 216а (17-2) —- З а 
покритие на ненамирените обврски на федерацијата , 
износот: „42,400.000" се заменува со износот: 
„171Д87.000". 

Ч л е н 4 
За износите со кои во членот 2 на овој закон 

се зголемуваат формите на приходите и основните 
намени во општиот распоред на приходите на со-
јузниот буџет за 1968 година, се зголемуваат вкуп-
ните износи на формите на приходите, вкупните 
приходи на сојузниот буџет за распоред и вкупниот 
износ на основната намена на соодветната распо-
редна група, к а к о и вкупно распоредените приходи. 

З а износот со ко ј во членот 3 на овој закон се 
зголемува износот на односната позиција , се зго-
лемува вкупниот износ на соодветната основна н а -
мена и раздел. 

Ч л е н 5 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на С Ф Р Ј " . 

582. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Ус-
тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија , издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА 
И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА 

АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ТАКСИ 

Се прогласува Законот за измена и дополнение 
на Основниот закон за административните такси, 
што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на 
Сојузниот собор од 4 декември 1968 година и на 
седницата на Организационо-политичкиот собор од 
26 ноември 1968 година. 

П Р бр. 745 
5 декември 1968 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката , 
Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Милентие Поповиќ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИОТ 

ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ТАКСИ 

Ч л е н 1 
Во Основниот закон за административните так -

си („Службен лист на С Ф Р Ј " , бр. 14/65, 11/66 и 54/67) 
во членот 5 ст. 1 и 2 се менуваат и гласат: 

„Републиките и други општествено-политички 
заедници донесуваат прописи за административните 
такси за списите и де јствијата на своите органи. 



Страна 1083 — Број 51 СЛУЖБЕН ЛИСТ РТА СФРЈ Среда, 11 декември 1968 

Со прописите од ставот 1 на овој член можат 
да се воведуваат административни такси само за 
списите и дејствијата што се предвидени со так -
сената тарифа на овој закон." 

Ст. 3 и 4 сѓ бришат. 

Член 2 
Во таксената тарифа, која е составен дел од 

Основниот закон за административните такси, на -
зивот на одделот А се менува и гласи: 

„А. Такси за работа на сојузните органи во Ј у -
гославија". 

Член 3 
До донесувањето на прописите од членот 1 на 

овој закон ќе се применуваат прописите за админи-
стративните такси што важеа до донесувањето на 
овој закон. 

Член 4 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 

583. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА 
НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗНИТЕ ПРИДОНЕСИ ОД 

ЛИЧНИОТ ДОХОД НА ГРАЃАНИТЕ 

Се прогласува Законот за измена на Законот 
за сојузните придонеси од личниот доход на гра-
ѓаните, што го усвои Сојузната скупштина, на сед-
ницата на Сојузниот собор од 4 декември 1968 годи-
на и на седницата на Стопанскиот собор од 4 
декември 1968 година. 

П Р бр. 744 
5 декември 1968 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗНИТЕ ПРИ-
ДОНЕСИ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА ГРАЃАНИТЕ 

Член 1 
Во Законот за сојузните придонеси од личниот 

доход на граѓаните („Службен лист на СФРЈ", бр. 
5/65, 35/65, 57/65, 28/66, 52/66, 54/67 и 30/68) во чле-
нот 2 став 1 стопата: „4,7%u се заменува со стопа-
та: „3%". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила на 1 јануари 190^ 

година. 

584. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИДОНЕ-

СИТЕ ЗА ОБНОВА И ИЗГРАДБА НА СКОПЈЕ 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
ка Законот за придонесите за обнова и изградба на 

Скопје, што го усвои Сојузната скупштина, на сед-
ницата на Сојузниот собор од 4 декември 1968 го-
дина и на седницата на Стопанскиот собор од 4 де -
кември 1968 година. 

П Р бр. 748 
5 декември 1968 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Тосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Милентие Поповиќ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ОБНОВА И ИЗГРАДБА НА 

СКОПЈЕ 

Член 1 
Во Законот за придонесите за обнова и изградба 

на Скопје („Службен лист на СФРЈ", бр. 51/64, 29/65 
и 12/67) во членот 1 став 2 точката 1 се брише. 

Досегашните точ. 2, 3 и 4 стануваат точ. 1, 2 
и 3. 

Член 2 
Членот 2 се брише. 

Член 3 
Во членот 3 став 1 зборовите: „и установите" се 

бришат. 

Член 4 
Во членот 4 точката 3 се брише. 
Досегашните точ. 4 pi 5 стануваат точ. 3 и 4. 

Член 5 f 
Во членот 6 точ. 13 и 14 се бришат. 
Во досегашната точка 15, која станува точка 13, 

на крајот се додаваат зборовите: „за отстранување 
на последиците од земјотресот во Социјалистичка 
Република Црна Гора којшто се случи на 3 ноември 
1968 година.". 

Член 6 
Во членот 7 по ставот 2 се додава нов став 3, кој 

гласи: 
„Придонесот за Скопје од личниот доход од ра -

ботен однос стопанските и други работни органи^ 
зации, како и самостојните организации на здружен 
труд во состав на стопанска или друга работна ор-
ганизација, го издвојуваат од доходот." 

Член 7 
Во членот 8 став 1 зборовите: „точка 4" се заме-

нуваат со зборовите: „точка 3". 

Член 8 
Во членот 9 ставот 1 се менува и гласи: 
„На средствата што се даваат за обнова и из-

градба на Скопје, не се плаќаат придонесите за 
Скопје." 

Во ставот 2 зборовите: „точка 3" се заменуваат 
со зборовите: „точка 2". 

Член 9 
Членот 9а се брише. 

Член 10 
Одредбата на членот 5 од овој закон со која се 

дополнува новата точка 13 на членот 6 од Законот 
за придонесите за обнова и изградба на Скопје, ќ е 
се применува од 3 ноември 1968 година. 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
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Член И 
Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1969 

година, освен одредбата на членот 10 од овој закон 
која влегува во сила наредниот ден од денот на об-
јавувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 

585. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА МИНИМАЛ-

НИОТ ЛИЧЕН ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за минималниот личен доход на работ-
ниците, што го усвои Сојузната скупштина, на сед-
ницата на Сојузниот собор од 25 ноември 1968 го-
дина и на седницата на Социјално-здравствениот 
собор од 5 декември 1968 година. 

ПР бр. 747 
6 декември 1968 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
МИНИМАЛНИОТ ЛИЧЕН ДОХОД НА РАБОТНИ-

ЦИТЕ 

Член 1 
Во Законот за минималниот личен доход на ра -

ботниците („Службен лист на СФРЈ" , бр. 6/65 и 
26/68) по членот 1 се додава нов член 1а, кој гласи: 

„Одредбите на овој закон што се однесуваат на 
работните организации важат и за самостојните ор-
ганизации на здружен труд во состав на работната 
организација, ако со одделни негови одредби не е 
предвидено, поинаку." 

Член 2 
Во членот 4 став 1 зборовите: „остварениот до-

ход и од средствата на фондовите користени спо-
ред прописите за средствата на работните органи-
зации" се заменуваат со зборовите: „средствата на 
жиро-сметката, средствата на резервниот фонд, на 
фондот на заедничката потрошувачка и други сред-
ства". 

Во ставот 5 зборовите: „и 4" се бришат. 
По ставот 5 се додава нов став 6, кој гласи: 
„Ако е со статутот на работната организација 

предвидено од доходот и од другите средства на 
самостојните организации на здружен труд во ра-
ботната организација да се покриваат загубите на 
другите организации на здружен труд во истата 
работна организација, што не можат да се надо-
местат од нивниот доход и од други средства (ме-
ѓусебно покривање на загубата), одредбите на ст. 
1, 2, 3 и 5 од овој член се применуваат врз само-
стојните организации на здружен труд во состав 
на работната организација само кога тие од својот 
доход и од другите свои средства, како и од сред-
ствата на другите самостојни организации на здру-
ж е н труд во состав на истата работна организација, 
не можат на работниците да им ги исплатат личните 
доходи во височина на минималните лични доходи." 

Член 3 
Во членот 8 по ставот 2 се додава нов став 3, 

ко ј гласи: 
„Најдоцна по истекот на 6 месеци од почетокот 

на давање обезбедување на личните доходи на само-
стојната организација на здружен труд во состав 
на работната организација во смисла на членот 4 
од овој закон, највисокиот орган на работната орга-
низација е должен да донесе одлука за нејзино са-
нирање или укинување." 

Член 4 
Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1969 

година. 

586. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА 
ЕДИНСТВЕНИТЕ СТОПАНСКИ КОМОРИ И ДЕ-

ЛОВНАТА СОРАБОТКА ВО СТОПАНСТВОТО 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Основниот закон за единствените стопански ко -
мори и деловната соработка во стопанството, што 
гц усвои Сојузната скупштина, на седницата на Со-
јузниот собор од 26 ноември 1968 година и на седни-
цата на Стопанскиот собор од 4 декември 1968 го-
дина. 

П Р бр. 724 
5 декември 1968 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ 
ЗАКОН ЗА ЕДИНСТВЕНИТЕ СТОПАНСКИ КОМО-
РИ И ДЕЛОВНАТА СОРАБОТКА ВО СТОПАН-

СТВОТО 

Член 1 
Во Основниот закон за единствените стопански 

комори и деловната соработка во стопанството 
(„Службен лист на ФНРЈ" , бр. 28/60, 16/61 и 13/63 и 
„Службен лист на СФРЈ" , бр. 10/65 и 31/67) по чле-
нот 16 се додава нов член 16а, кој гласи: 

„Одредбите на членот 1 став 2, чл. 9, 10, 16 и 
107 до 185 од овој закон што се однесуваат на сто-
панските организации важат и за самостојните ор-
ганизации на здружен труд со својство на правно 
лице, а за другите самостојни организации на здру-
ж е н труд во состав на стопанската организација 
во согласност со овластувањата определени со ста-
тутот на стопанската организација ЕО чиј состав 
се тие." 

Член 2 
Во членот 143 по зборот: „фондови" се додаваат 

зборовите: „и од доходот што ќе го остварат како 
резултат на заедничка работа во здружението". 
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Член 3 
Членот 144 се менува и гласи: 
Средствата што членовите на здружението ги 

вложиле во деловно здружение во смисла на членот 
143 од овој закон, се составен дел на средствата 
на тие членови. 

Со договорот за основање здружение или со од-
луката на управниот одбор на здружението, со која 
ќе се согласат членовите на здружението, се утвр-
дуваат правата и должностите на здружението и 
здружените членови во поглед на средствата од ста-
вот 1 на овој член.'1 

Член 4 
Во членот 144а став 2 зборовите: „што имаат 

право да ги издвојуваат на товар па трошоците на 
работењето'1 се заменуваат со зборовите: „што ги 
издвојуваат од доходот". 

Член 5 
По членот 144а се додава нов член 1446, кој 

гласи: 
Деловно здружение може да формира заеднич-

ки фондови. 
Средствата на фондот од ставот 1 па овој член 

се формираат од доходот што ќе се оствари во 
здружението во смисла на членот 4 став 3 од Ос-
новниот закон за утврдувањето и распределбата на 
доходот во работните организации („Службен лист 
на СФРЈ" , бр. 32/68)." 

Член 6 
Во членот 145 ставот 4 се брише. 

Член 7 
Членот 146 се менува и гласи: 
„За распределбата на доходот на здружението, 

за формирањето на заедничките фондови во здру-
жението и за основните прашања за користење на 
средствата од тие фондови и располагањето со тие 
средства одлучуваат органите на управувањето на 
членовите на здружението определени со статутот 
или со друг општ акт. 

Членовите па управниот одбор на здружението 
можат да одлучуваат за распределбата на доходот, 
за формирањето на заедничките фондови и за дру-
гите прашања од ставот 1 на оној член само врз 
основа на посебно овластување од органите па у-
правувањето па членовите на здружението опре-
делени со статутот или со друг општ акт и во рам-
ките на тоа овластување." 

Член 8 
Членот 147 се менува и гласи: 
.„Делот на доходот на деловното здружение што 

им припаѓа на работните луѓе во деловното здру-
жение во смисла на членот 4 став 5 од Основниот 
закон за утврдувањето и распределбата на доходот 
во работните организации работните луѓе на делов-
ното здружение го распределуваат според прописите 
што важат ла стопанските организации. 

Работните луѓе во деловното здружение можат 
да одлучат, во согласност со статутот на здружени-
ето, од доходот од ставот 1 на овој член да форми-
раат фондови што ги имаат работните организации." 

Член 9 
Чл. 148, 149 и 150 се бришат. 

Член 10 
Во членот 167а став 1 на крајот по зборот: 

„здружението'4 се става запирка и се додаваат збо-
ровите: „доколку одделни од овие права не се утвр-
дени со одредбите на овој закон." 

Ставот 2 се брише. 
Член И 

Во членот 168а ставот 2 се менува и гласи: 
..Единицата од ставот 1 на овој член има по-

ложба на самостојна организација на здружен труд 
во состав на работната организација во смисла на 
Основниот закон за утврдувањето и распределбата 

•на доходот во работните организации." 

Член 12 
Во членот 1686 по ставот 4 се додаваат два нови 

става, кои гласат: 
„Единицата од ставот 1 на овој член може да 

има и положба на организација — правно лице, во 
смисла на Основниот закон за претпријатијата 
(„Службен лист на СФРЈ" , бр. 17/65, 31/67 и 48/68). 

Одредбата на ставот 2 од овој член в а ж и и за 
единиците од ставот 5 на овој член." 

Член 13 
Во членот 179 зборовите: „да му го врати на 

членот неотплатениот дел на заемот" се заменуваат 
со зборовите: „да му ги врати на членот средствата 
што ги имал во деловното здружение на денот на 
истапувањето". 

Член 14 
Во членот 1796 став 5 зборовите: врати неот-

платениот дел од заемот што му го дале на здру-
жението," се заменуваат со зборовите: „вратат сред-
ствата што ги имале во деловното здружение на де-
нот на истапувањето,". 

Член 15 
Членот 194 се менува и гласи: 
„Придонесот на коморите го плаќаат стопан-

ските организации од доходот." 
Член 16 

Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1969 
година. 

587. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Ус-
тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА 
НА ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ЈУГО-

СЛОВЕНСКИТЕ ПОШТИ. ТЕЛЕГРАФИ И 
ТЕЛЕФОНИ 

Се прогласува Законот за измена на Законот 
за организацијата на Југословенските пошти, теле-
графи и телефони, што го усвои Сојузната скупшти-
на. на седницата на Сојузниот собор од 4 декември 
1968 година и на седницата на Стопанскиот собор 
од 4 декември 1968 година. 

ПР бр. 746 
5 декември 1968 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Милентие Поповиќ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА-
ТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ПОШТИ, ТЕЛЕГРАФИ 

И ТЕЛЕФОНИ 

Член 1 
Во Законот за организацијата на Југословенски-

те пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на 
СФРЈ" , бр. 32/65) во членот 52 ставот 1 се менува и 
гласи: 

„Генералниот директор на Заедницата на Ј П Т Т 
го назначува и го разрешува собранието иа Заедни-
цата на ЈПТТ, во согласност со Сојузниот извршен 
совет." 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од дено* 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" , 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
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588. 

Врз основа на членот 177 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, 
Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 4 декември 1968 година и на седницата на 
Организационо-политичкиот собор од 26 ноември 1968 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ФИНАНСИСКАТА ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА НА ЗГРАДА НА АМБАСАДАТА НА СОЦИЈАЛИС-

ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ЛОНДОН 

1. За потребите од сместување на амбасадата и за резиденција на амбасадорот, ќе се изгради зграда 
на Амбасадата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Лондон. 

За изградба на зградата на Амбасадата од ставот 1 на оваа точка ќе се обезбедат средства во из-
нос од 12,087.000 динари, во кој износ е засметан и износ од 2,000.000 динари, кој е обезбеден со Одлу-
ката на Сојузната скупштина за распоредување на непотрошените средства на сојузниот буџет за ин-
вестиции од поранешните години („Службен лист ча СФРЈ", бр. 24/68). 

2. Средствата од ставот 2 на точката 1 на оваа одлука ќе се користат според следната програма: 

A. Трошоци за обезбедување локација — купување 
земјиште со зграда плус 3,600.000, плус придоне-
сот за енергетика (2%), 3,672.000 динари. Овој из-
нос се намалува за 2,000.000 динари кој износ е 
обезбеден со Одлуката на Сојузната скупштина 
за распоредување на непотрошените средства на 
сојузниот буџет за инвестиции од поранешните 
години („Службен лист на СФРЈ" , бр. 24'68) 

В Трошоци за инвестиционо-техничка документа-
ција, трошоци за инспекција, кадри и такси — 
1,650.000 плус 2% (придонес за енергетика), 
1.683.000 

B. Трошоци за градење — 6,600.000 плус 2% (придо-
нес за енергетика), 6.732.000 

1969 1970 1971 Вкупно динари 

1,672.000 — — 1,672.000 

328.000 — 328.000 

— 4,000.000 4,087.000 8,087.000 

Вкупно динари 2,000.000 4,000.000 4,087.000 10,087.000 

3. На товар на девизите на федерацијата се доделува за потребите од точката 1 на оваа одлука 
износ од 11,850.000 динари, од што во 1969 година 4,000.000 динари, во 1970 година 4,000.000 динари, а 
во 1971 година 3,850.000 динари. 

4. Средствата од точ. 2 и 3 на оваа одлука му се ставаат на располагање на Државниот секрета-
ријат за надворешни работи. 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето. 

АС бр. 1081 
5. декември 1968 година 

Белград 
Сојузна скупштина 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, е. р. 

Претседател 
на Организационо-поли- Претседател 

тичкиот собор, на Сојузниот собор, 
Велимир Стојнић, е. р. Видое Смилевски, е. р. 

589. 

Врз основа на членот 174 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, 
Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот 
собор од 4 декември 1968 година и на седницата на 
Стопанскиот собор од 4 декември 1968 година, до-
несе 

Р Е З О Л У Ц И Ј А 
ЗА ОСНОВИТЕ НА ЕКОНОМСКАТА ПОЛИТИКА 

ЗА 1969 ГОДИНА 

I 
Во 1968 година се надминуваат тенденциите на 

забавање, и стопанските движења добиваат обележја 
на подем. Во основа одржана е стабилноста на 

пазарот, цените и валутата. Распределувањето на 
општествениот производ на акумулација и на фон-
дот на потрошувачката се остваруваше во согласност 
со целите на економската политика. 

Движењата во производството, освен во земјо-
делството, и во прометот се побрзи од очекуваните. 
Зголемувањето на производството е следено во по-
длабоки квалитетни процеси, коишто укажуваат 
на тоа дека стопанството поуспешно се приспособува 
кон структурните промени обусловени со изменетата 
структура на побарувачката. При тоа, постојните 
залихи на стоки позитивно влијае ја врз задоволу-
вањето на зголемената побарувачка, но во некои 
дејности залихите го отежнуваат нормалното одви-
вање на процесот на репродукцијата. Во спроведу-
вањето на интенциите на реформата дојде до по-
натамошна диференцијација помеѓу стопанските 
групации и претпријатија . Прирастот на производ-
ството остварен е во основа со зголемувањето на 
продуктивноста на трудот. Иако уште недоволно, 
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јакнат интеграционите процеси,^ и во решавањето 
на проблемите стопанството повеќе се ориентира кон 
самоуправно договарање. 

Животниот стандард е зголемен. Во рамките на 
вкупниот растеж на животниот стандард побрзо 
расте и општествениот стандард. Во личната по-
трошувачка исто така е остварено понатамошно 
зголемување, при што животните трошоци не отста-
пуваа посуштествено од предвидените рамки. Оства-
рена е поголема усогласеност во движењето на лич-
ните доходи и продуктивноста на трудот. 

Покрај значителното зголемување на продук-
тивноста на трудот, настануваат и нови тенденции 
за зголемување на економичноста и рентабилност . 
Меѓутоа, вртењето на обртните средства и понатаму 
е бавно. 

По з а о с т а н у в а њ е ^ во претходниот период, ин-
вестиционата потрошувачка во 1963 година има по-
голема стопа на растеж од предвидената. При тоа, 
значително побрзо растат вложувањата во основни 
средства, освен во земјоделството. Инвестициите од 
средствата на работните организации го зголему-
ваат своето учество во вкупните инвестиции во 
основни средства. 

Иако со Среднорочниот план поставената цел 
на општествено-економскиот развој за побрз развој 
на стопански недоволно развиените републики и 
краишта уште не се остварува во 1963 година, ин-
дустриското производство и нето-продуктот на оп-
штественото стопанство на тие подрачја остваруваат 
за 2 до 3% побрз растеж во однос на југословенскиот 
просек. Инвестициите имаат висока стопа на растеж, 
во согласност со движењата на инвестициите во це-
лост. Обврските на федерацијата спрема Фондот на 
федерацијата за кредитирање на стопанскиот развој 
на стопански недоволно развиените републики и 
краишта, како и дотациите од сојузниот буџет се 
извршуваат во согласност со утврдената политика. 

Во образованието и научната дејност постигнати 
се поповолни резултати и во поглед стабилноста на 
средствата за финансирање на овие дејности, иако 
процесот на реформата во овие дејности не оди со 
саканиот интензитет. 

Некои цели на економската политика за 1963 
година не се остваруваат, а некои движења и од-
носи се уште се недоволно уедначени и усогласени: 

— и покрај позначајниот пораст на извозот на 
индустриски производи на конвертибилното под-
рач је и побрзиот растеж на ^ с т о к о в н и т е приходи, 
извозот на стоки и услуги, наместо предвиденото 
двојно побрзо зголемување од растежот на произ-
водството, ќе се оствари на нивото на растежот на 
производството. Ваквото движење во надворешно-
трговската размена е последица од опаѓањето на 
размената со некои источноевропски земји, од на-
малувањето извозот на земјоделски производи, зго-
лемените тешкотии за пласман и недоволната со-
работка и самоорганизираност на извозните и про-
изводствените организации, к а к о в и од недограде-
носта на девизниот и надворешнотрговскиот режим. 
Намалувањето дефицитот во платниот биланс не е 
остварено во онаа мера во која беше предвидено; 

— иако во целост уште не задоволуваат, во 
областа на запосленоста и запослувањето постигна-
ти се определени резултати. Запрена е тенденцијата 
на намалување вкупниот број на запослените во 
општествениот сектор и се зголемува бројот на 
младите стручњаци. Меѓутоа, напорите преземани во 
оваа област не беа доволни ниту во потребна мера 
синхронизирани, а ни доследно не се спроведувани 
донесените мерки; 

— при постојните инструменти за з а ф а ќ а њ е 
средствата на стопанството, учеството на стопан-
ските организации во распределбата на општестве-
ниот производ — во однос на претходната година 
— не е подобрено, а во првото полугодие и е 
влошено; 

— во текот на 1967 година доаѓа до влошување 
на економската положба на земјоделството и до 
нарушување на условите за стопанисување воспос-
тавени со реформата поради диспаритетното дви-

ж е њ е во односите на откупните цени на земјодел-
ските производи и цените на индустриските произ-
води и услуги што ги користи земјоделството. Врз 
влошувањето на условите за стопанисување во зем-
јоделството, и покра ј преземањето мерки за заштита 
на домашното производство и за зголемување на 
извозот (кои често беа нецелосни и ненавремени), 
дејствуваа и тешкотиите во пласманот на земјодел-
ските производи на домашниот и странскиот пазар, 
како и решенијата на к р а т к о р о ч н о ^ кредитирање 
^приспособени кон специфичностите на производ-
ството, преработката и прометот на земјоделски 
производи. 

Врз условите на стопанисувањето во земјодел-
ството од непосредно влијание е и положбата на 
прехранбената индустрија. Тешкотиите во кои се 
наоѓа оваа индустрија негативно се одразуваат врз 
условите на стопанисувањето во земјоделството по-
ради тоа што преку прехранбената индустрија се 
врши пласманот на значаен дел од низа земјоделски 
производи. 

Влошените услови на стопанисувањето во земјо-
делството доведоа до намалување на доходот. По-
ради тоа дојде до намалување и на инвестиционите 
вложувања во основните фондови на работните о р -
ганизации, што ја забави модернизацијата и интен-
зивирањето на производството. Неповолните тен-
денции што дејствуваат врз условите на стопани-
сувањето во земјоделството имаат траен карактер 
поради што се наметнува потребата од нивно посто-
јано изучување и следење; 

— во областа на здравственото и инвалидско-
-пензиското осигурување, врз база на до сега пре-
земените мерки, намалени се дефицитите и отворени 
позитивни процеси во правец на засилување на са -
моуправувањето. Меѓутоа, се уште има нерешени 
односи помеѓу фондовите и корисниците, како и не-
доволна рационалност во работењето, што и пона-
таму предизвикува дефицити. Нерешените систем-
ски прашања го отежнуваат отстранувањето на 
актуелните проблеми. 

I I 
Во согласност со целите на реформата и Сред-

норочниот план основните задачи на економската 
политика и стопанскиот развој во 1969 година се: 
побрз развој на производството и извозот во ста-
билни услови, зголемување на вкупната запосленост, 
особено на квалификуваните кадри, понатамошен 
пораст на животниот стандард, побрз развој на сто-
пански недоволно развиените републики и краишта, 
понатамошна интензификација на стопанисувањето, 
ј акнење на репродуктивната и акумулативната 
способност на стопанството, побрзо спроведување на 
реформата во ^ с т о п а н с к и т е дејности, како и раз -
вивање солидарност, со што ќ е се зацврстува еко-
номската и социјалната сигурност на р а б о т и т е 
луѓе. 

За реализацијата на економската политика во 
1969 година од посебно значење се снижувањето 
трошоците на производството и подоброто корис-
тење на капацитетите, како и м о д е р н и з и р а њ е ^ на 
производството и работењето. Во тој правец треба да 
бидат насочени и напорите на општествено-поли-
тичките заедници. 

Во стопанството треба да се интензивираат про-
цесите на самоорганизирање^ , спогодувањето и 
интеграцијата. Самоорганизирање-^) во 1969 година 
ќе биде од посебно значење за остварувањето нови 
квалитети во стопанисувањето, особено во оние сек-
тори во кои ќе се решаваат клучните прашања на 
понатамошниот развој . 

Во 1969 година треба да се оствари реален по-
раст на општествениот производ од 7 до 8%. И н -
дустриското производство би имало пораст од 7.5 
до 8,5%, а во земјоделското производство се очекува 
пораст од 3 д о 4%— 

Ваквиот развој на стопанството се заснова врз 
порастот на извозот, личната потрошувачка и ин-
вестициите. 
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Оријент аци јата кон понатамошно забрзување 
развојот на производството во 1969 година треба да 
биде поцврсто поврзана со обезбедување на опти-
мална стабилност, со поусогласени д в и ж е њ а во 
производството и потрошувачката — при поната-
мошно поддржување на квалитетните промени во 
стопанството, имајќи предвид дека растежот на 
стопанството мора се повеќе да се остварува врз 
структурата која ќе биде приспособен кон барања-
та на домашна и странската побарувачка. 

За да се реализираат предвидените цели на 
економската политика потребно е во 1969 година да 
се обезбеди растеж на внатрешната потрошувачка 
во согласност со расположивите средства. Исто така 
треба да се обезбеди висока стопа на растежот на 
извозот на стоки и услуги, а особено на индустриски 
производи, и остварување на такви односи во над-
ворешнотрговската размена со кои ќе биде постиг-
нато урамнотежување на текуштиот платен биланс 
со конвертибилното подрачје и ^ у с о г л а с е н и односи 
во размената со другите подрачја. Ваквиот курс кон 
висок растеж на извозот на стоки и услуги претпо-
ставува понатамошно проширување и диверзифика-
ција на економските односи со сите региони, ре -
гулирање на некои прашања со земјите на европ-
ските регионални групации, како и напори за по-
современа и порационална организација на нашата 
стоковна размена со странство и на надворешно-
трговското работење во целост. Осетно треба да се 
зголемат девизните резерви. 

Вложувањата во основни средства треба да се 
остваруваат побрзо од зголемувањето на општестве-
ниот производ, при што и вложувањата од средствата 
на работните организации треба да растат побрзо. 

Животниот стандард треба да расте наспоредно 
со порастот на националниот доход, при што побрзо 
би се зголемувал општествениот стандард. Издато-
ците за буџетска потрошувачка ќ е се зголемуваат 
побавно од порастот на националниот доход. 

Активноста на носителите на репродукцијата и 
мерките на економската политика треба да бидат 
насочени и кон јакнење на сенародната одбрана на 
земјата. Од своите средства сите фактори ќ е одво-
јуваат според потребата неопходен дел за оваа 
намена. 

Остварувањето на целите на економската поли-
тика во 1969 година обу е ловено е со понатамошно 
јакнење на репродуктивната и акумулативната спо-
собност на стопанството. Покра ј напорите на сто-
панството со зголемување на производството и по-
добро користење на капацитетите да ја зголемува 
својата репродуктивна способност, со политиката на 
федерацијата и другите општествено-политички 
заедници треба да се создадат услови во 1969 го-
дина во распределбата на доходот и во располага-
њето со средствата за вложувања во основни сред-
ства да се остварат пропорциите на Среднорочниот 
план. Потребно е да се преземаат соодветни мерки 
заради понатамошно забрзување циркулацијата на 
општествените средства и отстранување основните 
жаришта на неликвидноста на стопанството. Ќ е 
биде неопходно работните организации заедно со 
банките да пристапат кон испитување на причините 
и кон решавање на проблемите на загубите, со ко -
ристење на средствата од резервните фондови, од 
фондовите на заедничките резерви и од други и з -
вори, раководејќи се со критериумите на реформата. 
Потребно е да се оствари поголема дисциплина во 
извршувањето на меѓусебните договори и други де-
ловни Обврски. „ 

Забрзувањето процесот на м о д е р н и з и р а њ е ^ 
поинтензивно ќ е ги поттикнува и деловните банки 
да ги насочуваат своите средства кон остварување 
на современи развојни програми, воспоставувајќи 
такви односи во кои банките и стопанските орга-
низации ќе бараат заеднички решенија за еконо-
мично работење и оптимални ефекти на в л о ж у в а -
њата. 

Во тој процес образованието и науката треба да 
станат интегрални делови од напорите на опште-
ството за модернизирање на стопанството и поефи-
касно функционирање на стопанскиот систем. 

Побрзиот стопански растеж ко ј се очекува во 
1969 година, посебно развојот на терцијарните деј* 
ности, ќ е создава поповолни услови за з а л о ж у в а њ е . 
Меѓутоа, за да^ се оствари предвидениот пораст на 
запосленоста, ќ е бидат потребни соодветни напори 
и мерки на сите самоуправни органи. 

Забрзувањето на стопанскиот растеж на недо^ 
волно развиените републики и краишта е суштес-
твен составен дел на економската политика во 1969 
година. Поповолните услови, сторени со динамизи-* 
рањето на стопанскиот растеж во целост и со мер-
ките донесени во 1968 година, треба да придонесат 
за побрзо надраснување на бројните проблеми што 
го следат стопанството на тие подрачја. Во поглед 
на развојот на недоволно развиените подрачја еко-
номската политика во наредната година ќе биде 
насочена кон побрз развој на тие подрачја за н а ј -
малку 2 индексни поена во однос на просекот на 
целото стопанство. Тоа ќ е се постигне, помеѓу дру-
гото, со остварување поразновидни форми на ф и н а н -
сирање и со други мерки на економската политика. 

Со мерките на економската политика, вклучу-
в а ј ќ и го и ^ а д е к в а т н и о т увоз, ќ е се влијае врз 
постабилни движења и побрзо приспособување на 
цените на домашниот пазар кон цените на стран-
ските пазари, посебно на секторите во кои цените 
не се движеа во согласност со цените во надвореш-
нотрговската размена. За таа цел потребна е пого-
лема активност на работните организации и нив-
ните асоцијации. 

Доследно спроведувајќи ја оваа политика во 
1969 година ќ е продолжи процесот на либерализа-
цијата на цените од суровините до финалните про-
изводи. 

Во 1969 година движењето на цените на услу-
гите и на цените во прометот треба повеќе да се 
усогласува со движењето на цените во областа на 
производството. Работните организации од областа 
на производството и прометот треба со определени 
мерки да се поттикнуваат кон поцврсто поврзува-
њ е врз принципите на самоуправното договарање, 
за да дојде до израз во поголема мера влијанието 
на производителите врз формирањето на цените. 

Покра ј самоуправната активност на здружените 
производители и мерките на текуштата економска 
политика, суштествен услов за остварување на це-
лите на економската политика ќе бидат и решава-
њето на оние прашања од стопанскиот развој 
и усовршувањето на одделни елементи од сто-
панскиот систем, кои ќ е се утврдат со програмите 
за работата на Сојузната скупштина. 

I l l 
Остварувањето на основните задачи на економ-

ската политика во 1969 година во најголема мера 
зависи од организираната активност на работните 
организации. Сојузната скупштина смета дека во 
самоуправните асоцијации на работните организа-
ции треба интензивно да продолжи изградувањето 
на механизмот на договарањето за клучните пра-
ш а њ а на развојот, како што се: проширената репро-
дукција и заедничките вложувања, основната по-
делба на трудот, областа на заложувањето , науч-
ното истражување, истражувањето и настанот на 
пазарот. На овие спогодби ќ е им се даде подршка 
со »соодветни мерки на економската политика. Са-
моуправното договарање треба да послужи и како 
основа за општествено планирање на развојот на 
стопанството. 

Интензивирањето на процесот на оамооргани-
зирањето, спогодувањето и интеграцијата во сто-
панството и во вонстопанските дејности треба да 
биде поттикнувано со економски мерки и договори 
на општествено-политичките заедници, синдикати-
те и асоцијациите на работните организации во 
смисла на одредбите од Основниот закон за утврду-
вањето и распределбата на доходот во работните ор-
ганизации. 

Во 1969 година од посебна важност се следните 
самоуправни договори и спогодби: 

— на секторот на електростопанството, работни-
те организации би требало интензивно да работат 
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врз изградбата на своите меѓусебни односи и врз 
создавањето на таков електростопански систем кој 
би носел карактеристики на големи технолошки 
системи. Во исто време и оние прашања и мерки 
на економската политика што се однесуваат на 
овој сектор, треба да се стават во зависност од 
успешното решавање на меѓусебните односи на ра -
ботните организации на електростопанството и ко-
рисниците на нивните услуги. Електростопанските 
организации со усовршувањето на системот и та -
рифниот механизам ќе ја стимулираат рационал-
ната потрошувачка, што ќе влијае поволно врз 
растежот и економичноста на производството. 

Електростопанските организации и домашните 
производители на опрема треба да работат, во со-
гласност со програмата на развојот на електросто-
панството, врз заедничко планирање на развојот 
и специјализација на производството на домашна 
опрема за потребите на електростопанството. По-
требно е да се остварат спогодби помеѓу претприја-
тијата на електростопанството и домашната инду-
стрија на опрема во оној дел од набавките што мо-
жат да се вршат к а ј домашните производители со 
заедничко настапување при увозот; 

— понатамошниот развој и модернизирање™ на 
петрохемиската индустрија и на индустријата за 
преработка на нафта треба да се остваруваат врз 
основа на спогодба, тргнувајќи од оптималните ре-
шенија во поглед основната поделба на трудот, при-
способен оста кон пазарот и др.; 

— во областа на производството и преработката 
на нафта треба да се оствари заедничка спогодба 
на работните организации за набавките на сурова 
нафта, за увозот и извозот на нафта и нафтини 
деривати и за снабдувањето на домашниот пазар 
со зголемување на домашното производство на 
нафта; 

— склучување спогодба помеѓу бродоградбата и 
бродарството за понатамошната програма за изград-
ба на домашна флота во домашни бродоградилишта 
со формирање соодветен конзорциум во кој. покрај 
бродоградбата и бродарство^, би учествувале и су-
ровинската и придружната индустрија, како и бан-
ките што го кредитираат развојот на овие гранки; 

— во областа на инвестиционата изградба треба 
да дојде до пошироко спогодување на домашната 
индустрија на инвестициона и процесна опрема со 
соодветните инвеститори и асоцијации. За тоа тре-
ба да придонесе и развојот на соодветниот ме-
ханизам за кредитирање на пласманот на опрема-
та, како и активноста на банките на ова подрачје; 

— спогодба, специјализација и интеграција на 
домашната индустрија на стопански возила врз за-
еднички избор на видови и типови на мотори и во-
зила. Истовремено во рамките на претпријатијата 
на градскиот сообраќај и во рамките на претприја-
тијата на дру мекиот сообраќај треба да се склучу-
ваат долгорочни спогодби со домашната индустрија 
на стопански возила за оној дел набавки кој може 
да се врши к а ј домашните производители, со дого-
ворно и заедничко настапување при увозот, кој би 
требало да се ориентира кон неколку видови и ти-
пови возила, првенствено од оние претпријатија 
што ќе остваруваат соработка и кооперација со до-
машните производители; 

— утврдување на единствена програма за модер-
низирање на поштите, телеграфите и телефоните и 
остварување соработка и кооперација на домашната 
електронска индустрија во извршување на оваа про-
грама, која на претпријатијата на ПТТ и на таа 
индустрија би можела да им обезбеди долгорочна 
и стабилна основа за понатамошен развој и модер-
низирање. Погодностите и мерките на економската 
политика со кои би се поддржала програмата за 
модернизирање на П Т Т ќ е се обусловат со спогодба 
помеѓу самите ПТТ претпријатија , претпријатијата 
па електронската индустрија, како и помеѓу елек-
тронската индустрија и ПТТ; 

— спогодување на железничко-трашспортните 
претпријатија, претпријатијата на друмскиот соо-

браќају и претпријатијата на другите гранки ча 
сообраќајот за конкретните форми на заедничко 
настапување на пазарот на транспортните услуги; 

— понатамошно спогодување помеѓу железнич-
ките претпријатија и спогодување помеѓу железни-
цата, домашната индустрија на шински возила и 
производителите што произведуваат репродукционен 
материјал, како и развивање на с о ц и ј а л и з а ц и ј а т а 
и ^ о п е р а ц и ј а т а во рамките на индустријата на 
шински возила со утврдување на нејзината програ-
ма за домашниот пазар и за извоз; 

— неопходно е да се оствари спогодба на водо-
стопанските организации, претпријатијата на реч-
ниот сообраќај и заинтересираните општествено-
-политички заедници заради подготвување програ-
ма за обнова и проширување на речните пловни 
патишта; 

— да се развиваат сите форми на самооргани-
зирање помеѓу земјоделските, преработувачките и 
прометните организации на надворешната и вна-
трешната трговија. Банките со својата деловна по-
литика пред се ќе ја поддржуваат и поттикнуваат 
ваквата активност па работните организации во зем-
јоделството, преработката и прометот на земјодел-
ските производи. 

— самоорганизирање во областа на шумарството, 
дрвната индустрија, индустријата на хартија и це-
лулоза, со оглед на разединетоста и недоволниот 
степен на с а м о о р г а н и з и р а њ е ^ и интеграцијата во 
овие области; 

— јакнење и развивање активност на заеднич-
киот фонд за ризици за производителите на месо и 
месни производи и тутун во правец на нивното по-
врзување и обединување, поорганизирано настапу-
вање во производството, извозот и одржувањето 
трајни врски и унапредувањето на работата на од-
делни странски пазари. Треба да се обезбеди созда-
вање на слични организми на секторот на овошјето 
и зеленчукот и евентуално други стоки; 

— нужно е да се постигне поголема деловна 
поврзаност на нашите извозници и увозници во на-
стапувањето на одделни пазари, со развивање на 
системот на конзорциум!-! и пулови; 

— нужно е деловните банки да ја остваруваат 
меѓусебната соработка со здружување на средства; 
да го поддржуваат здружувањето на средствата 
помеѓу стопанските организации, да ја поттикну-
ваат ^ о п е р а ц и ј а т а во производството, организаци-
јата на деловните заедници и соработката во извоз-
ната експанзија. 

IV 
За да се оствари предвидениот растеж на про-

изводството, потрошувачката и извозот, да се зачу-
ва стабилноста на цените и создадат неопходни ус-
лови за поусогласен стопански развој, економската 
политика во 1969 година ќе се заснова и врз след-
ните поставки: 

Во 1969 година општото ниво на цените на елек-
тричната енергија нема да се зголемува. 

Проблемите• во земјоделството треба да се ре-
шаваат првенствено со интензивирање на произ-
водството, со немодерна технологија, со подобра 
организација на производството, преработката и 
пласманот на земјоделските производи и со разви-
вање на деловната соработка. 

За успешен развој на земјоделството потребно 
е да се создаваат постабилни услови на стопанису-
вањето, пласманот на домашниот пазар и во изво-
зот. За создавање постабилни услови на произ-
водството и пласманот потребно е да се утврдат по-
трајни решенија во кредитната политика коишто 
би обезбедиле континуитет во кредитирањето па 
производството на поважните земјоделски произ-
води, како и континуитет од страна на деловните 
банки во кредитирањето на земјоделските и сточар-
ските производи на општествените стопанства и во 
кооперација на индивидуалните земјоделски про* 
изводители со работните организации, а условите 
на кредитирањето да се приспособат кон специ-
фичностите на земјоделското производство. 
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За совладување тешкотиите што се јавија во 
извозот, потребно е за отстранување на бариерите 
да се преземат понатамошни мерки со соодветни 
спогодби, а исто така да се постигне поширока ој*-
га низ иран ост на здружените производители во на-
станувањето на пазарот. 

Во понатамошното спроведување на економска-
та политика треба да се влијае врз оджувањето 
соодветни односи во цените врз основа на полити-
ката и принципите утврдени со реформата. 

Потребно е понатаму да се усовршува функци-
онирањето на системот на гарантирани и минимални 
откупни цени, со цел да се постигне гарантирање на 
количините, квалитетот и роковите на испораките, 
како и навремен откуп на земјоделските производи. 
Исто така и понатаму треба да се применуваат по-
стојните премии и регреси. 

Заради создавање попогодни услови за модер-
низирање и понатамошен развој на земјоделството, 
треба да се утврдат поповолни каматни стопи на 
краткорочните и инвестиционите кредити, како и 
каматата на деловниот фонд да им се отстапи на 
земјоделските организации со цел за зголемување 
на нивната репродуктивна способност. 

Бидејќи до крајот на 1968 година во соборите 
на Сојузната скупштина ќе се води посебна диску-
сија за проблематиката на земјоделството, во 1969 
година ќе се спроведат во живот соодветни заклу-
чоци. 

Во 1969 година ќ е се разгледа проблематиката 
на шумарството и преработката на дрво и ќе се 
утврдат потребните мерки за поефикасен развој на 
овие дејности. 

Со измени во режимот на амортизацијата на 
шумите ќе се обезбеди стабилност на средствата 
за шумско-културни работи со коишто може да се 
обезбеди проширување на шумското производство. 

Во стамоено-комупалната дејност треба да се 
вложат напори за остварување влијание врз ста-
билизацијата на условите за кредитирање на про-
изводителите на стапови за пазар. Општествено-по-
литичките заедници би требало да преземаат соо-
дветни мерки за да се спречи понатамошен пораст 
на цените на градбата на станови. Исто така со 
посебни мерки треба да се стабилизираат условите 
за штедење за стан, како и условите за кредитира-
ње на купувачите н-а станови. Доколку биде потреб-
но, со прописи ќ е се обврзат работните организации 
наменски да ги користат средствата за станбена из-
градба од текуштиот прилив. Ќ е се овластат репуб-
ликите да можат во извесни случаи делумно или 
во целост да ги ослободат работните организации 
од издвојување средства за станбена изградба. 

За подобрување условите за сопствена репро-
дукција на железничкиот сообраќај и совладување 
на настанатите тешкотии во извршувањето на по-
тесната програма за модернизирање на магистрал-
ните железнички пруги, федерацијата ќе ги изврши 
преземените обврски и во 1969 година ќе обезбеди 
средства во височина од 160 милиони динари, а ос-
татокот во 1970 година. При тоа се смета и со из -
вршување на преземените обврски од страна на 
републиките. 

Општествената контрола на цените во превозот 
на патници ќе се спроведува по пат на задолжи-
телна евиденција на тие цени к а ј органите за цени, 
а цените во превозот на стоки ќ е се усогласуваат, 
во постапката на спогодување, со корисниците на 
транспортните услуги. 

На железничките работни организации ќе им 
се отстапи, во период од една година од укинување-
то на нерентабилните пруги, сојузниот придонес од 
личните доходи на работниците што работеле на тие 
пруги, а со цел за делумен надоместок на трошо-
ците за нивната преквалификација . 

Заради зголемување на девизниот приход на 
трговската флота, за кредитирање на изградбата 
на бродови во домашните бродоградилишта, банки-
те и заинтересираните работни организации ќе ги 
користат, покра ј средствата наменети за кредитира-

њ е на продажбата на опрема во земјата, и своите 
средства. 

Им се препорачува на републиките да ја проу-
чат програмата за изградба и формите на финан-
сирање на патната мрежа со цел за преземање мер-
ки за нејзиниот натамошен порационален развој. 
За понатамошната изградба на патната мрежа ќе 
се користат и средствата од Меѓународната банка 
за обнова и развој. 

Потребно е да се засили активноста за зголе-
мување на нестоковниот девизен прилив, за да се 
создадат реални можности за побрзо притекување 
на девизни средства од сообраќајот и туризмот. 

Со понатамошни интензивни напори на стопан-
ството и со соодветни мерки потребно е да се обез-
беди остварување на целите на економската поли-
тика во областа на економските односи со стран-
ство, посебно висока стопа на растеж на извозот 
(за 10 до 12% во 1969 година), поцврсто поврзување 
на увозот со потребите на производството и изво-
зот, значително зголемување на нестоковните при-
ходи и подобрување на платно-билансната ситуаци-
ја на земјата. 

Со мерките на кредитната политика ќе и се 
обрне посебно внимание на извозната експанзија. 
Средствата наменети за овие цели ќе бидат насоче-
ни, на селективна основа, пред се кон зголемен 
извоз по пат на кредитирање подготовки за извоз, 
реесконт на стоки на консигнациони лагери и др. 

Целокупната увозна политика и режимот со 
кој се регулира увозот треба да се приспособат кон 
платпо-билансните можности и рационалната зашти-
та на домашното производство, при што режимот 
на увозот на опрема треба да се усогласи со сте-
пенот на задолженоста на земјата. Царинскиот си-
стем треба, при ^ о п р е д е л е н о утврдување на раз-
вој ната политика, повеќе да се приспособи кон 
долгорочните потреби на развојот. Во врска со тоа 
треба да се испита и поеластичната примена на ца-
ринските контингенти за увоз на опрема која не се 
произведува во земјата, за онаа изградба што е 
заснована врз крупни интеграциони зафати или 
којашто решава определени структурни проблеми 
на развојот утврдени со долгорочните развојни про-
грами. 

Дел од средствата по основот на додатниот да -
нок на промет и царините што се утврдени со ре-
шенијата за билансите на федерацијата, ќе се ко-
ристат за зголемено кредитирање на извозот на 
опрема, бродови, изведување инвестициони работи 
во странство, како и за заеднички вложувања во 
производствените капацитети во земјите во развој. 
Од овие средства, како и со кредитната политика 
ќ е се создаваат услови за зголемување на сред-
ствата за кредитирање на работите на кооперација 
со странски партнери. 

Девизниот и надворешнотрговскиот систем тре-
ба и понатаму да се доградува и развива врз основа 
на курсот на либерализација и постепено постигање 
конвертибилност на динарот. 

Ќ е се подобри функционирањето на стоковниот 
режим на увозот, а посебно заради зголемување 
на извозот. Глобалната девизна квота повеќе ќ е се 
врзе за ефектите во извозот, со што ќе добијат 
приоритет организациите што го зголемуваат изво-
зот на конвертибилното подрачје. Во согласност со 
настанатите промени во производството и платниот 
биланс, а врз основа на договорите во стопанските 
групации, во текот на првото тримесечје ва 1969 
година ќе се извршат измени во распределбата на 
овие средства. 

Од средствата на додатниот данок на промет и 
царините ќе се обезбедат додатни средства, за да 
може наголемената каматна стопа од 2,5% на кре -
дитите за изградба на туристички капацитети, што 
ја обезбедува федерацијата , да се пресмета одна-
пред за целиот период на о т п л а т у в а њ е ^ на заемот, 
доколку кредитите се одобрени со рок за отплата 
подолг од 15 годеви, а најмногу до 25 години. Ќе 
се овозможи користење на неискористените стран-
ски кредити од 1967 и 1968 година за изградба на 
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објекти наменети за зголемување на прометот на 
странци. На потрајна основа ќе се реши прашањето 
за финансирање на туристичката пропаганда, со тоа 
што федерацијата, заедно со работните организации 
од туризмот, ќе учествува во финансирањето на ту-
ристичката пропаганда. Покра ј наведените мерки 
во 1969 година ќе се спроведуваат соодветните за-
клучоци што дополнително ќе ги донесе Сојузната 
скупштина. 

Во работите на заедничките вложувања на сред-
ствата ќе се пристапи, покрај дополнувања на пропи-
сите, кон подобрување на можностите за трансфер. 
Ќ е се овозможи трансфер на девизи за дел од про-
фитот што му припаѓа на странски вложувач од 
вкупно остварените девизни приходи на претпри-
јатието. За тоа ќе се донесат поблиски прописи. 

Ќе се преземат мерки за подобрување органи-
зацијата на надворешнотрговската мрежа, како и 
за поголема ефикасност на работењето. За таа цел, 
на организациите што вложуваат средства за овие 
цели ќе им бидат отстапени средствата со кои се 
оданочува надворешнотрговската дејност. 

Неопходно е работните организации во областа 
на производството, услугите и прометот, деловните 
здруженија и коморите повеќе да се ангажираат 
за подобрување организацијата на настапувањето 
на странски пазари, и во врска со тоа за подобру-
вање работата на мрежата на претставништва и 
сервиси, како и на мешовити друштва во странство. 

Потребно е доследно да се спроведуваат и усо-
вршуваат спогодбите со кои се регулира заедничкото 
настапување во извозот односно увозот. 

Ретенционата квота ќе се ослободи од плаќање 
трошоци за претставништва и застапништва. R e 
се утврдат мерки и критериуми за формирање сред-
ства за интензивирање на стопанската пропаганда 
и подобра организација на продавната мрежа во 
странство. 

Во понатамошниот развој на односите со над-
ворешнотрговските партнери, реципрочно ќе се о-
безбеди поголема експанзија на нашиот извоз. 

Вкупниот обем на задолжувањата спрема стран-
ство ќе се регулира со политиката на кредитниот 
потенцијал на банките, при што ќе се води сметка 
за подобрувањето структурата на задолжувањата. 

Реализацијата на политиката на порастот на 
запосленоста во 1969 година за на јмалку 2% бара 
преземање и на соодветни мерки, а првенствено 
целосно и доследно спроведување на заклучоците 
на Сојузната скупштина за запосленоста и зало-
жувањето и на мерките донесени во текот на 1968 
година. -

Треба да се создаваат поповолни услови за по-
брзо зголемување на запослен оста во терцијарните 
дејности, а бидејќи во тие дејности најчесто недо-
стигаат средства за проширената репродукција, не-
опходно е да се обезбедат средства за проширување 
на нивните капацитети. 

Поттикнување кен поголемо заложување , осо-
бено во терцијарените стопански дејности, ќе се ос-
твари и со поголемо стимулирање на банките да 
вршат вложувања во овие дејности. Треба исто та-
ка за таа цел пошироко да се користи можноста за 
јавни заеми и странски кредити. Федерацијата ќе 
го намалува или отстапува сојузниот придонес на 
личните доходи на работниците во новите погони 
на терцијарните стопански дејности. Слично би тре-
бало да постапат и другите општествено-политички 
заедници. 

Со цел за побрз развој на терцијарните де ј -
ности и решавање на проблемите на запосленоста 
треба во поголема мера да се користи личниот труд 
на сопствени средства. За да се забрза тоа во со-
гласност со специфичностите на одделни републики, 
Сојузниот извршен совет во првото полугодие на 
1969 година ќе предложи потребни измени и до-
полненија на соодветните прописи за уредувањето 
ла односите во областа на личниот труд. 

Напорите за забрзување на заложувањето пр-
венствено ќе бидат насочени кон з а л о ж у в а њ е на 

млади стручни кадри. Прописите за приемот на 
приправници треба подоследно да се спроведуваат. 

На недоволно развиените подрачја треба да се 
преземат мерки да се здобијат со квалификации 
што поголем број луѓе, со што ќ е се создаваат пред-
услови за нивното з а л о ж у в а њ е . При организираното 
запослување во странство, ќе им се даде предност 
на работниците од недоволно развиените подрачја, 
во зависност од побарувачката на одделни профили 
на кадри. За да можат да се остварат овие интен-
ции, потребно е во 1969 година на адекватен начин 
потрајно да се реши прашањето за финансирање 
на стручното оспособување и преквалификување на 
работниците. 

Работните организации, согласно барањата на 
современата технологија и организација, ќе ги утвр-
дат условите во поглед стручната подготовка за 
работа на работни места и врз тие основи ќе извр-
шат промени во квалификационата структура на 
заложените . Републиките, по потреба, пошироко ќе 
ги користат овластувањата за пропишување на по-
требните квалификации за определени работни 
места. 

Во програмите за модернизирање на стопански-
те организации потребно е да се вклучуваат и сред-
ствата за заполтување односно за преквалифика-
ција на вишоците работна сила. 

Ќ е се преиспита и ќе се утврди обемот на 
фактичната незапосленост, врз основа на економски 
неоправдани и посигурни критериуми. 

Ќ е се воспостават пополна евиденција и ин-
формативна служба за слободните работни места во 
земјата. 

Со политиката и мерките на распределбата во 
1969 година треба да се обезбеди пораст на учество-
то на стопанските организации во општествениот 
производ и порешавачко остварување на односите 
утврдени со Среднорочниот план. 

За таа цел стопата на сојузниот придонес на 
личните доходи ќе биде намалена, а расходите на 
сојузниот буџет, освен расходите за народна одбра-
на, ќе се задржат околу нивото од 1968 година. Ќ е 
се укине придонесот за инвестиции за обнова и 
изградба на Скопје. 

Порастот на расходите на општествено-полл-
тичките заедници треба да се усогласува со расте-
жот на доходот на стопанството. Можностите за 
разбременување на стопанството треба да ги преис-
питаат сите општествено-политички заедници и 
самоуправни организации. 

Ќ е се преземат мерки да се примени и оствари 
принципот на бруто личните доходи, така што на-
платата на придонесот од личниот доход како ин-
дивидуална обврска на секој работник, врз основа 
на самоуправни одлуки, да се оствари во практи-
ката. Општествено-политичките заедници ќе водат 
политика на поадекватна примена на прогресивните 
стопи на придонесот на вкупните приходи на гра-
ѓаните. 

За забрзување на меѓусебните плаќања и зго-
лемување ликвидноста на стопанството ќе се раз -
работуваат и ќе почнат пошироко да се применуваат 
методите за побрзо и посигурно плаќање и пресме-
тување меѓу деловните партнери. Треба доследно да 
се спроведуваат определените приоритети во под-
мирувањето на обврските на работните организа-
ции спрема деловните партнери. Во меѓусебното извр-
шување на обврските треба да се применува на-
челото за обесштетување за штети настанати поради 
неуредно извршување на обврски од страна на 
деловниот партнер. 

Ќ е се разработат критериумите и механизмот за 
насочување односно з а ф а ќ а њ е на доходот произле-
зен од неоправдано високите разлики во цените, мо-
нополската положба и ел. 

Со цел за интензификација на материјалниот дел 
на производните сили и за поправилен третман на 
производствените трошоци врзани за вредноста на 
основните средства, ќе се донесат прописи кои ќе им 
овозможат на работните организации книговодстве-
ната вредност на основните средства да ја доведат 
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во согласност со нивната реална вредност. Ќ е се 
донесат и дополнителни прописи за постапката за 
ликвидација на работните организации. Со сведува-
њето вредноста на основните средства-од овие орга-
низации на реална вредност, ќе се зголеми интересот 
на другите работни организации да, ги користат нив-
ните капацитети. 

Спроведувајќи ги во живот интенциите на Ос-
новниот закон за утврдувањето и распределбата на 
доходот во работните организации потребно е да 
се развие синхронизирана активност за унапредува-
ње на внатрешната распределба за да се остварува 
подоследно принципот на распределбата според ре-
зултатите на трудот. 

Со програмите на Сојузната скупштина и Сојуз-
ниот извршен совет ќе се утврдат роковите за из -
вршување на овие задачи. 

Односите на банките и стопанството претставу-
ваат еден од суштествените проблеми во економич-
ното одвивање на процесот на репродукцијата. 

Треба доследно да се спроведуваат интенциите 
на банкарско-кредитниот систем и тој да се дополни 
со соодветни решенија. За таа цел ќе се работи на 
воспоставување такеви односи во кои банките и сто-
панските организации ќе бараат заеднички реше-
нија за економично работење и оптимално вложу-
вање, со што банките ќе станат погоден механизам 
на самото стопанство. 

Кредитно-монетарната политика во 1969 година 
ќе го поддржува предвидениот растеж на стопан-
ската активност на реални основи, при истовремено 
одржување на внатрешната и надворешната стабил-
ност. Заради остварување на овие цели, потребно е 
да се обезбеди: 

— вкупната ликвидност да расте во оној степен 
кој овозможува обезбедување на предвидената сто-
па на растежот на стопанската активност; 

— во границите за зачувување достигнатото ни-
во на ликвидноста, по пат на селективни мерки на 
кредитната политика, во прв ред да се обезбеди по-
раст на кредитите за извоз на стоки и услуги; 

— промените на вкупните банкарски краткороч-
ни кредити да се движат во границите што го обез-
бедуваат предвидениот пораст на вкупната ликвид-
ност односно на паричната маса; 

— во деловната политика на банките посилно да 
дојдат до израз барањата и интересите на стопан-
ството насочени кон поддржување оние активности 
што се во согласност со поставените цели на еко-
номската политика и подобрувањето ефикасноста на 
стопанисувањето. При тоа треба да се придржува кон 
основните принципи на банкарското работење: лик-
видност, рентабилност и сигурност на пласманот. 

Покрај другото, потребно е: 
— стопанството и другите вложувачи да добијат 

решавачка улога во управувањето со банките, и нив-
ниот основен интерес да се насочи кон оптимално 
работење на банката, што треба и со прописи да се 
забрза; 

— со договарање помеѓу банките, како и помеѓу, 
стопанството и банките, особено, за поголеми работи, 
да се воспостават партнерски односи, заеднички 
вложувања при заедничко п р и ф а ќ а њ е ризици и 
учество во доходот; 

— во статутот на банката да се предвиди мож-
носта за поеластично пренесување на основачките 
влогови и депозити во определен отказен рок и со 
тоа да се овозможи ориентација кон банка што оп-
тимално работи; 

— во распределбата на приходите на банките да 
се засили учеството на вложувачите во кредитниот 
фонд, со припишување остварените финасиски ре -
зултати кон кредитните влогови на стопанските ор-
ганизации. 

Собранијата на банките врз основа на самоуп-
равен договор за критериуми, треба да пристапат 
кон испитување и по потреба кон ревизија на ус-
ловите на кредитите во случаите кога кредитите се 
одобрени под економски неоправдани услови и го 
оневозможуваат нормалното работење на работната 
организација, особено во областа на земјоделството 
и шумарството. 

Ќ е се донесе пропис за ставање средствата на 
бившиот Општ инвестиционен фонд под посебен ре-ч 
жим, кој ќе се спроведува од 1 јануари 1969 година« 
Слично би требало да постапат и другите опште-
ствено-политички заедници. 

Банкарско-кредитниот механизам треба повеќе 
одошто до сега да се вклучи во проширената ре-
продукција на подрачјето на науката, образование-
то, здравството и културата. Оптимално прошируваа 
ње на капацитетите и модернизирање на овие под-^ 
рач ја може да се изврши преку банкарскиот меха-^ 
низам, со учество на сопствените средства и сред-
ствата на општествено-политичките заедници, гра-
ѓаните и другите заинтересирани фактори. 

Брзиот развој на недоволно развиените репуб-
лики и краишта и во 1969 година претставува состав 
вен дел од политиката на забрзување растежот на 
стопанството. Основата за остварување на ваквата 
политика е во продолжување на ^ д и н а м и ч н и о т 
развој на производството, во активирање на новите 
и реконструираните капацитети, во поголеми соп-
ствени средства на стопанството за проширена ре-
продукција, во зголемени средства на Фондот на 
федерацијата за кредитирање на стопанскиот раз -
вој на стопански недоволно развиените републики 
и краишта, во поинтензивно користење на странски 
кредити, во подобра динамика на обезбедувањето 
средства за законските обврски на федерацијата и 
банките, во согласност со нивните можности, како 
и во забрзување развојот на науката, образованието, 
здравството и културата. 

Заради остварување на условите за реализација 
на политиката на побрзиот развој на недоволно раз -
виените подрачја, во целост ќе се извршуваат об-
врските спрема Фондот, утврдени со соодветните 
законски прописи. Фондот треба поделовно да се 
ориентира и да се оспособи за склучување заеми 
во земјата и во странство. 

Во рамките на утврдениот глобален износ на за-
должувањата во странство и билансот на федера-
цијата, ќе се осигурат поголеми средства за развој 
на недоволно развиените подрачја. За таа цел ќе им 
се даде определен приоритет на проектите на тие 
подрачја за кредитите од Меѓународната банка за 
обнова и развој, со тоа тие да не го товарат девиз-
ниот гаранциски потенцијал на банките. 

На сите нивоа ќе се разгледаат мерките за сти-
мулирање на вложувањата на недоволно развиените 
подрачја. 

Сојузниот извршен совет во текот на првото 
тримесечје на 1969 година во духот на изразените 
ставови во Резолуцијата за економската политика и 
мерките за натамошната реализација на Општестве-
ниот план на развојот на Југославија од 1966 до 
1970 година, ќе и предложи на Сојузната скупшти-
на конкретни мерки што би дејствувале веќе во 
1969 година. 

Во 1969 година треба да се пристапи кон утвр-
дување на целосниот систем на програмирање, ф и -
нансирање и организација на научните дејности, 
обрнувајќи им посебно внимание на стабилизација-
та и зголемувањето на средствата за научните де ј -
ности од сите извори. Со издвојувањето на постоја-
ни средства на федерацијата во износ од 0,2% од 
општествениот производ во 1969 година ќе се извр-
ши еден од условите за спроведување на усвоената 
политика. 

Научната дејност ќе биде потребно посилно да 
се насочува кон потребите на општествениот, еко-
номскиот и технолошкиот развој. Политиката, мер-
ките и средствата посилно ќе се насочат кон пона-
тамошно подобрување структурата на научните ис-
тражувања. Посебно внимание ќе им се обрне на 
мерките за насочување на средствата првенствено 
кон остварување на покрупните истражувачки про-
грами од општо општествено-економското значење, 
а особено за што пошироко ангажирање на стопан-
ските и други заинтересирани фактори и за поблиска 
соработка на истражувачките капацитети со нив. 
Има јќи ја предвид науката .како еден од суштестве-
ните фактори на развојот, треба да се настојува во 
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1969 година да се дефинира и да почне да се спро-
ведува таква политика која што ќе обезбеди поши-
роко ангажирање на истражувачките капацитети 
врз оние истражувања што придонесуваат за пора-
ционалниот развој на недоволно развиените под-
рачја , односно што ќе го помогнат развојот на науч-
ните кадри и капацитети во тие подрачја. 

Создавањето услови за побрз пораст на квали-
тетен научен кадар треба да се обезбеди и со непо-
средни мерки, како и да се утврди системот на науч-
ната документација и информирањето. 

Посебно внимание треба да и се посвети на ко-
ординацијата на меѓународната научна и техничка 
соработка, на нивното унапредување и поставување 
врз основа на нашите програми на научниот и сто-
панскиот развој. 

Со цел за развој на системот на образованието, 
вклучувајќи го и системот на финасирањето на про-
ширената репродукција, заедниците на образова-
нието, општествено-политичките заедници, образо-
вните работни организации и другите заинтересира-
ни фактори треба да ја насочуваат својата дејност 
кон воспоставување принципот на доходот во оваа 
област врз основа на цените на образованието, со 
разработување на критериумите, мерките и мето-
дите за формирање, со утврдување објективни ме-
рила за валоризација на работата и резултатите на 
образовните установи. Остварувањето на овие за -
дачи ќе бара пошироко општествено договарање по-
меѓу работните луѓе, заедниците на образованието 
и образовните установи. 

Со републички прописи ќе се обезбеди поцело-
сно вклучување на учениците и студентите ЕО само-
управното одлучување за прашањата на образова-
нието. 

Во развојот на претшколското воспитување тре-
ба да се опфати поголем број деца и со проширува-
ње на мрежата на п р е т ш к о л с к и ^ установи. Изград-
бата на објекти за претшколско воспитување ќе се 
кредитира и од банкарските средства за кредити-
рање на станбената изградба. 

Структурата на средното образование треба да 
се приспособува кон потребите на општествено-еко-
номскиот развој. 

На подрачјето на високото школство треба да 
продолжи процесот на реформата на системот на 
високошколското образование и побрзо да се оства-
руваат мерките за рационализација на мрежата и 
унапредување на наставниот процес. 

За да се постигне поголема социјална мобилност 
и ублажи нееднаквата материјална положба на уче-
ниците и студентите треба понатаму да се усовршу-
ва системот на кредитирањето и стипендирањето и 
да се подигаат установи на ученичкиот и студент-
скиот стандард. 

Намалената активност на подрачјето на основ-
ното образование на возрасните и на стручното об-
разование во текот на работата, укажува на потре-
бата заедниците на образованието, работните орга-
низации и другите општествени фактори повеќе да 
се агажираат за оживување на оваа активност. 

Во 1969 година ќе се донесе резолуција врз ос-
нова на која ќе се усовршува целокупниот систем 
на образованието во согласност со барањата на оп-
штествено-економската структура на општеството. 

Во согласност со пројавениот стремеж на опште-
ствено-политичките заедници и со преземените а к -
ции за утврдување правецот на развојот на опште-
ствено- ек он ом ек иѓе односи во областа на култу-
рата, во 1969 година треба поинтензивно да се при-
стапи кон остварување на системските решенија 
што го усогласуваат развојот на културните дејно-
сти со целокупниот наш стопански и општествен 
развој . 

Во областа на културата треба да се забрзаат 
процесите што ги стимулираат работните луѓе И ра -
ботните организации да издвојуваат и здружуваат 
средства за понатамошен развој на културните де ј -
ности врз основа на самоуправни договори. 

Во физичкото воспитување и спортот настоју-
вањето на огпнтествено-политичките заедници и ра -

ботните организации треба да биде насочено кон 
спроведување на ставовите од резолуцијата на Со-
јузната скупштина за физичката култура. 

Во здравствената заштита треба особено да се 
развива методот на активна заштита, со цел здрав-
ствената состојба на населението што побрзо и по-
ефикасно да се подобрува, особено во врска со з а ш -
титата на доенчињата и малите деца, со сузбивање 
на заразните болести и со санирање условите на 
животната и работната средина. 

Со.цел за порационално користење на средства-
та и поефикасно дејствување на службата, потребно 
е понатамошно подржување и за ј акнување на ин-
теграционите процеси и рационализацијата на ра -
ботата во здравството, потпомагајќи го наедно и ор-
ганизирањето на здравствената служба врз регио-
нална основа. 

Заради создавање материјална основа за пона-
тамошен развој на здравствената служба, треба да 
се поттикнува здружувањето на слободните сред-
ства на здравствените установи на пошироките под-
рачја , како и на средствата на фондот на здравстве-
ното осигурување и средствата на општествено-по-
литичките заедници, со цел инвестирањето да се 
засили во согласност со определената политика на 
развојот предвидена со Средиорочниот план. 

За да се обезбеди нормална работа на здрав-
ствените установи и преовладее настанатата стагна-
ција во нивното модернизирање, треба да се утвр-
дат и преземат поефикасни мерки за побрза нап-
лата на побарувањата на здравствените установи. 

Заради побрз и поцелосен развој на здравстве-
ната заштита во . недоволно развиените републики 
и краишта, неопходно е, наспоредно со општите мер-
ки на развојот на овие подрачја, да се ориентира-
ме кон утврдување на приоритетните проблеми, а 
тие да се решаваат, покра ј другите мерки, и со 
користење на техничките, кадровските и други мож-
ности коишто се обезбедуваат по пат на соработка 
со меѓународните здравствени и сродни организа-
ции. 

Во областа на социјалната заштита неопходно е 
да се обезбедат поголеми грижи на општеството за 
нејзиниот развој, поинтензивно да се поттикнува 
развојот на стручните служби, да се унапреди ф и -
нансирањето и да се развиваат најсоодветни форми 
на социјална заштита, и да се создават услови к а -
ко во комуните, така и на пошироките подрачја, за 
да се зголеми бројот и капацитетот на социјалните 
установи за деца и младина, како и за возрасни ли-
ца. За таа цел потребно е што поскоро да се донесат 
соодветни сојузни и републички акти. 

Средствата на фондовите за непосредна детска 
заштита неопходно е да се користат со цел за по-
интензивно развивање на различни видови опште-
ствена заштита на децата. Потребно е да се пот-
тикнува проширувањето на изворите на средствата 
на овие фондови, здружувањето на средствата на 
работните организации и општествените фондови, 
поголемото учество на самопридонесите на граѓа-
ните, како и доброволните акции, давањето подаро-
ци и ел. 

Заштитата на учесниците од Народноослободи-
телната војна, на воените од војните и семејните 
инвалиди ќе се унапредува преку усовршување на 
постојните и развивање на нови форми. За таа цел 
треба интензивно да се следи и анализира состој-
бата во областа на оваа заштита и да се наоѓаат 
на јефикасни решенија за нејзиното постојано по-
добрување, при посебно ангажирање на комуните и 
републиките. 

За утврдување на подолгорочна политика и 
стабилност во областа на здравственото осигурување 
надлежните сојузни органи, во соработка со репуб-
ликите и самоуправните органи, во првата половина 
на 1969 година ќе донесат прописи за здравственото 
осигурување, здравствената заштита и здравствената 
служба. 

Републиките, комуните и самоуправните органи 
во согЈијалното осигурување и здравството треба да 
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работат на поактивно вклучување на работните ор-
ганизации и осигурениците во подготовките за доне-
сување одлука за правата и начинот на нивното ос-
тварување, да извршат подготовки за склучување 
договор за давање здравствена заштита на осигу-
рените лица, во предвидените рокови и со соодвет-
ните стимулативни елементи. 

Здравственото осигурување на земјоделците 
треба да се за јакнува во согласност со развојот на 
земјоделството и со економската можност на земјо-
делците и истовремено да се урамнотежат прихо-
дите и расходите на ова осигурување. 

Со цел за понатамошна изградба и усогласува-
ње на системот на инвалидското и пензиското оси-
гурување со општествено-економскиот систем, ќе се 
донесат нови закони за инвалидското и пензиското • 
осигурување. 

Заради постигање намалување на разликата во 
нивоата на старите и новите пензии, потребно е да 
се донесат системски измени во режимот на вало-
ризацијата на пензиите со кои ќе се обезбеди ре-
довно зголемување на реалната вредност на пен-
зиите. 

Федерацијата во 1969 година ќе ги утврди и из-
врши своите обврски за бенефицираните пензии, без 
додатно оптоварување на стопанството. 

Сојузна скупштина 

АС бр. 1120 
5 декември 1968 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, е. р. 

Претседател Претседател 
на Стопанскиот собор, на Сојузниот собор, 

Петар Зечевиќ, е. р. Видое Смилевски, е. р. 

590. 

Врз основа на членот 228 точка 6 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОТВОРАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛАТ НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО ГЛАВНИОТ ГРАД НА УКРА-
ИНСКАТА СОВЕТСКА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-

ПУБЛИКА КИЕВ 

1. Се отвора Генерален конзулат на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија во глав-
ниот град на Украинската Советска Социјалистичка 
Република Киев. 

2. Државниот секретар за надворешни работи 
ќе преземе мерки за извршување на оваа одлука. 

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

P. п. бр. 155 
27 ноември 1968 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, е. р. 

591. 

Врз основа на членот 1 став 2 од Основниот з а -
кон за придонесот на средствата на заедничката по-
трошувачка („Службен лист на СФРЈ" , бр. 54/67, 
24/68 и 50/68), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ДЕКА СОБИРАЊЕТО НА ПО-
МОШТА ЗА ПОСТРАДАНИТЕ ОД ЗЕМЈОТРЕСОТ 
ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГО-
РА СЕ СПРОВЕДУВА КАКО ОПШТЕСТВЕНО ОР-

ГАНИЗИРАНА АКЦИЈА ВО ЦЕЛАТА ЗЕМЈА 

1. Се утврдува дека собирањето на помошта за 
постраданите во Социјалистичка Република Црна 
Гора од земјотресот што се случи на 3 ноември 1968 
година, се спроведува како општествено организи-
рана акција во целата земја. 

Согласно членот 1 став 2. од Основниот закон за 
придонесот на средствата на заедничката потро-
шувачка, на средствата што работните и други ор-
ганизации и државни органи ќе ги доделат од сред-
ствата на заедничката потрошувачка како помош на 
постраданите од земјотресот од ставот 1 на оваа 
точка, не се плаќа почнувајќи од 3 ноември 1968 
година придонесот на средствата на заедничката 
потрошувачка. 

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

P. п. бр. 154 
27 ноември 1968 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, е. р. 

592. 

Врз основа на членот 10 од Законот за сојуз-
ниот буџет за 1968 година („Службен лист на СФРЈ" , 
бр. 54/67 и 30/68), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ РЕГ-
РЕС ПРИ ПРОДАЖБАТА НА ВЕШТАЧКИ ЃУБ-
РИЊА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И 

ШУМАРСТВОТО ВО 1968 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за давање регрес при продажба-
та на вештачки ѓубриња за потребите на земјодел-
ството и шумарството во 1968 година („Службен лист 
на СФРЈ" , бр. 54/67 и 10/68) во точката 3 став 1 бро-
јот: „280.000" се заменува со бројот: „430.000", а бро-
јот: „90.000" — со бројот: „220.000". 

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

P. п. бр. 153 
5 декември 1968 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Г.1:жа Шпиљак, е. р. 
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593. 

Врз основа на членот 24 од Законот за книго-
водството на работните организации („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 48/68), сојузниот секретар за ф и н а н -
сии пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИ КОНТА ВО ОС-
НОВНИОТ КОНТЕН ПЛАН ЗА РАБОТНИТЕ ОРГА-

НИЗАЦИИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1. Сите работни организации, освен работните 
организации за кои Сојузниот извршен совет или 
друг со закон овластен орган има пропишано посе-
бен основен контен план, го водат своето книговод-
ство според Законот за книговодството на работните 
организации и Основниот контен план за работните 
организации, кој е составен дел од тој закон. 

2. Работните организации самостојно ги расчле-
нуваат пропишаните задолжителни конта на ана-
литички конта. Податоци за синтетичките конта ра -
ботните организации обезбедуваат на начин кој и 
одговара на техниката што ја применуваат во кни-
говодството. 

II. СОДРЖИНА НА КЛАСИТЕ, ГРУПИТЕ И ОД-
ДЕЛНИТЕ КОНТА 

Класа 0: Основни средства, средства на фондот 
на станбените згради, средства на заедничката потро-

шувачка и средства на резервите 
3. На контата од групата 00 — Основни средства 

во функција , се водат сите основни средства во 
функција , согласно одредбите на Законот за сред-
ствата на работните организации („Службен лист на 
СФРЈ" , бр. 10/68, 24^68 и 48/68). На контата на оваа 
група се водат и заедничките основни средства по 
категориите на основните средства сразмерно со 
височината на вложените средства. 

На контото ООО — Земјишта што служат за сто-
пански цели, се водат оние земјишта што работната 
организација ги користи со цел за вршење редовно 
работење. 

На контото 001 — Шуми и долгогодишни насади, 
се водат сите видови шуми и долгогодишни насади, 
како што се: шуми (по видови), овоштарници, лозја, 
хмеларници и слично. 

На контото 002 — Градежни објекти и рударски 
работи, се водат сите градежни објекти од стопански 
карактер и вредноста на рударските работи и дла-
бинските дупчења што претставуваат основни сред-
ства. 

На контото 003 — Орудија за работа, се водат 
сите орудија за работа БО смисла на одредбите од 
Законот ' за средствата на работните организации. 

На контото 005 — Основно стадо, се води вред-
носта на добитокот кој служи за вршење на стопан-
ската дејност, како во редовното производство така 
и во кооперација, освен добиток на гоење. 

На контото 008 — Други основни средства, се 
водат сите други основни средства што не се оп-
фатени на контата ООО, 001, 002, 003 и 005, како што 
се: патенти, лиценци и други права, основачки вло-
жувања и слично. 

4. На контата од групата 01 — Основни средства 
вон од функција , се водат сите основни средства што 
трајно се наоѓаат БОН ОД употреба. 

На контото 010 — Трајно неупотребливи основ-
ни средства, се водат основните средства што во ра -
ботната организација се наоѓаат трајно вон употреба 
и основните средства што во подолг временски пе-
риод не ќе се употребуваат (најмалку над една го-
дина). Во рамките на ова конто се водат и основни-
те средства што се издвоени за расходување до ко-
нечната ликвидација на тие средства. 

5. На контата од групата 02 — Исправка на 
вредноста на основните средства, се водат книговод-
ствените отпиен што и одговараат на пресметаната 
амортизација и книговодствените отпиен за оние 
основни средства за кои не се пресметува аморти-
зација во согласност со одредбите на Законот за 
амортизација на основните средства на работните 
организации („Службен лист на СФРЈ" , бр. 29/66 и 
30/68) и на Законот за стопите на амор-
тизацијата на основните средства на работните ор-
ганизации („Службен лист на СФРЈ" , бр. 52/66 и 
40/68). 

На контото 023 — Исправка на вредноста на 
орудијата за работа, се водат пресметаната аморти-
зација и книговодствените отпиен на орудија за р а -
бота, во осгласност со одредбите на Законот за амор-

' тизација на основните средства на работните орга-
низации и Законот за отопите на амортизацијата на 
основните средства на работните организации. 

На контото 027 — Исправка на вредноста на 
трајно неупотребливи основни - средства, се водат 
амортизацијата и книговодствените отпиен на тра ј -
но неупотребливите основни средства што се водат 
на контото 010, а во согласност со одредбите на ЗА-
КОНОТ за амортизација на основните средства на ра-
ботните организации и Законот за отопите на амор-
тизацијата на основните средства на работните орга-
низации. 

На контото 028 — Исправка на вредноста на дру-
гите основни средства, се водат амортизацијата и 
книговодствените отпиен на другите основни сред-
ства, за кои не се предвидени посебни синтетички 
конта во групата на контата 02,' што се водат на 
контата 001, 002, 005 и 008. 

6. На контата од групата ОЗ — Основни средства 
во подготовка, ср водат паричните средства намене-
ти за инвестиции, вредноста на опремата и инвес-
тициониот материјал на залихи, вредноста на основ-
ните средства чија изградба односно изработка е 
започната а не е завршена, како и инвестициите на 
кои се запрени работите. 

На контото 030 — Издвоени парични средства за 
инвестиции, се водат паричните средства издвоени 
за инвестиции на посебна сметка к а ј Службата на 
општественото книговодство (во понатамошниот 
текст: Службата), средствата што според посебни 
прописи се издвоени и чија потрошувачка се огра-
ничува и дадените аванси за инвестиции, како и 
други средства што се издвоени за финансирање на 
инвестиции во согласност со важечките прописи. 

На контото 031 — Залихи на опрема и инвести-
ционен материјал, се водат вредноста на опрема чи-
ја монтажа не е започната и вредноста на инвести-
циониот материјал на залихи. 

На контото 032 — Инвестиции во тек, се води 
вредноста на основните средства чија изградба од-
носно изработка е започната а не е завршена. На 
ова конто се води и вредноста на опремата чија 
монтажа е во тек. По завршување на работите вред-
носта на основните средства се пренесува на соод-
ветните конта во рамките на групата конта 00 — 
Основни средства во функција . 

На контото 033 — Запрени инвестиции, се води 
вредноста на инвестициите чија изградба односно 
изработка е започната па запрена врз основа на ва -
жечките прописи или од други причини и нема да 
биде продолжена во догледно време или воопшто. 

7. На контата од групата 04 — Средства на фон-
дот на станбените згради, се водат сите форми на 
средства што го сочинуваат фондот на станбените 
згради во согласност со одредбите на Основниот з а -
кон за стопанското работење (стопанисувањето) со 
станбените згради во општествена сопственост 
(„Службен лист на СФРЈ" , бр. 35/65). 

На контото 040 — Парични средства на станбе-
ните згради, се водат паричните средства на стан-
бените згради што се наоѓаат на посебна сметка к а ј 
Службата и паричните средства на амортизацијата 
на станбените згради во согласност со одредбите на 
Основниот закон за с т о п а н с к о ^ работење (стопани-
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сувањето) со станбените згради во општествена соп-
ственост. 

На контото 041 — Станбени згради и деловни 
простории, се водат вредностите на станбените згра-
ди и деловните простории утврдени според посебна 
поописи. 

На контото 044 •— Станбени згради и деловни 
простории во изградба, се води вредноста на стан-
бените згради, становите и деловните простории чи-
ја изградба е започната а не е завршена. По завр-
шување на работите вредноста на станбените згради, 
становите и деловните простории се пренесува на 
контото 041 — Станбени згради и деловни прос-
™ОГ)ИИ. 

На контото 046 — Долгорочни пласмани на сред-
ствата на фондот на станбените згради, се водат 
средствата на фондот на станбените згради што се 
вложени на подолг рок, како што се вложувања во 
кредитен фонд на банка, орочени средства и ел. 

На контото 048 — Други средства на фондот на 
станбените згради, се водат други средства на фон-
дот на станбените згради што не се опфатени со 
другите конта на групата конта 04 — Средства на 
фондот на станбените згради. 

На контото 049 — Исправка на вредноста на 
станбените згради и деловните простории, се водат 
пресметаната амортизација и книговодствените от-
пиен на станбени згради во согласност со одредбите 
на Законот за амортизација на основните средства 
на работните организации и Законот за стопите на 
амортизацијата на основните средства на работните 
организации. 

8. На контата од групата 05 — Средства на ре-
зервите, се водат паричните средства на резервниот 
фонд што се наоѓаат на посебна сметка к а ј Служ-
бата и што се вложени за други цели во согласност 
со посебни законски прописи. 

На контото 050 — Парични средства на резер-
вниот фонд — задолжителен дел, се водат парични-
те средства на резервниот фонд што се наоѓаат на 
посебна сметка к а ј Службата во согласност со од-
редбите на Законот за средствата на работните ор-
ганизации. 

На контото 051 — Парични средства на резер-
вниот фонд — незадолжителен дел, се водат сред-
ствата на резервниот фонд над износот на задолжи-
телниот дел на резервниот фонд, во согласност со 
одредбите на Законот за средствата на работните 
организации. 

На контото 056 — Долгорочни пласмани на сред-
ствата на резервниот фонд, се водат средствата што 
во согласност со одредбите на посебните прописи се 
вложени на подолг рок. 

9. На контото 066 — Долгорочни побарувања од 
средствата на заедничките резерви, се водат сред-
ствата на стопанските организации по кои 
постои обврска на заедничките резерви на стопан-
ските организации да и ги вратат во договорениот 
рок на работната организација. 

10. На контата од групата 07 — Средства на 
другите фондови, се водат средствата на другите 
фондови што работната организација ги формира 
во согласност со одредбите на Законот за средства-
та на работните организации и други прописи. 

На контото 070 — Парични средства на другите 
фондови, се водат паричните средства на другите 
фондови што се издвоени на посебни сметки к а ј 
Службата. 

11. На контата од групата 08 — Средства на 
заедничката потрошувачка, се водат средствата на 
работната организација што се користат во смислана 
одредбите на Законот за средствата на работните 
организации. 

На контото 080 — Парични средства на заеднич-
ката потрошувачка, се водат паричните средства на 
заедничката потрошувачка на посебна сметка к а ј 
Службата. 

На контото 086 — Долгорочни пласмани на сред-
ствата на заедничката потрошувачка, се водат сред-

ствата на заедничката потрошувачка што се вло-
жени на подолг рок, како што се вложувања во 
кредитен фонд на банка, орочени средства и кре-% 
дити на работници за станбена изградба. 

На контото 087 — Средства на заедничката 
потрошувачка во изградба односно изработка, се во-
ди вредноста на средствата на заедничката потро-
шувачка чи ја изградба или изработка е започната 
а не е завршена. По завршување на работите вред-
носта на објектите се пренесува на контото 088 —* 
Објекти и предмети на заедничката потрошувачка, 
ако тие средства и понатаму го задржуваат к а р а к -
терот на средства за заедничка потрошувачка. 

На контото 088 — Објекти и предмети на заед^ 
ничката потрошувачка, се води вредноста на сред-
ствата на заедничката потрошувачка, како што се 
детски установи, спортски објекти, опрема и др. 

На контото 089 — Исправка на вредноста на 
средствата на заедничката потрошувачка, се водат 
книговодствените отпиен на средствата за заеднич-
ката потрошувачка во согласност со одредбите на чле -
нот 14 од Законот за амортизација на основните 
средства на работните организации. 

Класа 1: Финансиски и пресметковни средства 

12. На контата од групата 10 — Парични сред-
ства, се водат целокупните парични средства со кои 
располага работната организација, како и меници, 
чекови и ел. примени за наплата. 

Контото 100 — Жиро-сметка, го опфаќа гото-
в и н с к о ^ и безготовинско (вирманско) работење на 
работната организација по основ на уплати, исплати 
и дознаки. 

На контото 101 — Блага јна , се води готовинскиот 
промет на работната организација, ко ј се врши пре-
ку благајната. 

На контото 102 — Девизни средства, се водат 
прометот и состојбата на странските средства за 
плаќање. 

На контото 103 — Меници, чекови и ел., се водат 
состојбата и прометот на паричните документи што 
се примени за наплата, во согласност со одредбите 
на Законот за банките и кредитните работи („Служ-
бен лист на СФРЈ" , бр. 12/65, 29/65, 4/66, 22/66, 1/67, 
17/67, 54/67 и 26/68). 

На контото 108 — Други парични средства, се 
водат оние средства на доходот остварени во текот 
на годината што според одлука на работната орга-
низација се издвоени на посебна сметка к а ј С л у ж -
бата. 

13. На контата од групата 12 — Побарувања од 
деловни односи, се водат промените настанати од 
деловните односи по основ на продажба на стоки и 
услуги и по основ на продажба на основни средства 
како и од други деловни односи. 

На контото 120 — Купувачи во земјата, се водат 
промените во врска со деловните односи по основ 
на продадени стоки и услуги вршени на купувачи 
во земјата и по основ на продажба на основни 
средства. 

На контото 121 — Купувачи во странство, се во-
дат промените во врска со деловните односи по ос-
нов на продадени стоки и услуги вршени на купу-
вачи во странство. 

На контото 123 — Побарувања од кооперативни 
односи, се водат промените во врска со работењето 
по основ на кооперативни односи освен по основ на 
кредитни односи што се водат на контата од групата 
17 — Пласмани од деловни средства. 

На контото 124 — Побарувања од заедничките 
вложувања, се водат побарувањата на паричните 
средства што работната организација и ги дала на 
друга работна организација заради заедничко вло-
ж у в а њ е во деловни средства. 

На контото 125 — Други побарувања од деловни 
односи, се водат сите други побарувања што не се 
опфатени со други конта од оваа група. 

На контото 126 — Сомнителни и спорни поба-
рувања од деловни односи, се водат оние побарува-
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н>а што според оцена на работната организација се 
неизвесни во поглед наплатата, за што треба да 
постои одлука од органот на управувањето, како 
и оние побарувања што веќе се наоѓаат во спор од-
носно за кои веќе е поведена постапка к а ј надлеж-
ниот орган заради наплата. 

На контото 129 — Исправка на вредноста на 
сомнителните и спорните побарувања, се води ис-
правката на вредноста на сомнителните и спорните 
побарувања книжени на товар на контото 730 — 
Вонредни расходи. Исправка на вредноста на овие 
побарувања се врши врз основа на одлука на орга-
нот на управувањето. 

14. На контата од групата 13 — Пресметани до-
говорни обврски од доходот, се водат пресметаните 
износи на обврските по основ на договорните обвр-
ски од доходот. На крајот на годината при конечно 
утврдување на доходот и неговата распределба, се 
врши покривање на пресметаните износи во соглас-
ност со одредбите ма Основниот закон за утврдува-
њето и распределбата на доходот во работните ор-
ганизации („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/63). 

На контото 130 — Пресметана камата на креди-
ти, се води износот на пресметаната камата на кре-
дити за односната година освен пнтеркалариата ка -
мата. На крајот на годината при распределбата на 
доходот, за соодветниот износ што е издвоен од до-
ходот по овој основ се врши покривање на прес-
метаните износи на камати на кредити во согласност 
со одредбите на Основниот закон за утврдувањето 
и распределбата на доходот во работните организа-
ции. 

На контото 131 — Пресметана премија за осигу-
рување, се водат пресметаните износи на премии! е 
за осигурување за односната година. Пресметува-
њето на износите на премија што ја товари делов-
ната година се врши преку групите на конта 19 и 
29. На крајот на годината при распределбата на до-
ходот, се врши покривање на вака пресметаниот из-
нос до височината на издвоениот износ од доходот 
по овој основ. 

На контото 132 — Пресметана провизија и дру!и 
надоместоци за банкарски услуги, се водат пресмета-
ните износи на провизии и други надоместоци за 
и членарини за односната година. На крајот на 
на годината при распределбата на доходот, се врши 
покривање на вака пресметаниот износ до височи-
ната на издвоениот износ од доходот по овој основ. 

На контото 133 — Пресметани придонеси и чле-
нарини, се водат пресметаните износи па придонеси 
и членарини за односната година. На крајот на 
годината при распределбата на доходот, се врши 
покривање на вака пресметаниот износ до височи-
ната на издвоениот износ од доходот по овој основ. 

На контото 138 — Пресметани други договорни 
обврски, се водат пресметаните износи на аконта-
ции на други договорни обврски за кои не е пред-
видено посебно синтетичко конго во оваа група кон-
та а кои, врз основа на Основниот закон за утврду-
вањето и распределбата на доходот во работните 
организации, се подмируваат од доходот. При рас-
пределбата на доходот на крајот па годината, се 
врши покривање на вака пресметаниот износ до 
височината на издвоениот износ од доходот по овој 
основ. 

15. На контата од групата 14 — Пресметани за-
конски обврски од доходот, се водат пресметаните 
износи на аконтации по основ на законски обврски 
во текот на годината. На крајот на годината, при 
конечното утврдување на доходот и неговата рас-
пределба, се врши покривање на пресметаните из-
носи за односната година во согласност со одредбите 
на Основниот закон за утврдувањето и распредел-
бата па доходот во работните организации. 

На контото 140 — Пресметана камата на делов-
ниот фонд, се водат за односната година пресмета-
ните износи на камати на деловниот фонд во висо-
чина на обврската утврдена со посебни прописи во 
корист на контото 240 — Камата на деловен фонд. 
На крајот на годината, при распределбата на дохо-
дот, се врши покривање на вака пресметаниот износ 
до височината на износот што е издвоен од доходот. 

- На контото 141 — Пресметан придонес за ко-
ристење градско земјиште, се водат за односната 
година пресметаните износи на придонесот за кори-
стење градско земјиште во височината утврдена 
со посебни прописи во корист на контото 241 — 
Придонес за користење градско земјиште. На 
крајот на годината при распределбата на доходот, 
се врши покривање на вака пресметаниот износ до 
рисочината на износот што е издвоен од доходот за 
оваа цел. 

На контото 142 — Пресметан воден придонес, 
се водат пресметаните износи на водниот придонес 
за односната година во височината што е утврдена 
со посебни прописи во корист на контото 242 — 
Воден придонес. На крајот на годината, при распре-
делбата на доходот, се врши покривање на вака пре-
сметаниот износ до височината на износот што е 
издвоен од доходот за оваа цел. 

На контото 144 — Пресметан данок на промет, 
се водат за односната година пресметаните аконта-
ции на данокот на промет за уплата, освен данокот 
на промет на стоки на мало. При распределбата н* 
доходот на крајот на годината, за износот на прес-
метаните аконтации на овој данок се врши покри-
вање преку групите на конта 19 во височина на об-
врската за плаќање, која е евидентирана на ова 
конто. 

На контото 148 — Пресметани други законски 
обврски, се водат пресметаните износи на други 
законски обврски за кои не е предвидено посебно 
синтетичко конто во оваа група конта. 

16. На контата од групата 15 — Пресметани 
лични доходи и заедничка потрошувачка, се водат 
за односната година пресметаните износи за исплата 
на аконтации на лични доходи, аконтации на сред-
ствата за станбена изградба и аконтации на сред-
ствата за заедничка потрошувачка од текуштиот 
доход за исплати што не претставуваат инвести-
циона потрошувачка на средства за заедничка по-
трошувачка. На крајот на годината, при конечното 
утврдување на доходот и неговата распределба, се 
врши покривање на пресметаните износи во соглас-
ност со одредбите на Основниот закон за утврду-
вањето и распределбата на доходот во работните 
организации. 

На контото 150 — Пресметани лични доходи, се 
водат износите на пресметаните аконтации на лич-
ни доходи по основите и мерилата што се утврдени 
со општиот акт на работната организација. При рас-
пределбата на доходот, од износот издвоен за лични 
доходи се врши покривање на пресметаните акон-
тации до височината утврдена според членот 14 
став 2 од Основниот закон за утврдувањето и рас-
пределбата на доходот во работните организации. 

На контото 155 — Пресметани средства за стан-
бена изградба се книжи за односната година пре-
сметаниот износ на средствата спрема личните до-
ходи во корист на контото 255 — Остварени средства 
за станбена изградба. При уплатата на тие средства, 
за износот што е наменет за субвенционирање на 
станарина и за придонес за изградба на станови 
за учесниците на Народноослободителната војна се 
задолжува контото 255 — Остварени средства за 
станбена изградба, а за износот што се уплатува 
во фондот на заедничката потрошувачка се задол-
ж у в а контото 080 — Парични средства на заеднич-
ката потрошувачка. На крајот на годината, при рас-
пределбата на доходот, износот евидентиран на кон-
тото 155 се покрива во целост од делот на доходот 
што е наменет за заедничка потрошувачка со исто-
времено пренесување на салдото од контото 255 — 
Остварени средства за станбена изградба на контото 
980 — Фонд за заедничка потрошувачка. 

На контото 158 — Пресметани текушти средства 
на заедничката потрошувачка, се водат исплатите 
во текот на годината што се вршат на товар на 
средствата на доходот од текуштата година за те-
ку штата заедничка потрошувачка која нема к а р а к -
тер на инвестициона потрошувачка. При распредел-
бата на доходот на крајот на годината, се врши 
покривање на исплатените износи на товар на ф о н -
дот на заедничката потрошувачка. 
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17. На контата од групата 16 — Односи со орга-
низациите на здружен труд, се искажуваат сите 
деловни односи со организациите на здружен труд 
во рамките па работната организација, било тие 
организации да имаат посебно книговодство или не. 

На контото 160 — Односи со самостојни органи-
зации на здружен труд, се искажуваат деловните 
односи со самостојните организации на здружен 
труд (што немаат својство на правно лице) што 
имаат делумно или наполно одвоено книговодство. 

За секоја самостојна организација на здружен 
труд за која не се води посебно книговодство, ра-
ботната организација мора во своето книговодство 
да обезбеди податоци потребни за утврдување и ра-
спределба па доходот и за следење на резултатите 
од работењето на одделни самостојни организации 
на здружен труд. 

На контото 165 — Односи со други организации 
на здружен труд, се искажуваат деловните односи 
еп другите организации на здружен труд за кои со 
статутот па работната организација не е предвидено 
самостојно да стекнуваат и да го распределзваат 
доходот и кои имаат делумно или наполно одвоена 
книговодство. 

За овие организации на здружен труд за кои 
не се води посебно книговодство, работната органи-
зација може во своето книговодство да обезбеди 
аналитичка евиденција, за да се има увид во рабо-
тењето на тие организации на здружен труд. 

18. На контата од групата 17 — Пласмани од 
деловни средства, се водат сите видови долгорочни 
парични вложувања што работната организација им 
ги дала на други од деловните сродства. 

На контото 170 — Вложени средства во заеднич-
ко работење, се водат средствата што работната 
организација ги вложила во заедничко работење 
според одредбите на Законот за средствата на ра-
ботните организации. 

На контото 171 — Орочени средства, се водат 
средствата па фондовите орочени ка ј банките. 

Па контото 172 — Вложени средства во креди-
тен фонд на банка, се водат средствата што работ-
ната организација ги вложила во кредитниот фонд 
на банките во согласност со одредбите па Законот 
за банките и кредитните работи. 

На контото 173 — Потрошувачки кредити, се во-
дат состојбата и движењето па п о т р о ш у в а ч и т е кре-
дити по основ на продажба на спгки на кредит спо-
ред одредбите па Законот за банките и кредитните 
работи и Уредбата за општите услови за давање 
потрошувачки кредити („Службен лист на СФРЈ'4 , 
бр. 17. бб, 42/66, 27 67, 51.67, 8/68, 17/68 и 23 68). 

На контото 174 — Кредити дадени на работни и 
други организации и општествено-полптички заед-
ници, се водат кредитите дадени во стоки и пари на 
работни и други организации, како и на општестве-
но-политички заедници, во согласност со одред-
бите на Законот за банките и кредитните работи. 

На контото 173 — Други пласмани па деловни 
средства, се водат другите кредитни односи за кои 
не е предвидено посебно синтетичко конто во оваа 
група конта ниту во други групи конта. 

19. На контото 185 — Непокриепа загуба, се ис-
кажува дел од загуба што не можел да биде по-
криен на начинот предвиден во Законот за сред-
ствата на работните организации и Основниот закон 
за утврдувањето и распределбата па доходот во ра-
ботните организации, со пренесување од контото 
859 — Покривање на загубата, вклучува јќи го и де-
лот што паѓа на товар на деловниот фонд со тоа 
што за тој дел истовремено да се задолжува кон-
тото 900 — Деловен фонд во корист на контото 
901 — Обврски за користениот дел на деловниот 
фонд за покривање на загубата. 

20. На контото 190 Активни временски разгра-
ничувања, се книжат издатоците што во моментот 
на настанувањето немаат карактер на трошоци или 
не паѓаат на товар на текуштиот доход, па поради 

тоа се предмет на разграничување со односните пре-
сметковни периоди на кои се однесуваат. На ова 
конто се книжат и законските и договорните обвр-
ски што се временски разграничуваат. 

Класа 2: Текушта обврски 

21. На контата од групата 22 — Обврски од де-
ловни односи, се книжат промените настанати од 
деловните односи по основ па набавка на основни 
средства, материјали и стоки, како и извршени ус-
луги. 

На контото 220 — Добавувачи во земјата за ос-
новни средства, се книжат сите промени во врска 
со добавувачите во земјата што испорачуваат ос-
новни средства односно вршат услуги за основни 
средства. 

На контото 221 — Добавувачи во странство за 
основни средства, се книжат сите прохмени во врска 
со добавувачите во странство што испорачуваат ос-
новни средства односно вршат услуги што претста-
вуваат инвестициони вложувања. 

На контото 222 — Добавувачи за обртни сред-
ства, се книжат сите промени во врска со добавува-
чите (во земјата и во странство) што испорачуваат 
материјал и суровини и вршат разни видови услуги. 

На контото 223 — Обврски за нефактурирана 
стока и услуги, се книжат сите промени во врска со 
примени стоки и извршени услуги по кои уште не 
се примени соодветни пресметки односно фактури. 

22. На контата од групата 23 — Договорни обвр-
ски од остварениот доход, се водат договорните об-
врски од остварениот доход во височина иа прес-
метаните износи на тие обврски. На товар на кон-
тата на оваа група се вршат исплати по тие основи. 

На контото 230 — Камата на кредити, се водат 
износите на обврските по основ на камата на кре-
дити. На товар на ова конто се вршат исплати во 
текот на годината по тие основи. 

На контото 231 — Премии за осигурување, се 
водат износите па обврските на име премии за оси-
гурување. На товар на ова конто се вршат исплати 
ви текот на годината по тие основи. 

На контото 232 — Провизии и други надоместо-
ци за банкарски услуги, се водат износите на обвр-
ските на име провизија и други надоместоци за бан-
карски услуги. На товар на ова конто се вршат 
исплати по основ на провизија и други надоместоци 
за банкарски услуги. 

На контото 233 — Придонеси и членарини, се 
водат обврските по основ на придонеси и членарини. 
На товар на ова конто се вршат исплати по основ 
на придонеси и членарини. 

На контото 234 — Обврски од заедничко рабо-
тење — домашни договарачи, се водат обврските 
сирома домашните договарачи од доходот остварен 
со заедничко работење. На товар на ова конто се 
вршат сите исплати по основ на учество во дохо-
дот на домашните договарачи. 

На контото 235 — Обврски од заедничко рабо-
тење — добивка на странски лица, се водат обврски-
те спрема странски договарачи од доходот остварен 
со заедничко работење, како и другите обврски кои, 
во смисла на важечките прописи, претставуваат до-
бивка на странски лицо. На товар па ова конто се 
вршат сите исплати по основ на учество иа странски 
лица во доходот остварен со заедничко работење и 
исплати на добивка на странски лица но други ос-
нови. На товар па ова конто се книжи и пресмета-
ниот данок на добивка на странски лица во корист 
на контото 266 — Обврски по запрениот данок па 
добивка на странски лица. 

На контото 238 — Други договорни обврски, се 
водат договорните обврски за кои не е предвидело 
посебно конто во оваа група конта. 

23. На контата од групата 24 — Законски обвр-
ски од остварениот доход, се водат законските об-
врски од остварениот доход во височината што е 
утврдена со посебни прописи. На товар на контата 
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на оваа група се вршат исплати на овие обврски во 
текот на годината. На контата на оваа група се во-
дат и обврските од остварениот доход, за кои не е 
утврдена височина според посебни прописи, во ви-
сочина на издвоениот износ од доходот. 

На контото 240 — Камата на деловен фонд, се 
книжат во текот на годината пресметаните износи 
на камата на деловен фонд утврдени според посеб-
ни прописи, како и сите исплати по тој основ. 

На контото 241 — Придонес за користење град-
ско земјиште, се водат во текот на годината прес-
метаните износи на придонесот за користење град-
ско земјиште, што се утврдени според посебни про-
писи, како и сите исплати по тој основ. 

На контото 242 — Воден придонес, се водат во 
текот на годината пресметаните износи на водниот 
придонес, што се утврдени според посебни прописи, 
како и сите исплати по тој основ. 

На контото 244 — Данок на промет, се води из-
носот на пресметаниот данок на промет во 
височина на обврската за уплата, освен данокот нт 
промет на стоки на мало. На товар на ова конто се 
вршат сите исплати односно уплати по тој основ. 

На контото 245 — Придонес за заеднички резер-
ви на стопанските организации, се води обврската 
спрема заедничките резерви на стопанските орга-
низации во височината што е утврдена со распре-
делбата на доходот на крајот на годината. На товар 
на ова конто се вршат сите исплати односно упла-
ти по тој основ. 

На контото 248 — Други законски обврски од 
остварениот доход, се водат другите законски об-
врски од остварениот доход, за кои не е предвидено 
посебно синтетичко конто во оваа група конта, на 
начинот кој е предвиден за контата на оваа група. 

24. На контата од групата 25 — Лични доходи и 
заедничка потрошувачка, се искажуваат остваре-
ните лични доходи од распределбата на доходот и 
делот на доходот издвоен за станбена изградба. 

На контото 250 — Остварени лични доходи, се 
искажуваат износот на обврските по основот на 
аконтациите на личните доходи во текот на годи-
ната и износот издвоен од доходот за лични доходи 
над износот кој е употребен за покривање на испла-
тените аконтации на личните доходи на крајот на 
годината. На товар на ова конто се вршат сите ис-
плати по основот на личните доходи. При исплатите 
на личните доходи, за износот на придонесите од 
личните доходи се задолжува ова конто во корист на 
контото 261 — Обврски по запрените придонеси од 
лични доходи. 

На контото 255 — Остварени средства за стан-
бена изградба, се водат средствата што во текот на 
годината се издвојуваат за фондот на заедничката 
потрошувачка за станбена изградба на начинот при-
к а ж а н за контото 155 — Пресметани средства за 
станбена изградба. 

25. На контата од групата 2G — Обврски по за-
прените придонеси и даноци и по други запирања, 
се водат запрените износи на придонеси и даноци, 
што работната организација е должна да ги запре 
од обврзниците и во определениот рок да ги уплати, 
како и запирањата по други основи. 

На контото 260 — Обврски по запрениот данок 
на промет, се води износот на данокот на промет 
на стоки на мало кој при реализацијата на 
стоките е пресметан односно наплатен од купува-
чите — во височина на пресметаниот износ. Ако об-
врската за пресметување не се подудира со обвр-
ската за уплата, работната организација може пре-
сметаните износи да ги води и преку контото на 
разграничувањата со тоа што износот по кој постои 
обзрска за уплата се книжи во корист на ова конто. 
Уплатите на данокот на промет се вршат на товар 
на ова конто. 

На контото 261 — Обврски по запрените придо-
неси од лични доходи, се книжат придонесите од 
личните доходи (придонеси од личниот доход од ра -
ботен однос со придонесот за образование, придо-
неси за социјално осигурување, придонес за непос-
редна детска заштита и детски додаток и придонес 

за запослување) на товар на контото 250 — Остваре-
ни лични доходи, во моментот на исплатата. Упла-
тените износи на овие придонеси го товарат ова 
конто. 

На контото 262 — Обврски по запрените други 
придонеси и даноци, се водат запрените придонеси 
и даноци за кои во оваа група конта не е предвиде-
но посебно конто. 

На контото 266 — Обврски по запрениот данок 
на добивка па странски лица, се води износот на 
данокот на добивка на странски лица што работната 
организација е должна да го уплати во определен 
рок утврден според посебни прописи, и тоа со за -
должување контото 235 — Обврски од заедничко ра -
ботење — добивка на странски лица. 

На контото 268 — Обврски по други запирања, 
се водат запрените износи од работниците по за -
пирањата за кои во оваа група конта не е предви-
дено посебно конто, како што се судски, админи-
стративни и други забрани. 

26. На контата од групата 27 — Други обврски, 
се искажуваат состојбата и прометот за определени 
обврски на работната организација, што не се ис-
к а ж а н и на други конта. 

На контото 270 — Обврски по штедните влогови, 
се искажуваат прометот и состојбата на штедните 
влогови к а ј земјоделските задруги и други работни 
организации, кои според посебни прописи се овла-
стени да примаат штедни влогови. 

На контото 275 — Неисплатен дел на лични до-
ходи, се водат износите на неподигнати лични до-
ходи намалени за износите на придонесот од лич-
ниот доход, што се депонирани до конечната ис-
плата. 

На контото 276 — Издадени меници, чекови и 
ел., се искажуваат обврските по издадените мени-
ци, чекови и други инструменти за плаќање со за-
должување соодветното конто на обврските. 

На контото 278 — Други обврски, се водат дру-
гите обврски за кои во оваа група конта не е пред-
видено посебно конто. 

27. На контото 290 — Пасивни временски раз-
граничувања, се искажуваат однапред пресметаните 
износи на материјалните и други трошоци, кои не-
рамномерно настануваат и кои во зависност од обе-
мот на производството или периодот се укалкули-
суваат во вредноста на недовршеното производство 
и готовите производи и стојат наспроти плате-
ните издатоци што се искажани на контото 190 — 
Активни временски разграничувања. Преку ова кон-
то се книжат и пресметаните износи на договорните 
и законските обврски што се временски разграничу-
ваат. 

На крајот на годината пресметаните износи на 
контото 290 — Пасивни временски разграничувања, 
меѓусебно се затвораат со состојбата искажана на 
контото 190 — Активни временски разграничувања, 
а разликата паѓа на товар или во корист на резул-
татите од текуштата година, ако не се пренесува на 
наредниот период како транзиторна пасива одно-
сно транзиторна актива. 

Класа 3: Материјал и ситен инвентар 

28. На контата од групата 31 — Материјал, се 
искажуваат движењето и состојбата на материјалите, 
суровините, помошниот материјал, набавените про-
изводи и делови и друго. 

На контото 310 — Материјал, се искажуваат 
движењето и состојбата на материјалите, сурови-
ните, помошниот материјал, горивото и мазивото, 
набавените полупроизводи и друго. 

29. На контото 360 — Ситен инвентар, авто-гу-
ми и амбалажа, се водат ситниот инвентар, авто-
-гумите и амбалажата што не се сметаат како 
основни средства. При ставањето во употреба од-
носно при потрошокот на ситен инвентар, авто-гу-
ми и амбалажа, можат да се прим тат различни 
начини за пресметување според одлука на работ-
ната организација. 
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На контото 369 — Исправка на вредноста на си-
тен инвентар, авто-гуми и амбалажа, се искажува 
отпишаниот дел од вредноста на ситниот инвентар, 
авто-гумите и амбалажата. При конечното расходу-
вање за неотпишаниот дел од вредноста се задол-
жува соодветната сметка на трошоци со тоа што 
целокупната набавна вредност од контото 360 — 
Ситен инвентар, авто-гуми и амбалажа, се прене-
сува на контото 369. 

Класа 4: Трошоци 

30. На контата од класата 4 — Трошоци, се кни-
ж а т трошоците што се надоместуваат од вкупниот 
приход (материјални трошоци на работењето и амор-
тизација) и трошоците што се надоместуваат од до-
ходот на работната организација (договорни и за-
конски обврски и лични доходи). 

На контата од групата 40 — Материјални тро-
шоци, се водат материјалните трошоци на работе-
њето, во согласност со одредбите на Основниот за -
кон за утврдувањето и распределбата на доходот во 
работните организации. 

На контото 400 — Потрошен материјал, се кни-
ж и вредноста на потрошениот материјал (суровини, 
полупроизводл, гориво и мазиво, набавена, електри-
чна енергија и ел.) во врска со работењето на ра -
ботната организација, пресметана по набавките 
цени. 

На контото 401 — Производствени услуги од 
други, се книжат трошоците што работната органи 
зација ги има во врска со услугите од други лиц*, 
како што се: поправка и одржување на материјал-, 
ните добра (поправка и одржување на машините и 
алатите, возилата, зградите и др.), сообраќајните ус-
луги, поштенско-телеграфско-телефонските услуги, 
услугите на монтажа и други услуги од работни 
организации или граѓани и граѓански правни лица 
што се обврзници на придонесот од личниот доход 
од самостојно вршење на занаетчиски и други сто-
пански дејности, а кои не се сметаат како ^ п р о и з -
водствени услуги. 

На контото 402 — ^ п р о и з в о д с т в е н и услуги, се 
книжат издатоците за услуги од други лица и ра-
ботни организации, што имаат карактер на непрс-
изводствени услуги, како што се услугите од де ј -
носта на непроизводното занаетчиство (номенкла-
турии групи 710-10 и 770-20), станбената дејност (но-
менклатурни групи 800-00 и 811-10) и комуналната 
дејност (номенклатурни групи 812-20, 812-30, 812-40, 
812-50, 812-70 и 812-80), како и сите услуги во об-
ласта на културната и социјалната дејност (област 
9 без групата 915-60) и областа на дејноста на оп-
штествените и државните органи и служби (област 
0) и други интелектуални услуги, вклучува јќи ги и 
водствени услуги. 

На контото 403 — Дневници, теренски додатоци; 
награди на учениците во стопанството и ел., се кни-
жат личните примања што имаат карактер на надо-
месток на трошоците (дневници, теренски додатоци, 
надоместок за одвоен живот од семејството, издато-
ци за службени и работни облеки и други лични 
примања што не се сметаат како лични доходи, и ел.) 
наградите на учениците во стопанството, учениците 
на индустриските училишта и учениците на сред-
ните училишта со практична обука, наградите на 
студентите и учениците на средните училишта за 
време на практична работа, како и надоместоците 
на странски студенти. Ако на наведените издатоци 
се плаќаат определени придонеси од личниот доход 
и други придонеси, се книжат и тие придонеси. 

На контото 408 — Други материјални трошоци, 
се книжат другите материјални трошоци за кои не 
е предвидено посебно конто во оваа група конта а 
претставуваат материјални трошоци на работењето 
на работната организација. 

31. На контата од групата 42 — Амортизација, 
односно на контото 420 — Амортизација, се к н и ж и 
износот на пресметаната амортизација според одред-

бите од Законот за амортизација на основните сред-
ства на работните организации и од Законот за сто-
пите на амортизацијата на основните средства на 
работните организации. 

32. На контава од групата 45 — Укалкулиран дел 
на доходот, се книжат трошоците што се надоместу-
ваат од остварениот доход според одредбите од Ос-
новниот закон за утврдувањето и распределбата на 
доходот во работните организации. 

На контото 453 — Укалкулирани договорни об-
врски, се книжат износите на укалкулираните до-
говорни обврски што, се надоместуваат од доходот, 
како што се: камата на кредитите, премии за оси-
гурување, провизија и други надоместоци за бан-
карски услуги, придонеси и членарини и др. Укал-
кулирањето на тие обврски се врши во височина на 
фактично настанатата обврска за односниот период 
со одобрување на контото 800 — Укалкулиран дел 
на доходот. 

На контото 454 — Укалкулирани законски об-
врски, се книжат износите на укалкулираните за -
конски обврски што се подмируваат од доходот, к а -
ко што се: камата на деловниот фонд, придонес за 
користење градско земјиште, воден придонес, при-
донеси за обнова и изградба на Скопје и др., со 
одобрување на контото 800 — Укалкулиран дел на 
доходот. 

На контото 455 — Укалкулирани лични доходи, 
се книжат износите на личните доходи чија висо-
чина е определена по основите и мерилата што се 
утврдени во општиот акт на работната организам 
ција . За износот на укалкулираните лични доходи 
се товари ова конто, со одобрување на контото 800 
— Укалкулиран дел на доходот. 

33. На контото 490 — Распоред на трошоците, 
работните организации го одобруваат, на крајот на 
пресметковниот период, износот на трошоците што 
се книжени на товар на другите групи конта во 
класата 4. На овој начин се врши по посреден пат 
затворање на сите конта во класата 4. 

За износот што му се одобрува на контото 490 
— Распоред на трошоците, се задолжуваат соодвет-
ните конта во класата 6 или 7 односно во класата 
5 ако оваа се користи зависно од тоа на кој начин 
работната организација решила во своето книговод-
ство да ги евидентира трошоците. 

За трговската дејност работните организации на 
кра јот на пресметковниот период го задолжуваат 
контото 719 — Трошоци на реализирани трговски 
стоки, за целокупниот износ на настанатите трошо-
ци со одобрување на контото 490 — Распоред на 
трошоците. 

За угостителската дејност работните организа-
ции ги пренесуваат трошоците од класата 4 со з а -
должување на контото 700 — Трошоци на реализа-
рани производи и производствени услуги. 

Класа 5 
34. Употребата на класата 5 е слободна во пог-

лед на содржината и во поглед на расчленувањето 
на групи конта и на синтетички и аналитички 
конта. 

Работните организации можат класата 5 да ја 
употребат заради евидентирање на пресметките на 
производството по организациите на здружен труд, 
по дејностите, по организационите единици, по вре-
мето, по производите или групите производи, со 
примена на различни начини на пресметување во сог-
ласност со одредбите од Основниот закон за утвр-
дувањето и распределбата на доходот во работните 
организации. Овие пресметки можат да се вршат 
во рамките на контата од класата 5 што ќе ги ут-
врди самата работна организација со организира-
ње посебно книговодство (погонско книговодство) 
или на друг начин. 
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Класа 6: Производство, готови производи и тр-
говски стоки 

35. На контата од класата 6 — Производство, го-
тови производи, и трговски стоки, се книжат произ-
водството, готовите производи и трговските стоки. 

На контото 600 — Производство и сопствени по-
лупроизводи, се води вредноста на производството 
и на споствените полупроизводи зависно од избра-
ниот начин на пресметување а во согласност со 
одредбите на членот 87 од Законот за средствата на 
работните организации и со одредбите на членот 10 
од СПОЕНИОТ закон за утврдувањето и распредел-
бата на доходот во работните организации, со тоа 
што делот на вредноста што се однесува на укалку-
лираниот дел на доходот се искажува и на поба-
рувачката страна на контото 800 — Укалкулиран 
дел на доходот. 

36. На контото 630 — Готови производи, се иска-
жува вредноста на готовите производи во зависност 
од избраниот начин на пресметување а во согласност 
со одредбите на членот 87 од Законот за средствата 
на работните организации. При тоа, делот на вред-
носта што се однесува на укалкулираниот дел на 
доходот се искажува и на побарувачката страна на 
контото 800 — Укалкулиран дел на доходот. 

37. На контата од групата бб — Трговски стоки, 
и на контото 660 — Трговски стоки, се искажуваат 
набавените трговски стоки по набавната или про-
давната цена, како и залихите на трговски стоки. 
Ако стоките се водат по продавната цена, за ф а к -
турниот износ се одобрува контото на добавувачот, 
за зависните трошоци на набавените стоки — кон-
тата на временското разграничување, а за разликата 
во цената — контото 669 — Разлика во цената на 
трговските стоки. Трговските работни организации 
што пресметуваат данок на промет на залихи, тој 
данок го книжат на контото 669 — Разлика во це-
ната на трговските стоки. 

Класа 7: Вкупен приход и негова распределба 

38. На контата од групата 70 — Трошоците на ре-
ализирани производи и услуги, се искажува вред-
носта на реализираните производи и услуги што 
е утврдена според одредбите на членот 87 од Зако-
нот за средствата на работните организации. 

На контото 700 — Трошоци на реализирани про-
изводи и производствени услуги, се искажува вред-
носта на реализираните производи и производстве-
ните услуги што е утврдена според одредбите на 
членот 87 од Законот за средствата на работните 
организации. 

Производствените работни организации, при 
книжењето на реализацијата на готовите производи, 
го задолжуваат контото 700 — Трошоци на реали-
зирани производи и производствени услуги, во ко-
рист на контото 630 — Готови производи, а к а ј реа-
лизираните производствени услуги — во корист на 
контото 600 — Производство и сопствени полупро-
изводи или контото 490 — Распоред на трошоците. 

На- контото 701 — Трошоци на реализирани не-
производствени услуги, се искажува вредноста нч 
реализираните ^производствени услуги утврдени 
според одредбите на членот 87 од Законот за сред-
ствата на работните организации. Непроизводстве-
ните услуги опфаќаат услуги од дејноста на непро-
изводното занаетчиство (номенклатурни групи 770-10 
и 770-20), од станбената дејност (номенклатурни гру-
пи 300-00 и 811-10-818) и комуналната дејност (но-
менклатурни групи 812-20, 812-30, 812-40, 812-50, 
812-70 и 812-80), сите услуги во областа на култур-

ната и социјалната дејност (област 9 без групата 
915-60) и дејностите на општествените и државните 
органи и служби (област 0), како и други интелекту-
ални услуги. 

На контото 702 — Трошоци на реализирани про-
изводи и услуги од заедничко работење, се искажу-
ваат трошоците на реализираните производи и ус-
луги од заедничко работење со домашни и странски 
договарачи. Вредноста на производите и услугите 
што се води на ова конто се утврдува во согласност 
со одредбите на членот 87 од Законот за средствата 
на работните организации. 

На контото 708 — Трошоци на друга реализа-
ција, се искажуваат трошоците во-врска со реали-
зацијата на други проР13Еоди и услуги што не се оп-
фатени со контата на оваа група, како што се тро-
шоци во врска со изведување инвестициони работи 
во сопствена р е ж и ј а и други работи што се изведу-
ваат на товар на сопствените фондови. 

На контото 709 — Трошоци на интерна реализа-
ција, се искажуваат трошоците на интерна реали-
зација, што според членот 8 став 3 од Основниот за -
кон за утврдувањето и распределбата на доходот во 
работните организации се сметаат како вкупен 
приход. 

39. На контата од групата 71 — Набавна вред-
ност на реализирани трговски стоки, материјали и 
отпадоци, се искажува предноста на реализираните 
количини тргорски стопи, материјали и отпадоци во 
височина на набавната вредност. 

Контото 710 — Набавна вредност на реализирани 
трговски стоки, се оптоварува за вредноста на реа-
лизираните трговски стоки по набавната цена во 
корист на контото 660 — Трговски стоки. Ако вред-
носта на трговските стоки се води по продавната 
цена, во корист на ова конто се книжи и остварена-
та разлика во цената на трговските стоки од кон-
тото 669 — Разлика во цената на трговските стоки, 
така што на ова конто да се формира набавната 
вредност на реализираните трговски стоки. 

На контото 715 — Набавна вредност на реали-
зиран материјал и отпадоци, се искажува набав-
ната вредност на реализираните материјали и от-
падоци. 

За набавната вредност на реализираните коли-
чини материјали и отпадоци се задолжува ова кон-
то во корист на соодветното конто во класата 3: Ма-
теријал и ситен инвентар. Ако постои обврска за 
плаќање данок на промет на стоки на мало на про-
дадените количини материјали, тој данок не го то-
вари контото 715 — Набавна вредност на реализи-
ран материјал и отпадоци, туку претставува запрен 
данок и се книжи како и данокот на промет на сто-
ки на мало во другата продажба на стоки. 

На контото 719 — Трошоци на реализирани тр-
говски стоки, се искажуваат трошоците на тргов-
ските работни организации што претходно во прес-
метковниот период се книжени на контата на к л а -
сата 4: Трошоци, што се покриваат на товар на ос-
тварената реализација на пресметковниот период. 

40. На контото 720 — Расходи на штедно-кредит-
ното работење, се искажуваат расходите во врска со 
вршењето на штедно-кредитната служба од страна 
на земјоделските задруги и други работни организа-
ции што се овластени за вршење на таа служба. 

41. На контото 730 — Вонредни расходи, се иска-
жуваат сите оние трошоци што не го товарат непо-
средно производството односно трошоците на редов-
ното работење и повремено се појавуваат во рабо-
тењето на работната организација. 

42. На контото 740 — Данок на промет, се иска-
жува пресметаниот износ на данок на промет што 
влегува во вкупниот приход со одобрување на кон-
тото 800 — Укалкулиран дел на доходот. Начинот 
на книжењето на овој данок на промет е прикажан 
за контото 144 — Пресметан данок на промет, од-
носно за контото 244 — Данок на промет. 

43. На контата на групата 75 — Реализација на 
производи и услуги, се искажува вредноста на ре-
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ализираните производи и услуги по продавната це-
на без данокот на промет на стоки на мало. 

За вредноста на реализираните производи и ус-
луги по продавната цена се одобруваат соодветните 
конта на групата 75 — Реализација -на производите 
и услугите и контото 260 — Обврски по запрениот 
данок на промет, ако се во прашање производи што 
подлежат на обврска за плаќање данок на промет на 
стоки на мало, со истовремено задолжување на со-
одветните конта во класите 0, 1 и 3 за вкупниот 
износ со данокот на промет на стоки на мало. 

На товар на контата од групата 75 се книжат 
дадените работи и попусти, како и однапред до-
говореното каса-сконто, одобрени на купувачите за 
продадените производи и извршените услуги. 

На контото 750 — Реализација на производи и 
производствени услуги, се искажува вредноста на 
реализираните производи и производствени услуги 
по продавната цена без данокот на промет на стоки 
на мало. На контото 751 — Реализација на ^ п р о -
изводствени услуги, се искажува вредноста на реа-
лизираните ^производствени услуги. Како ^ п р о и з -
водствени услуги се подразбираат некои услуги од 
областа на занаетчиството, станбената дејност, ко-
муналната дејност и сите услуги од областа на к у л -
турната и социјалната дејност, како и другите ин-
телектуални услуги. Поблиски податоци за овие ус-
луги се дадени кон контото 701 — Трошоци на реа-
лизирани непроизводствени услуги. 

На контото 752 — Реализација на производи и 
услуги на заедничкото работење, се води вред-
носта на реализираните производи и услуги по про-
давната цена без данокот на промет на стоки на ма-
ло, за делот на работењето што се остварува со заед-
ничко работење. 

На контото 758 — Друга реализација , се иска-
жува вредноста на другите производи и услуги за 
кои не се предвидени посебни конта во оваа група, 
како што е реализацијата на инвестиционите работи 
во сопствена режија и на другите работи што се 
изведуваат на товар на сопствените фондови. 

На контото 759 — Интерна реализација на про-
изводите и услугите, се искажува вредноста на реа-
лизираните производи и услуги што се остварува 
во работењето со други самостојни организации на 
здружен труд во состав на работната организација 
во смисла на членот 8 став 3 од Основниот закон за 
утврдувањето и распределбата на доходот во ра -
ботните организации. 

44. На контата од групата 76 — Реализација на 
трговски стоки, материјали и отпадоци, се искажува 
вредноста на продадените трговски стоки, матери-
јали и отпадоци по продавната цена без данокот на 
промет на стоки на мало. 

За вредноста на реализираните трговски стоки, 
материјали и отпадоци без данокот на промет на 
стоки на мало се признаваат контата на оваа група, 
додека данокот на промет на стоки на мало му се 
признава на контото 260 —"Обврски по запрениот 
данок на промет, односно на контото 290 — Пасивни 
временски разграничувања, ако роковите за пресме-
тување и уплата се различни. За вкупниот износ на 
вредноста на трговските стоки, материјали и отпа-
доци се задолжуваат контата на купувачите, бла-
гајната, жиро-сметката итн. 

На контата од групата 76 — Реализација на тр-
говски стоки, материјали и отпадоци, се к н и ж а т 
разни рабати, попусти и каса-сконта, што се од-
напред договорени. 

45. На контото 770 — Приходи на штедно-кре-
дитното работење, се книжат приходите што се ос-
тваруваат по основ на штедно-кредитното работење 
к а ј земјоделските задруги и други работни органи-
зации што се овластени да вршат штедна служба. 

46. На контата од групата 78 — Други приходи, 
се искажуваат: дел на приходите во смисла на чле-
нот 8 став 2 од Основниот закон за утврдувањето л 
распределбата на доходот во работните организа-
ции и приходите што повремено се јавуваат 
во работните организации а не можат да се искажат 
како приходи на контата на групите 75, 76 и 77. 

На контото 780 — Приходи од камати, се иска-
жуваат приходите од камати на депонирани сред-
ства и по основ на учество во кредитниот фонд на 
банката, приходот од камата на позајмени средства 
односно од камата засметана на вредноста на стоки-
те продадени чна кредит, односно на услугите извр-
шени на кредит, ако според посебни прописи не 
се внесуваат во фондовите и во другите посебни 
средства на работната организација. 

На контото 781 — Приходи од дотации, субвен-
ции и ел., се искажуваат приходите по основ на 
дотации и субвенции што влегуваат во вкупнирт 
приход. Дотациите, субвенциите и ел. што според 
посебни прописи се внесуваат во фондовите и во 
другите посебни средства на рабтната организација 
(наменски дотации вклучува јќи ги и дотациите за 
покривање загуба) се книжат на други соодветни 
конта. 

На контото 783 — Надоместок за покривање на 
разликата во цената на залихите, се искажува дел 
на вредноста на залихите што се надоместува од 
резервниот односно од деловниот фонд на работната 
организација според одредбите од Законот за пок-
ривање на разликата во цените при продажбата на 
залихите на одделни видови стоки во 1968 и 1969 
година („Службен лист на СФРЈ", бр. 24/68) и од 
Законот за измена на Законот за средствата на сто-
панските организации („Службен лист на СФРЈ" , 
бр. 24/68). 

На контото 789 — Вонредни приходи, се иска-
ж у ваат приходите што повремено се јавуваат во р а -
ботната организација а не можат да се искажат 
на кое и да е конто на групите 75 до 77. 

47. На контото 790 — Распоред на разликата на 
реализацијата , се врши периодично пренесување на 
трошоците на реализацијата искажани на контата 
на групите 70 до 74 и вредноста на реализацијата 
искажана на контата на групите 75 до 78. 

Салдото на контото 790 — Распоред на разли-
ката на реализацијата , претставува остварена раз -
лика на реализацијата на производите и услугите 
и се пренесува на контото 810 — Добивка, ако е 
салдото побарувачко односно на контото 850 — З а -
губа, ако е салдото долговно. 

Класа 8. Финансиски резултат 
48. На контото 800 — Укалкулиран дел на" дохо-

дот, се искажуваат износите на укалкулираниот дел 
на доходот по основ на договорни и законски обврски, 
и лични доходи со задолжување на контата на гру-
пата 45 — Укалкулиран дел на доходот и контото 
740 — Данок на промет. 

На крајот на пресметковниот период односно на 
кра јот на годината преку контото 809 — Распоред 
на укалкулираниот дел на доходот, се пренесува 
делот на укалкулираниот доход што му одговара 
на реализираното производство зависно од ус-
воениот начин на пресметување на трошоците, и тоа 
на јмалку во делот што се однесува на работењето 
од кое е остварен доходот, односно онолку колку 
што е од укалкулираниот доход содржано во тро-
шоците на реализираните производи и услуги на 
контото 830 — Остварен доход. При тоа износот на 
данокот на промет се пренесува во вкупно у к а л -
кулираната височина (пресметан данок на промет). 

На кра јот на годината салдото на контото 809 — 
Распоред на укалкуларинот дел на доходот, се пре-
несува на контото 800 — Укалкулиран дел на до-
ходот. По извршениот пренос салдото на контото 
800 претставува укалкулиран дел на доходот содр-
ж а н во вредноста на залихите на недовршеното про-
изводство и готовите производи. 

49. На контото 810 — Добивка, се искажува до-
бивката како разлика помеѓу вредноста на реализа-
цијата искажана на контата на групите 75 до 78 и 
вредноста на трошоците на реализацијата што се 
пренесува на ова конто со задолжување на контото 
790 — Распоред на разликата на реализацијата. 

На кра јот на пресметковниот период односно на 
кра јот на годината целокупниот износ искажан на 
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контото 810 — Добивка, се пренесува преку контото 
819 — Распоред на добивката на контото 830 —1 

Остварен доход. 
50. На контата на групата 83 — Остварен до-

ход, се искажуваат утврдениот доход на работната 
организација и средствата што не влегуваат во 
вкупниот приход, како и распределбата на тој доход 
и тие средства. 

Контото 830 — Остварен доход, се одобрува за 
износот на соодветниот дел на укалкулираниот дел 
на доходот со задолжување на контото 809 — Р а с -
поред на укалкулираниот дел на доходот, и за из-
носот на добивката со задолжување на контото 819 
— Распоред на добивката, односно се задолжува за 
износот на загубата што е утврден како разлика 
помеѓу трошоците на реализацијата и вредноста на 
реализацијата во корист на контото 850 — Загуба. 

Работната организација во која се вложени 
средства на други договарачи (домашни и странски) * 
заради заедничко работење, должна е посебно да 
го искаже доходот остварен од заедничкото работе-
ње ако е со договорот предвидено учество на до-
говарачите во доходот. 

Контото 831 — Средства што не влегуваат во 
вкупниот приход, се одобрува за износот на при-
мените награди и други приходи, што според посеб-
ни прописи не влегуваат во вкупниот приход на 
работната организација, а се задолжува соодвет-
ното конто во класата 1. 

На контото 839 — Распределба на остварениот 
доход и средствата што не влегуваат во вкупниот 
приход, се искажува рспределбата на остварениот 
доход на крајот на годината по завршната сметка 
и на средствата што не влегуваат во вкупниот при-
ход. 

Работната организација што според својата завр-
шна сметка врши конечна распределба на доходот, 
го задолжува контото 839 — Распределба на оства-
рениот доход и средствата што не влегуваат во 
вкупниот приход, во корист на: 

1) контата на групата 13 — Пресметани дого-
ворни обврски од доходот, по видовите обврски за 
износот што според одлука на работната организа-
ција е издвоен за покривање на исплатените акон-
тации во текот на годината; 

2) контата на групата 14 — Пресметани законски 
обврски од доходот, по видовите обврски за износот 
што според одлука на работната организација е из-
двоен за покривање на пресметаните износи на за-
конските обврски; 

3) контото 150 — Пресметани лични доходи, за 
дел од износот на средствата издвоени за лични 
доходи што се користи за покривање на пресмета-
ните аконтации на личните доходи во текот на го-
дината; 

4) контото 250 — Остварени лични доходи, за из-
носот што е издвоен за лични доходи на работни-
ците, над износот што е употребен за покривање на 
пресметаните аконтации на личните дохогди во те-
кот на годината; 

5) контото 155 — Пресметани средства за стан-
бена изградба, за износот што е издвоен за покри-
вање на уплатените износи на средствата за стан-
бена изградба во текот на годината; 

6) контото 234 — Обврски од заедничко рабо-
тење — домашни договарачи, за износот на доходот 
што според договорот им припаѓа на домашните со-
догоЕарачи од заедничкото работење; 

7) контото 235 — Обврски од заедничко работе-
ње — добивка на странски лица, за износот на до-
ходот што според договорот им припаѓа на странски 
физички и правни лица по основ на учество во до-
ходот остварен со заедничкото работење; 

8) контото 238 — Други договорни обврски, за 
износот на делот на доходот издвоен за потребите 
на општествените служби според членот 12 став 3 
од Основниот закон за утврдувањето и распредел-
бата на доходот во работните организации; 

9) контото 245 — Придонес за заеднички резер-
ви на стопанските организации, за делот на доходот 

што е издвоен за заедничките резерви на стопан-
ските организации. 

10) контото 290 — Пасивни временски разграни-
чувања, за износот на пресметаниот данок на про-
мет од доходот, кој му одговара на износот евиден-
тиран на контото 740; 

И) контото 900 — Деловен фонд, за износот на 
мет од доходот, кој му одговара на износот евиден-
тиран на контото 740; 

12) контото 950 — Резервен фонд, за износот 
што како обврска е издвоен од доходот и за изно-
сот што е издвоен од доходот според одлука на р а -
ботната организација над износот што задолжително 
се издвојуваГ 

13) контото 980 — Фонд за заедничка потрошу-
вачка, за износот на делот на доходот што е из -
двоен за фондот на заедничката потрошувачка, 
вклучува јќи го и делот за покривање на текуштите 
издатоци на заедничката потрошувачка во текот 
на годината; 

14) контото 970 — Други фондови, за дел на 
доходот што е издвоен во другите фкшдови според 
посебни прописи. 

Работната организација која нема да оствари 
по завршната сметка доход во височина пропи-
шана со членот 17 став 1 од Основниот закон за 
утврдувањето и распределбата на доходот во работ-
ните организации, ќе го задолжи за износот на 
разликата контото 850 — Загуба, во корист на соод-
ветните конта на групите 13, 14 и 15 до височината 
утврдена со тој член. 

Ако на контото 830 — Остварен доход, по пре-
несувањето на износите искажани на контото 800 
— Укалкулиран дел на доходот (соодветен дел), на 
контото 810 — Добивка односно на контото 850 — 
Загуба (претходен износ) се појави долговно сал-
до, тоа се порамнува со задолжување на контото 
850 — Загуба, во корист на контото 839 — Распре-
делба на остварениот доход и на средствата што 
не влегуваат во вкупниот приход. 

Работната организација што на крајот на го-
дината врз основа на својата завршна сметка врши 
распоред на средствата што не влегуваат во вкуп-
ниот приход, го задолжува контото 839 — Распре-
делба на остварениот доход и средствата што не 
влегуваат во вкупниот приход, во корист на кон-
тото 250 — Остварени лични доходи, за делот на 
тие средства, што според одлука на работната ор-
ганизација се издвојуваат за лични доходи, и на 
контата на соодветните фондови во кои се издвоју-
ва остатокот на сите средства. 

51. На контата од групата 85 — Загуба, се ис-
кажуват загубата утврдена како разлика помеѓу 
трошоците на реализацијата и вредноста на реали-
зацијата и загубата утврдена по завршната сметка 
на работната организација. 

Разликата помеѓу трошоците на реализацијата 
и вредноста на реализацијата се пренесува на кон-
тото 850 — Загуба, со одобрување на контото 790 — 
Распоред на разликата на реализацијата. На к р а -
јот на годината при конечното утврдување на до-
ходот, истовремено со пренесувањето на соодвет-
ниот дел на укалкулираниот дел на доходот од кон-
тото 809 — Распоред на укалкулираниот дел на до-
ходот, и износот на добивката од контото 819 — Рас-
поред на добивката, се пренесува од ова конто и 
утврдената загуба на контото 830 — Остварен до-
ход. 

Работната организација што на крајот на годи-
ната врз основа на својата завршна сметка не ост-
варила доход во височина пропишана со членот 
17 став 1 од Основниот закон за утврдувањето и 
распределбата на доходот во работните организации 
за износот на разликата ќе го задолжи контото 850 
— Загуба, со одобрување на соодветните конта на 
групите 13, 14 и 15. 

Работната организација што на крајот на го-
дината ќе искаже долговно салдо на контото 850 — 
Загуба, ќе изврши к н и ж е њ е во корист на контото 
859 — Покривање на загубата, и тоа: 
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1) на товар на контата од групата 24 — Закон-
ски обврски од остварениот доход, во сразмерен 
износ на сите законски обврски во делот што се 
однесува на работењето од кое е остварен доходот, 
а во износот за кој тие средства не се доволни ако 
ги исполнува условите од членот 17 став 2 од Ос-
новниот закон за утврдувањето и распределбата на 
доходот во работните организации; 

2) на товар на контото 950 — Резервен фонд, за 
покривање на загубата до височината на резервниот 
фонд со кој работната организација располага; 

3) на товар на контото 278 — Други обврски, за 
средствата примени на име дотација или санација 
без обврска за враќање или од средствата на за -
едничките резерви на стопанските организации без 
обврска за враќање — во височина што е примена 
до завршната сметка; 

4) на товар на контото 185 — Непокриена загу-
ба, за износот на загубата што не можела да биде 
покриена на начинот од одредбите под 1, 2 и 3 на 
овој став. За износот на загубата кој може да се 
покрие од деловниот фонд истовремено се задол-
жува контото 900 — Деловен фонд, со одобрување 
на контото 901 — Обврски за користениот дел на 
деловниот фонд за покривање на загубата. 

Класа 9: Трајни извори на средства 
52. На контата од групата 90 — Долгорочни из-

вори на деловни средства, се искажуваат : делов-
ниот фонд, изворите на средствата за заедничко ра-
ботење и долгорочните заеми. 

На контото 900 — Деловен фонд, се искажуваат 
промените со кои се зголемува односно се намалу-
ва состојбата на деловниот фонд. 

На контото 901 — Обврски за користениот дел 
на деловниот фонд за покривање на загубата, се ис-
кажува делот на деловниот фонд што е користен 
за покривање на непокриена на друг начин загу-
ба при обврска за надоместување на средствата спо-
ред санационата програма на работната организа-
ција и одредбите од Законот за средствата на ра -
ботните организации. 

На контото 902 — Домашни вложувачи на сред-
ства за заедничко работење, се водат средствата 
на домашните договарачи, што трајно ги здружиле 
средствата заради остварување заеднички деловни 
цели. 

На контото 903 — Странски вложувачи на 
средства за заедничко работење, се Бодат средства-
та што странски правни и физички лица по дого-
вор за вложување на средства ги вложиле во до-
машна работна организација. 

Па контото 904 — Долгорочни кредити добиени 
од банки за основни средства, се водат состојбата 
и движењето на долгорочните кредити за основни 
средства што се добиени од банки. 

На контото 905 — Долгорочни кредити добиени 
од банките за обртни средства, се водат состојбата и 
движењето на долгорочните кредити за обртни сред-
ства што се добиени од банките. 

На контото 906 — Долгорочни кредити добиени 
од работни и други организации за основни сред-
ства, се водат состојбата и движњето на долгорочни 
кредити што се добиени од работни и други орга-
низации за основни средства. 

На контото 907 — Долгорочни кредити добиени 
од работни и други организации за обртни сред-
ства, се водат состојбата и движењето на долгороч-
ни кредити што се добиени од работни и други 
организации за обртни средства. 

На контото 908 — Други долгорочни извори на 
деловни средства, се искажуваат промените и сос-
тојбата по другите долгорочни обврски за кои не 
е предвидено посебно конто во оваа група конта. 

53. На контата од групата 91 — Краткорочни 
извори на деловни средства, се водат обврските по 
краткорочните кредити. 

На контото 910 — Краткорочни кредити доби-
ени од банки се водат состојбата и движењето по 
краткорочните кредити што се добиени од банки. 

На контото 911 — Краткорочни кредити добиени 
од работни и други организации, се водат прометот 
и состојбата по краткорочните кредити што се до-
биени од работни и други организации. 

На контото 918 — Други краткорочни извори 
на деловни средства, се водат другите краткорочни 
извори на деловните средства, главно краткороч-
ните кредити за кои не постои посебно конто во 
оваа група конта. 

54. На контото од групата 92 — Извори на сред-
ства на станбените згради и деловните простории, 
се книжат промените и состојбата на сите извори 
на средствата на фондот на станбените згради. 

На контото 920 — Фонд на станбените згради, се 
книжат промените со кои се зголемува односно 
намалува состојбата на фондот на станбените 
згради. 

Фондот на станбените згради го сочинува вред-
носта на станбените згради, становите и деловните 
простории, што не е покриена со други извори, ка -
ко и паричните и други средства што според посеб-
ни прописи се внесуваат во фондот на станбените 
згради. 

На контото 921 — Кредити за фондот на станбе-
ните згради, се книжат сите промени во врска со 
кредитите што се добиени за изградбата на станбе-
ните згради, деловните простории и становите. 

На контото 928 — Други извори на средства на 
фондот на станбените згради, се водат другите из-
вори на станбените згради за кои не е предвидено 
посебно конто во оваа група конта. 

55. На контата од групата 95 — Извори на сред-
ствата на резервите, се водат резервниот фонд и 
другите извори на средствата на резервите. 

На контото 950 — Резервен фонд, се водат про-
мените со кои се зголемува односно се намалува 
состојбата на резервниот фонд. 

На контото 958 — Други извори на средствата 
на резервите, се водат промените на изворите на 
средствата на резервите што се формираат според 
посебни прописи. 

56. На контото 960 — Односи со фондовите на 
заедничките резерви, се води како посебен извор на 
средства обврската на заедничките резерви на 
стопанските организации да и отстапи оп-
ределени средства на работната организација. 
При отстапувањето на тие средства истите се вне-
суваат во соодветниот фонд на работната организа-
ција зависно од одлуката на заедничките резерви на 
стопанските организации и самата работна органи-
зација. 

57. На контата од групата 98 — Извори на сред-
ствата на заедничката потрошувачка, -се водат сос-
тојбата и прометот на фондот за заедничка потро-
шувачка и другите извори. 

На контото 980 — Фонд за заедничка потро-
шувачка, се искажуваат промените што ја зголе-
муваат односно намалуваат состојбата на фондот 
за заедничка потрошувачка. 

Контото 980 — Фонд за заедничка потрошувач-
ка, на крајот на годината се задолжува и за изно-
сот на книговодствените отпиен на средствата на 
заедничката потрошувачка со одобрување на кон-
тото 089 — Исправка на вредноста на средствата 
на заедничката потрошувачка. При тоа се приме-
нуваат отопите на амортизацијата за отпис на вред-
носта на предметите што сочинуваат средства на 
заедничката потрошувачка, пропишани со Законот 
за отопите на амортизацијата на основните средства 
на работните организации. 

На контото 981 — Кредити за заедничка пот-
рошувачка. се водат промените во врска со кре-
дитите што се добиени за набавка односно изградба 
на објекти и предмети од средствата на заедничка-
та потрошувачка. 

На контото 989 — Други извори иа средствата 
на заедничката потрошувачка, се искажуваат дру-
гите извори на средствата на заедничката потрошу-
вачка за кои не е предвидено посебно конто во оваа 
група конта. 
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58. На контото 990 — Активни конта па вон-
билансната евиденција и на контото 995 — Пасивни 
конта па вонбилапсиата евиденција, се искажуваат 
промените што немаат непосредно дејство врз го-
лемината и составот на средствата и нивните изво-
ри (депозити, гаранции и ел.). За искажување па 
тие промени се употребуваат парови на сите конта 
надвор од книговодството на работната организа-
ција. 

Износите на вонбиланспата евиденција се иска-
жуваат во билансот на состојбите по збирот на би-
лансот (под цртата). 

59. При отворањето на деловните книги за 1909 
година работните организации ќе ги пренесат сос-
тојбите искажани во завршната сметка за 1968 го-
дина па контата пропишани со Основниот контен 
план за работните организации, и тоа според наве-
дениот преглед: 

конта па 
Основниот 
контен 
план за 
работните 
организации 

конта на 
Единествениот 
контен план 
на стопанските 
организации 

1 2 

ооо ООО, дел 020 
001 m 004, дел 020 
002 — 001, дел 020, 002, дел 
003 m 003, дел 020 
005 — 005, дел 020 
008 006, дел 020, 007, дел 
010 m 009, дел 020 
023 ш дел 010, дел 021 
027 гп дел 010, дел 021 
028 пг дел 010, дел 021 
030 дел 102, дел 103, дел 
031 пг дел 008 
032 ~ дел 008 
033 г:: дел 008 
040 гп: 074 
041 071 
044 гп 077 
046 дел 102, дел 103 дел 
048 пг 078, 079 
049 гп: 073 
050 — дел 104 
051 — дел 104 
056 дел 107 
066 = — 

070 пг дел 108 
080 пг 105, дел 106 
086 — дел 102, дел 103, дел 
087 гш 046 
088 пг 040, 041, 042, 043, 044, 
089 пг 049 
100 — 100 
101 — 110 
102 пг 112, ИЗ, 119 
103 пг 111, 173, 174, 175, 176 
108 — 101 
120 пг 120, 122, 
121 пг 121 
123 — — 

124 135 
125 — 130, 133, 134, 136, 137 
126 — 124, 138, 188 
129 пг 129, 139, 189 

130 пг дел на пресметаната 
те, КОЈ е содржан во залихите па недо-
вршено производство и готови производ*! 
и во трошоците на пенал патената реали-
зација на крајот на 1968 година. Прес-
метувањето се врши со примена на ф о р -
мулата: 
(салдото на контата од групите 52, 58 и 
59 плус салдото на контата од групите 

60 и 64 плус салдото на контото 198 се 
на крајот на 1968 година), 
(долговна страна на контото 420 нд 

кра јот на 1968 година 
X 

конта на групата 49. минус контата на 
групата 48) 

131 — дел на пресметаната премија за осигуру-
вање, кој е содржан ЕО залихите на не-
довршено производство и готови произ-
води и во трошоците на ненаплатената 
реализација на крајот на 1968 година. 
Пресметувањето се врши со примена на 
формулата: 
(салдата на контата од групите 52, 58 и 
59 плус салдото на контата од групите? 
60 и 64 плус салдото на контото 198, се 
па крајот на 1968 година) 
(долговна страна на контото 425 па 

крајот на 1968 година 

132 

X 

133 = 

контата на групата 49 минус контата Hi 
групата 48) 

дел на пресметаната провизија и други 
надоместоци за банкарски услуги, кој е 
содржан во залихите па недовршено 
производство и готови производи и ЕО 
трошоците на пенаплатената реализаци-
ја па кра јот на 1968 година. 
Пресметувањето се врши со примена па 
формулата : 
(салдата на контата од групата 52, 58 и 
59 плус салдото па контата од групите 
60 и 64 плус салдото на контото 198, се 
на крајот на 1968 година) 
(долговна страна на контото 413 на кра -

јот на 1968 година 

контата на групата 49 минус контата на 
групата 48) 

дел на пресметаните придонеси и надо-
местоци, кој е содржан во залихите на 
недовршено производство и готови про-
изводи и во трошоците на неисплатената 
реализација на крајот на 1968 година. 
Пресметувањето се врши со примена на 
формулата: 
(салдата на контата од групите 52, 56 и 
59 плус салдото на контата од групите 
60 и 64 плус салдото на контото 198. се 
на крајот на годината) 
(долговна страна на контото 451 на 

крајот на 1968 година 

133 
140 

ХП 

ксиtтата на групата 49 минус контата на 
групата 48) 

дел на пресметаната камата на делов-
ниот фонд, кој е содржан во залихите 
на недовршено производство и готов'! 
производи и во трошоците на ненапла-
тената реализација на крајот на 1968 
година. 
Пресметувањето се врши со примена на 
формулата : 
(салдото на контата од групите 52, 58 и 
59 плус салдото на контата од групите 
60 и 64 плус салдото на контото 198, се 
на крајот на 1968 година) 
(салдото на контото 450 на крајот на 1968 

година 

контата на групата 49 минус контата на 
групата 48) 

дел па пресметаниот придонес за ко-
ристење градско земјиште, кој е содр-
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142 = 

144 
148 

150 

155 = 

ж а н во трошоците на ненаплатената ре-
ализација на кра јот на 1968 година. 
Пресметувањето се врши со примена на 
формулата: 

делот на салдото на 
контото 749 на крајот 

на 1968 година салдото на 
контото 198 долговната страна на 

контата од групата 70 
плус долговната стра-
на на контото 747 и 749 

дел на пресметаниот воден придонес, кој 
е содржан во залихите на недовршено 
производство и готови производи и ^о 
трошоците на неиаплатената реализаци-
ја на крајот на 1968 година. 

Пресметувањето се врши со примена на 
формулата: 
(салдото на контата од групите 52, 58 и 
59 плус салдото на контата од групите 
60 и 64 плус салдото на контото 198, сб 
на крајот на 1968 година) 
(дел на долговната страна на контото 

454 на крајот на 1968 година 

контата на групата 49 минус контата на 
групата 48) 

= дел на пресметаниот придонес за оонова 
и изградба на Скопје од личниот доход 
од работен однос, кој е содржан во за -
лихите на недовршено производство и 
готови производи и во трошоците на не-
иаплатената реализација на крајот на 
1968 година. 
Пресметувањето се врши со примена на 
формулата: 
(салдото на контото 268 на крајот на го-

дината 0,95238 

158 = 

160 

165 

100 
158 по одбивање на делот што се пре-
несува на контото 148 — Пресметани 
други законски обврски, — Пресметан 
придонес за обнова и изградба на Скопје 
и делот што се пренесува на контото 155 
— Пресметани средства за станбена из-
градба 
дел на пресметаните средства за стан-
бена изградба, кој е содржан во залихи-
те на недовршено производство и готови 
производи и во трошоците на ненапла-
тената реализација на кра јот на 1968 го-
дина. 
Пресметувањето се врши со примена на 
формулата : 
салдото на контото 268 на крајот на го-

дината X 3,81 

100 
— дел 137 кој се однесува на исплатите 
на текуштата заедничка потрошувачка 
што не можеле да бидат покриени во 
1968 година. 
дел од конто на групата 16 — Односи 
со посебни погонски, деловни и други 
единици, кој се однесува на самостојни-
те организации на здружен труд. 
дел од конто на групата 160 — Односи 
со посебни погонски, деловни и други 
единици, кој се однесува на организа-

циите на здружен труд за кои со ста-
тутот односно со договорот врз основа на 
статутот не е предвидено самостојно да 
стекнуваат и да го распределуваат до-
ходот. 

170 = дел 177 
171 = дел 107 
172 = дел 177 
173 = 185 
174 = 181. 182, 183 
178 = 180, 187, 170, 171, 172, 179 
185 = 850 — дел на загубата од поранешните 

години што останал непокриен, за кој 
истовремено се намалува деловниот 
фонд во корист на контото 901 по но-
виот контен план (само делот за кој е 
намален деловниот фонд). 

190 = контата на групата 19 — Активни вре-
менски разграничувања, што се прене-
суваат во следната година. 

220 = дел 920 
221 = дел 920 
222 = 220, 221, 223 
223 = 222 
230 = 232 
231 = неисплатен износ на обврската од соо-

дветното конто спрема заводот за оси-
гурување по основ на осигурување 

232 = дел на неисплатените обврски по овој 
основ од соодветните конта на кои овие 
обврски се евидентирани 

233 = 233 
234 = 240 
235 = 241 
238 - — 
240 = 231 
241 = дел 239 
242 = дел 239 
244 = 234 само дел на ненамирената обврска на 

данокот на промет, кој се однесува на 
тар. бр. 17 до 19. додека остатокот на 
ненамирената обврска која се однесува 
на тар. бр, 1. до 16 се искажува на кон-
тото 260 

245 = 244 
248 = дел 239 и дел 249 (неуплатени придонеси 

за обнова и изградба на Скопје) 
250 = 250, 251, 258 и 259 
255 = 238 
260 = дел 234 кој се однесува на ненамирената 

обврска по данокот на промет на стоки, 
на мало тар. бр. 1 до 16 и дел 276 кој се 
однесува на запрениот данок на промет 

261 = 236, 237 и дел 239 кој се однесува на 
придонесот за запослување 

262 = дел 276 
266 = дел 276 
268 = 273 
270 = 210, 219 
275 = 272 
276 = дел 279, ако е така евидентирано 
278 — 230, 246, 270, 274, 275, дел 279 и дел 249 

(неуплатен придонес на средствата на за -
едничката потрошувачка) 

290 = контата на групата 29 — Пасивни вре-
менски разграничувања што се прене-
суваат во следната година 

310 = ЗОО, 301, 302, 303, 310, 311, 312, 313, 314, 
315, 319, 350, 351, 352. 353, дел 390 

360 = ЗЅО, 361, 362. 363, 364, 365, 366, дел 390 
369 = 369 
600 = 520, 521, 523, 524, £29, 580, 531» 

590 591 599 
630 = 600,' 601,' 640, 641, 642, 649 
660 = 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 660, 

661, 680, 681, 682, 684, 686. 683, 688, 689 
669 ~ чао 
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1 2 

700 = дел 193 без делот 
v^ нокот на промет 

701 = дел 198 без делот 
нокот на промет 

702 = дел 198 без делот 
кокот на промет 

708 = дел 198 без делот 
нокот на промет 

709 = — 
710 = дел 198 без делот 

кокот на промет 
715 = дел 198 без делот 

кокот на промет 
719 = 198 
720 ~ — 
730 - — 
740 = дел на контото 198 кој се однесува на да-

нокот на промет (тар. бр. 17 до 20). Ис-
товремено за износот на данокот на про-
мет му се признава на контото 800 — 
Укалкулиран дел на доходот на товар на 
соодветното аналитичко конто 299 

750 = дел 298 намален за данокот на промет на 
стоки на мало од контото 198 

751 = дел 298 намален за данокот на промет на 
стоки на мало од контото 198 

752 = дел 298 намален за данокот на промет на 
стоки на мало од контото 198 

758 = дел 298 намален за данокот на промет на 
стоки на мало од контото 198 

759 = — 
760 = 298 намален за данокот на промет на 

стоки на мало од контото 198 
765 = 298 намален за данокот на промет на 

стоки на мало од контото 198 
770 - — 
780 - —• 
781 - — 
782 = — 
783 = — 
789 = — 
790 = — 
800 = 268 на крајот на годината и противстав-

ките на контата од групите 13 и 14 на 
новиот контен план по пресметката 

900 — 900 
901 = дел 249 
902 = 950 
903 951 
904 =г дел 910 
905 911, дел 912 
906 = дел 910 
907 = дел 912 
908 = дел 920. дел 929 
909 — — 

910 = дел 913, 915 
911 = дел 913, 915 
918 = дел 929 
920 = 970 
921 г= 971, 973 
928 = 976 
950 = 930 
958 = дел 939 
960 — — 

970 = дел 939 
980 — 940 
981 = 919 
989 = 949. 943 

60. Ова упатство влегува во сила на 1 јануари 
1969 година. 

Бр. 1-8391 
22 ноември 1968 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Јанко Смоле, с. р. 

594. 

Врз основа на членот 11 став 5 и членот 13 од 
Основниот закон за организацијата на превозот со 
моторни возила во друмскиот сообраќај („Службен 
лист на СФРЈ" , бр. 27/65 и 30/68) Управниот одбор 
на Сојузната стопанска комора пропишува , 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА УСОГЛАСУ-
ВАЊЕ НА ВОЗНИТЕ РЕДОВИ ЗА ПРЕВОЗ НА 
ПАТНИЦИ ВО МЕГУРЕПУБЛИЧКИОТ И МЕЃУ-

НАРОДНИОТ ДРУМСКИ СООБРАКАЈ 

1. Општи одредби 

Член 1 
К а к о усогласување на возните редови, во смисла 

на овој правилник, се подразбираат дејствијата што 
што имаат за цел воспоставување најцелесообразпа 
организација на линискиот автобуски превоз по-
меѓу две или повеќе републики и во меѓународниот 
друмски сообраќај. 

Член 2 
Усогласувањето.на возните редови во внатреш-

ниот сообраќај се врши врз основа на предлози на 
возни редови од стопанските организации што в р -
шат јавен превоз со автобуси во меѓурепубличкиот 
сообраќај (во натамошниот текст: превозници). 

Член 3 
Усогласувањето на возните редови во внатреш-

ниот сообраќај се врши, по правило, еднаш годишно 
(редовно усогласување). 

По исклучок, на предлог на превозник може да 
се врши и вонредно усогласување на возните ре-
дови под условите пропишани во чл. 20 и 21 од овој 
правилник. 

Во постапката за вонредно усогласување со-
гласно се применуваат одредбите од овој правилник 
за редовното усогласување. 

Член 4 
Усогласување на возните редови во меѓународ-

ниот друмски сообраќај се врши на предлог од ју -
гословенските превозници што ги исполнуваат про-
пишаните услови за вршење меѓународен транспорт 
на патници во друмскиот сообраќај. 

При" преговорите со странските партнери пре-
возникот е должен да води сметка за веќе усогла-
сените возни редови и не може да врши измени на 
возните редови што би ги погаѓале интересите иа 
другите превозници. 

За секоја евентуална измена на возниот ред 
превозникот е должен, при поднесувањето на бара-
њето за регистрација, да приложи докази за со-
гласноста на заинтересираните превозници и од 
надлежната републичка односно покраинска сто-
панска комора. 

Член 5 
Постапката за усогласување на возните редови 

според овој правилник ја спроведува Секретаријатот 
за сообраќај на Сојузната стопанска комора (во по-
натамошниот текст: Секретаријатот за сообраќај на 
Комората). 

Член 6 
Во смисла на овој правилник: 
1) како линија се подразбира определена рела -

ција и правецот (итинерер), од почетната до кра јната 
станица, на кои се врши превоз на патници во 
линискиот друмски сообраќај Според возниот ред и 
тарифата што се однапред утврдени и објавени; 

2) со возниот ред се регулираат итинерерот на' 
линијата, попатните станици и стојалишта односно 

кој се однесува на да-

кој се однесува на да-

кој се однесува на да -

кој се однесува на ла-

кој се однесува на да-

кој се однесува на да -
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условните станици или условните стојалишта; вре-
мето на поаѓањата, доаѓањата и попатното з а д р ж у -
вање; километарската оддалеченост на станиците и 
стојалиштата, сметајќи од почетната станица, како 
и раздобјето во кое се врши превозот; 

3) како постојана линија се подразбира ли-
нија на која превозот се врши во текот на целиот 
рок на важењето на возниот ред; 

4) како сезонска линија се подразбира линија 
на која превозот се врши во определено раздобје 
за време на рокот на важењето на возниот ред; 

5) како стара линија се подразбира линија чи ј 
возен ред е усогласен и регистриран за текуштото 
раздобје; 

6) како изменета линија се подразбира регистри-
рана линија што превозникот ја пријавува, а во чиј 
постоен возен ред е внесена каква и да е из -
мена; 

7) како нова линија се подразбира 'линија што 
превозникот ја пријавува за усогласување според 
возниот ред што уште н е е регистриран; 

8) како релација се подразбира растојанието 
помеѓу кои и да било две места на линијата што 
во возниот ред се означени како станици или сто-
јалишта; 

9) како поаѓање се подразбира почетокот на о-
^пределен превоз според возниот ред на линијата ; 

10) како истовремено поаѓање (бис возења) се 
подразбира истовремен почеток на превозот на еден 
превозник со повеќе возила според возниот ред за 
некое поаѓање на линијата или на дел од линијата; 

11) како заинтересиран превозник се подразбира 
превозник кој на предложената линија или релација 
во целост или делумно врши превоз; 

12) како домицил на превозкиокт се подразбира 
седиштето на претпријатието или на самостојната 
единица на претпријатието. 

Член 7 
Според карактеристиките на возењето, превозот 

може да биде директен, експресен и обичен (пат-
нички). 

Директен превоз е превоз на патници во ко ј 
според возниот ред е предвидено товарење на пат-
ниците само на почетната станица, а истоварање 
само на кра јната станица. 

Експресен превоз е превоз на патници во кој 
според возниот ред е предвидено товарење и исто-
варување на патници само во поважните сообраќај-
ни, стопански, културни и туристички центри. 

Другиот превоз се смета како обичен патнички 
превоз. 

2. Редовно усогласување 

Член 8 
За редовно усогласување на возните редови пре-

возниците му ги доставуваат на Секретаријатот за 
сообраќај на Комората своите предлози на возните 
редови меѓурепубличките и меѓународните ли-
нии до 15 октомври. 

Член 9 
Ненавремени и непотполни предлози на возни 

редови не се земаат во разгледување. Како непот-
полни предлози се сметаат предлозите што не се ис-
полнети според одредбите од овој правилник, нечит-
ливо исполнети обрасци или со видливи грешки, 
како и предлозите на возните редови што -не обез-
бедуваат минимално време на возењето на автобусот 
во согласност со прописите за безбедноста на соо-
браќајот на јавните патишта. 

Група превозници на состанок за редовно усо-
гласување може да прифати заради усогласување 
и ненавремено поднесени предлози на возни редови, 

ако предлозите се во соодветен број примероци под-
несени најдоцна пред првото читање. За заклучок 
за прифаќањето на предлозите потребна е соглас-
ност на сите заинтересирани превозници. 

Член 10 
Предлогот на возниот ред превозникот го под-

несува според пропишаниот образец што е отпеча-
тен кон овој правилник и е негов составен дел, и 
тоа во онолку примероци колку што ќе определи 
Секретаријатот за сообраќај на Комората. 

Член И 
Предлозите на возните редови на меѓународни 

линии содржат и податоци за цената на превозот 
(тарифа). 

Член 12 
Примените предлози на возните редови Секре-

таријатот за сообраќај на Комората им ги доставу-
ва на сите превозници, други сообраќајни и турис-
тички организации, како и на републичките и по-
краинските стопански комори, заради давање забе-
лешки и мислења до 31 октомври. 

Член 13 
Состанокот на превозниците заради усогласу-

вање на возните редови за меѓурепубличките линии 
ќ е се одржи до 30 ноември. 

Состанокот за усогласување на возните редови за 
меѓународните линии се закажува , по правило, ис-
товремено кога и за меѓурепубличките линии, но 
најдоцна на 20 дена пред состанокот на мешовитата 
комисија. Ако е потребно, состанокот може да се за-
к а ж е според земјите и според насоките во кои во-
дат линиите. 

На состанокот за усогласување се повикуваа* 
заинтересираните превозници. 

Член 14 
При усогласувањето на возните редови се при-

менуваат овие критериуми: 
1) на подолга линија станиците треба да бидат 

поретки: превозникот на пократка линија на делот 
од линијата што се поклопува со подолга линија 
има право на првенство на користење на поголем 
број станици и стојалишта во однос на превозникот 
на подолга линија ; 

2) ако се отвораат нови линии или на постој-
ните линии се воведуваат нови поаѓања: 

а) првенство за отворање нова линија имаат пре-
возниците чи ј домицил е во почетните места на ли-
нијата; 

б) првенство за воведување нови поаѓања и за 
зголемување на бројот на поаѓањата имаат превоз-
ниците што веќе одржуваат линии; 

в) првенство за воведување сезонски превози на 
определена релација имаат превозниците што веќе 
вршат постојан превоз на таа релација ; 

3) при изборот на времето на поаѓањето: 
а) првенство имаат превозниците што не ги ме-

нуваат возните редови, а новите меѓурепубличкп 
односно меѓународни линии немаат првенство во 
однос на постојните стари републички односно ме-
ѓурепублички линии; 

б) првенство на изборот на времето на поаѓа-
њето на една линија имаат превозниците што веќе 
вршат превоз на таа линија, а меѓу нив — превоз-
никот што најдолго врши превоз на таа линија; 

в) при изборот на времето на поаѓањето превоз-
ниците на постојани линии имаат првенство во од-
нос на превозниците на сезонски линии, а превоз-
ниците на директни и експресни линии — во однос 
на патничкиот превоз. 
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При усогласувањето на возните редови мора, 
покра ј примената на критериумите од ставот 1 на 
овој член, да се води сметка за потребите на ко-
рисниците на превозот, како и за квалитетот на ус-
лугите што ги дава превозникот. 

Член 15 
Како усогласени се сметаат возните редови со 

кои се согласиле сите заинтересирани превозници. 
Како усогласени се сметаат возните редови на 

стари линии предложени без промена. 
Превозниците што пријавиле измени во возните 

редови на стари линии можат во текот на постап-
ката за усогласување да се откажат од предложе-
ните измени и да се вратат на стариот возен ред. 

Ако измените во возниот ред на стара линија се 
извршени заради обезбедување на минимално време 
на возење на автобус во согласност со прописите за 
безбедноста на сообраќајот на јавните патишта, ќе 
се смета дека е . во прашање стара линија без про-
мена-, ако групата превозници на состанокот за усо-
гласување не одлучи поинаку. 

Член 16 
Секретаријатот за сообраќај на Комората под-

несува извештај од состанокот за усогласување во 
рок од 15 дена по завршеното усогласување на воз-
ните редови. 

Забелешки на извештајот од состанокот за усо-
гласување можат да се поднесат во рок од 8 дена од 
денот на приемот на извештајот. 

Член 17 
Усогласените возни редови се задолжителни и 

важат за периодот за ко ј се усогласени. 
Рокот на важењето на возниот ред е од 1 јуни 

до 31 мај наредната година. 

3. Привремени измени во возниот ред 

Член 18 
Во текот на важењето на возниот ред одржува-

њето на линијата може да биде привремено запре-
но поради виша сила и во други вонредни случаи 
кои, независно од волјата на превозникот, ќе го 
оневозможат одржувањето на линијата, и тоа н а ј -
долго до три месеци. 

Во случајот од ставот 1 на овој член превозни-
кот е должен да ги извести за тоа на погоден начин 
корисниците на превозот, а Сојузната стопанска ко-
мора (во понатамошниот текст: Комората) за наста-
натите околности поради кои одржувањето на ли-
нијата е привремено запрено и да поднесе докази за 
тоа (потврда на претпријатието за патишта за ие-
проодноста на патот и ел.). 

Член 19 
Во текот на важењето на возниот ред правецот 

(итинерерот) на определена линија може да биде 
привремено менуван во случај на виша сила и во 
други вонредни случаи кои независно од волјата на 
превозникот ќе го оневозможат одржувањето на л и -
нијата според усогласениот возен ред, и тоа н а ј -
долго до три месеци. 

Во случајот од ставот 1 на овој член превозни-
кот на изменетата траса не може да воведува нови 
станици, ако на изменетата линија се одржува ре-
довен линиски друмски сообраќај. 

4. Вонредно усогласување 

Член 20 
По редовното усогласување измени во постој-

ниот возен ред можат да се вршат само по пат на 
вонредно усогласување. 

Вонредно усогласување на возните редови се 
врши по барање на превозникот само ако настанат 
промени поради дејство* на виша сила односно окол-
ности што превозникот не можел да ги предвиди 
(изградба на нови патишта и мостови, затворање на 
патишта и мостови, супституција на железнички 
пруги, изградба на нози железнички пруги, отвора-
ње или укинување на бродски или треактни опре-
делени линии), ќога превозниците ќе се здружат за -
ради заедничко одржување на линијата во ист пра-
вец (интеграција, кооперација, деловно-техничка со-
работка на превозниците), во случај на раскинување 
на договорот за обединување на средствата на пре-
возниците, како и кога превозникот ќе престане да 
ја врши својата дејност. 

Превозникот што бара вонредно усогласување 
кон барањето за вонредно усогласување ќе приложи 
доказ за тоа дека настапил случајот од ставот 2 на 
овој член. 

Член 21 
Покра ј случаите од членот 20 на овој правил-

ник, превозникот може да бара измени во постој-
ниот возен ред само ако кон барањето за вонредно 
усогласување приложи докази за согласноста на си-
те превозници заинтересирани за вршење превоз на 
определени релации и согласност на надлежните ре-
публички и покраински стопански комори предло-
жените измени во постојниот возен ред да можат да 
се спроведат. 

5. Арбитражна комисија 

Член 22 
За одлучување по спорните прашања во врска 

со усогласувањето на возните редови, при Комората 
се формира арбитражна комисија. 

Изборот на членовите на арбитражната комиси-
ја го врши секретарот на Советот за сообраќај на 
Комората од листата на арбитрите што еднаш го-
дишно ја утврдува Советот за сообраќај на Комо-
рата на предлог од републичките и покраинските 
стопански комори. 

За арбитар не може да биде избрано лице кое е 
член на колективот на работната организација во 
спор. 

Член 23 
Постапката пред арбитражната комисија е ит-

на, а се поведува по барање на заинтересираниот 
превозник. 

Писменото барање за поведување постапка пред 
арбитражната комисија превозникот може да го 
поднесе само ако на состанокот за усогласување на 
возните редови ставил приговор на спорниот возен 
ред. 

Писменото барање за поведување постапка пре-
возникот го поднесува во рок од 8 дена од денот на 
доставувањето на извештајот од состанокот за усо-
гласување на возните редови. Ако превозникот не 
поднесе писмено барање во овој рок, ќе се смета 
дека се откажал од приговорот и дека оспорениот 
возен ред е усогласен. 

Член 24 
Ако на состанокот за усогласување превозници-

те во спор се согласат арбитражната комисија вед-
наш по завршеното усогласување да ги разгледа 
спорните прашања во врска со усогласувањето, ар -
битражната комисија може да се свика заради ре-
шавање на спорните прашања веднаш по заврше-
ното усогласување. 

Член 25 
За расправата пред арбитражната комисија се 

известуваат заинтересираните превозници. 

Член 26 
При одлучувањето за спорните прашања во вр -

ска со усогласувањето на возните редови арбитраж-
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ната комисија е должна да се придржува кон одред-
бите од овој правилник. 

Член 27 
Арбитражната комисија може приговорот изне-

сен во барањето за поведување арбитражна постап-
ка во целост да го усвои или отфрли. 

Одлуки арбитражната комисија донесува на сед-
ница со мнозинство на гласови. 

Одлуката на арбитражната комисија е конечна. 

Член 28 
Издатоците за работата на арбитражната коми-

сија паѓаат на товар на странките. Со одлуката на 
арбитражната комисија се определува која странка 
и колкави трошоци поднесува. 

Издатоците за работата на арбитражната коми-
сија опфаќаат надоместок за работата на арбитраж-
ната комисија, патни трошоци и дневници. 

Тарифата за трошоците на постапката пред ар-
битражната комисија, како и височината на надо-
местокот за работата на арбитрите и другите лица 
што з^чествуваат во арбитражната постапка, ја оп-
ределува Советот за сообраќај на Комората. 

в. Регистрација на возните редови 

Член 29 
Сите усогласени возни редови подлежат на ре-

гистрација. 
Превоз на патници со моторни возила во линис-

киот друмски сообраќај превозникот може да почне 
дури откако возниот ред ќе се регистрира според 
одредбите на овој правилник. 

Возните редови се регистрираат во Секретари-
јатот за сообраќај на Комората. 

Член 30 
Регистрацијата на возниот ред се врши со за -

пишување во регистарот на автобуските возни ре-
дови, кој што се води во Секретаријатот за сообра-
ќа ј на Комората. 

Регистарот на автобуските возни редови содр-
жи: реден број, назив на линијата, назив на превоз-
никот, вид на линијата на која се врши превозот, 
должина на релацијата, раздобје во кое се врши 
превозот, време на важењето на возниот ред и за-
белешка. 

Член 31 
Регистарот на автобуските возни редови е јавен. 

Член 32 
Возниот ред се регистрира на името на превоз-

никот. Ако превозот се врши во кооперација, воз-
ниот ред се регистрира на име на сите кооперанти. 

Регистрацијата на возниот ред в а ж и за она 
време за кое в а ж и усогласениот возен ред. 

Запишувањето во регистарот на автобуските 
возни редови се врши според редот по кој се под-
несени барањата за регистрацијата на возниот ред. 

Член 33 
За регистрација на возниот ред превозникот е 

должен да го приложи возниот ред во 6 примеро-
ци. Ако превозот се врши во кооперација, се при-
лага уште по еден примерок повеќе за секој коопе-
рант. 

Барање за регистрација на возниот ред превоз-
никот поднесува во рок од 30 дена од денот на из-
вршеното усогласување на возниот ред. 

Член 34 
Секретаријатот за сообраќај на Комората по 

приемот на барањето за регистрација ќ е го запише 
возниот ред во регистарот на автобуските возни ре-

дови и за тоа ќе издаде потврда во рок од 15 дена од 
денот на приемот на барањето за регистрација. Пот-
врдата за регистрацијата на возниот ред се издава-
на еден од примероците на возниот ред што превоз-
никот го ириложил кон своето барање за регистра-
ција. 

Превозникот ја поднесува целата одговорност 
за точноста на податоците внесени во образецот на 
возниот ред поднесен за регистрација. 

Ако Секретаријатот за сообраќај на Комората 
на јде дека не се исполнети пропишаните услови за 
регистрација на возниот ред, ќе го одбие барањето 
за регистрација на возниот ред во рок од 15 дена 
од денот па приемот на барањето. 

Член 35 
Секоја измена или дополнение на возниот ред 

извршена за време на неговото важење подлежи на 
регистрација според одредбите на овој правилник. 

Член ЗјЗ 
Бришење на возниот ред од регистарот на ав-

тобуските возни редови се врши на барање од пре-
возникот. 

Кон барањето за бришење на возниот ред од 
регистарот превозникот е должен да приложи до-
кази дека се исполнети условите пропишани за бри-
шење на возниот ред од регистарот. 

Ако Секретаријатот за сообраќај на Комората 
на јде дека не се исполнети условите пропишани за 
бришење на возниот ред од регистарот, во рок од 15 
дена од денот на приемот на барањето ќе го одбие 
барањето за бришење на возниот ред од регистарот. 

7. Објавување на возните редови 

Член 37 
По извршената регистрација на усогласените 

возни редови превозниците ги објавуваат тие возни 
редови па вообичаен начин. 

Комората организира, во соработка со превозни-
ците и со републичките и покраинските стопански 
комори; издавање на општ автобуски возен ред. 

8. Завршни одредби 

Член 38 
Советот за сообраќај на Комората ќе го пропи-

ше деловникот за работата на арбитражната коми-
сија. 

Член 39 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за начи-
нот и постапката за усогласување на возните редо-
ви за превоз на патници во меѓурепубличкиот и ме-
ѓународниот друмски сообраќај („Службен лист на 
СФРЈ" , бр. 53/65 и 7/67). 

Член 40 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист иа СФРЈ" . 

Бр. 0800/18 
12 ноември 1968 година 

Белград 

Сојузна стопанска комора 

Претседател, 
Антон Боле, е. р. 
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Образец на возниот ред 
(формат 21 X 29 с т ) 

(Назив на работната организација) 

(Ознаки на линијата и поаѓањето — 
без промени, променети, нови) 

(Вид на линијата — постојана или 
сезонска) 

(Вид на превозот — директен, експре-
сен или патнички) 

(Назив на линијата — појдовна и крајна станица) 

— Време — Време 
во одење — во в р а ќ а њ е 

1 2 3 4 km СтаниLи 
(стојалишта) 5 6 7 8 

¥ f 

(Раздобје во кое се врши превозот) 

(Рок на важењето на возниот ред) 

(Потпис на одговорното лице) 

(М.П.) 

З а б е л е ш к а : 

П О П О Л Н У В А Њ Е Н А О Б Р А З Е Ц О Т Н А В О З Н И О Т 
Р Е Д 

1) Образецот на возниот р е д се пополнува во 
смисла на чл. 6, 7 и 10 од П р а в и л н и к о т за начинот 
и постапката за у с о г л а с у в а њ е на возните редови за 
превоз на п а т н и ц и БО меѓурепубличкиот и м е ѓ у н а -
родниот друмски сообраќа ј . 

2) Во р у б р и к а т а : , ,Назив на л и н и ј а т а " се в н е -
суваат по јдовната и к р а ј н а т а станица на л и н и ј а т а , 
а евентуално и местото што е к а р а к т е р и с т и ч н о зл 
поточната о з н а к а на правецот (итинерер) на л и н и -
јата . 

Во к о л о н а т а : „Станици (сто јалишта)" се в н е с у -
ваат н а з и в и т е на местата на станиците и с т о ј а л и ш -
тата во п о а ѓ а њ е и во в р а ќ а њ е во правецот означен 
со стрелички . 
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А к о с т о ј а л и ш т е т о е н а д в о р од населено место, 
п о к р а ј називот на местото треба да се стави и о з -
н а к а т а : „ Р " (раскрсница) . 

К о л о н и т е 1 до 4 се к о л о н и на времето во п о а ѓ а -
ње, а к о л о н и т е 5 до 8 се к о л о н и на времето во в р а -
ќ а њ е . Во овие к о л о н и се внесува времето на п о а ѓ а -
њ а т а ако з а д р у ж у в а њ е т о во станицата односно сто-
ј а л и ш т е т о е п о к р а т к о од 5 минути. 

А к о з а д р ж у в а њ е т о во станицата односно с т о ј а -
л и ш т е т о е 5 минути и л и подолго од 5 минути, доаѓа -
њ а т а односно п о а ѓ а њ а т а се з а п и ш у в а а т во тие 

6.00 
к о л о н и во вид на д р о п к а (на пример : ), 

6.20 
со тоа што горниот број на дропката го о значува 
времето на доаѓањето , а долниот број на д р о п к а т а 
— времето на поаѓањето од станицата односно с т о ј а -
лиштето , а во в р а ќ а њ е обратно. 

Во к о л о н и т е 1 до 8 се внесува времето на п о а -
ѓ а њ а т а односно д о а ѓ а њ а т а за секое одделно в о з е њ е 
на иста л и н и ј а . Редоследот на времето на п о а ѓ а њ а т а 
се внесува на то ј н а ч и н ш т о во к о л о н а т а 1 се внесу -
в а н а ј н а п р е ж н о т о возење, а во другите колони р е -
дум п о д о ц н е ж н и т е в о з е њ а (на пример : 7h, 8h, ити.) 

Во к о л о н а т а : „ k m " се внесуваат р а с т о ј а н и ј а т а 
од п о ј д о в н а т а до к р а ј н а т а станица (стојалиште) в р з 
основа на д а л е ч и н а р о т на местата , со тоа што п о ј -
д о в н а т а станица се о з н а ч у в а со: „0" (нула) km. 

3) Во р у б р и к а т а : „ Р а з д о б ј е во кое се в р ш и п р е -
возот" се внесува датумот на почетокот и датумот на 
з а в р ш е т о к о т на е к с п л о а т а ц и ј а т а на л и н и ј а т а . 

4) Во р у б р и к а т а : „Рокот на в а ж е њ е т о на в о з -
ниот р е д " се внесува периодот на в а ж е њ е т о на воз -
ниот ред според членот 17 од П р а в и л н и к о т . 

595. 

В р з основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од З а к о н о т за југословенските стандарди („Слу-
ж б е н лист на Ф Н Р Ј " , бр. 16/60 и 30/62), директорот 
н а Југословенскиот завод з а с т а н д а р д и з а ц и ј а д о -
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ З А К У Ј Н -

СКИ МЕБЕЛ 

1. Во и з д а н и е на Југословенскиот завод за стан-
д а р д и з а ц и ј а се донесуваат следните југословенски 
с т а н д а р д и : 

К у ј н с к и мебел: 
— К а р а к т е р и с т и к и на м а т е р и ј а л о т 

и услови на к в а л и т е т о т — — — — J U S D.E2.180 
— Методи на и с п и т у в а њ е т о — — J U S D.E2.185 

2. Ј у г о с л о в е н с к и т е с т а н д а р д и од т о ч к а т а 1 на 
ова р е ш е н и е се о б ј а в е н и во посебно и з д а н и е на Ј у -
гословенскиот завод з а с т а н д а р д и з а ц и ј а , кое е со-
ставен дел од ова решение . 

3. Ј у г о с л о в е н с к и т е стандарди од т о ч к а т а 1 н а 
ова р е ш е н и е се з а д о л ж и т е л н и и в л е г у в а а т во сила 
на 1 ј а н у а р и 1970 година. 

Б р . 06-6703/1 
7 ноември 1968 година 

Б е л г р а д 

Д и р е к т о р 
на Југословенскиот з авод 

за с т а н д а р д и з а ц и ј а , 
Славољуб Виторовић е. р. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ РТА СФРЈ 
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По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Уредбата за престанок 
на важењето на ограничувањата утврдени со соју-
зни прописи за контрола на цените што ја спрове-
дуваат општините и републиките; објавен во „Слу-
жбен лист на СФРЈ" , бр. 48/68, се поткраднала долу 
наведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА УРЕДБАТА ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО 
НА ОГРАНИЧУВАЊАТА УТВРДЕНИ СО СОЈУ-
ЗНИ ПРОПИСИ ЗА КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ ШТО 
ЈА СПРОВЕДУВААТ ОПШТИНИТЕ И РЕПУБЛИ-

КИТЕ 

Во членот 1 наместо зборовите: „членот 15 ст. 4 
и 5" треба да стои: „членот 15 ст. 1 и 5". 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 4 . де -
кември 1968 година. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 
О Д Л У К А 

ЗА ОДБИВАЊЕ НА ПРЕДЛОГОТ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ 
НА УСТАВНОСТА НА ЧЛЕНОТ 31 ОД ЗАКОНОТ 
ЗА КРЕДИТНИТЕ РАБОТИ СО СТРАНСТВО 

(„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ", БР. 29/66) 

1. Господарска зборница СР Словеније, З д р у ж е -
но подјетје „Искра" Крањ, Јадранска линијска пло-
видба Ријека,- Сплошна пловба Пиран и Ж е љ е з а р а 
Сисак поднесоа предлози Уставниот суд да утвр-
ди дека одредбата на членот 31 од Законот за кре -
дитните работи со странство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 29/66) е несогласна со Уставот. 

- Предлагачите сметаат дека членот 31 од Законот 
за кредитните работи со странство не е во соглас-
ност со членот 154 од Уставот, бидејќи и покрај тоа 
што одредбата на тој член од Уставот предвидува 
можност за законодавецот со свои прописи да дава 
повратно дејство, законодавниот орган не може про-
изволно да користи такво уставно овластување ту-
ку за ваква интервенција можат да го определат са-
мо причини од становиштето на општиот интерес 
што се позначајни од правата на субјектите устано-
вени во поранешниот правен режим. 

2. Со Законот за кредитните работи со странство 
пропишан е друг начин на извршување на обврски-
те по задолжувањата во странство. Така додека спо-
ред поранешните прописи во определени случаи 
постоеше можност за отплатување на странските 
кредити врз база на нето девизниот ефект, овој за -
кон таква можност не предвидува. 

Со членот 31 од Законот пропишани се начинот 
и условите под кои работните организации што ост-
варуваат девизи со извоз на стоки, со вршење ус-
луги и изведување инвестициони работи, се должни 
да ги намируваат обврските спрема странство по за -
должувањата до денот на влегувањето во сила на 
тој закон, а кои според договорите втасуваат од 1 
јануари 1967 година. 

Врз основа на овој законски пропис работните 
организации-корисници на странскиот кредит со до-
говорениот нето девизен ефект, должни се за нами-
рување на тиџ обврски да употребат средства од за -
течената и непотрошена ретенциона квота односно 
дел од средствата на текуштата ретенциона квота. 

3. Уставниот суд претходно одлучуваше за тоа 
дали постојат услови одредбата на членот 31 од З а -
конот за кредитните работи со странство да се оце-
нува во однос на членот 154 од Уставот кој го ре-
гулира прашањето на можноста за пропишување 

повратно дејство. Судот смета дека одредбата на 
членот 31 од Законот и покра ј тоа што своето де ј -
ство не го проширува на времето пред влегувањето 
во сила на Законот, има во поширока смисла пов-
ратно дејство, бидејки за во иднина ја менува и з а -
течената состојба. 

Според тоа, членот 154 од Уставот има предвид 
и промена на затечените правни ситуации. Затоа 
според мислењето на Уставниот суд на Југославија 
може да се оценува согласноста на членот 31 од З а -
конот со членот 154 од Уставот. 

Оценувајќи ја уставноста на одредбата на чле-
нот 31 од Законот за кредитните работи со стран-
ство, Уставниот суд на Југославија зазеде став дека 
законодавецот не е неограничен во користењето на 
овластувањата од членот 154 став 2 на Уставот. Овој 
став на Судот се заснова врз уставното начело за 
забрана на повратно дејство на прописи чија сми-
сла е да се обезбеди правна .сигурност во интерес 
на заедницата или на поединец, како еден од прин-
ципите на уставно-правниот поредок. И покра ј тоа 
што Уставот изречно дозволува отстапување од на -
челната забрана на повратното дејство на пропи-
сите, Судот смета дека отстапувањето од забраната 
според текстот и смислата на Уставот е условено со 
определени критериуми предвидени во самиот Ус-
тав. Со други зборови, според мислењето н а ' У с т а в -
ниот суд пропишување на повратно дејство на з а -
кони, во потесна или поширока смисла, би морало 
да биде оправдано од гледиштето на другите устав-
ни принципи. Како таков уставен принцип би мо-
ж е л да се земе општиот интерес што е изречно 
определен во поголемиот број уставни одредби (II 
дел на основните начела, чл. 15, 25 и 30). Под овој 
или друг назив општиот интерес сфатен како важен 
општествен интерес, ко ј оправдува односно бара 
пропишување на повратно дејство на закони, прет-
ставува со Уставот дадена граница на овластување-
то на законодавецот од членот 154. Според тоа, з а -
конскиот пропис на кој му е дадено повратно де ј -
ство е согласен со уставната одредба од членот 154 
ако повратното дејство на прописот е определено 
во општ интерес односно ако целите што со тоа се 
постигаат имаат општествено значење поголемо од 
правната сигурност со која субјектите на определе-
ниот правен однос сметале. Имено, отстапување од 
забраната на давање повратно дејство во ваков слу-
ч а ј е оправдано од гледиштето на принципите содр-
ж а н и во самиот Устав. 

Постоењето на општ односно. важен општествен 
интерес и неговиот претег над правната сигурност, 
како основ за давање повратно дејство на законот, 
според природата на работите претпоставува дека 
законодавецот во процесот на донесувањето на та-
ков закон мора да се занимава и со наведеното пра-
ш а њ е за да определи дали на законот ќе му се даде 
определено повратно дејство или -не. Посебното ис-
питување на условите .за определување на времен-
ското дејство на законот претставува гаранција за 
правилно одлучување дали и во која мера има ос-
нов да му се даде повратно дејство на еден закон. 
Меѓутоа, доколку не е спроведено испитување на 
условите за давање повратно дејство, може во посеб-
на постапка пред Сојузната скупштина или Устав-
ниот суд да се оценува постоењето на општиот ин-
терес и неговиот претег над принципот на правната 
сигурност, според кој принцип затечените правни 
односи треба да се утврдуваат врз основа на пропи-
сите за времето на чие в а ж е њ е тие настанале. 
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Со оглед на ваквото свое становиште, Уставниот 
суд пријде кон оценувањето на прашањето дали Со-
јузната скупштина имала основ да и определи на 
одредбата на членот 31 од Законот за кредитните 
работи со странство такво временско дејство кое 
значи промена на правната состојба, настаната за 
време на важењето на поранешниот закон. Оцену-
ва јќи го тоа Судот најде дека нема доволно основ 
да се доведе во сомневање уставноста на членот 31 
од тој закон. Имено, Судот смета дека за донесува-
ње на ваков пропис постоел важен општествен ин-
терес кој, заради остварување на целите на стопан-
ската реформа и на состојбата на платниот биланс, 
наметнуваше порадикално решавање на проблемот 
за мерките на економската политика во рамките на 
кои девизниот режим е еден од позначајните ф а к -
тори, т. е. наметнуваше и промена на правата и об-
врските настанати од порано склучените договори. 

Во рамките на општата преориентација на сто-
панството и општеството во целост, која бара проме-
на на правниот режим независно од порано устано-
вените права и должности, задржување на одделни 
инструменти од стариот режим кои можат да значат 
подобро решение за одделна стопанска организација 
или гранка, но истовремено и намалување на оп-
штиот, девизен прилив во нивна корист, можат да 
значат и забавање на движењето кон остварување 
на основните интенции на реформата односно би му 
било спротивно на општиот интерес. 

Мислењето на работничкиот совет на Ж е љ е з а р а 
Сисак дека одредбата на членот 31 од Законот за 
кредитните работи со странство не може да се при-
мени врз конкретните договори за увоз на опрема на 
кредит што Жељезарата ги склучила, Судот го сме-
та ирелевантно за оценување на уставноста на таа 
законска одредба, бидејќи за ова прашање во слу-
ча ј на спор одлучуваат судовите од општа надлеж-
ност. 

4. Врз основа на членот 241 став 1 точка 1 од 
Уставот, Судот одлучи да ги одбие предлозите од 
Господарска зборница СР Словеније, Здружено под-
јетје „Искра" Крањ, Јадранска линијска пловидба 
Ријека, Сплошна пловба Пиран и Ж е љ е з а р а Сисак, 
да се утврди дека одредбата на членот 31 од Зако -
нот за кредитните работи со странство е несотласна 
со Уставот. 

5. Оваа одлука на Судот е донесена на седницата 
одржана на 16 октомври 1968 година. 

6. Одлуката на Судот да им се достави на учес-
циците во постапката и да се објави во „Службен 
лист на СФРЈ". 

У-бр. 361/67 
16 октомври 1968 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на Југо-

славија, 
Блажо Јовановиќ, е. р. 
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