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822. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ОБЕМ НА РАСХОДИТЕ 
НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1977 ГО-

ДИНА 

Се прогласува Законот за утврдување на вкуп-
ниот обем на расходите на Буџетот на федерацијата 
за 1977 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, 
на седницата на Соборот на републиките и покраи-
ните од 24 декември 1976 година. 

ПР бр. 585 
24 декември 1976 година 

Белград 

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

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. p. 

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

ЗА 1977 ГОДИНА 

Член 1 
Вкупниот обем на расходите на Буџетот на ф е -

дерацијата за 1977 година се утврдува во износ о-д 
90.553,200.000 динари. 

Член 2 
Средствата за покритие на вкупниот обем на 

расходите на Буџетот на федерацијата за 1977 го-
дина од член 1 на овој закон ќе се обезбедат од из -
ворните приходи на федерацијата во износ од 
36.402,000.000 динари, од придонесите од републики-
те и автономните покраини во износ од 40.651,200.000 
динари, од средствата на кредитот к а ј Народната 
банка на Југославија во износ од 9.500,000.000 дина-
ри и од средствата на обврзниците што федерација-
та ќе ги издаде во 1977 година во износ од 
4.000,000.000 динари. 

Член 3 
Кредитот од член 2 на овој закон Народната 

банка на Југославија ќе ќ го одобри на федераци-
јата со .рок на враќање од 25 години и со камата 
по стапка од 1% годишно. Кредитот ќе се отпла-
тува од средствата на буџетот на федерацијата во 
еднакви годишни а н у и т е т , со тоа што првиот ану-
итет втасува за плаќање на 1 октомври 1979 година. 

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

Член 4 
Обврзниците од член 2 на овој закон федера-

цијата ќе ги издава во 12 месечни транши почнувај -
ќи од 1 јануари 1977 година. 

Член 5 
Обврзниците од член 2 на овој закон ќе ги пла-

сираат деловните банки од територијата на одделна 
република, односно автономна покраина во обем 
што е сразмерен на учеството на придонесот од ре-
публиката, односно од автономната покраина во при-
донесите кон Буџетот на федерацијата за 1977 го-
дина. 

Член 6 
Деловните банки ќе ги пласираат траншите на 

обврзниците од член 4 на овој закон, утврдени со-
гласно со член 5 од овој закон, најдоцна до 25-ти во 
месецот. 

Деловните банки се должни дел од своите ре-
зервни фондови или други средства утврдени со по-
себни прописи да ги држат во обврзници на феде-
Т аџијата што не ги пласирале во рокот од став 1 на 
овој член. 

Член 7 
Обврските на одделни деловни банки во поглед 

на пласманот, односно на откупот на обврзниците од 
член 2 на овој закрн ги утврдуваат надлежните ре-
публички, односно покраински органи врз основа 
на состојбата на средствата на резервните фондови 
на деловните банки на 31 декември 1976 година или 
врз основа на некој друг критериум единствен за 
сите деловни банки на територијата на република-
та, односно автономната покраина. 

Член 8 
Обврзниците од член 2 на овој закон федераци-

јата ќе ги издаде со рок на враќање до 31 март 
1979 година и со камата по стапка од 10% годишно, 

Обврзниците гласат на доносителот. 

Член 9 
Купувачите на обврзниците од член 2 на овој 

закон, издадени според одредбите на овој закон, ќе 
имаат олеснувања и погодности што, врз основа на 
договор, ке ги утврдат републиките и автономните 
покраини со свои прописи. 

Член 10 
Обврзниците од член 2 на овој закон што ко-

рисниците на општествени средства ги држат во 
средства на резервите спрред одредбите на овој за -
кон, не се засметуваат во процентот до ко ј корисни-
ците н а општествени средства можат да ги држат 
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своите средства на резервите во обврзници и во дру-
ги хартии од вредност според одредбите на Законот 
за посебното користење ka определени (обврзници и 
на други хартии од вредност. 

Член И 
Обврзниците од член 2 на овој закон ги издава 

за сметка на федерацијата Народната банка на Југо-
славија. 

Ануитетската служба и отплатувањето на об-
врзниците ги врши Службата на општественото 
книговодство на Југославија. 

Член 12 
Сојузниот секретар за финансии ќе го пропише 

начинот на издавање, текстот и обликот на обврз-
ницата. 

Член 13 
Се одлага за четири години отплатувањето на 

ануитетите предвидено во Законот за задолжување 
на федерацијата кај Народната банка на Југо-
славија заради обезбедување средства за покритие 
на обврските на федерацијата во 1974 година („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 71/73 и 57/74), во Законот 
за амортизација на обврзниците на федерацијата 
во 1975 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 66/74) 
и во Законот за задолжување на федерацијата кај 
Народната банка на Југославија заради обезбедува-
ње средства за финансирање на пополнувањето на 
постојаните стоковни резерви на федерацијата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 59/73). 

Член 14 
Од (средствата на постојаната буџетска (резерва 

на федерацијата во 1977 година ќе му се додели на 
Сојузниот секретаријат за надворешни работи износ 
од 180,000.000 динари, на име привремено покривање 
на трошоците за организирање на Конференцијата 
за европската безбедност и соработка, што ќе се 
одржи во 1977 година во Белград. 

Средствата од став 1 на овој член ќе се вратат 
во постојаната буџетска резерва на федерацијата 
најдоцна до 31 декември 1978 година од средствата 
на придонесите што ќе ги уплатат земјите-учеснич-
ни на Конференцијата. 

Народната банка на Југославија ќе обезбеди 
девизни средства до износот потребен за покривање 
на дел на трошоците на Конференцијата што се 
плаќаат во девизи, а девизните средства остварени 
со наплата на придонесите од земјите-учеснички, 
ќе ги откупи Народната банка на Југославија и ќе 
ги внесе во девизните резерви. 

Член 15 
Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1977 

година. 

823. 
Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРА-

ЦИЈАТА ЗА 1977 ГОДИНА 
Се прогласува Буџетот на федерацијата за 1977 

година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на сед-
ницата на Сојузниот собор од 24 декември 1976 
година. 

ПР бр. 545 
24 декември 1976 година 

Белград 

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

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. р. 

БУЏЕТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1977 
ГОДИНА 

I. општ ДЕЛ 
Член 1 

Вкупните приходи на Буџетот на федерацијата 
за 1977 година се утврдуваат во износ ОД 90.553,200.000 
динари. 

Приходите од став 1 на овој член се формираат 
од: 

1) изворните цриходи на федерацијата — во из-
нЈос од 36.402,000.000 динари; 

2) придонесите од републиките и од автоном-
ните покраини утврдени според одредбите на Зако-
нот за финансираше на федерацијата — во износ од 
40.651,200.000 динари; 

3) средствата на кредитот од Народната банка 
на Југославија во износ од 9.500,000.000 динари; 

4) средствата од обврзниците на федерацијата 
што ќе се издадат во 1977 година во износ од 
4.000,000.000 динари. 

Член 2 
Во постојаната буџетска резерва на федераци-

јата се издвојуваат 284,000.000 динари од изворните 
пригоди на Буџетот на федерацијата за 1977 година. 

Член 3 
Приходите по видовите, формите и потформите 

и расходите по основните намени се утврдуваат во 
Билансот на приходите и расходите на Буџетот на 
федерацијата за 1977 година во следните износи: 

Б И Л А Н С 
НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА [БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1977 ГОДИНА 

I. П Р И Х О Д И 

Класификациони број И з н о с 
на фор-
мата на 
прихо-
дите 

на потфор-
мата на 
приходите 

П р и х о д и на потфор- вкупно 
мата на на формата 
приходите на приходите 

11 
Вид 1. Приходи од царини и увозни давачки 
Приходи од царини и увозни давачки 
Вкупно вид 1. 
Приходи од царини и увозни давачки 

35.086,000.000 

35.086,000.000 
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34 
35 

Вид 3. Такси 
Конзуларни такси 
Царински такси 

Вкупно вид 3. Такси 

70,422.000 
50,578.000 

121,000.000 

51 
52 

53 

Вид 5. Приходи според посебни сојузни прописи 
Средства од позитивните курсни .разлики 
Средства на кредитот од Народната банка на Југо-
славија 
Средствата од обврзниците на фeдqpaциjaтa, што ќе 
се издадат во 1977 година 

Вкупно вид 5. Приходи според посебни сојузни пре-
писи 

75,000.000 

9.500,000.000 

4.000,000.000 

13.575,000.000 

61 
62 

63 

Вид 6. Приходи на сојузните органи и други при-
ходи 
Приходи на сојузните органи и организации 
Приходи на Сојузната управа за цивилна воздушна 
пловидба од надоместот за прелетувања на возду-
хоплови 
Други приходи 

Вкупно вид 6. Приходи на сојузните органи и дру-
ги приходи 

849,585.000 

144,250.000 
126,165.000 

1.120,000.000 

Вид 7. Приходи од други општествено-политички 
заедници 

71 Придонеси од републиките и од автономните по-
краини 

711 Придонес од Социјалистичка Република Босна и 
Херцеговина 

712 Придонес од Социјалистичка Република Македонија 
713 Придонес од Социјалистичка Република Словенија 
714 Придонес од Социјалистичка Република Србија, без 

автономните покраини 
715 Придонес од Социјалистичка Република Хрватска 
716 Придонес од Социјалистичка Република Нина Гора 
717 Придонес од Социјалистичка Автономна Покраина 

Војводина 
718 Придонес од Социјалистичка Автономна Покраина 

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

5.322,021.000 
2.278,522.000 
6.557,437.000 

9.760.451.000 
10.729,960.000 

809,969.000 

4.491.602.000 

701,238.000 40.651,200.000 

40.651,200.000 

Вкупно приходи за распоред (видови 1 до 7) 90.553,200.000 

II. Р А С Х О Д И 

Класификациони број 
на распо- на распо-
редната редната 
група подгрупа 

И з н о с 
Р а с х о д и на распо- на распо-

редена редната 
подгрупа група 

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

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

Вкупно основна намена 07 

1.741.333.900 
1.610,792.300 
1.721,110.800 5.073,237.000 

5.G73,237.000 
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08-2 

Основна намена 08 — Народна одбрана 
Средства распоредени во определен износ 
Вкупно основна намена 08 

38.138,000.000 

38.138,000.000 

09-2 

Основна намена 09 — Дополнителни средства за сто-
пански недоволно развиените републики и САП Ко-
сово 

Средства распоредени во определен износ 

Вкупно основна намена 09 

6.139,000.000 

6.139,000.000 

10-2 

Основна намена 10 — Наменски дополнителни сред-
ства 

Средства распоредени во определен износ 

Вкупно основна намена 10 

13.815,700.000 

13.815,700.000 

13-2 

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

Средства распоредени во определен износ 

Вкупно основна намена 13 

235,737.000 

235,737.000 

14-2 

17-2 

Основна намена 14 — Нестопански инвестиции 

Средства распоредени во определен износ 

Вкупно основна намена 14 

Средства распоредени во определен износ 

Вкупно основна намена 17 

1.356,626.000 

1.356,626.000 

Основна намена 17 — Обврски од поранешните го-
дини 

5.444,900.000 

5.444,900.000 

18-2 

Основна намена 18 — Издвојување во постојаната 
буџетска резерва на федерацијата 
Средства распоредени во определен износ 

Вкупно основна намета 18 

284,000.000 

284,000.000 

Основна намена 19 — Буџетска резерва 

19-2 Средства распоредени во определен износ 
19-2-21 Тековна буџетска резерва 200,000.000 / 1 I 
19-2-22 Дотација за Фондот на солидарноста со неврзаните 

земји и со земјите во развој 

Вкупно основне! намена 19 

200,000.000 

100,000.000 300,000.000 

300,000.000 

20-2 

21-2 

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

Средства распоредени во определен износ 114,000.000 

Вкупно основна намена 20 114,000.000 

Основна намена 21 — Посебна сметка за финансира-
ше на унапредувањето на надворешнотрговската 
размена 

Средства распоредени во определен износ 16.795,000.000 

Вкупно основна намена 21 16.795,000.000 
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22-2 

Основна намена 22 — Посебна сметка за финанси-
рање на интервенциите во земјоделството 

Средства распоредени во определен износ 

Вкупно основна намена 22 

2.050,000.000 

2.050,000.000 

23-2 

Основна намена 23 — Тековно финансирање на со-
ј у з н и т е дирекции за стоковни резерви 
Средства распоредени во определен износ 

Вкупно основна намена 23 

ВКУПНО РАСХОДИ (основни намени 7 до 23) 

807,000.000 

807,000.000 

90.553,200.000 

П. ПОСЕБЕН ДЕЛ 

Член 4 
Расходите во износ 'од 90.553,200.000 динари (што се искажани по основните намени во Билансот на 

приходите и расходите на Буџетот на федерацијата за 1977 година, се распоредуваат по носителите, ко-
рисниците и поблиските намени во посебниот дел на Буџетот на федерацијата за 1977 година, кој гласи: 

Број Распоред- И з н о с 
ИР по- на група 

Основна и поблиска намена зици- или Основна и поблиска намена на позицијата на основната 
јата подгрупа намена 

1 2 3 ек 

РАЗДЕЛ 1. ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА СОЦИЈАЛИ-
СТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-
ВИЈА 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 
Лични доходи во редовната дејност 9,942.680 
Материјални расходи во редовната дејност 350.000 
Надомести на личните доходи и други [примања 
на функционерите 9,927.320 
Надомести на личните доходи на другите работници 1,576.790 
Надомести за одвоен живот од семејството 201.600 
Патни трошоци 800.000 
Канцелариски материјал 200.000 
Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци 350.000 
Трошоци за репрезентација 600.000 
Патувања и посети 10,752.000 
Надомести за надворешни соработници 80.000 
Претплата на службени весници, списанија и печат 300.000 
Трошоци за изработка на ордени и одликувања 5,703.Ј300 
Трошоци за услуги 40.000 
Надомест за работа подолга од полното работно 
време 324.000 
Набавка на службена и работна облека 30.000 
Дополнување на опрема и инвентар 300.000 
Трошоци на Сојузниот совет за заштита на устав-
ниот поредок 60.000 
Трошоци на Советот за народна одбрана 50.000 
Трошоци на Сојузниот совет за меѓународни односи 120.000 
Вкупно основна намена 07 

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

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

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

16 07-2-2 
17 07-2-2 
18 07-2-2 

19 07-2-2 
20 07-2-2 

41,707.390 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 1 (позиции 1 до 20) 41,707.390 
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21 
22 
23 

24 
25 

26 
27 

28 
29 

30 
31 

32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

41 
42 

43 

44 

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

07-2-2 
07-2-2 

07-2-2 
07-2-2 

07-2-2 
07-2-2 

07-2-2 
07-2-2 

07-2-2 
07-2-2 
07-2-2 
07-2-2 
07-2-2 
07-2-2 
07-^-2 
07-2-2 
07-2-2 

07-2-2 
07-2-2 

07-2-2 

07-2-2 

РЕКАГО1ТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 1. 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-
ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
— Редовна дејност 
— Други намени 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 1 

10,292.680 
31,414.710 

41,707.390 

РАЗДЕЛ 2. СОБРАНИЕ НА СФРЈ 

Глава 1. Собрание на СФРЈ 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 
Лични доходи во редовната дејност 56,468.420 
Материјални расходи во редовната дејност 200.000 
Надомести на личните доходи и други примања на 
функционерите 57,190.110 
Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци 2,700.000 
Надомести за работа подолга од полното работно 
време 3,000.000 
Надомести за надворешни соработници I 1,980.000 
Трошоци за работа на делегатите и на собраниските 
тела 30,000.000 
Набавка на домашни и странски книги 300.000 
Претплата на службени весници, билтени и списа-
нија 715.000 
Издавање на стенографските белешки 6,000.000 
Изработка на публикации на Собранието ,та СФРЈ, 
на информации, билтени и на други собраниски ма-
теријали 6,320.000 
Трошоци на парламентарни делегации 8,500.000 
Трошоци за репрезентација 575.000 
Набавка на облека и обувки 550.000 
Членски влогови за Интерпарламентарната унија 300.000 
Услуги извршени од други 250.000 
Трошоци за одржување на возниот парк 3,500.000 
т-~,о.тттоци "а печатницата 2.875.000 
Набавка на опрема 5,200.000 
Партиципација за зачувување на основната музеј-
ска поставка на Музејот на I и И заседание на 
АВНОЈ 1,000.000 
Изработка на теми, анализи и елаборати 1,200.000 
Канцелариски материјал, ситен инвентар, хартија и 
друг потрошен материјал 6Д00.000 
Трошоци на Комисијата на Сојузниот собор на Со-
бранието на СФРЈ за подготвување на закони за ос-
новните права од пензиското и инвалидското оси-
гурување 5,417.500 
Трошоци на Комисијата за следење на спроведува-
њето на Законот за здружениот труд 2,460.000 
Вкупно основна намена 07 202,801.030 

Вкупно Глава 1 202,801.030 

Глава 2. Биро за претставки и поплаки 
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

45 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 3,958.100 
46 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 190.000 
47 07-2-2 Надомести на личните доходи та. други примаша 

на функционерите 429.360 
48 07-2-2 Помош на странки 33.300 
49 07-2-2 Дополнување на опрема и инвентар 44.000 

Вкупно основна намена 07 4,654.760 

Вкупно Глава 2 4,654.760 
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Глава 3. Секретаријат за законодавство на 
Собранието на СФРЈ 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

50 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност i 1,254.440 
51 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 120.200 
52 07-2-2 Надомест на личните доходи и други примања 

на функционерите 1,028.410 
Вкупно основна намена 07 2,403.050 

Вкупно Глава 3 2,403.050 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 2 (позиции 21 до 52) 209,858.840 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 2. СОБРАНИЕ 
НА СФРЈ 
— Редовна дејност 62,191.160 
— Други намени 147,667.680 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 2 209,858.840 

РАЗДЕЛ 3. СОВЕТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

53 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 5,913.370 
54 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 125.000 
55 07-2-2 Надомести на личните доходи и други примања 

на функционерите и на лица со посебен статус 21,969.800 
56 07-2-2 Паушал на возачите за ненормирано [работно 

време 551.000 
57 07-2-2 Патни и селидбени трошоци во земјата 360.000 
58 07-2-2 Патни трошоци во странство 90.000 
59 07-2-2 Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци 300.000 
60 07-2-2 Претплати на информативни материјали и друго 440.000 
61 07-2-2 Трошоци за репрезентација 90.000 
62 07-2-2 Надомест на трошоците на членовите на Советот на 

Федерацијата за користење на дел од стан за вр-
шење на службени работи 600.000 

63 07-2-2 Набавка на облека и обувки 95.000 
64 07-2-2 Надомести на Авто-сервисот за извршени услуги 360.000 
65 07-2-2 Набавка на опрема 60.000 

Вкупно основна намена 07 30,954.170 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 3 (позиции 53 до 65) 30,954.170 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА HA РАЗДЕЛ 3 СОВЕТ НА ФЕ-
ДЕРАЦИЈАТА 
— Редовна дејност 6,038.370 
— Други намени 24,915.800 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 3 30,954.170 

РАЗДЕЛ 4. КАБИНЕТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА 
РЕПУБЛИКАТА 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

66 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 12,029.600 
67 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 9,800.000 
68 07-2-2 Надомести на личните доходи и други примања 

на функционерите 2,029.330 
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1 2 3 4 5 

69 07-2-2 Кумување и помошти 150.000 
70 07-2-2 Трошоци за набавка на подароци во врска со пату-

вања и посети 7,000.000 
71 07-2-2 Патни трошоци во земјата и во странство 700.000 
72 07-2-2 Дополнување на инвентар 2,000.000 
73 07-2-2 Трошоци за одржување на објектите и инвентарот 5,300.000 
74 07-2-2 Лични доходи на сезонски работници 250.000 
75 07-2-2 Надомест за работа подолга од полното работно 

време 1,300.000 
76 07-2-2 Надомест за работа на надворешни соработници 1,700.000 

Вкупно основна намена 07 42,258.930 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 4 (позиции бб до 76) i 42,258.930 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 4 К А Б И Н Е Т НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКАТА 
—- Редовна дејност 21,829.600 
— Други намени 20,429.330 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 4 42,258.930 

РАЗДЕЛ 5. СОЈУЗЕН И З В Р Ш Е Н СОВЕТ i 

Глава 1. Сојузен извршен совет 
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

77 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 22,044.820 
78 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 931.000 
79 07-2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 

функционерите 16.520 390 
80 07-2-2 Надомести за одвоен живот од семејството 504.000 
81 07-2-2 Надомести за надворешни соработници 300.000 
82 07-2-2 Канцелариски материјал 160.000 
83 07-2-2 Претплати за печат, списанија и публикации 400.000 
84 07-2-2 Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци 3,750.000 
85 07-2-2 Патни и селидбени трошоци во земјата 1,700.000 
86 07-2-2 Транспортни услуги 1,000.000 % 

87 07-2-2 Патни трошоци во странство 15,000.000 
88 07-2-2 Потрошен материјал и инвентар 66.000 
89 07-2-2 Печатење и умножување на материјали за седници 1,500.000 
90 07-2-2 Набавка на опрема 8,300.000 
91 07-2-2 Средства за потреби на работата на Комисијата на 

СЕВ 1,750.000 
92 07-2-2 Трошоци за репрезентација 2,500.000 
93 07-2-2 Трошоци на меѓународната соработка 14,000.000 
94 07-2-2 Надомести за работа подолга од полното работно 

време 340.000 
95 07-2-2 Трошоци за работа на Сојузниот правен совет 310.750 
96 07-2-2 Трошоци за работа на Сојузниот економски совет 273.500 97 07-2-2 Трошоци на техничките служби на Сојузниот из-

вршен совет 226.000 
98 07-2-2 Трошоци за работа на Советот за прашања на оп-

штественото уредување 2,260.000 
99 07-2-2 Трошоци за работа на Советот за стопански развој 

и економска политика 2,147.000 
100 07-2-2 Трошоци за работа на Советот за човековата сре-

дина и просторно уредување 3,016.500 
101 07-2-2 Трошоци за работа на Комисијата на СИС за од-

носи со верските заедници 395.500 
102 07-2-2 Трошоци за работа на Комисијата за нуклеарна 

енергија .500.000 
103 07-2-3 Трошоци за меѓународни активности на подрачјето 

на физичката култура на Југославија 58,420.000 . 
Вкупно основна намена 07 158,315.460 
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Основна намена 14 — Нестопански инвестиции 

104 14-2--21 Ануитета! за набавен воздухоплов 56,000.000 

Вкупно основна намена 14 56,000.000 

Основна намена 19 — Нераспоредепи средства 
105 19-2--22 Дотација за Фондот на солидарноста со неврзаните 

земЈи и со земјите во развоЈ 100,000.000 

Вкупно основна намена 19 100,000.000 

Вкупно Глава 1 314,315.460 

Глава 2. Протокол на Сојузниот извршен 
совет 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

106 07-2--1 Лични доходи во редовната дејност 363.930 
107 07-2--1 Материјални расходи во редовната дејност 26.000 
108 07-2--2 Надомест на личните доходи и други примања на 

функционерите 418.060 
109 07-2--2 Надомест за работа подолга од полното работно 

време 80.000 
НО 07-2--2 Трошоци за репрезентација 5.400 
111 07-2--2 Набавка на службена облека 10.000 

Вкзшно основна намена 07 903.390 

Вкупно глава 2. 903.390 

Глава 3. Служба на Сојузниот извршен совет 
за одбранбени подготовки 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

112 07-2--1 Лични доходи во редовната дејност 2,740.770 
113 07-2--1 Материјални расходи во редовната дејност 220.000 
114 07-2--2 Надомест на личните доходи и други примања на 

функционерите 236.840 
115 07-2--3 Работи во врска со народната одбрана 9,860.000 

Вкупно основна намена 07 13,057.610 

Основна намена 14 — Нестопански инвестиции 
116 14-2--21 Изградба на посебни објекти 96,084.000 

Вкупно основна намена 14 96,084.000 

Вкупно Глава 3. 109,141.610 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 5 (позиции 77 до 116) 424,360.460 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 5 
СОЈУЗЕН ИЗВРЕШЕН СОВЕТ 

— Редовна дејност 26,326.520 
— Други намени 398,033.940 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 5 424,360.460 

РАЗДЕЛ 6. СЕКРЕТАРИЈАТ НА СОЈУЗНИОТ И З -
ВРШЕН СОВЕТ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ 
ДВИЖЕЊА 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

117 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 1,725.000 
118 07-2-1- Материјални расходи во редовната дејност 450.000 
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119 07-2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 
функционерите 667.400 

120 07-2-2 Патни трошоци во странство 125.000 
121 07-2-2 Надомести за надворешни работници 45.000 
122 07-2-2 Средства за финансирање на трошоците во врска со 

анализи и прогнози на стопански движења 7,260.000 
Вкупно основна намена 07 10,272.400 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 6 (позиции 117 до 122) 10,272.400 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 6 СЕКРЕТАРИ-
ЈАТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ ЗА СЛЕ-
ДЕЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ ДВИЖЕЊА 

— Редовна дејност 2,175.000 
— Други намени 8,097.400 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 6 10,272.400 

РАЗДЕЛ 7. УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

123 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 6,471.650 
124 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 480.000 
125 07-2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 

функционерите 4,634.360 
126 07-2-2 Надомести за одвоен живот од семејството 100.800 
127 07-2-2 Трошоци за постапка 180.000 
128 07-2-2 Издавање на Збирка на одлуки и мислења на Ус-

тавниот суд на Југославија 270.000 
129 07-2-2 Патни трошоци во странство 72.000 
130 07-2-2 Дневници на прзачи 60.000 
131 07-2-2 Паушал на возачи за ненормирано работно време 227.740 
132 07-2-2 Набавка на облека и обувки 24.700 
133 07-2-2 Набавка и дополнување на опрема > 100.000 
134 07-2-2 Трошоци за престој на делегации 200.000 
135 07-2-2 Трошоци по повод одржаната Трета меѓународна европска конференција во 1976 година 87.500 

Вкупно основна намена 07 12,908.750 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 7 (позиции 123 до 135) 12,908.750 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 7 
УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

— Редовна дејност 6,951.650 
— Други намени 5,957.100 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 7 12,908.750 

РАЗДЕЛ 8. СОЈУЗЕН СУД 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

136 07-- 2 --1 Лични доходи во редовната дејност 7,446.320 
137 07-- 2 - -1 Материјални расходи во редовната дејност 800.000 
138 07-- 2 - - 2 Надомести на личните доходи и други примања на 

функционерите 4,563.300 
139 07-- 2 - - 2 Надомести за одвоен живот од семејството 135.000 
140 07-- 2 - - 2 Издавање на Збирка на судски одлуки 300.000 
141 07-- 2 - -2 Патни трошоцрх во земјата 80.000 

142 07-- 2 - -2 Патни трошоци во странство 44.000 
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143 07-2-2 Преведување на ј а зиците на народите и народнос-
тите 

144 07-2-2 Трошоци за судска постапка 
145 07-2-2 Набавка и дополнување на опрема 
146 07-2-2 Тековно о д р ж у в а њ е на зградата и инвентарот 
147 07-2-2 Трошоци за престој на странски делегации 
148 07-2-2 Трошоци за репрезентација 
149 07-2-2 Награди и надомести за судии-поротници * 
150 07-2-3 Работи во врска со народната одбрана 

Вкупно основна намена 07 

30.000 
50.000 

290.000 
240.000 
45.000 
60.000 
40.000 
20.000 

14,143.620 

В К У П Н О Р А З Д Е Л 8 (позиции 136 до 150) 

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А Н А Р А З Д Е Л 8 
С О Ј У З Е Н СУД 

— Редовна дејност 
— Други намени 

14,143.620 

8,246.320 
5,897.300 

В К У П Н О Р А З Д Е Л 8 14,143.620 

РАЗДЕЛ 9. С О Ј У З Н О Ј А В Н О О Б В И Н И Т Е Л С Т В О 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

151 07-2-1 Лични Доходи во редовната дејност 3,931.920 
152 07-2-1 Матери јални расходи во редовната дејност 325.000 
153 07-2-2 Надомести н а личните доходи и други п р и м а њ а на 

функционерите 2,138.980 
154 07-2-2 Надомести за одвоен живјот од семејството 33.600 
155 07-2-2 Патни трошоци во странство 18.700 
156 07-2-2 Преведување на судски списи од странски и на 

странски јазици 100.000 
157 07-2-2 Трошоци за советувања, следење и проучување Јна 

општествените односи и по јави 75.000 
158 07-2-2 Набавка и дополнување на опрема 10.000 
159 . 07-2-2 Трошоци за престој на странски делегации 63.000 
160 07-2-2 Трошоци за репрезентација 31.200 
161 07-2-3 Работи во врска со народната одбрана 20.000 

Вкупно основна намена 07 

В К У П Н О Р А З Д Е Л 9 (позиции 151 до 161) 

6,747.400 

6,747.400 

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А НА Р А З Д Е Л 9 
СОЈУЗНО Ј А В Н О О Б В И Н И Т Е Л С Т В О 

— Редова дејност 
— Други намени 

4,256.920 
2,490.480 

В К У П Н О Р А З Д Е Л 9 6,747.400 

162 
163 
164 

165 

166 

Р А З Д Е Л 10. С О Ј У З Н О Ј А В Н О П Р А В О Б Р А Н И Т Е Л -
СТВО 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 1,654.860 
07-2-1 Матери јални расходи во редовната дејност 204.000 
07-2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 

функционери и на лица со посебен статус 1,156.640 
07-2-2 Трошоци за процесна и и з в р ш н а постапка и заста-

пување во земјата 10.000 
07-2-2 Трошоци за водење на процеси во странство и патни 

трошоци 97.660 
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1 2 3 4 5 

167 07-2-2 Трошоци за престој на странски делегации 7.000 
168 07-2-3 Работи во врска со народната одбрана 10.000 

Вкупно основна намена 07 3,140.160 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 10 (позиции 162 до И68) 3,140.160 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 10 
СОЈУЗНО ЈАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО 

— Редовна дејност 1,858.860 
— Други намени 1,281.300 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 10 3,140.160 

РАЗДЕЛ 11. СОЈУЗЕН ОПШТЕСТВЕН ПРАВО-
БРАНИТЕЛ НА САМОУПРАВУВАЊЕТО 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

169 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 1,112.820 
170 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 300.000 
171 07-2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 

функционерите 887.420 
172 07-2-2 Надомести за одвоен живот од семејството 33.600 
173 07-2-2 Преведз-чзање на странски јазици 30.000 
174 07-2-2 Патни трошоци во странство 70.000 
175 07-2-2 Набавка на опрема 200.000 
176 07-2-2 Трошоци за репрезентација 15.400 
177 07-2-2 Трошоци за советувања и семинари 35.000 
178 07-2-2 Трошоци за престој на странски делегации 50.000 

Вкупно основна намена 07 2,734.240 

ВКУПНО РАЗДЕЛ И (позиции 169 до 178) 2,734.240 

РЕК АНИТУ ЛАДИ ЈА НА РАЗДЕЛ 11 
СОЈУЗЕН ОПШТЕСТВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ 
НА САМОУПРАВУВАЊЕТО 

— Редовна дејност 1,412.820 
— Други намени 1,321.420 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 11 2,734.240 

РАЗДЕЛ 12. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

179 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 140,855.000 
180 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 17,670.000 
181 07-2-2 Надомести на личните доходи и други примања 

на функционерите 6,144.000 
182 07-2-2 Надомести за надворешни соработници 795.000 
183 07-2-2 Надомести за работа ноќе, во недела и во денови на 

државни празници 1,248.000 
184 07-2-2 Трошоци за репрезентација 681.000 
185 07-2-2 Трошоци за делегации 7,500.000 
186 07-2-2 Трошоци за разграничување со соседните земји и на Комисијата за кодификација на меѓународното право 1,612.000 
187 07-2-2 Трошоци на Конференцијата за европската безбед-

ност и соработка 2,600.000 
188 07-2-2 Трошоци за радиоврски 3,973.000 
189 07-2-2 Трошоци за привремено сместување 1,135.000 
190 07-2-2 Надомести за одвоен живот од семејството 250.000 
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1У1 преведување на меѓународни договори на Јазиците 
на народите и народностите на Југославија и други 
трошоци 350.000 

192 07-2-2 Собирање и обработка на архивска граѓа 1,248.000 
193 07-2-2 Членарини за меѓународни организации 29,680.000 
194 07-2-2 За потребите на документацијата 4,000.000 
195 07-2-2 Дополнување и замена на опрема 1,522.000 
196 07-2-2 Научноистражувачки работи, студии и анализи 12,100.000 
197 07-2-2 Стручна обука на кадри за службата на врски 120.000 
198 07-2-2 Закуп и одржување на деловен простор на Прото-

колот 500.000 
199 07-2-2 ^распоредени средства 6,410.000 
200 07-2-3 Лични и материјални расходи на дипломатските и 

конзуларните претставништва во странство 804,783.000 
201 07-2-3 Обврски по ануитетите за купените згради на кре-

дит за потребите на дипломатските и конзуларните 
претставништва во странство 22,950.000 

202 07-2-3 Замена на патни исправи на југословенски граѓани 
во странство 3,280.000 

203 07-2-3 Физичко и техничко обезбедување 500.000 
204 07-2-3 За информативна дејност помеѓу југословенските 

граѓани на работа и престој во странство 3,450.000 
205 07-2-3 Трошоци за репатријација и депортација на југосло-

венски граѓани од странство 1,800.000 
206 07-2-3 Изработка на публикации на документи за надво-

решната политика 1,400.000 
207 07-2-3 Разни помошти во согласност со принципите на ме-

ѓународната солидарност 2,500.000 
208 07-2-3 Работи во врска со народната одбрана 6,670.000 

Вкупно основна намена 07 1.087,726.000 

Основна намена 14 — Нестопански инвестиции 

209 14-2-21 Програма за инвестициони вложувања 181,365.000 
210 14-2-21 Програма за инвестициони вложувања во изград-

бата на дипломатските и конзуларните претставни-
штва во Белград 58,400.000 
Вкупно основна намена 14 239,765.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 12 (позиции 179 до 210) 1.327,491.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 12 
СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ 
РАБОТИ 

— Редовна дејност 158,525.000 
— Други намени 1.168,966.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 12 1.327,491.000 

РАЗДЕЛ 13. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
НАРОДНА ОДБРАНА 

Основна намена 08 — Народна одбрана 
211 08-2 Средства за издржување, развој и модернизација на 

Југословенската народна армија 36.345,000.000 
212 08-2 Средства за покритие на расходите врзани за вр-

шењето на услуги на корисниците вон од Југосло-
венката народна армија 500,000.000 

213 08-2 Средства за покритие на обврските од претходната 
година 1.293,000.000 
Вкупно основна намена 08 38.138,000.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 13 (позиции 211 до 213) 38.138,000.000 
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214 
215 
216 

217 
218 
219 
220 

221 
222 
223 
224 

225 
226 
227 

228 
229 

230 

231 
232 

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

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

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

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

07-2-2 
07-2-2 

07-2-3 

07-2-3 
07-2-3 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 13 

СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ З А НАРОДНА 
ОДБРАНА 

— Редовна дејност 
— Други намени 38.138,000.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 13 38.138,000.000 

РАЗДЕЛ 14. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 
Лични доходи во редовната дејност 240,187.520 
Материјални расходи во редовната дејност 20,000.000 
Надомести на личните доходи и други примања на 
функционерите < 2,324.580 
За определени потреби 100,222.000 
Набавка на облека и обувки 5,741.000 
Школување на кадри 8,181.000 
Здравствена превентива, осигурување на работни-
ците и еднократна помош според член 37 од Зако-
нот за вршење на внатрешните работи од надлеж-
носта на сојузните органи на управата 1,300.000 
Трошоци за одржување на зградите 3,600.000 
Селидбени трошоци и испратнина 3,000.000 
Надомести за одвоен живот од семејството 575.000 
Надомести за повремени, привремени yi други ра -
боти 1,265.000 
Набавка на спортски реквизити 140.000 
Трошоци на Центарот за образование на работниците 1,139.650 
Надомести за работа подолга од полното работно 
време и ноќна работа 1,000.000 
Трошоци на општествената исхрана 9,500.000 
Обврски спрема органите за внатрешни работи во 
републиките и автономните покраини според член 
43 од Законот за вршење на внатрешните работи од 
надлежноста на сојузните органи на управата 4,000.000 
Трошоци на транзитно-прифатниот центар за бе-
галци 1,400.000 
Работи во врска со народната одбрана 3,630.000 
Средства за работа на институтот 5,000.000 
Вкупно основна намена 07 

Основна намена 14 — Нестопански инвестиции 
233 14-2-21 Финансирање според програмата за модернизација 
234 14-2-21 Набавка на транспортери, хеликоптери 

Вкупно основна намена 14 

192,746.000 
24,000.000 

412,205.750 

216,746.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 14 (позни 214 до 234) 628,951.750 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 14 
СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ 
РАБОТИ 

— Редовна дејност 
— Други намени 

260,187.520 
368,764.230 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 14 628,951.750 
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235 
236 
237 

238 
239 

240 
241 
242 
243 
244 
245 

РАЗДЕЛ 15. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПАЗАР 
И ЦЕНИ 

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

07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 8,660.580 
07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 900.000 
07-2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 

функционерите 1,467.580 
07-2-2 Надомести за одвоен живот од семејството 36.000 
07-2-2 Надомести за работа подолга од полното работно 

време 200.000 
07-2-2 Патни трошоци во странство 125.000 
07-2-2 Трошоци за меѓународна соработка 63.000 
07-2-2 Набавка на опрема 200.000 
07-2-2 Патни трошоци во земјата 250.000 
07-2-2 Трошоци за обработка на податоци 113.000 
07-2-3 Работи во врска со народната одбрана 45.000 

Вкупно основна намена 07 12,060.160 

Вкупно Глава 1. 12,060.160 

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

246 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 13,138.300 
247 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 1,400.000 
248 07-2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 

функционерите 225.310 
249 07-2-2 Надомести на овластените организации и на струч-

ните лица за вршење контрола на квалитетот на 
производите што се увезуваат 2,000.000 

250 07-2-2 Патни трошоци во странство 100.000 
251 07-2-2 Трошоци за контрола на квалитетот 400.000 
252 07-2-2 Закупи 500.000 
253 07-2-2 Трошоци за меѓународна соработка 60.000 
254 07-2-2 Надомести за вештачење и за експертизи 600.000 
255 07-2-2 Набавка на опрема ' 300.000 
256 07-2-2 Набавка на стручни публикации 60.000 
257 07-2-2 Патни трошоци на пазарните инспектори во земјата 2,000.000 
258 07-2-2 Трошоци за репрезентација 10.000 

Вкупно основна намена 07 20,793.610 

Вкупно Глава 2 20,793.610 

Глава 3. Сојузен завод за цени 
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

259 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 4,928.150 
260 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 530.000 
261 07-2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 

функционерите 1 1,220.700 
262 07-2-2 Трошоци за печатење на публикации 45.000 
263 07-2-2 Патни трошоци во странство 66.000 
264 07-2-2 Надомест за работа подолга од полното работно 

време 183.000 
265 07-2-2 Набавка на опрема 70.000 
266 07-2-3 Работи во врска со народната одбрана 15.000 

Вкупно основна намена 07 7,057.850 

Вкупно Глава 3 7,057.850 
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Глава 4. Сојузна дирекција за резерви на ин-
дустриски производи 

Основна намена 23 — Тековно финансирање на ди-
рекциите за сојузни стоковни резерви 

267 23-2-21 Средства за работа на работната заедница 17,000.000 
268 23-2-21 Средства за определени потреби 231,200.000 

Вкупно основна намена 23 248,200.000 

Вкупно Глава 4. 248,200.000 

Глава 5. Сојузна дирекција за резерви на 
прехранбени производи 

Основна намепа 23 — Тековно финансирање на ди-
рекциите за сојузни стоковни резерви 

269 23-2-21 Средства за работа на работната заедница 23,700.000 
270 23-2-21 Средства за определени потреби 535,100.000 

Вкупно основна намена 23 558,800.000 

Вкупно Глава 5. 558,800.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 15 (позиции 235 до 270) 846,911.620 

РЕК АПИТУ Л АЦ ИЈ А НА РАЗДЕЛ 15. 
СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА. ПАЗАР И ЦЕНИ 

— Редовна дејност 29,557.030 
— Други намени 817,354.590 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 15 846,911.620 

РАЗДЕЛ 16. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ФИНАНСИИ 

Глава 1. Секретаријат 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

271 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 25,132.160 
272 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 1,400.000 
273 07-2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 

функционерите 2,761.850 
274 07-2-2 Надомести за одвоен живот од семејството 72.000 
275 07-2-2 Прибавување на докази за југословенскиот имот во 

странство 12.000 
276 07-2-2 Трошоци за работа на царинската комисија 55.000 
277 07-2-2 Преведување од странски и на странски јазици 40.000 
278 07-2-2 Патни трошоци во странство 1,000.000 
279 07-2-2 Надомести за надворешни соработници 56.500 
280 07-2-2 Надомести за работа подолга од полното работно време 226.000 
281 07-2-2 Соработка со меѓународните финансиски органи-

зации 250.000 
282 07-2-2 Набавка и дополнување на опрема 370.000 
283 07-2-2 Печатење на буџетот и на завршната сметка 40.000 
284 07-2-2 Изработка на финансиски публикации 55.000 
285 07-2-2 Придонес за Меѓународното здружение за развој 

(IDA) 27,820.000 
286 07-2-2 Нови работни места во органите на федерацијата 72,000.000 
287 07-2-2 Средства за усогласување на личните доходи во ор-ганите на федерацијата 214,800.000 
288 07-2-2 Средства за заедничка потрошувачка 92,160.000 
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289 07-2т2 Изработка на теми, анализи и елаборати 33,071.110 
290 07-2-3 Надомест за национализиран имот во земјата 1,995.000 
291 07-2-3 Надомест и провизија за Службата на општестве-

ното (КНИГОВОДСТВО 10,000.000 
292 07-2-3 Трошоци за закуп на Етиопската амбасада 40.000 
293 07-2-3 За определени потреби 180.000 
294 07-2-3 Трошоци на Комисијата за ревалоризација на основ-

ните средства 100.000 
295 07-2-3 Работи во врска со народната одбрана 25.000 
296 07-2-3 Обврски спрема Африканскиот фонд за развој 26,931.000 
297 07-2-3 Членски влог за Интерамериканската банка 35,322.000 
298 07-2-3 Трошоци на Комисијата за изработка на системски 

решенија 1,000.000 
299 07-2-3 Финансирање на програмата за усовршување на ра-

ботници 170.000 
Вкупно основна намена 07 547.084.620 

Основна намена 09 — Дополнителни средства за ре-
публиките и автономните покраини 

300 09-2 Дополнителни средства за Социјалистичка Републи-
ка Босна и Херцеговина 2.050,000.000 

301 09-2 Дополнителни средства за Социјалистичка Републи-
ка Македонија 935,000.000 

302 09-2 Дополнителни средства за Социјалистичка Републи-
ка Црна Гора 896,000.000 

303 09-2 Дополнителни средства за Социјалистичка Автоном-
на Покраина Косово 2.258,000.000 
Вкупно основна намена 09 6.139,000.000 

Основна намена 10 — Наменски дополнителни сред-
ства 

304 10-2 Дополнителни наменски средства за Заедницата на 
пензиското и инвалидското осигурување на СР Црна 
Гора за покритие на 'дефицитот во Фондот на пен-
зиското и инвалидското осигурување 204,000.000 

305 10-2 Средства за бенефицирани пензии на воените лица 
во смисла на одредбите од Законот за обврските на 
федерацијата за пензиите на борците 651,085.000 

306 10-2 Средства за валоризација на воените пензии 809,725.000 
307 10-2 Дополнителни наменски средства за покритие на 

дефицитот во Фондот на пензиското осигурување на 
воените лица 1.844,190.000 
Вкупно основна намена 10 3.509,000.000 

Основна намена 17 — Обврски од поранешните го-
дини 

308 17-2 Обврски по странските заеми и за национализира-
ниот странски имот 14,200.000 

309 17-2 Обврски по основ на кредитот на СР Црна Гора за 
отстранување на штети поради земјотрес 10,000.000 

310 17-2 За отплата на кредити за земјоделски! вишоци ко-
ристени за финансирање на Сојузниот буџет за 1965 
и на СОЈУЗНИОТ буџет за 1966 година 194,200.000 

311 17-2 Средства за надомести на Народната банка на Југо-
славија во врска со работите по основ на отстапе-
ните средства (на трајно користење 14,200.000 

312 17-2 Средства за амортизација на обврзниците и на курс-
ните разлики од поранешните години 4.410,600.000 

313 17-2 Отплата на кредити на Народната банка на Југо-
славија во врска со извршување на програмите за 
постојани сојузни (стоковни резерви за 1975 година 237,000.000 

314 17-2 Средства за отплата на меѓународните кредити за 
сообраќајници на територијата на СР Црна Гора 54,000.000 

315 17-2 Средства 3ia премостување на разликите помеѓу ро-
ковите за Запишување риа заем И за пласман на 
средствата на Фондот на федерацијата за кредити-
рање на стопанскиот развој на стопански недоволно 
развиените републики и автономни покраини 330,000.000 
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316 17-2 Средства за извршување на обврските спрема Фон-
дот на федерацијата за кредитирање на стопанскиот 
развој на стопански недоволно развиените републи-
ки и автономни покраини од 1976 година 165,000.000 

317 17-2 Обврски во врска со II етапа на регулацијата 
на Дунав 15,700.000 
Вкупно основна намена 17 5.444,900.000 

Основна намена 18 — Издвојување во постојаната 
буџетска резерва на федерацијата 

318 18-2 Издвојување во постојаната буџетска резерва на 
федерацијата 284,000.000 

Вкупно основна намена 18 284,000.000 

Основна намена 19 — (^распоредени средства 
319 19-2-21 Тековна буџетска резерва 200,000.000 

Вкупно основна намена 19 200,000.000 

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

320 20-2 Надомест за покритие на трошоците на Службата |на 
општественото книговодство за работи на евиден-
ција, работи на контрола и информативно-аналитич-
ки работи 
Вкупно основна намена 20 

114,000.000 
114,000.000 

Вкупно Глава 1 16.237,984.620 

321 
322 
323 

324 

325 
326 
327 
328 

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

07-2-2 

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

Глава 2. Сојузен девизен инспекторат 
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 
Лични доходи во редовната дејност 23,911.400 
Материјални расходи во редовната дејност 1,130.000 
Надомести на личните доходи и други примања на 
функционерите 225.300 
Надомести за работа на хонорарни (соработници во 
девизните инспекторати во републиките 30.000 
Патни трошоци: на девизните инспектори во земјата 1,560.000 
Закупи и одржување на деловни простории 250.000 
Патни трошоци во странство 317.000 
Набавка и дополнување на опрема 9,770.000 
Вкупно основна намена 07 37,193.700 

329 
330 

07-2-1 
07-2-1 

Вкупно Глава 2 37,193.700 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 16 (позиции 271 до 328) 16.275,178.320 

РЕК АПИТ УЛ АЦИ ЈА НА РАЗДЕЛ 16 
СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИИ 

— Редовна дејност 51,573.560 
— Други намени 16.223,604.760 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 16 16.275,178.320 

РАЗДЕЛ 17. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 
Лични доходи во редовната дејност 
Материјални расходи во редовната дејност 

19,090.000 
2,300.000 
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331 07-2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 
функционерите 2,095.000 

332 07-2-2 Надомести за одвоен живот од семејството 33.600 
333 07-2-2 Надомести за работа подолга од полното работно 

време, на дактилографи по норма, на хонорарни со-
работници, на стручни комисии и работни групи 400.000 

334 07-2-2 Изработка на билтени, други материјали и обрасци 
за спроведување на надворешнотрговскиот и девиз-
ниот режим 200.000 

335 07-2-2 Научна, информационо-документациона и совето-
давна работа на одделни институции 100.000 

336 07-2-2 Трошоци на странски и на домашни делегации 2,000.000 
337 07-2-2 Надомести за преведување од странски јазици на 

разни стручни материјали и странски публикации 30.000 
338 07-2-2 Набавка на облека и обувки 20.000 
339 07-2-2 Тековно одржување на зградата / 400.000 
340 07-2-2 Членарини за меѓународни организации 3,527.000 
341 07-2-2 Набавка на опрема 460.000 
342 07-2-3 Работи во врска со народната одбрана 63.000 
343 07-2-3 Средства за економска пропаганда во странство 132,825.000 

Вкупно основна намена 07 163,543.600 

Основна намена 21 — Посебна сметка за финанси-
рање на унапредувањето на надворешнотрговската 
размена 

344 21-2-21 Средства за финансирање на унапредувањето на над-
ворешнотрговската размена 16.795,000.000 
Вкупно основна намена 21 " 16.795,000.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 17 (позиции 329 до 344) 16.958,543.600 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 17 
СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНА 
ТРГОВИЈА 

— Редовна дејност 21,390.000 
— Други намени 16.937,153.600 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 17 16.958,543.600 

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

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

345 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 6,023.800 
346 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 600.000 
347 07-2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 

функционерите 2,285.980 
348 07-2-2 Лични доходи на работниците што не се распоредени 8,987.160 
349 07-2-2 Надомести за одвоен живот од семејството • 18.360 
350 07-2-2 Трошоци за екстрадиција 632.000 
351 07-2-2 Патни трошоци во странство 55.000 
352 07-2-2 Преведување од странски јазици на замолници и 

документи 20.000 
353 07-2-2 Трошоци за вештачење и процесни трошоци 50.000 
354 07-2-2 Консултации за изработка на законски прописи, 

како и патни трошоци во врска со консултациите 200.000 
355 07-2-2 Уредување и опремување на станови за функционери 800.000 
356 07-2-2 Трошоци за неуселени станови, деловни простории и друго 300.000 
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357 
358 

359 

360 

361 

362 

07-2-2 
07-2-2 

07-2-3 

07-2-3 

07-2-3 

07-2-3 

Трошоци за преселување 20.000 
Средства за намирување д а обврските кон пензиони-
рани работници на Сојузниот секретаријат за вна-
трешни работи 1,500.000 
За извршување на програмата за работа на Инсти-
тутот за споредбено право 1,921.000 
Средства за работа на Центарот за унапредување 
на сојузната управа 1,751.170 
Надомест за Домот за здравје на Сојузниот секрета-
ријат за внатрешни работи, за амбулантни услуги 300.000 
Работи во врска со народната одбрана 2.000 
Вкупно основна намена 07 25,466.470 

Основна намена 14 — Нестопански инвестиции 
363 14-2-21 За станбена изградба за потребите на кадровските 

промени и подобрување на кадровската структура 36,000.000 
364 14-2-21 Учество во топлификација за деловните објекти на 

федерацијата 32,669.000 
365 14-2-21 Изградба на анекс (на зградата на сојузните органи 

во Булевар АВНОЈ бр. 104 на Нов Белград 88,812.000 
Вкупно основна намена 14 157,481.000 

Вкупно Глава 1. 182,947.470 

Глава 2. Центар за информациона и доку-
ментациона дејност во Сојузниот извршен 
совет 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

366 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 3,229.800 
367 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 410.000 
368 07-2-2 Надомест на личните доходи и други примања на 

функционерите 218.150 
369 07-2-2 Надомест за надворешни соработници 20.000 
370 07-2-2 Патни трошоци во странство 50.000 
371 07-2-2 Набавка на стручна литература 150.000 
372 07-2-2 Материјални трошоци во врска со издавањето и чу-

вањето на документациониот и информациониот ма-
теријал 200.000 

373 07-2-2 Трошоци за автоматска обработка на информациите 1,500.000 
374 07-2-2 Трошоци за изработка на проекти на информацио-

ниот систем 500.000 
375 07-2-2 Членарина за меѓународни организации 273.000 

Вкупно основна намена 07 6,550.950 

Основна намена 14 — Нестопански инвестиции 
376 14-2-21 Набавка на електронски сметач 17,500.000 

Вкупно основна намена 14 17,500.000 

Вкупно Глава 2 24,050.950 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 18 (позиции 345 до 376) 206,998.420 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 18. 
СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРАВОСУДСТВО И 
ОРГАНИЗАЦИЈА НА СОЈУЗНАТА УПРАВА 

— Редовна дејност 10,263.600 
— Други намени 196,734.820 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 18 206,998.420 
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377 
378 
379 

380 

381 
382 

РАЗДЕЛ 19. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ОПШТЕ-
СТВЕНО П Л А Н И Р А Њ Е 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 570.450 
07-2-1 Материјални расхода во (редовната дејност 250.000 
07-2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 

функционерите 435.520 
07-2-2 Патни трошоци во земјата на членовите на Комите-

тот и на неговите работни тела 400.000 
07-2-2 Патни трошоци во странство 380.000 
07-2-2 Трошоци за репрезентација 7.800 

Вкупно основна намена 07 2,043.770 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 19 (позиции 377 до 1382) i 2.043.770 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 19 СОЈУЗЕН 
КОМИТЕТ ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ 

— редовна дејност 
— Други намени 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 19 

820.450 
1,223.320 

2,043.770 

383 
384 
385 

386 
387 
388 
389 
390 
391 

392 
393 

394 
395 

РАЗДЕЛ 20. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
И ИНДУСТРИЈА 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 12,719.110 
07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 1,000.000 
07-2-2 Надомести на личните доходи и друсти примања на 

функционерите 1,849.060 
07-2-2 Трошоци на меѓународната соработка во земјата 300.000 
07-2-2 Патни трошоци во странство 650.000 
07-2-2 Надомести за работа на членовите на комисиите 170.000 
07-2-2 Трошоци за одржување на седници на Комитетот 340.000 
07-2-2 Членарина за меѓународни организации 4,484.130 
07-2-2 Трошоци на Комисијата за хомологација на мотор-

ни возила 2,500.000 
07-2-2 Надомести за одвоен живот од семејството 70.000 
07-2-2 Надомести за работа подолга од полното работно 

време 50.000 
07-2-2 Набавка на опрема 180.000 
07-2-3 Работа во врска со народната одбрана 350.000 

Вкупно основна намена 07 24,662.300 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 20 (позиции 383 до 395) 24,662.300 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 20 СОЈУЗЕН 
КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ИНДУСТРИЈА 

— Редовна дејност 
— Други намени 

13,719.110 
10,943.190 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 20 24,662.300 

396 
397 

07-2-1 
07-2-1 

РАЗДЕЛ 21 СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛ-
СТВО 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 
Лични доходи во (редовната дејност 
Лични расходи на граничните станици 

6,647.400 
13,751.130 
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398 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 1,370.000 
399 07-2-1 Материјални расходи на граничните станици 7,705.600 
400 07-2-2 Надомести на личните доходи и други трим ања на 

функционерите 1,865.740 
401 07-2-2 Придонес за светската програма за храна WEP 3,260.000 
402 07-2-2 Трошоци на меѓународната соработка во водосто-

панството 450.000 
403 07-2-2 Надомести за работа на членовите на посебни ко-

мисии 180.000 
404 07-2-2 Трошоци за контрола на средствата за заштита на 

растенијата 70.000 
405 07-2-2 Трошоци за контрола на средствата за заштита на 

добитокот 23.000 
406 07-2-2 Трошоци на Југословенскиот комитет за меѓународна 

хидролошка програма 2,300.000 
407 07-2-2 Примена на мерки во граничниот појас во областа 

на ветеринарството и заштитата на растенијата 3,200.000 
408 07-2-2 Трошоци на меѓународната соработка во земјодел-

ството и шумарството 1,600.000 
409 07-2-2 Трошоци за одржување на седници на Комитетот 270.000 
410 07-2-2 За одржување н а семинари, курсеви и за подготву-

вање на прописи од областа на ветеринарството и 
заштитата на растенијата 1,000.000 

411 07-2-2 Надомест на надворешни соработници во областа на 
заштитата на растенијата на граничните премини 264.000 

412 07-2-2 За следење на движењето на карантински^« боле-
сти и на штетниците во областа на заштитата на 
растенијата 300.000 

413 07-2-2 Членарини за меѓународни организации (FAO) 6,799.000 
414 07-2-2 Надомест за работа подолга од полното работно 

време во областа на ветеринарството на граничните 
премини 290.000 

415 07-2-2 Надомест за работа подолга од полното работно вре-
ме во областа на заштитата на растенијата на гра-
ничните премини 470.000 

416 07-2-2 Признавање на новосоздадени сорти и одобрување 
за воведување во производството на семе од саден 
материјал 1,500.000 

417 07-2-2 Надомест на надворешни соработници за вршење ве-
теринарска контрола на границата 300.000 

418 07-2-2 За проверка и примена на нови технологии и техни-
ки во земјоделството и шумарството во согласност 
со политиката за економски развој во 1977 година 1,700.000 

419 07-2-2 Пресметување и печатење на упатства за спроведу-
вање на прописите и (мерките од надлежноста на 
федерацијата 800.000 

420 07-2-2 Одржување на саеми, изложби, советувања, сим-
позиуми и конгреси со цел за унапредување на зе-
мјоделството 1,250.000 

421 07-2-2 Следење, утврдување и спроведување соработка 
со земјите со кои постојат меѓудржавни комитети и 
комисии, а посебно со земјите во развој 800.000 

422 07-2-2 Набавка и дополнување на опрема 1,200.000 
423 07-2-2 Трошоци за утврдување на однесувањето на актив-

и т е супстанции на пестициди 300.000 
424 07-2-2 Придонес за Меѓународниот фонд за развој на зе-

мјоделството 5,400.000 
425 07-2-3 Работи во врска со народната одбрана 600.000 

Вкупно основна намена 07 65.665.870 

Основна намена 21 — Посебна сметка за финанси-
рање на интервенциите во земјоделството 

426 21-2-21 Средства за финансирање на компензацијата за 
вештачки ѓубрива 850,000.000 

427 21-2-21 Средства за финансирање на премиите и компенза-
циите во сточарството 1.200,000.000 
Вкупно основна намена 21 2.050,000.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 21 (позиции 396 до 427) 2.115,665.870 
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РЕКАПИТУЛАДИЈА НА РАЗДЕЛ 21 
СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

— Редовна дејност 
— Други намени 

29,474.130 
2.086,191.740 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 21 2.115,665.870 

РАЗДЕЛ 22. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА СООБРАЌАЈ 
И ВРСКИ 

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

428 07-2-1 Лични доходи во (редовната дејност 6,468.790 
429 07-2-1 Материјал™ расходи во редовната дејност 800.000 
430 07-2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 

функционерите 1,459.130 
431 07-2-2 Изработка на технички прописи 180.000 
432 07-2-2 Трошоци на меѓународната соработка 180.000 
433 07-2-2 Патни трошоци во странство 1,100.000 
434 , 07-2-2 Надомест за работе на членовите на комисиите 25.000 
435 07-2-2 Печатење на меѓународни дозволи во сообраќајот 50.000 
436 07-2-2 Набаека и дополнување на опрема 198.900 
437 07-2-2 Членарина за меѓународни организации 2,653.950 
438 07-2-2 Трошоци на учеството на стручњаци од Југорегиста-

рот во работи од интерес за федерацијата 600.000 
439 07-2-2 Надомест за одвоен живот од семејството 67.200 
440 07-2-2 Трошоци за седници на Комитетот 220.000 
441 07-2-3 За безбедност на пловидбата во поморскиот сообра-

ќа ј 28,000.000 
442 07-2-3 За безбедност на пловидбата во речниот сообраќај 36,000.000 
443 07-2-3 Работи во врска со народната одбрана 220.000 
444 07-2-3 Средства за работа на Геомагнетскиот институт врз работите од интерес за федерацијата 5,300.000 
445 07-2-3 Средства за покритие на обврските за повластено 

возење во патничкиот сообраќај 76,000.000 
Вкупно основна намена 07 159,522.970 

Основна намена 14 — Нестопански инвестиции 

446 14-2-21 Програма за модернизација за установите 

Вкупно основна! намена 14 

Вкупно Глава 1 

20,458.000 

20,458.000 

179 980.970 

Глава 2. Сојузна управа за цивилна воздуш-
на пловидба 
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

447 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 136,826.610 
448 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 1,700.000 
449 07-2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 

функционерите 556.910 
450 07-2-2 Трошоци на погоните 12,000.000 
451 07-2-2 Закупи 1,113.320 
452 07-2-2 Трошоци за користење на авиони 3,000.000 
453 07-2-2 Поштенско-телеграфокм и телефонски трошоци 13,500.000 
454 07-2-2 Надомести за работа ноќе и во деновите на држав-

ни празници и за продолжена работа 3,700.000 
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455 07-2-2 Надомести за надворешни соработници 583.000 
456 07-2-2 Трошоци за користеше возила 2,145.900 
457 07-2-2 Трошоци за осигурување 1,171.000 
458 07-2-2 Патни трошоци во зем јата 3,900.000 
459 07-2-2 Трошоци на печатницата 488.400 
460 07-2-2 Набавка на облека и обувки 1,820.800 
461 07-2-2 Патни трошоци во странство 744.150 
462 07-2-2 Членарина за меѓународни и други организации 1,108.200 
463 07-2-2 Набавка н а средства за обука и за заштита при ра-

ботата 577.910 
464 07-2-2 Трошоци по издадени гаранции 50.000 
465 07-2-2 Дополнување на инвентар 460.000 
466 07-2-2 Ч у в а њ е и обезбедување на имотот 775.000 
467 07-2-2 Трошоци на претставништвата во странство 815.400 
468 07-2-3 Трошоци во врска со народната одбрана 150.000 

Вкупно основна намена 07 187,186.600 

Основна намена 14 — Нестопански инвестиции 

469 14-2-21 Финансирање на програмата за интеграци ја на за -
едничките служби за водење н а цивилните и вое-
ните воздухоплови 144,224.000 

470 14-2-21 Финансирање на програмата за модернизација на 
заедничките служби за водење на цивилните и вое -
ните воздухоплови 115,400.000 
Вкупно основна намена 14 

Вкупно Глава 2 

259,624.000 

446,810.600 

Глава 3. Сојузна управа за радиоврска 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

471 07-2-1 Лични доходи во редовната де јност 10,310.320 
472 07-2-1 Матери јални расходи во редовната дејност 610.000 
473 07-2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 

i функционерите 440.820 
474 07-2-2 Надомести за работа подолга од полното работно 

време 100.000 
475 07-2-2 О д р ж у в а њ е на контролно-мерните центри 600.000 
476 07-2-2 Набавка и дополнување на опрема 165.000 
477 07-2-2 Трошоци на возниот п а р к 190.000 
478 07-2-2 Патни трошоци во зем јата 230.000 
479 07-2-2 Патни трошоци во странство 180.000 
480 07-2-2 Набавка на облека и обувки 15.000 
481 07-2-2 Изработка на стручно-техеички прописи, упатства 

и елаборати 20.000 
482 07-2-2 Информационо-документациона (обработка на пода-

тоци 280.000 
483 07-2-2 Обезбедување на контролно^мерниот центар Доба-

новци 150.000 
484 07-2-3 Работи во в р с к а со народната одбрана 260.000 

Вкупно основна намена 07 13,551.140 

485 

Основна намена 14 — Нестопанска! инвестиции 

14-2-21 Финансирање на програмата за разво ј на контрол-
но-мерните центри за радиоврски 

Вкупно основна намена 14 

Вкупно Глава 3 

В К У П Н О Р А З Д Е Л 22 (позиции 428 до 485) 

4,824.000 

4,824.000 

18,375.140 

645,166.710 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 22 
СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА СООБРАЌАЈ И ВРСКИ 

— Редовна дејност 156,715.720 
— Други намени 488,450.990 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 22 645,166.710 

РАЗДЕЛ 23. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ТУРИЗАМ 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

486 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 1,594.560 
487 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 253.000 
488 07-2-2 Надомести на личните доходи на функционерите 816.200 
489 07-2-2 Трошоци за одржување седници на Комитетот 200.000 
490 07-2-2 Трошоци за меѓународни преговори и средби 143.000 
491 07-2-2 Патни трошоци во странство 164.450 
492 07-2-2 Членарини за меѓународни организации 1,350.000 
493 07-2-3 Средства за туристичка пропаганда 72,737.500 

Вкупно основна намена 07 77,258.710 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 23 (позиции 486 до 493) 77,258.710 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 23 
СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ТУРИЗАМ 

— Редовна дејност 1,847.560 
— Други намени 75,411.150 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 23 77,258.710 

РАЗДЕЛ 24. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЕКОНОМ-
СКА СОРАБОТКА СО ЗЕМЈИТЕ ВО РАЗВОЈ 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

494 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 2,685.600 
495 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 600.000 
496 07-2-1 Надомести на личните доходи и други примања на 

функционерите 1,665.000 
497 07-2-2 Надомести за надворешни соработници 113.000 
498 07-2-2 Надомести з а одвоен живот од семејството 35.000 
499 07-2-2 Патни трошоци во странство 750.000 
500 07-2-2 Трошоци з а меѓународна соработка 170.000 
501 07-2-2 Трошоци за седници на Комитетот и н а Управниот 

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

502 07-2-2 Набавка на опрема 330.000 
503 07-2-2 Закупи на деловни простории 545.290 
504 07-2-2 Претплата на публикации на одделни институции 70.000 

Вкупно основна намена 07 7,063.890 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 24 (позиции 494 до ]504) ј 7,063.890 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 24 
СОЈУЗЕН КОМИТЕТ З А ЕКОНОМСКА СОРАБОТ-
К А СО ЗЕМЈИТЕ ВО Р А З В О Ј 

— Редовна дејност 3,285.600 
— Други намени 3,778.290 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 24 7,063.890 
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РАЗДЕЛ 25. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ТРУД И 
ВРАБОТУВАЊЕ 

Глава 1. Комитет 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

07-2-1 Лични доходи во (редовната дејност 5,300.000 
07-2-1 Матери јал™ расходи во редовната дејност 320.000 
07-2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 

функционерите 1,728.440 
07-2-2 Надомести за одвоен живот од семејството 69.600 
07-2-2 Патни трошоци во странство 544.500 
07-2-2 Патни трошоци во земјата 280.500 
07-2-2 Патни трошоци на странски стручњаци и на дома-

шни што ги придружуваат, трошоци во врс-
ка со состаноци и преговори со странски делега-
ции, со дипломатски и други претставници 150.000 

07-2-2 Трошоци за издавање на извештаи на Инспекцијата 
на трудот 160.000 

07-2-2 Членарина за меѓународни организации 5,228.000 
07-2-2 Трошоци за одржување на седници на Комитетот 242.000 
07-2-2 Превод на материјали од странски јазици 55.000 
07-2-2 Набавка и одржување на опремата 55.000 
07-2-2 Набавка на стручна литература 33.000 
07-2-3 Финансирање на активностите спрема југословен-

ските работници н а (работа во странство 13,440.000 
07-2-3 Средства за првомајски награди 912.000 
07-2-3 Работи во врска со народната одбрана 30.000 

Вкупно основна намена 07 28,548.040 

Вкупно глава 1. 28,548.040 

Глава 2. Сојузно биро за работите на вра-
ботувањето 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

521 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 11,002.800 
522 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 1,658.000 
523 07-2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 

функционерите 640.160 
524 07-2-2 Материјални трошоци на постојаните југословенско-

странски комисии , 623.000 
525 07-2-2 Надомест за одвоен живот на социјалните работни-

ци во странство, како и трошоци за упатување на 
тие работници во странство 3,900.000 

526 07-2-2 Трошоци за печатење и издавање на билтени и из-
вештаи 230.000 

527 07-2-2 Службени патувања во земјата 300.000 
528 07-2-2 Членарина за здружението „Човек и занимање" 80.000 
529 07-2-2 Надомести за надворешни соработници 180.000 
530 07-2-2 Надомести з а работа подолга од полното работно 

време и за ноќна работа 21.000 
531 07-2-2 Патни трошоци во странство 750.000 
532 07-2-2 Набавка на стручна литература 35.000 
533 07-2-2 Набавка и дополнување на опрема 100.000 
534 07-2-3 Работи во врска со народната одбрана 115.000 

Вкупно основна намена 07 19,634.960 

Вкупно глава 2. 19,634.960 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 25 ^позиции 505 до 534) 48,183.000 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 25 
СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ТРУД И ВРАБОТУВАЊЕ 

I— Редовна дејност 18,280.800 
— Други намени 29,902.200 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 25 48,183.000 

РАЗДЕЛ 26. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА П Р А Ш А Њ А 
Н А Б О Р Ц И Т Е И ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

535 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 3,349.250 
536 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 304.750 
537 07-2-3 Надомести на личните доходи и други примања на 

функционерите 700.660 
538 07-2-2 Патни трошоци во странство 63.700 
539 07-2-2 Патни трошоци во земјата 60.000 
540 07-2-2 Преведување на инвалидски и други исправи и ма-

теријали од странски јазици 37.000 
541 07-2-2 Трошоци за одржување на седници на Комитетот 198.000 
542 07-2-2 Проверка на програмата за пресметка на обврските 

на федерацијата за пензиите на борците 1,000.000 
543 07-2-2 Набавка и дополнување на опрема 33.000 
544 07-2-3 Уредување на гробовите и гробиштата на југосло-венските борци 12,500.000 

Вкупно основна намена 07 18,246.360 

Основна намена 10 — Наменски дополнителни 
средства 

545 10-2 Средства за инвалидски иринадлежности на воени-
те инвалиди 2.374,000.000 

546 10-2 Средства за здравствена заштита на воените инва-
лиди 570,000.000 

547 10-2 Средства за бојречки додаток 66,100.000 
548 10-2 Средства за бенефицирани пензии (без воени пен-

зии) во смисла на одредбите од Законот за обврските 
на федерацијата за пензиите на борците 7.104,600.000 

549 10-2 Надомест на носителите на ^Партизанска спомени-
ца 1941" и други одликувања 168,000.000 

550 10-2 Инвалидски иринадлежности на корисниците во 
странство 24,000.000 
Вкупно основна намена 10 10.306,700.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 26 (позиции 535 до 550) 10.324,946.360 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 26. 
СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА П Р А Ш А Њ А НА Б О Р Ц И -
ТЕ И ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ 

— Редовна дејност 3,654.000 
— Други намени 10.321,292.360 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 26 10.324,946.360 

РАЗДЕЛ 27. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ З А ЗДРАВ-
СТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

551 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 11,317.340 
552 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 260.500 
553 07-2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 

функционерите 852.240 
554 07-2-2 Патни трошоци во странство 242.000 
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555 07-2-2 Патни трошоци во земјата 240.000 
556 07-2-2 Патни трошоци на странски стручњаци и домашни 

што ги придружуваат, трошоци во врска со состано-
ците и преговорите со странски делегации, со дипло-
матски и други претставници 220.000 

557 07-2-2 Надомести за работа на членовите на постојаните 
стручни комисии 220.000 

558 07-2-2 Трошоци за одржување на седници на Комитетот и 
на неговите тела з а подготвување на здравството за 
општонародна одбрана 240.000 

559 07-2-2 Определени работи од областа на фармацевтската 
служба и на медицинското снабдување од интерес 
за федерацијата, што ќе се договараат со соодветни 
стручни институции 600.000 

560 07-2-2 Набавка и дополнување на опрема 200.000 
561 07-2-2 Набавка на стручна литература 22.000 
562 07-2-2 Надомест на работниците со неполно работна време 

и на надворешните соработници во врска со врше-
њето на санитарен надзор на граница 550.000 

563 07-2-2 Надомести за работа подолга од полното работно 
време во врска со вршењето на санитарен надзор 
на граница 220.000 

564 07-2-2 Закуп и одржување на деловни простории за гра-
ничниот санитарен надзор 300.000 

565 07-2-2 Набавка на службена облека за граничните сани-
тарни инспектори 60.000 

566 07-2-2 Трошоци за заштита на земјата од внесување и ш и -
рење на заразни болести 1,380.000 

567 07-2-2 Трошоци за анализа на мостри на животни намир-
ници и предмети за општа употреба 3,500.000 

568 07-2-2 Трошоци за анализа на лекови 250.000 
569 07-2-2 Трошоци во врска со вршењето на санитарен над-

зор на граница 550.000 
570 07-2-2 Трошоци за лекување на странци во Југославија 800.000 
571 07-2-2 Заштита од јонизирачки зрачења 2,329.500 
572 07-2-2 Определени работи од областа на здравствената за-

штита од непосреден! интерес за остварување на 
функциите на федерацијата , што ќе се договорат со 
Сојузниот завод за здравствена заштита 5,170.000 

573 07-2-2 Материјално обезбедување и сместување на бегалци 2,300.000 
574 07-2-2 Трошоци за издавање на Југословенската фармако-

пеја на македонски и словенечки јазик 200.000 
575 07-2-2 Набавка на опрема 570.000 
576 07-2-3 Работи во врска со народната одбрана 65.000 

Вкупно основна намена 07 32,658.580 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 27 (позиции 551 до 576) 32,658.580 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 27. 
СОЈУЗЕН КОМИТЕТ З А ЗДРАВСТВО И СОЦИЈА-
ЛНА ЗАШТИТА 

— Редовна дејност 11,577.840 
— Други намени 21,080.740 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 27. 32,658.580 

РАЗДЕЛ 28. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА НАУКА И 
КУЛТУРА 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

577 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 1,352.000 
578 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 300.000 
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579 07-2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 
функционерите 637.000 

580 07-2-2 Трошоци за репрезентација 12.000 
581 07-2-2 Трошоци за седници на Комитетот 260.000 
582 07-2-2 Трошоци за 'преведување на материјали од стран-

ски јазици и на странски јазици 30.000 
583 07-2-2 Трошоци на работните групи и надомести за над-

ворешни соработници 45.000 
584 07-2-2 Патни трошоци во странство 126.000 
585 07-2-2 Учество во финансирање на меѓународните соста-

ноци и други потфати 1,200.000 
586 07-2-2 Дополнување и замена на опрема 120.000 
587 07-2-3 Извршување на програмата за работа на Музејот / 1 1 

на револуцијата на народите и народностите на Ј у -
гославија 4,780.000 

588 07-2-3 Извршување на програмата за работа на Архивот 
на Југославија 9,435.000 

589 07-2-3 Дотација за Фондот за унапредување на ликовните 
уметности „Моша Пијаде" 870.000 

590 07-2-3 Награди на Антифаштиетичкото веќе на народното 
ослободување на Југославија 1,500.000 

591 07-2-3 Рабти во врска со народната одбрана 20.000 
Вкупно основна намена 07 20,687.000 

Основна намена 14 — Нестопански инвестиции 

592 14-2-21 Изградба на зграда на Музејот на револуцијата 
на народите и народностите на Југославија 44,000.000 

Вкупно основна намена 14 44,000.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 28 (позиции 577 до 592) 64,687.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 28. 
СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА НАУКА И КУЛТУРА 

— Редовна дејност 1,652.000 
— Други намени 63,035.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 28 64,687.000 

РАЗДЕЛ 29. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ИНФОРМА-
ЦИИ 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

593 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 13,459.000 
594 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 410.000 
595 07-2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 

функционерите 1,293.000 
596 07-2-2 Претплати на печат, списанија и публикации 500.000 
597 07-2-2 Ноштенско-телеграфски и телефонски трошоци 426.000 
598 07-2-2 Трошоци за престој на странски гости и публици-

сти 1,750.000 
599 07-2-2 Државни посети — странски новинари во придру-

жба 1,400.000 
600 07-2-2 Издавање на билтени и трошоци за одржување на 

конференции за печат и издавачка дејност врза-
на за работата на Сојузниот извршен совет 2,000.000 

601 07-2-2 Извршување на програмата за меѓународни врски 
на Сојузот на новинарите на Југославија 465.000 

602 07-2-2 Трошоци за соработка на мултилатерален план во 
областа на информирањето помеѓу неврзаните земји 
и земјите во развој 170.000 

603 07-2-2 Дополнување и замена на опрема 880.000 
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604 

605 

606 

607 

608 
609 

07-2-3 

07-2-3 

07-2-3 

07-2-3 

07-2-3 
07-2-3 

Издавачка дејност, актуелни пишани информации, 
откуп на изданија за Југославија на странски јази-
ци, информативно-документарни филмови, фото-
-информации, изложби, посебни акции, оперативен 
фонд црн Комитетот и трошоци за транспорт на 
инфрматиенонпрооаганден материјал 15,000.000 
Откуп на периодични публикации наменети за 
странство 28,000.000 
Радио-протрама за странство, размена на радио-
емисии и ТВ-стории со странство, новинско-аген-
циски услуги и изработка на филмски новости 125,000.000 
Информативно-пропагандна и културно-забавна 
дејност наменета за нашите работници и иселеници 
во странство 11,500.000 
Меѓународен црес-центар во Белград, 4,000.000 
Работи во врска со народната одбрана 10,800.000 
Вкупно основна намена 07 216,973.000 

Основна намена 14 — Нестопански инвестиции 

610 14-2-21 Изградба и модернизација на техничката база на 
Радио- Југос лави ј а 

Вкупно основна намена 14 

35,031.000 

35,031.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 29 (позиции 593 до 610) 252,004.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 29. 
СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ИНФОРМАЦИИ 

— Редовна дејност 
— Други намени 

13,869.000 
238,135.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 29 252,004.000 

РАЗДЕЛ 30. СОЈУЗЕН 
ДАБСТВО 

КОМИТЕТ ЗА ЗАКОНО-

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

611 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 3,854.260 
612 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 250.000 
613 07-2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 

функционерите 826.770 
614 07-2-2 Надомести за одвоен живот од семејството 33.600 
615 07-2-2 Превод и препис на стручен материјал 20.000 
616 07-2-2 Патни трошоци во земјата на членови на Комите-

тот и на неговите тела 600.000 
617 07-2-2 Трошоци за репрезентација 4.800 
618 07-2-2 Набавка на опрема 60.000 

Вкупно основна намена 07 
5,649.430 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 30 (позиции 611 до 618) 5,649.430 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 30. 
СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО 

•— Редовна дејност 
•— Други намени 

4,104.260 
1,545.170 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 30 5,649.430 
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РАЗДЕЛ 31. СОЈУЗНА УПРАВА ЗА ЦАРИНИ 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

619 07-2-1 Линии доходи во редовната дејност 408,201.900 
620 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност на Со-

јузната управа за царини 4,800.000 
621 07-2-1 Материјални расходи BIO редовната дејност на ца -

ринарниците 25,243.000 
622 07-2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 

функционерите 1,083.320 
623 07-2-2 Закупи 4.800.000 
624 07-2-2 Надомести на штета според чл. 252, 283 и 356 од 

Царинскиот закон 126.000 
625 07-2-2 Патни трошоци во странство 440.000 
626 07-2-2 Членарина за меѓународни организации 422.210 
627 07-2-2 Надомести за работа во недела, ноќе и во денови на 

државни празници 6,600.000 
628 07-2-2 Надомести за работа врз царинење надвор од седи-

штето на царинарницата 2,457.000 
629 07-2-2 Одржување на З1ради, р а с т и и други објекти 3,000.000 
630 07-2-2 Трошоци на Советот на царинската (служба 100.000 
631 07-2-2 Набавка на облака и обувки 7,843.000 
632 07-2-2 Набавка на патнички автомобили 1,320.000 
633 07-2-2 Трошоци за работа и одржување на Електронскиот 

сметачки центар 8,000.000 
634 07-2-2 Трошоци за посебни мерки на контролата 1,980.000 
635 07-2-2 Трошоци за интернат 695.000 
636 07-2-2 Трошоци на Заедницата за самозаштита 3,900.000 
637 07-2-2 Надомест за прекувремена работа во ц а р и н а р н и ц и ^ 1,000.000 
638 07-2-2 Награди за откривање на царински прекршоци 1,000.000 
639 07-2-3 Работи во врска со народната одбрана 1,000.000 

Вкупно основна намена 07 484,011.430 

Основна намена 14 — Нестопански инвестиции 

640 14-2-21 Средства според програмата за модернизација 96,000.000 

Вкупно основна намена 14 96,000.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 31 (позиции 619 до 640) 580,011.430 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 31. 
СОЈУЗНА УПРАВА ЗА ЦАРИНИ 

— Редовна дејност 438,244.900 
— Други намени 141,766.530 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 31 580,011.430 

РАЗДЕЛ 32. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО 
ПЛАНИРАЊЕ 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

641 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 15,905.560 
642 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 2,500.000 
643 07-2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 

функционерите 4,273.730 
644 07-2-2 Патни трошоци во странство 374.000 
645 07-2-2 Надомести за надворешни соработници и трошо-

ци за анкети 250.000 
646 07-2-2 Набавка и дополнување на опрема 1,960.000 
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647 07-2-2 Надомест за работа подолга од полното работно 
време 320.000 

648 07-2-2 Одржување на просториите на Заводот 1,000.000 
649 07-2-2 Изработка на експертизи и други документи 600.000 
650 07-2-3 Работи во врска со народната одбрана 100.000 

Вкупно основна намена 07 27,283.290 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 32 (позиции 641 до 650) 27,283.290 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 32. 
СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИ-
Р А Њ Е 

— Редовна дејност 18,405.560 
— Други намени 8,877.730 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 32 27,283.290 

РАЗДЕЛ 33. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА МЕЃУНАРОДНА 
НАУЧНА, ПРОСВЕТНО -КУЛТУРНА И ТЕХНИЧ-
КА СОРАБОТКА 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

651 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 11,647.000 
652 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 1,300.000 
653 07-2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 

функционерите 1,390.000 
654 07-2-2 Дополнување и замена на опрема 600.000 
655 07-2-2 Уредување и опремување н а деловниот простор 2,000.000 
656 07-2-2 Членарини за меѓународни организации 42,714.000 
657 07-2-2 Придонес за Претставништвото на ООН во Југосла-

вија 3,700.000 
658 07-2-3 Трошоци за редовно школување, специјализација и 

студиски престој на странски граѓани во Југосла-
вија 42,000.000 

659 07-2-3 Трошоци за подготовка за заминување на стручња-
ци, партиципации во платите на југословенските 
стручњаци и помош во организирањето на Центар 
за обука на кадри во земјите во развој 15,000.000 

660 07-2-3 Изработка на студии, експертизи, техничка доку-
ментација, публикации, меѓународни семинари, по- ~ 
себни курсеви за земјите во развој и изработка на 
филмови 5,000.000 

661 07-2-3 Културно-просветна соработка со земјите во развој 7,000.000 
662 07-2-3 Меѓународен семинар „Универзитетот денес" — 

учество на претставници од земјите во развој 105.000 
663 07-2-3 Меѓународни преговори и заседанија на мешовити 

комисии, патни трошоци во земјата и странство 3,800.000 
664 07-2-3 Партиципација во платите н а наставниците што 

одржуваат настава за децата на југословенски ра-
ботници привремено вработени во земјите на З а -
падна Европа 32,000.000 

665 07-2-3 Преведување и умножување н а елаборати, извеш-
таи, анализи и други материјали 500.000 

666 07-2-3 Надомест за здравствени услуги дадени на персо-
налот на Претставништвото на ООН во Југославија 70.000 

667 07-2-3 Надомест за вршење на определени работи од над-
лежност на федерацијата од страна на Југословен-
скиот библиографски институт 660.000 

668 07-2-3 Информативна дејност 1,000.000 
669 07-2-3 Центар за насочување и организација на меѓусеб-

ната соработка на неврзаните земји на подрачје-
то на науката и технологијата 8,500.000 
Вкупно основна намена 07 178,986.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 33 (позиции 651 до 669) 178,986.000 
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РЕКАПИТУЈ1 А Д И Ј А НА Р А З Д Е Л 33 
С О Ј У З Е Н ЗАВОД З А МЕЃУНАРОДНА, Н А У Ч Н А 
П Р О С В Е Т Н О - К У Л Т У Р Н А И Т Е Х Н И Ч К А СОРА-
Б О Т К А 

— Редовна дејност 
— Други намени 

12,947.000 
166,039.000 

В К У П Н О Р А З Д Е Л 33 178,986,000 

Р А З Д Е Л 34 С О Ј У З Е Н ЗАВОД З А С Т А Т И С Т И К А 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

670 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 56,605.060 
671 07-2-1 Матери јални расходи во редовната дејност 5,700.000 
672 07-2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 

функционерите 678.400 
673 07-2-2 Противпожарна и хигиенско-техничка заштита 50.000 
674 07-2-2 Патни трошоци во странство 255.000 
675 07-2-2 Членарина за меѓународни организации 7.500 
676 07-2-2 Трошоци за статистички и с т р а ж у в а њ а 3,500.000 
677 07-2-2 Амортизација на машини за автоматска обработка 

на податоци 8,000.000 
678 07-2-2 Трошоци на Центарот за автоматска обработка н а 

податоци 2,400.000 
679 07-2-2 З а к у п на машини за автоматска обработка на пода-

тоци 1,762.200 
680 07-2-2 Трошоци врзани за остварување на приходите од из -

давачка дејност 3,600.000 
681 07-2-2 Трошоци за обезбедување на зградата 220.000 
682 07-2-2 О д р ж у в а њ е на зградите и инвентарот 1,200.000 
683 07-2-2 Трошоци за п о с т д и п л о м е ц настава" во областа на 

статистиката _ 450.000 
684 07-2-3 Работи во врска со народната одбрана 150.000 

Вкупно основна намена 07 

В К У П Н О Р А З Д Е Л 34 (позиции 670 до 684) 

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А НА Р А З Д Е Л 34 
С О Ј У З Е Н ЗАВОД З А С Т А Т И С Т И К А 

— Редовна дејност 
— Други намени 

84,578.160 

84,578.160 

62,305.060 
22,273.100 

В К У П Н О Р А З Д Е Л 34 

Р А З Д Е Л 35. С О Ј У З Е Н 
ЗАВОД 

Х И Д Р О М Е Т Е О Р О Л О Ш К И 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

685 07-2-1 Лични доходи во (редовната дејност 
686 07-2-1 Матери јални расходи во редовната дејност 
687 07-2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 

функционерите 
688 07-2т2 Надомести за работа во недела, ноќе и во денови н а 

д р ж а в н и празници 
689 07-2-2 Надомест на Радио-Белград за емитирање на водо-

стојот н а Дунав 
690 07-2-2 Патни трошоци во странство 
691 07-2-2 Членарини за меѓународни организации 
692- 07-2-2 Трошоци врзани за остварување на приходите од 

издавачка дејност 

45,488.870 
4,000.000 

627.010 

1,700.000 

800.000 
250.000 

3,765.790 

350.000 

84,578.160 
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693 07-2-2 Дополнување на опрема 200.000 
694 07-2-2 Печатење на Годишник на атласот на климата и 

на други стручни публикации 1,000.000 
695 07-2-2 Одржување на зградите и инвентарот 2,800.000 
696 07-2-2 Патни трошоци во земјата 700.000 
697 07-2-2 Набавка на облека и обувки 386.000 
698 07-2-2 Трошоци за телекомуникациони врски 3,900.000 
699 07-2-2 Одружување на моторни возила и горивр 257.000 
700 07-2-2 Закупи за деловни простории 1,497.000 
701 07-2-3 Трошоци за школување на хидрометеоролошки ка -

дри 260.000 
702 07-2-3 Работи во врска со народната одбрана 130.000 

Вкупно основна намена 07 
68,111.670 

703 

Основна намена 14 — Нестопански инвестиции 

14-2-21 Набавка н а опрема за модернизација на службата 
на МПВ според програма 

Вкупно основна намена 14 

25,756.000 

25,756.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 35 ((позиции 685 до 703) 93,867.670 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 35 
СОЈУЗЕН ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД 

— Редовна дејност 
— Други намени 

49,488.870 
44,378.800 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 35 93,867.670 

РАЗДЕЛ 36. ЈУГОСЛОВЕНСКИ ЗАВОД ЗА 
СТАНДАРДИЗАЦИЈА 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

704 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 
705 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 
706 07-2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 

функционерите 
707 07-2-2 Надомести за надворешни соработници 
708 07-2-2 Трошоци за изработка и дистрибуција на југосло-венските стандарди и технички прописи 
709 07-2-2 Преведување на југословенските стандарди на ја -

зиците на народите на Југославија 
710 07-2-2 Членарина за меѓународни организации 
711 07-2-2 Набавка на опрема во врска со преведувањето на 

југословенските стандарди 
712 07-2-2 Трошоци за .репрезентација 

Вкупно основна намена 07 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 36 (позиции 704 до 712) 

11,979.070 
1,130.000 

640.770 
66.000 

6,400.000 

2,300.000 
1,048.000 

820.000 
10.200 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 36 
ЈУГОСЛОВЕНСКИ ЗАВОД ЗА СТАНДАРДИЗА-
ЦИЈА 

— Редовна дејност 
— Други намени 

24,394.040 

24,394.040 

13,109.070 
11,284.970 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 36 24,394.040 
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РАЗДЕЛ 37. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА ПАТЕНТИ 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

713 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 7,811.000 
714 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 500.000 
715 07-2-2 Надомести за лични доходи и други примаша на 

функционерите 415.830 
716 07-2-2 Трошоци за печатење на патентни списи 900.000 
717 07-2-2 Патни трошоци во странство 160.000 
718 07-2-2 Набавка и дополнување на опрема 1,200.000 
719 07-2-2 Печатење на латентен гласник 260.000 
720 07-2-2 Изработка на обрасци и материјали за фотокопирање 170.000 
721 07-2-2 Повластици за определена категорија лица 10.000 
722 07-2-2 Прием и испраќање на патентна документација 150.000 
723 07-2-2 Трошоци за издавачка дејност 30.000 
724 07-2-2 Трошоци за преведување на меѓународната патен-

тна документација 20.000 
725 07-2-2 Трошоци за печатење на меѓународната патентна 

документација 200.000 
726 07-2-2 Трошоци за стручни советувања 20.000 
727 07-2-2 Средување на архивската граѓа 10.000 
728 07-2-2 Набавка на непатентна литература за Центарот за 

патентна документација и информации 150.000 
729 07-2-3 Работи во врска со народната одбрана 40.000 

Вкупно основна намена 07 12,046.830 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 37 (позиции 713 до 729) 12,046.830 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 37 
СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА ПАТЕНТИ 

— Редовна дејност 
— Други намени 

8,311.000 
3,735.839 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 37 12,046.830 

РАЗДЕЛ 38 СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА МЕРИ И 
СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

730 
731 
732 

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

Лични доходи во редовната дејност 
Материјални расходи во редовната дејност 
Надомести на личните доходи и други примања 
на функционерите 

28,222.800 
2,700.000 

419.220 
733 07-2-2 Закуни 262.400 
734 07-2-2 Набавка на лабораториска опрема и друг инвентар 5,000.000 
735 07-2-2 Трошоци за унапредување на службата 140.000 
736 07-2-2 Трошоци за организирање н а состаноци 75,000 
737 07-2-2 Членарини за меѓународни организации 298.330 
738 07-2-2 Патни трошоци во земјата 720.000 
739 07-2-2 Патни трошоци во странство 165.000 
740 07-2-2 Трошоци за меѓународна соработка 46.000 
741 07-2-2 Трошоци за издавање на публикации 450.000 
742 07-2-2 Трошоци за тековно одржување н а зградите 450.000 
743 07-2-2 Трошоци за одржување на товарните возила 250.000 
744 07-2-2 Трошоци за репрезентација 8.000 
745 07-2-2 Набавка на стручни публикации и литература 10.000 
746 07-2-2 Механографска обработка на податоците 50.000 
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747 07-2-2 Трошоци за преведување на ј азиците на народите 
и народностите на Југослави ја на странски и од 
странски ј а зици 50.000 

748 07-2-3 Работи во врска со народната одбрана 100.000 
Вкупно основна намена 07 39,416.750 

В К У П Н О Р А З Д Е Л 38 (позиции 730 до 748) 39.416.750 

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А НА Р А З Д Е Л 38 
С О Ј У З Е Н ЗАВОД З А М Е Р И И С К А П О Ц Е Н И 
МЕТАЛИ 

— Редовна дејност 30,922.800 
— Други намени 8,493.950 

В К У П Н О Р А З Д Е Л 38 39,416.750 

Р А З Д Е Л 39. С О Ј У З Е Н Г Е О Л О Ш К И ЗАВОД 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

749 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 1,664.680 
750 07-2-1 Матери јални расходи во редовната дејност 130.000 
751 07-2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 

функционерите 218.300 
752 07-2-2 Трошоци на постојаната делегација за соработка со 

СЕВ за геологија 160.000 
753 07-2-2 Трошоци на Југословенскиот комитет за меѓународ-

на програма за геолошка корелаци ја 300.000 
754 07-2-2 Изработка и печатење на комплексна геолошка 

карта н а Југослави ја 3,000.000 
755 07-2-2 Трошоци на Комисијата за комплексна геолошка 

карта на Југослави ја 50.000 
Вкупно основна намена 07 5,522.980 

В К У П Н О Р А З Д Е Л 39 (позиции 749 до 755) 5,522.980 

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А Н А Р А З Д Е Л 39 
С О Ј У З Е Н Г Е О Л О Ш К И ЗАВОД 

— Редовна дејност 1,794.680 
— Други намени 3,728.300 

В К У П Н О Р А З Д Е Л 39 5,522.980 

РАЗДЕЛ 40. ЈУГОСЛОВЕНСКА К О М И С И Ј А З А СО-
Р А Б О Т К А СО О Р Г А Н И З А Ц И Ј А Т А НА О Б Е Д И Н Е -
ТИТЕ Н А Ц И И З А ПРОСВЕТА, Н А У К А И К У Л Т У -
РА (UNESCO) 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

756 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 1,255.000 
757 07-2-1 Матери јални расходи во редовната дејност 147.000 
758 07-2-2 Соработка со органите на UNESCO 420.000 
759 07-2-2 Трошоци за соработка со неврзаните земји 312.000 
760 07-2-2 Европска соработка 200.000 
761 07-2-2 Трошоци за р е а л и з а ц и ј а н а меѓународни проекти 497.000 
762 07-2-2 Трошоци за работа на Комисијата , на одбори и на 

други тела 324.000 
763 07-2-2 Патни трошоци во странство . 340.000 
764 07-2-2 Информативна дејност н а Комисијата за UNESCO 400.000 
765 07-2-2 Дополнување и замена на одрема 22.000 
766 07-2-2 Членарини за меѓународни организации 7,997.000 
767 07-2-3 Работи во врска со народната одбрана 20.000 

Вкупно основна намена 07 11,934.000 

В К У П Н О Р А З Д Е Л 40 (позиции 756 до 767) 11,934.000 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 40. 
ЈУГОСЛОВЕНСКА КОМИСИЈА ЗА СОРАБОТКА 
СО ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ОБЕДИНЕТИТЕ 
НАЦИИ ЗА ПРОСВЕТА, НАУКА И КУЛТУРА 
UNESCO 

— Редовна дејност 1,402.000 
— Други намени • 10,532.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 40 11,934.000 

РАЗДЕЛ 41. ЈУГОСЛОВЕНСКА КОМИСИЈА ЗА 
СОРАБОТКА СО МЕЃУНАРОДНИОТ ФОНД НА 
ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ 
ЗА ПОМОШ НА ДЕЦАТА (UNICEF) 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
а организации 

768 07-2-2 Патни трошоци во земјата и престој на странски 
функционери 166.000 

769 07-2-2 Патни трошоци во странство 116.000 
770 07-2-2 Печатење на билтени 18.400 
771 07-2-2 Придонес за UNICEF 4,166.220 
772 07-2-2 Обврски според програмата на UNICEF 300.000 

Вкупно основна намена 07 4,766.620 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 41 (позиции 768 до 772) 4,766.620 

РЕК АНИТУ ЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 41. 
ЈУГОСЛОВЕНСКА КОМИСИЈА ЗА СОРАБОТКА 
СО МЕЃУНАРОДНИОТ ФОНД НА ОРГАНИЗА-
ЦИЈАТА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ЗА ПОМОШ 
НА ДЕЦАТА (UNICEF) 

— Редовна дејност ' — 
— Други намени 4,766.620 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 41 4,766.620 

РАЗДЕЛ 42. ЈУГОСЛОВЕНСКА КОМИСИЈА ЗА 
СОРАБОТКА СО МЕЃУНАРОДНИТЕ ЗДРАВСТВЕ-
НИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

773 07-2-2 Патни трошоци во земјата 132.000 
774 07-2-2 Патни трошоци во странство 157.300 
775 07-2-2 Членарина за меѓународни организации 9,175.300 
776 07-2-2 Обврски на Југославија како членка на Светската 

здравствена организација 160.000 

Вкупно основна намена 07 9,624.600 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 42 (позиции 773 до 776) 9,624.600 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 42 
ЈУГОСЛОВЕНСКА КОМИСИЈА ЗА СОРАБОТКА 
СО МЕЃУНАРОДНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ 
— Редовна дејност — 
— Други намени 9,624.600 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 42 < 9,624.600 
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РАЗДЕЛ 43.' ЈУГОСЛОВЕНСКА КОМИСИЈА ЗА 
ЗАШТИТА ОД ЗАГАДУВАЊЕ НА МОРИЊАТА И 
ВОДИТЕ НА ВНАТРЕШНИТЕ ПЛОВНИ ПАТИШТА 

! 
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

777 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 63.000 
778 07-2-2 Патни трошоци во странство 40.000 
779 07-2-2 Изработка на материјали од советувања 50.000 
780 07-2-2 Надомест за надворешни соработници 28.000 

Вкупно основна намена 07 181.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 43 (позиции 777 до 780) 181.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 43. 
' ЈУГОСЛОВЕНСКА КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА ОД 
ЗАГАДУВАЊЕ НА МОРИЊАТА И ВОДИТЕ НА 
ВНАТРЕШНИТЕ ПЛОВНИ ПАТИШТА 

— Редовна дејност 63.000 
— Други намени 118.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 43 181.000 

РАЗДЕЛ 44. УПРАВА ЗА ПЕРСОНАЛНИ РАБОТИ 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

781 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 724.830 
782 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 77.000 
783 07-2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 

функционерите 442.020 
784 07-2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 

функционерите на располагање и на лицата со по-
себен статус 1,137.000 

Вкупно основна намена 07 2,380.850 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 44 (позиции 781 до 784) 2,380.850 

РЕКАПИТУЛАДИЈА НА РАЗДЕЛ 44. 
УПРАВА ЗА ПЕРСОНАЛНИ РАБОТИ 

— Редовна дејност 801.830 
— Други намени 1,579.020 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 44 * 2,380.850 

РАЗДЕЛ 45. СЕРВИС ЗА О Д Р Ж У В А Њ Е НА ОБ-
ЈЕКТИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА 
НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

785 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 34,749.980 
786 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 778.300 
787 07-2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 

функционерите - 212.000 
788 07-2-2 Трошоци за одржување на објектите и опремата 28,000.000 
789 07-2-2 Трошоци за одржување и унапредување на лов-ството 17,000.000 
790 07-2-2 Надомест за надворешни соработници 1,000.000 
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791 07-2-2 Надомест за работа подолга од полното работно 
време и ноќна работа 3,500.000 

792 07-2-3 Работи во врска со народната одбрана 53.130 
Вкупно основна намена 07 85,293.410 

Основна намена 14 — Нестопанска! инвестиции 
793 14-2-21 Набавка на опрема и возила 12,000.000 
794 14-2-21 Градежни работи 175,757.000 

Вкупно основна намена 14 187,757.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 45 (позиции 785 до 794) 273,050.410 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 45. 
СЕРВИС ЗА О Д Р Ж У В А Њ Е НА О Б Ј Е К Т И Т Е ЗА 
ПОТРЕБИТЕ НА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА НА СОЈУЗ-
НИТЕ ОРГАНИ 

— Редовна дејност 35,528.280 
— Други намени 237,522.130 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 45 273,050.410 

РАЗДЕЛ 46. СЕРВИС ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ 
И СМЕТКОВОДСТВЕНИ РАБОТИ НА СОЈУЗНИТЕ 
ОРГАНИ НА УПРАВАТА И СОЈУЗНИТЕ ОРГА-
НИЗАЦИИ 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

795 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 30,301.950 
796 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 2,910.000 
797 07-2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 

функционерите 212.000 
798 07-2-2 Трошоци за франкирање на поштата 1,100.000 

.799 07-2-2 Резервни делови за печатарски машини и репрома-
теријал 300.000 

800 07-2-2 Надомест за работа подолга од полното работно вре-
ме и ноќна работа 1,050.000 

801 07-2-2 Надомест за надворешни соработници ' 412.000 
802 07-2-2 Набавка на опрема 3,500.000 

Вкупно основна намена 07 39,785.950 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 46 (позиции 795 до 802) 39,785.950 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 46. 
СЕРВИС ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ И СМЕТКО-
ВОДСТВЕНИ РАБОТИ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 
НА УПРАВАТА И СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

— Редовна дејност 33,211.950 
— Други намени 6,574.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 46 39,785.950 

РАЗДЕЛ 47. УПРАВА НА ДЕЛОВНИТЕ ЗГРАДИ 
НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И СО-
ЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

803 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 40,781.820 
804 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 626.170 
805 07-2-2 Надомест на личните доходи и други примања на 

функционерите 204.340 
806 07-2-2 Режиски трошоци во врска со одржувањето на 

зградите и опремата 34,000.000 



Петок, 31 декември 1976 

1 

807 07-2-2 Набавка на опрема 13,763.000 
808 07-2-2 Осигурување на зградите и опремата 1,150.000 
809 07-2-2 Телефонски трошоци на заедничките централи . 2,500.000 
810 07-2-2 Надомест за работа подолга од полното работно 

време и ноќна работа 2,300.000 
811 07-2-2 Работна облека, обувки и ХТЗ опрема 800.000 
812 07-2-2 Придонес за користење на градско земјиште 942.700 
813 07-2-2 Транспортни услуги 800.000 
814 07-2-2 Трошоци за воспоставуваше на специјална теле-

фонска врска 8,650.000 
815 07-2-3 Работи во врска со народната одбрана 660.000 

Вкупно основна намена 07 107,178.030 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 47 (позиции 803 до 815) 107,178.030 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 47. 
УПРАВА НА ДЕЛОВНИТЕ ЗГРАДИ НА СОЈУЗ-
НИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И СОЈУЗНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

— Редовна дејност 
— Други намени 

41,407.990 
65,770.040 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 47 107,178.030 

РАЗДЕЛ 48. АВТО-СЕРВИС НА i СОЈУЗНИТЕ 
ОРГАНИ 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

816 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 20,833.000 
817 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 410.000 
818 07-2-2 Надомести на личните доходи и други примања на 

функционерите 215.000 
819 07-2-2 Надомести за работа подолга од полното работно 

време 3,600.000 
820 07-2-2 Набавка на резервни делови и трошоци за други! 

намени 22,700.000 
821 07-2-2 Надомести за надворешни соработници 30.000 
822 07-2-2 Набавка на опрема и патнички возила 5,500.000 
823 07-2-2 Набавка на алати и уреди 1,100.000 
824 07-2-3 Набавка на транспортни средства за потребите на народната одбрана 7,000.000 

Вкупно основна намена 07 61,388.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 48 (позиции 816 до 824) 61,388.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 48. 
АВТО-СЕРВИС НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 

Редовна дејност 
Други намени 

21,243.000 
40,145.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 48 61,388.000 

825 
826 
827 

РАЗДЕЛ 49. УПРАВА НА ОСТРОВОТ БРИОНИ 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 17,569.830 
07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 12,500.000 
07-2-2 Надомест на личните доходи и други примања на 

функционерите 193.870 
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828 07-2-2 Надомест на личните доходи на сезонски работници 
и на надворешни соработници 6,000.000 

829 07-2-2 Надомест за работа подолга од полното работно 
време 1,235.000 

830 07-2-2 Трошоци за одржување на објектите и опремата 36,000.000 
831 07-2-2 Набавка на опрема и инвентар 6,817.000 

Вкупно основна намена 07 80,315.700 

Основна намена 14 — Нестопански инвестиции 
832 14-2-21 Изградба и адаптација на објекти 16,000.000 

Вкупно основна намена 14 16,000.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 49 (позиции 825 до 832) 96,315.700 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 49. 
УПРАВА НА ОСТРОВОТ БРИОНИ 

— Редовна дејност 30,069.830 
— Други намени 66,245.870 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 49 96,315.700 

РАЗДЕЛ 50. ДЕЈНОСТ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПО-
ЛИТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Основна намена 13 — Дотација за органите на оп-
штествено-политичките организации 
Дотација за Претседателството на Сојузот на кому-
нистите на Југославија 

833 13-2 Меѓународна дејност 12,000.000 
834 13-2 Работи во врска со народната одбрана 2,500.000 
835 13-2 Финансирање на програмата за научна документа-

ција од меѓународното работничко движење 2,300.000 
836 13-2 Весникот „Комунист" 37,800.000 
837 13-2 Билтенот „Југословенски политички месечник" 1,300.000 
838 13-2 Финансирање на програмата за издавање книги на 

странски автори во СФРЈ и на југословенски авто-
ри во странство 3,000.000 

839 13-2 Програма за финансирање на издавачките дејности 
за странство 5,000.000 

840 13-2 Издавање на Ревијата на Ц К СКЈ 17,400.000 
841 13-2 Финансирање на работата на Политичката школа 

„Јосип Броз Тито" во Кумровец 10,600.000 
Дотација за Сојузната конференција на Сцијалис-
тичкиот сојуз на работниот народ на Југославија 

842 13-2 Финансирање на Програмата за работа на Сојузна-
та конференција 44,000.000 

843 13-2 Дотација за весникот „Борба" 30,000.000 
844 13-2 Изборна активност 1,400.000 
845 13-2 Меѓународен семинар на жените 600.000 
646 13-2 Финансирање на Програмата за работа на Југосло-

венскиот совет за заштита на човековата средина 2,000.000 
Дотација за Претседателството на Конференцијата 
на Сојузот на социјалистичката младина на Југос-
лавија 

847 13-2 Финансирање на Програмата за работа н а Конфе-
ренцијата 15,893.000 

848 13-2 Прослава на Денот на младоста 7,000.000 
849 13-2 Меѓународен семинар „Универзитетот денес" 600.000 
850 13-2 Весникот „Младост" 6,500.000 
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851 13-2 Списанието .,Идеи" 1,885.000 
852 13-2 Младински фестивал на трудот 700.000 

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

853 13-2 Финансирање на Програмата за работа на Сојузот 12,120.000 
854 13-2 Весникот „4 јули" 4,200.000 

Дотација за Црвениот крст на Југославија 
855 13-2 , Финансирање на програмата за работа на Претсе-дателството 6,863.000 
856 13-2 Служба за барање 1,860.000 
857 13-2 Работи во врска со народната одбрана 700.000 
858 13-2 Меѓународна младинска студиска конференција и 

подготовки за европоко-медитеранска конференција 1,400.000 
Дотација за Југословенската лига за мир, независ-
ност и рамноправност на народите 

859 13-2 Финансирање на Програмата за работа на Лигата 982.000 
Дотација за Сојузот на здруженијата за Обединети-
те нации на Југославија 

860 13-2 Финансирање на Програмата за работа на Сојузот 466.000 
Дотација за Сојузот на резервните воени старешини 
на Југославија 

861 13-2 Финансирање на Програмата за работа на Сојузот 3,592.000 
Дотација за Сојузната конференција „Месната за-
едница и семејството" 

862 13-2 Финансирање на програмата за работа на Конфе-
ренцијата 1,076.000 
Вкупно основна намена 13 235,737.000 

Основна намена 14 — Нестопански инвестиции 

863 14-2-21 За Сојузот на здуженијата на борците од Народно-
ослободителната војна на Југославија средства за по-
дигање споменик на победата 33,600.000 

Вкупно основна намена 14 33,600.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 50 (позиции 833 до 863) 269,337.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 50. 
ДЕЈНОСТ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

— Редовна дејност 
— Други намени 269,337.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 50 269,337.000 

III. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Член 5 
Во смисла на точка 10.4. од Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година, 

до донесувањето на посебни мерки, износот на придонесот од Социјалистичка Автономна Покраина 
Косово се намалува за 250,000.000 динари во 1977 година. 

Член 6 
Средствата предвидени за нестопански инвестиции во Посебниот дел на Буџетот на федерацијата 

за 1977 година, во рамките на одделни раздели, Сојузниот извршен совет ќе ги намали вкупно за 10% 
односно за 150,000.000 динари. 

Член 7 
Овој буџет влегува во сила на 1 јануари 1977 година. 
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Врз основа иа член 337 точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУ-
ВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1977 

ГОДИНА 

Се прогласува Законот за извршување на Буџе-
тот на федерацијата за 1977 година, што го усвои 
Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот 
собор од 24 декември 1976 година. 

П Р бр. 546 
24 декември 1976 година 

Белград 

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

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. р. 

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

ЦИЈАТА ЗА 1977 ГОДИНА 

Член 1 
Средствата за извршување на обврските утвр-

ди ни во Буџетот на федерацијата за 1977 година (во 
натамошниот текст: Буџетот) ќе се обезбедат од ц а -
рини и царински давачки, од сојузни такси, од при-
ходи што со својата работа ги остваруваат органите 
на федерацијата, од придонеси од републиките и 
автономните покраини, како и од други приходи 
утврдени со сојузен закон. 

Член 2 
Придонесот од републиките и автономните по-

краини утврден во Буџетот, републиките и автоном-
ните покраини го уплатуваат секој месец во висо-
чина од една дванаесеттина од годишниот износ, во 
роковите утврдени за распоредување на приходите 
на Буџетот. 

По исклучок од одредбата иа став 1 на овој 
член, републиките и автономните покраини износот 
на придонесот што претставува разлика помеѓу из-
носот на една д в а н а е с е т т и ^ од годишниот износ и 
износот што ќе го уплатат во јануари 1977 годи-
на, ќе го уплатат во јануари 1978 година. 

АКО одделна република, односно автономна по-
краина во текот на месецот не го уплати придонесот 
во височина определена во став 1 од овој член, 
Службата на општественото книговодство, по налог 
од Сојузниот секретаријат за финансии, во рок од 
пет дена од Денот кога е примен налогот, разликата 
помеѓу една двагааесеттина од годишниот износ на 
придонесот и уплатениот износ на придонесот во 
претходниот месец, ќе го пренесе од остварените' 
приходи на републиката, односно автономната по-
краина во корист на соодветната потформа на при-
ходите од придонеси од републиките и автономните 
покраини кон Буџетот, а за износите што во смисла 
на одредбата на став 2 на овој член, не ќе ги упла-
тат до 31 јануари 1978 година — најдоцна во рок од 
пет дена од домот кога го примила налогот издаден 
по истекот на јануари 1978 година. 

Член 3 
Средствата на Буџетот, распоредени на органите 

на федерацијата за финансирање на редовната де ј -
ност и за посебни намени, ќе се користат: 

1) за редовната дејност — врз основа на финан-
сискиот план што го донесуваат старешината и со-
ветот на работната заедница на органот на федера-
цијата; 

2) за посебни намени — врз основа на прет-
сметката што ја донесува старешината на органот 
на федерацијата ако задачите за кои се одобрени 
средствата непосредно ги извршува органот на ф е -
дерацијата, односно врз основа на програмата за ко-
ристење на тие средства што ја утврдува стареши-
ната на органот на федерацијата, ако органот на 
федерацијата не ги извршува непосредно задачите 
за кои се одобрени средствата. 

Средствата распоредени со програмата за корис-
тење на средствата се користат врз основа на ре-
шението, односно договорот што старешината на 
органот на федерацијата ќе го склучи со непосред-
ниот корисник на средствата. 

Член 4 
За законитата употреба на средствата според 

финансискиот план, претсметката и програмата на 
/органот на федерацијата, одобрени со Буџетот, е од-
говорен старешината на органот на федерацијата 
како наредбодавец. 

За законитата употреба на средствата од став 1 
на овој член е одговорен и сметкополатачот што ќе го 
определи старешината на органот на федерацијата 
во согласност со сојузниот секретар за финансии. 

Во поглед на правата и должностите на наред-
ссдавецот и на сметкополагачот се применуваат со-
јузните прописи за финансиското и материјалното 
работење на органите на управата. 

Член 5 
Носителите на средствата на Буџетот се должни 

да водат евиденција за користените средства што 
им се одобрени за 1977 година. 

Сојузниот секретар за финансии ќе го пропише 
начинот на водење на евиденцијата од став 1 на 
овој член. 

Член 6 
Заради обезбедување на законито користење на 

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

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

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

1) контролата на наплатувањето на изворните 
приходи на Буџетот и на пресметувањето и уплату-
вањето на придонесите од републиките и автоном-
ните покраини; 

2) контролата на пресметувањето, исплатувањето 
и на наменското користење на средствата на Буџе-
тот за намените утврдени со Буџетот по основ на 
обврските на федерацијата за финансирање на ор-
ганите иа федерацијата, на народната одбрана, на 
боречката и инвалидската заштита, на нестопан-
ските инвестиции, на инвестициите и интервенциите 
во стопанството, како и на обврските по основ на 
дополнителните средства за стопански недоволно 
развиените републики и Социјалистичка Автономна 
Покраина Косово; 

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

Ако во постапката на контролата се утврди дека 
средствата на Буџетот не се користат во согласност 
со законот и со прописите за финансиското и мате-
ријалното работење, ќе се донесе решение со кое ќе 
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му се нареди на корисникот на средствата во оста-
вениот рок да ги отстрани утврдените неправилнос-
ти и користењето на средствата да го врши според 
прописите. 

Решението од став 4 на овој член го донесува 
сојузниот секретар за финансии, и е конечно во 
управната постапка. 

Во случајот од став 4 на овој член, буџетскиот 
инспектор е должен да поднесе до надлежниот ор-
ган пријава заради преземање на мерки поради пов-
реда на прописите. 

Упатство за работа на буџетската инспекција 
донесува сојузниот секретар за финансии. 

^ Член 7 
Располагање и користење на средствата што во 

Буџетот се обезбедуваат за финансирање на потре-
бите на народната одбрана, како и контрола на ма-
теријалното и финансиското работење во единиците 
и во установите на Југословенската народна армија, 
се врши според одредбите на Законот за средствата 
и финансирањето на Југословенската народна ар-
мија. 

Член 8 
Со прописи и со други акти на органите на ф е -

дерацијата не можат да се создаваат обврски врз, 
товар на средствата на Буџетот ако за тие намени 
не се обезбедени средства во Буџетот. 

Носителите на средствата на Буџетот можат да 
создаваат обврски и да користат средства за оддел-
ни намени само до износот што е утврден во Б у -
џетот. Ако за одделни намени средствата утврдени 
во Буџетот не се доволни, носителите на средствата 
се должни навреме да предложат измена на пропи-
сите заради усогласување на обврските по тие про-
писи со средствата обезбедени во Буџетот. 

Член 9 
Измена на намената и на височината на средс-

твата утврдени во Буџетот за вршење на редовната 
дејност на органите на федерацијата и за посебни 
камени, а во рамките на вкупните средства утврде-
ни за тие намени, врши Сојузниот извршен совет, а 
измена на намената и на височината на средствата, 
за вршење на редовната дејност на Собранието на 
СФРЈ и за нејзините посебни намени — Админис-
тративната комисија на Собранието на СФРЈ. 

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

Средствата предвидени во Буџетот за усогласу-
вање на личните доходи на работниците и функци-
онерите можат да се користат само врз основа на 
актот на Административната комисија на Собрани-
ето на СФРЈ — за функционерите што ги избира, 
именува или поставува Собранието на СФРЈ или 
што ги поставува Претседателството на СФРЈ однос-
но претседателот на Собранието на СФРЈ, а врз 
основа на актот на Сојузниот извршен совет — за 
работници во органите на федерацијата и за ф у н к -
ционерите што ги поставува тој. 

Средствата предвидени во Буџетот за потребите 
на заедничката потрошувачка се пренесуваат во 
фондот за заедничка потрошувачка на органите на 
федерацијата, во согласност со одредбите на Оп-
штествениот договор за усогласување на распредел-
бата на доходот, на средствата за лични доходи и на 
други примања на работниците во органите на ф е -
дерацијата, а врз основа на решение од сојузниот 
секретар за финансии. 

Член 10 
Средствата предвидени во Буџетот за финанси-

рање на научноистражувачките проекти и научните 
студии, освен за потребите на Собранието на СФРЈ, 

ќе се користат врз основа на. програмите што ги до-
несува Сојузниот извршен совет. 

Член 11 
Измена на намената и на височината на средс-

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

Член 12 
Средствата предвидени со посебни закони за ф и -

нансирање на долгорочните програми за нестопан-
ски инвестиции за 1977 година ќе се предвидат во' 
Буџетот намалени за 20°/о. Помалку предвидените 
средства во 1977 година ке се обезбедат во наредните 
години, заедно со износите утврдени за тие намени 
со посебни закони. 

Член 13 
Средствата утврдени во Буџетот на федераци-

јата за 1976 година за нестопански инвестиции, што 
се ангажирани а не се потрошени до крајот на 1976 
година, можат да се користат за тие инвестиции и 
во 1977 година. 

Член: 14 
Средствата предвидени во Буџетот за финанси -

рање на модернизацијата на службата за водење на 
воздухоплови, Сојузната управа за цивилна воздуш-
на пловидба може, врз основа на програмата за мо-
дернизација, да ги користи до износот на приходите 
остварени од надоместите за водење на воздухо-
плови, а најмногу до износот од 144,250.000 динари. 

Член 15 
Ако приходите што со својата дејност ги оства-

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

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

Член 16 
Средствата утврдени во Буџетот за финансира-

ње на економската пропаганда во странство ќе се 
користат под условите и на начинот што ќе се утвр-
дат со општествениот договор што ќе го склучат 
Сојузниот извршен совет и Стопанската комора на 
Југославија. 

Член 17 
Средствата утврдени во Буџетот за финансира-

ње на туристичката пропаганда во странство ќе се 
користат.под условите и на начинот што ќе се утвр-
дат со општествениот договор што ќе го склучат Со-
јузниот извршен совет, Стопанската комора на Ј у -
гославија и Туристичкиот сојуз на Југославија. 

Член 18 
З а намирување на обврските на федерацијата 

од поранешните години ќе се издвои, до усвојување-
10 на пресметката на обврските на федерацијата 
за претходната и за поранешните години по заврш-
ните сметки на заедниците на пензиското и инва-
лидското осигурување, 15% од износот на средствата 

за инвалидско-боречката заштита обезбедени во 
Буџетот, а преостанатиот износ на тие средства ќе 
10 распореди Сојузниот извршен совет на заедниците 
на пензиското и инвалидското осигурување како 
аконтација за 1977 година. 

Обврските на федерацијата од поранешните го-
дина ќе се исплатат според решение што, по из-
вршениот преглед на пресметката 'на обврските на 
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федерацијата од страна на буџетската инспекција, 
го донесува сојузниот секретар за финансии. 

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

Член 19 
Сојузниот комитет за прашања на борците и 

воените инвалиди и органите во републиките и ав-
тономните покраини надлежни за прашања на бор-
ците и воените инвалиди вршат, во рамките на 
своите права и должности, контрола на трошењето 
на средствата од Буџетот наменети за заштита на 
борците, воените инвалиди и семејствата на падна-
тите борци. 

Член 20 
Средствата предвидени во Буџетот за покритие 

на обврските за повластено возење во патничкиот 
сообраќај ќе се користат на начин и под услови што 
ќе ги пропише Сојузниот извршен совет. 

Член 21 
За финансирање на унапредувањето на надво-

решнотрговската размена ќе се користи 51,57% од 
остварените приходи од царини и царински давачки, 
а најмногу до износот од 17.345,000.000 динари. 

Износите пресметани според процентот од став 
1 на овој член ќе се издвојуваат при секоја уплата 
на приходите од став 1 на овој член и ќе се прене-
суваат на посебна сметка к а ј Службата на општес-
твеното книговодство на Југославија. 

Распоред на средствата утврдени во Буџетот за 
финансирање на унапредувањето на надворешно-
арговската размена на одделни облици на размената 
врши Сојузниот извршен совет. 

Средствата од став 2 на овој член ќе се корис-
тат врз основа на решение на Сојузниот извршен 
совет, со кое се утврдува височината на повратот 
на давачките и основицата од која се врши прес-
метување на повратот. 

Документацијата што корисникот е должен да 
ја приложи кон барањето за поврат на давачките ја 
пропишува Сојузниот извршен совет. 

Член 22 
Исплатите врз товар на средствата на Буџетот 

предвидени за финансирање на унапредувањето на 
надворешнотрговската размена според член 21 став 
2 од овој закон ќе се вршат врз основа на барањата 
на организациите на здружен труд што ги исполни-
ле пропишаните услови и кон барањето ја приложи-
ле пропишаната документација. 

Барањето и документацијата од став 1 на овој 
член се поднесуваат до народната банка на репуб-
ликата, односно до народната банка на автономната 
покраина која врши контрола на документацијата 
и ја заверува исправноста на пресметката. По из-
вршената контрола на барањето и на документаци-
јата, народната банка на републиката, односно на-
родната банка на автономната покраина издава 
налог за исплата и го доставува до Службата на 
општественото книговодство на Југославија. Ако 
народната банка на републиката, односно народната 
банка на автономната покраина при контролата на 
барањето и на документацијата утврди дека ба-
рањето или документацијата ' се нецелосни или не-
точни, нема да издаде налог за исплата туку бара-
њето ќе му го врати на подносителот. 

Кон налогот за исплата народната банка на ре-
публиката, односно народната банка на автономната 
покраина ќе достави до Службата на општественото 
книговодство на Југославија извештај од овластена-
та банка за приливот на девизите за извезени стоки 
или за извршени услуги, пријава за извозот на сто-
ки на која царинарницата потврдила дека стоките 
ја преминале царинската линија и писмена из јава 

од овластеното лице — подносител на барањето 
дека документацијата и пресметковниот лист се 
исправни. 

Исплатите од посебната сметка од член 21 став 
2 на овој закон ги врши, по извршената контрола 
на налогот и на документацијата од став 3 на овој 
член, Службата на општественото книговодство на 
Југославија. 

За користењето на средствата по решенијата на 
СОЈУЗНИОТ извршен совет од член 21 став 4 на ОБОЛ 
закон, Службата на општественото книговодство на 
Југославија и Народната банка на Југославија во-
дат е в и д е н т н а , на начин и врз основа на докумен-
тацијата, што ќ е ги пропише Сојузниот извршен 
совет. 

Народната банка ма Југославија, народните 
банки на републиките, народните банки на автоном-
ните покраини и Службата на општественото кни-
говодство на Југославија се одговорни за законитото 
користење на средствата од член 21 на овој закон, 
во границите на своите обврски и овластувања 
утврдени со овој закон. 

Член 23 
Средствата предвидени во Буџетот за финанси-

рање на интервенциите во земјоделството ќе се из-
двојуваат и ќе се пренесуваат на посебни сметки к а ј 
Службата на општественото книговодство на Југо-
славија, а ќе се користат за намените утврдени со 
сојузен закон. 

Член 24 
Народната банка на Југославија ќе доставува до 

Сојузниот секретаријат за финансии извештаи за 
остварувањето на девизниот прилив по основ на 
надворешнотрговската размена и на други видови 
економски односи со странство. 

Извештаите од став 1 на овој член Народната 
банка на Југославија ги доставува до 15-ти во ме-
сецот за периодот од 1 јануари до крајот на прет-
ходниот месец. 

Сојузниот секретар за финансии, по прибавеното 
мислење од Народната банка на Југославија, ќе 
пропише кои податоци треба да ги содржат из-
вештаите од став 1 на овој член. 

Член 25 
АКО ВО текот на извршувањето на Буџетот бидат 

определени други носители на функциите на феде-
рацијата во областа на унапредувањето на надвореш-
нотрговската размена и на интервенциите во земјо-
делството, односно друг начин на извршување на 
тие обврски, средствата предвидени во Буџетот ќе 
се пренесат врз соодветните носители на тие ф у н к -
ции, во согласност со прописите со кои ќе биде ре-
гулирано нивното извршување. 

Член 26 
Сојузната управа за царини е должна по видо-

вите приходи да води евиденција за наплатата на 
приходите од царините, од посебните царински да-
вачки и од таксите и други приходи што се оствару-
ваат во постапката за царинење на стоки. 

Сојузниот секретар за финансии ќе ги пропише 
роковите и начинот на водење на евиденцијата за 
остварување на приходите од став 1 на овој член. 

Член 27 
Враќањето на бескаматните кредити што од 

средствата на постојаната буџетска резерва и се одо-
брени на Социјалистичка Република Македонија 
според член 16 од Законот за извршување на Бу-
џетот на федерацијата за 1973 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 71/72) и според член 25 од З а -
конот за извршување на Буџетот на федерацијата 
за 1974 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 71/73 
и 56/74), се одлага до 31 декември 1978 година. 
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Член 28 
Со одобрувањето на завршната сметка на Б у -

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

Член 29 
Ако со контрола се утврди дека корисникот на 

општествени средства врз основа на неточна доку-
ментација извршил наплата од средствата на буџе-
тот на федерацијата наменети за финансирање на 
унапредувањето на надворешнотрговската размена 
и за интервенции во стопанството е должен на-
платените износи да ги врати, заедно со камата по 
стапка од 0, 05°/о дневно. Оваа камата се применува 
врз сите случаи што правосилно не се завршени 
и се пресметува од денот кога тие износи се напла-
тени до денот на нивното враќање во буџетот на 
федерацијата. 

Член 30 
Сојузниот секретар за финансии е должен до 

20-ти во месецот да достави до надлежните тела на 
Собранието на СФРЈ, до Сојузниот извршен совет, 
до извршните совети на собранијата на републиките 
и до извршните совети на собранијата на автоном-
ните покраини, извештај за извршувањето на Бу -
џетот и за спроведувањето на Законот за извршу-
вањето на Буџетот на федерацијата за 1977 година 
за изминатиот период. 

Член 31 
Буџетот ќе се извршува од 1 јануари 1977 година 

до 31 јануари 1978 година. 
Приходите на Буџетот од царини и царински 

давачки за стоки увезени до 31 декември 1977 го-
дина и приходите од придонесите од републиките и 
автономните покраини од 1977 година што ќе се на -
платат до 31 јануари 1978 година, се уплатуваат во 
корист на Буџетот. Тие приходи можат до 31 јану-
ари 1978 година да им се распоредуваат на носите-
лите и на корисниците на средствата најмногу до 
износите што се утврдени во Буџетот. 

Член 32 
Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1977 

година. 

825. 
Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КНИГО-

ВОДСТВОТО 

Се прогласува Законот за книговодството, што 
го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Со-
јузниот собор од 24 декември 1976 година. 

ПР бр. 542 
24 декември 1976 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. р. 

З А К О Н 
ЗА книговодството 

I. Основни одредби 

Член 1 
Заради обезбедување на правата на работници-

те во основната организација на здружен труд да 
одлучуваат за целокупниот доход што го стекнуваат 
со заеднички труд во таа организација и во различ-
ните ф о р ^ и на здружување на труд и средства, како 
и по основ на вложувањето на средства во странс-
тво, и заради обезбедување работниците во основ-
ната организација на здружен труд да одлучуваат 
за други прашања од значење за работата и рабо-
тењето на основната организација на здружен труд, 
за секоја основна организација на здружен труд се 
води книговодство. 

Заради остварување на правата и должностите 
на работниците во основната организација на здру-
жен труд заедно и рамноправно со другите работни 
луѓе да одлучуваат за целината на процесот на ре-
продукцијата и за целокупниот доход, да вршат 
контрола над располагањето со доходот на сите 
нивоа и во сите форми на здружување на труд и 
средства, да управуваат со работите и со средства-
та во целокупноста на односите на општествената 
репродукција и самостојно да одлучуваат за своите 
и за општествените интереси, другите самоуправни 
организации и заедници и органите на тие органи-
зации и заедници, органите, организациите и фон-
довите на општествено-политичките заедници, како 
и други општествени правни лица кои користат 
општествени средства, се должни да организираат 
водење на книговодство. 

Член 2 
Книговодството мора да биде организирано и во-

дено така што податоците од него да овозможуваат: 
1) работниците во основните организации на 

здружен труд и работните луѓе во други самоуправ-
ни организации и заедници редовно да бидат из-
вестени за работењето и работата на таа организа-
ција и заедница, како и за други прашања од инте-
рес за работата и одлучувањето во тие организации 
и заедници; 

2) органите на самоуправната работничка кон-
трола и органите и организациите на општествената 
контрола да остваруваат увид во располагањето со 
општествените средства, во материјалната состојба 
и во финансиското и материјалното работење на 
самоуправните организации и заедници, односно на 
општествено-политичките заедници; 

3) органите на управување со основната органи-
зација на здружен труд, односно на нив соодветни-
те органи на управување со други самоуправни 
организации и заедници, како и органите на опште-
ствено-политичките заедници да остваруваат увид 
во располагањето со општествените средства, во 
материјалната состојба и во финансиското и мате-
ријалното работење на самоуправните организации 
и заедници, односно на општествено-политичките 
заедници. 

Член 3 
Во книговодството се обезбедуваат податоци 

кои овозможуваат: 
1) следење на остварувањето на доходот во за-

висност од движењето на продуктивноста на трудот 
и ефикасноста на управувањето и стопанисувањето 
со средства во општествена сопственост; 

2) утврдување на вкупниот приход и доход и 
распоредување на доходот, односно на приходите, 
расходите и на распределбата; 

3) искажување на резултатите од работењето и 
работата на работниците; 



Петок, 31 декември 1976 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 58 —- Страна 1857 

4) усогласување на односите во општествената 
репродукција, насочување на развојот и изработка 
на планови; 

5) увид во состојбата и движењето на средства-
та и во изворите на средства; ' 

6) увид во процесите на здружувањето на труд 
и средства; 

7) следење на процесот на работата; 
8) изработка на калкулации за формирање и 

Уредување на цените на производите и услугите, 
односно изработка на план на приходите и расхо-
дите; 

9) изработка на анализи за работата и работе-
њето; 

10) следење на роковите на втасаноста на поба-
рувањата и на обврските; 

11) следење на движењето на средствата за за -
доволување на заедничките и на општите општес-
твени потреби и билансирање на средствата за тие 
потреби. 

Член 4 
Книговодство се должни да водат, според 

одредбите на овој закон, основните организации на 
здружен труд, јзаботните' организации, сложените 
организации на здружен труд, заедниците на ор-
ганизациите на здружен труд и другите форми на 
здружување на организации на здружен труд, до-
говорните организации на здружен труд и работни-
те, заедници (во натамошниот текст: организации на 
здружен труд); банките, заедниците на осигурување 
на имоти и лица и други финансиски организации, 
зеј мод ел ските и други задруги, самоуправните ин-
тересни заедници, месните заедници и други само-
управни организации и заедници и нивни здруже-
нија, органите, организациите и фондовите на оп-
штествено-политичките заедници, Службата на оп-
штественото книговодство, општествено-политичките 
организации, општествените организации и други 
општествени правни лица, како и други организации 
и заедници кои користат општествени средства (во 
натамошниот текст: други корисници на општестве-
ни средства). 

Член 5 
Организациите на здружен труд и други корис-

ници на општествени средства во кои странски лица 
вложиле средства заради остварување на заеднички 
деловни цели се должни во своето книговодство да 
ги обезбедат пропишаните податоци за резултатите 
на работењето по тој основ. 

Член 6 
Организациите на здружен труд и други корис-

ници на општествени средства се должни за прет-
пријатијата и за погоните во странство што ги осно-
вале или во кои учествуваат со свои средства да . во-
дат посебно книговодство според одредбите на овој 
закон. 

По исклучок од одредбата на став 1 на овој 
член, за мешовитите претпријатија во странство со 
учество на средства на сите основачи, односно соос-
новачи од Југославија кое не е поголемо од 50%, 
организациите на здружен труд и други корисници 
на општествени средства не водат посебно книго-
водство, туку се должни во своето книговодство да 
ги обезбедат пропишаните податоци за односите со 
тие претпријатија. 

Член 7 
Водењето на книговодството може да ii се до-

вери на работната заедница на организацијата на 
здружен труд, односно на друг корисник на општес-
твени средства, на специјализирани организации за 

водење на книговодство или на други организации. 

Организацијата на здружен труд што Сојузниот 
извршен совет ќе ја определи врз основа на овлас-
тувањата од Законот за народната одбрана, може 
водењето на книговодството да и го довери само на 
работната заедница pia работната организација во чиј 
состав се наоѓа. 

Член 8 
Книговодството се води според методот на двој-

но книговодство, со примена на системот на един-
ствени синтетички сметки, што е пропишан со 
контните планови (со плановите на сметките). 

Основните организации на здружен труд, ра -
ботните организации, сложените организации на 
здружен труд, заедниците на организациите на 
здружен труд и другите форми на здружување на 
организациите на здружен труд, земјоделските и 
други задруги, договорните организации на здружен 
труд и работните заедници, водат книговодство спо-
ред контниот план за организациите на здружен 
труд. 

Банките и другите финансиски организации и 
фондовите на општествено-политичките заедници 
водат книговодство според контниот план за бан-
ките. 

Самоуправните интересни заедници, месните 
заедници и други самоуправни организации и заед-
ници и нивните здруженија водат книговодство 
според контниот план за самоуправните интересни 
заедници. 

Заедниците на осигурување на имоти и лица 
водат книговодство според контниот план за заед-
ниците на осигурување. 

Органите и организациите на општествено-по-
литичките заедници и Службата на општественото 
книговодство водат книговодство според контниот 
план за органите на општествено-политичките за -
едници. 

Општествено-политичките организации, општес-
твените организации, како и други организации, 
заедници и општествени правни лица кои користат 
општествени средства, водат книговодство според 
контниот план за другите корисници на општестве-
ни средства. 

За одделни корисници на општествени средства 
Сојузниот извршен совет, по потреба, може да про-
пише и посебни контни планови, односно соодветна 
книговодствена евиденција. 

Член 9 
Книговодството се води според начелата на 

ажурност и уредност, а сите книжења се вршат врз 
основа на уредни исправи. 

Под ажурно водење на книговодството се под-
разбира дека во дневникот и во главната книга, 
како и во соодветните аналитички книговодства, 
односно во помошните книги се спроведени книже-
ња на настанатите деловни промени најдоцна во 
рок од осум дена од денот на испоставувањето на 
соодветната исправа, односно од денот кога испра-
вата морала да биде испоставена или примена. 

По исклучок од одредбата на став 2 од овој 
член, книжењата во книгата на благајната се спро-
ведуваат истиот ден кога се извршени исплатите 
односно уплатите, а во банката и во другите ф и -
нансиски организации книжењата на деловните про-
мени што се однесуваат на жиро-сметките и на дру-
ги сметки на парични средства на банката, односно 
на друга финансиска организација и на нивните 
депоненти, се вршат секој ден. 

Ако организацијата на здружен труд и друг 
корисник на општествени средства книжењата на 
одделни деловни промени ги врши врз основа на 
спецификации, рекапитулации и ел., или книже-
њата ги врши со користење на сметач, се смета де-
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ка рокот од став 2 на овој член е одржан ако во 
тој рок податоците се внесени во спецификациите, 
рекапитулациите и сл., односно на соодветното 
средство на сметачот. 

Член 10 
Организацијата на здружен труд, односно друг 

корисник на општествени средства е должен на 
почетокот на своето работење, како и при статус-
ните промени да ја утврди фактичната состојба на 
сите средства и нивните извори со попис (инвента-
рисување) и така утврдената состојба да ја искаже 
во почетниот биланс. 

Почетниот биланс во случај на статусни проме-
ни го составува организацијата на здружен труд, 
односно друг корисник на општествени средства во 
согласност со самоуправната спогодба. 

Организацијата на здружен труд, односно друг 
корисник на општествени средства отвора деловни 
книги врз основа на почетниот биланс. 

Член 11 
Организацијата на здружен труд, односно друг 

корисник на општествени средства, како и работна-
та заедница, односно организацијата на која и е 
доверено водење на книговодството го организираат 
книговодството, ја определуваат формата на делов-
ните книги и ја применуваат техниката на книго-
водството на начин кој обезбедува спроведување на 
одредбите од овој закон. 

_ _ _ Член 12 
Организацијата на здружен труд, односно друг 

корисник на општествени средства одлучува за 
начинот на обезбедување на податоците во книго-
водството потребни за утврдување на резултатите 
од работата на работните единици. 

Организацијата на здружен труд, односно друг 
корисник на општествени средства е должен во 
своето книговодство да ги обезбеди пропишаните по-
датоци за работните, односно деловните единици 
што ги основал на територијата на општествено-
-политичката заедница на која се наоѓа неговото 
седиште или во странство. 

П. Книговодствени исправи 

Член 13 
Книжење на секоја настаната деловна промена 

во средствата или во изворите на средствата, во 
расходите, приходите или во резултатот на работе-
њето може да се врши само врз основа на уредни 
и веродостојни книговодствени исправи. 

Книговодствените исправи се составуваат во 
моменот на настанатата деловна промена. 

Содржината на книговодствената исправа мора 
да биде таква што недвосмислено да ја покажува 
настанатата деловна промена и да содржи соодвет-
ни податоци за книжење. 

Член 14 
Книговодствената исправа пред книжењето мо-

ра да је контролира овластен работник за да ја 
утврди исправноста, точноста и законитоста на ис-
правата и настанатата деловна промена, што го по-
тврдува со својот потпис. 

Член 15 
Секоја книговодствена исправа врз основа на 

која се врши исплата преку сметка или благајна, 
како и другите исправи кои повлекуваат матери-
јално-финансиски обврски за организацијата на 
здружен труд или за друг корисник на општествени 
средства, • мораат претходно да бидат уредно ликви-

дирани од страна на работникот овластен да врши 
ликвидација на паричните исправи (ликвидатор). 

Член 16 
Организацијата на здружен труд, односно друг 

корисник на општествени средства е должен да оп-
редели работници одговорни за составување на кни-
говодствените исправи и за контрола на нивната 
исправност, точност и законитост и да ги утврди 
роковите за доставување на тие исправи до рако-
водителот на книговодството, во согласност со за -
конот и со самоуправниот општ акт или со друг 
акт. 

Ш . Деловни книги 

Член 17 
Организацијата на здружен труд, односно друг 

корисник на општествени средства води свои 
деловни книги во кои ги обезбедува книговодстве-
ните податоци според пропишаниот контен план. 

Организацијата на здружен труд, односно друг 
корисник на општествени средства ги води сметките 
од пропишаниот контен план чие водење произле-
гува од дејноста што ја врши. 

Член 18 
Организацијата на здружен труд, односно друг 

корисник на општествени средства не може да води 
синтетички сметки што не се пропишани со контни-
от план. 

Сметките пропишани со контниот план, органи-
зацијата на здружен труд, односно друг корисник 
на општествените средства ги расчленува на ана-
литички сметки според своите потреби (аналитички 
контен план). 

Член 19 
Деловните книги можат да бидат поврзани или 

во вид на слободни листови. 

Член 20 
Деловни книги се дневник, главна книга, книга 

на благајната, книга на основните средства и други 
книги што се потребни за обезбедување на пода-
тоците од член 3 на овој закон. 

Деловните книги имаат значење на јавни ис-
прави. 

Член 21 
Дневникот е основна книга во ко ја по хроно-

лошки ред се книжат сите деловни промени. 
Дневникот може да се води како една книга — 

за книжење на сите деловни промени, или како 
повеќе книги — за книжење на одделни видови на 
деловни промени. 

Главната книга се состои од одделни сметки, на 
кои поединечно или збирно се книжат состојбите и 
промените на секој дел на средствата и на нивните 
извори, расходите и приходите, како и успехот на 
работењето. 

Член 22 
Основните средства се искажуваат во книго-

водството според вредностите утврдени врз основа 
на сојузни прописи. 

Покрај редовните книжења на сметки на ос-
новните средства, за основните средства мора да 
се води и посебна книга на основните средства, во 
која на јмалку се обезбедуваат следните податоци: 
називот, набавната вредност, времето на набавката, 
вредноста на извршената ревалоризација, отписите, 
времето на отуѓувањето и времето на расходува-
њето. 
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Член 23 
Ако организацијата на здружен труд, односно 

друг корисник на општествени средства залихите 
не ги води по набавките, односно по фактичните 
цени, тој е должен разликите помеѓу набавките, 
односно фактичните цени и цените по кои тие за -
лихи ги води во книговодството да ги искаже на 
посебна сметка. 

Член 24 
Обврските и побарувањата се водат во книго-

водството на соодветни сметки во износи утврдени 
врз основа на веродостојни книговодствени исправи. 

Организацијата на здружен труд, односно друг 
корисник на општествени средства е должен во 
книговодството за секоја обврска и побарување да 
го искаже датумот на нивната втасаност (валутира-
ње), освен за обврските и побарувањата по основ на 
кредити и здружени средства. 

Член 25 
По завршувањето на деловната година, делов-

ните книги мораат да бидат заклучени и поврзани, 
а дневникот и главната книга — и потпишани од 
овластениот работник во организацијата на здру-
жен труд, односно од друг корисник на општествени 
средства и од раководителот на книговодството. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, деловните книги што се користат две или 
повеќе години не се заклучуваат по завршувањето 
на деловната година, туку по престанувањето на 
нивното користење. 

Член 26 
Право на преглед на деловните книги имаат 

органите и организациите овластени со закон и со 
прописи донесени врз основа на закон. 

Право на преглед на деловните книги имаат и 
органите на самоуправната работничка контрола, во 
согласност со самоуправниот општ акт на организа-
цијата на здружен труд, односно на друг корисник 
на општествени средства. 

IV. Попис (инвентариоување) 

Член 27 
Организацијата на здружен труд, односно 

друг корисник на општествени средства задолжи-
телно врши усогласување на состојбата на средс-
твата и на нивните извори искажани во книговодс-
твото со фактичната состојба на тие средства и из-
ворите на средствата. 

Член 28 
Попис (инвентарисување) на средствата и на 

изворите на средства, организацијата на здружен 
труд, односно друг корисник на општествени средс-
тва е должен да изврши на крајот на деловната 
година (редовен попис). 

Пописот може да се врши и непрекинато во 
текот на годината (континуирано инвентарисување). 

Член 29 
Покрај редовниот попис, организацијата на 

здружен труд, односно друг корисник на општестве-
ни средства е должен да изврши попис на средст-
вата и на изворите на средства и во следните слу-
чаи: 

1) при настапување на редовна ликвидација или 
стечај; 

2) црн статусни промени; 
3) при примопредавање на должноста на лица 

што ракуваат со материјални и парични вредности, 
и тоа само за вредностите што се предмет на примо-
предавањето (делумен попис); 

4) во други случаи определени со закон. 

Член 30 
Пописот го врши комисијата што ја формира ор-

ганот на управување со организацијата на здружен 
труд, односно на него соодветен орган на управува-
ње на друг корисник на општествени средства. 

За навремено извршување на пописот и за точ-
носта на состојбата утврдена со пописот одговараат 
членовите на комисијата од став 1 на овој член. 

Работниците што ракуваат со материјални и 
парични вредности, како и работниците што вршат 
работи на книговодството не можат да бидат чле-
нови на комисијата за попис. 

Член 31 
Организациите на здружен труд, односно други 

корисници на општествени средства вршат усогла-
сување на меѓусебните побарувања и на обврските 
по писмен пат на крајот на деловната година. 

Член 32 
Организацијата на здружен труд, односно друг 

корисник на општествени средства е должен, пред 
составувањето на периодичните пресметки и на 
завршната сметка, да изврши усогласување на по-
мошните книги (аналитички евиденции) со главна-
та книга. 

V. Периодични пресметки и завршна сметка 

Член 33 
Организацијата на здружен труд, односно друг 

корисник на општествени средства во текот на 
годината составува периодични пресметки, а на 
крајот на годината завршна сметка, според одред-
бите на овој закон и прописите донесени врз основа 
на овој закон. 

Член 34 
Заради утврдување на резултатите, од работе-

њето, односно на приходите и расходите на кракот 
на определени периоди во текот на деловната го-
дина, организацијата на здружен труд, односно друг 
корисник на општествени средства составува перио-
дична пресметка, а на кра јот на деловната година 
— завршна сметка. 

Под деловна година, во смисла на овој закон, 
се подразбира календарската година. 

Член 35 ^ 
Во текот на деловната година се утврдуваат 

резултатите од работењето, односно приходите и 
расходите за периодот јануари — март, јануари — 
јуни и јану ајри — септември. 

По исклучок од одредбата на став- 1 од овој 
член, месните заедници (член 8 став 4) и општес-
твено-политичките организации, општествените ор-
ганизации, како и други организации, заедници и 
општествени правни лица кои користат општестве-
ни средства (член 8 став 7) во текот на деловната 
година ги утврдуваат резултатите од работењето, од-
носно приходите и расходите за периодот Јануари — 
— јуни. 

Утврдувањето на резултатите од работењето, 
односно на приходите и расходите за периодот од 
ст. 1 и 2 на овој член (периодична пресметка) се 
врши на образецот Деловен резултат во текот на 
годината, односно на образецот Приходи и рас-
ходи во текот на годината, што ги пропишува 
Сојузниот извршен совет. 

Член 36 
Завршната сметка се составува за секоја де-

ловна година, како и при статусни промени. 
Состојбата на средствата и изворите на сред-

ствата и утврдувањето на резултатите од работење-
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то, односно приходите и расходите за деловната 
година (завршна сметка) се искажуваат на обрас-
ците Биланс на состојбата, Биланс на успехот, од-
носно Биланс на приходите и расходите и Заклучен 
лист, што ги пропишува Сојузниот извршен совет. 

Член 37 
Организацијата на здружен труд, односно друг 

корисник на општествени средства доставува до 
надлежната служба на општественото книговодство 
к а ј која се води неговата жиро-сметка периодична 
пресметка" во рок од 30 дева од денот на исте-
кот на периодот за кој се составува, а завршна 
сметка до крајот на февруари тековната година за 
претходната година, односно во рок од 60 дена 
од денот на настанатата статусна промена. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, организацијата на здружен труд, односно 
друг корисник на општествени средства за претпри-
јатијата и погоните во странство доставува пери-
одична пресметка и завршна сметка до надлежната 
служба на општественото книговодство к а ј која се 
води неговата жиро-сметка во рок од 30 дена од 
денот на истекот на роковите од став 1 на овој 
член. 

Член 38 
Организацијата на здружен труд што Сојузниот 

извршен совет ќе ја определи врз основа на овлас-
тувањата од Законот за народната одбрана, доста-
вува периодична пресметка и завршна сметка и до 
Сојузниот секретаријат за народна одбрана во ро-
ковите од член 37 став 1 на овој закон. 

VI. Збирен и консолидиран биланс 

Член 39 
Работната организација која во својот состав 

има две или повеќе основни организации на здру-
жен труд и сложената организација на здружен 
труд се должни да составуваат збирен и консоли-
диран биланс. 

Член 40 
Во збирниот биланс на работната организација, 

односно на сложената организација на здружен 
труд се искажуваат збирот и структурата на вкуп^ 
ниот приход и доход што ќе го остварат основните 
организации на здружен труд во состав на работна-
та организација, односно сложената организација 
на здружен труд. 

Член 41 
Во консолидираниот биланс на работната орга-

низација, односно сложената организација на здру-
жен труд се искажуваат збирот и структурата на 
вкупниот приход и доход што ќе го остварат ос-
новните организации на здружен труд во состав 
на работната организација односно сложената ор-
ганизација на здружен труд, намалени за износите 
што се повторуваат со пресметката во интерниот 
промет помеѓу основните организации на здружен 
труд во состав на работната организација односно 
сложената организација на здружен труд. 

Член 42 
Збирниот биланс и консолидираниот биланс се 

составуваат за секоја деловна година, и тоа на обра-
зецот Збирен биланс на успехот, односно на образецот 
Консолидиран биланс на успехот, што ги пропи-
шува Сојузниот извршен совет. 

Член 43 
Работната организација доставува до надлежна-

та служба на општественото книговодство к а ј која 

се води нејзината жиро-сметка збирен биланс и 
консолидиран биланс до 15 март тековната година 
за претходната година. 

Сложената организација на здружен труд дос-
тавува до надлежната служба на општественото 
книговодство к а ј која се води нејзината жиро-смет-
ка збирен биланс и консолидиран биланс до 20 
март тековната година за претходната година. 

Член 44 
Општествено-политичката заедница составува 

збирен биланс на приходите и расходите во кој се 
искажуваат збирот и структурата на приходите и 
расходите што ќе ги остварат нејзините органи, ор-
ганизации и фондови. 

Самоуправната интересна заедница составува 
збирен биланс на успехот во кој се искажуваат 
збирот и структурата на вкупниот приход и доход 
што ќе го остварат организациите на здружен труд 
на општествените дејности што вршат слободна 
размена на труд преку, односно во рамките на таа 
заедница. 

Збирниот биланс на приходите и расходите од-
носно збирниот биланс на успехот се составува за 
секоја деловна година, и тоа на образецот Збирен 
биланс на приходите и расходите, односно на обра-
зецот Збирен биланс на успехот, што го пропишува 
Сојузниот извршен совет. 

Член 45 
Огпитествено-политичката заедница, односно 

самоуправната интересна заедница доставува до 
надлежната служба на општественото книговодство 
к а ј која се водат нејзините средства, односно преку 
која се остваруваат нејзините приходи, збирен би-
ланс до крајот н а март тековната година за претход-
ната година. 

Основните податоци од периодичните пресметки 
и од завршната сметка Службата на општественото 
книговодство ги доставува до општествено политич-
ките заедници во рок од 30 дена од денот на истекот 
на роковите за поднесување на периодични пресмет-
ки, односно во рок од 40 дена од денот на истекот на 
рокот за поднесување на завршната сметка. 

Врз основа на податоците од став 1 на овој 
член Службата на општественото книговодство 
доставува до општествено-политичките заедници 
податоци за остварувањето и користењето на сред-
ствата за општи општествени и заеднички потреби 
на начин и во роковите што ги пропишува Сојуз-
ниот извршен совет. 

УП. Чување на деловните книги и на книговод-
ствените исправи 

Член 46 
Организацијата на здружен труд, односно друг 

корисник на општествени средства е должен уредно 
да ги чува деловните книги и книговодствените ис-
прави на начин определен со самоуправен општ 
акт и да определи одговорно лице за чување на 
деловните книги и на книговодствените исправи. 

Член 47 
Ако водењето на книговодството и е доверено 

на работната заедница, деловните книги и книго-
водствените исправи ги чува работната заедница. 

Ако водењето на книговодството им е доверено 
на специјализирани организации за водење на кни-
говодство или на други организации, деловните 
книги и книговодствените исправи се чуваат, по 
рокот за предавање на завршната сметка, во орга-
низацијата на здружен труд односно к а ј друг ко-
рисник на општествени средства. < 
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Член 48 
Деловните книги се чуваат на јмалку десет го-

дини. 
Книговодствените исправи врз основа на кои се 

вршени книжења се чуваат на јмалку пет години. 
Рокот почнува да тече од последниот ден на делов-
ната година на која се однесуваат. 

Периодичните пресметки и другите привремени 
пресметки, продажните и контролните блокови, по-
мошните обрасци и слична документација, се чу-
ваат на јмалку две години, почнувајќи од денот на 
донесувањето на завршната сметка за годината на 
која се однесуваат тие исправи. 

Исправите од ст. 2 и 3 на овој член можат да 
се чуваат и на микрофилмови. 

Член 49 
Завршната сметка и конечните пресметки на 

личниот доход на работниците мораат да се чуваат 
одделно и трајно, како исправи од трајна вредност. 

Организацијата на здружен труд, односно друг 
корисник на општествени средства за периодите 
за кои не располага со конечни пресметки на лич-
ниот доход на работниците од став 1 на овој член 
е должен трајно да ги чува исплатните листи за 
личните доходи на работниците. 

Член 50 
Исправите што се однесуваат на платниот про-

мет ги чуваат Службата на општественото книго-
водство, банките и поштите на јмалку три години. 

Исправите од став 1 на овој член можат да 
се чуваат и на микрофилмови. 

Член 51 
Книговодствените исправи и податоците органи-

зацијата на здружен труд, односно друг корисник 
на општествени средства, како и органите и орга-
низациите што вршат преглед на деловните книги, 
се должни да ги чуваат како деловна та јна на на -
чин определен со закон и со самоуправен општ акт. 

Книговодствените исправи и податоците што 
претставуваат државна или воена та јна организа-
цијата на здружен труд, односно друг корисник на 
општествени средства, како и органите и организа-
циите што вршат преглед на деловните книги, ги 
чуваат на начин определен со закон и со други 
прописи со кои се уредува таа материја. 

УШ. Права и должности на раководителот на 
книговодството 

Член 52 
Раководењето со книговодството може да му се 

довери само на работник со пропишана стручна 
подготовка, за кого основано може да се претпос-
тави дека тие работи ќе ги извршува стручно и 
совесно. 

Стручната подготовка од став 1 на овој член 
се пропишува со самоуправен општ акт на органи-
зацијата на здружен труд, односно на друг корис-
ник на општествени средства, со тоа што работни-
кот на кој му се доверува раководењето со книго-
водството, мора да има на јмалку завршено средно 
училиште од економска насока и на јмалку три 
години работно искуство на работи на книговод-
ството. 

Раководењето со книговодството не може да му 
се довери на лице осудувано за кривични дела 
против народот и државата, против стопанството, 
против општествени средства, против правото на 
самоуправување и против неизвршување на судска 
одлука. 

Член 53 
Раководителот на книговодството и работниците 

што вршат работи на книговодството се одговорни 
за уредно и ажурно водење на книговодството и за 
составување на периодичните пресметки и на за -
вршната сметка. 

Раководителот на книговодството е должен на 
овластените органи и организации да им овозможи 
преглед на деловните книги. 

Член 54 

Раководителот на книговодството е должен 
да се грижи за правилното применување на в а ж е ч -
ките материјално-финансиски прописи во работе-
њето на организацијата на здружен труд, односно 
на друг корисник на општествени средства. 

Раководителот на книговодството е должен 
на надлежните органи на организацијата на здру-
жен труд, односно на друг корисник на општестве-
ни средства да им у к а ж е на сите случаи на повреда 
или непридржување кон важечките материјално-
-финансиски прописи. Ако тие органи не ги отстра-
нат неправилностите во применувањето на тие про-
писи, раководителот на книговодството е должен 
з а повредата на тие прописи да ги извести органите 
на самоуправната работничка контрола. 

Ако повредата на прописите од став 2 на овој 
член има обележја на кривично дело, стопански пре-
стап или прекршок, раководителот на книговодството 
е должен за повредата на прописите, покрај орга-
ните на самоуправната работничка контрола да го 
извести и надлежниот општински орган кој врши 
надзор над законитоста на работата на организа-
цијата на здружен труд, односно на друг корисник 
на општествени средства, како и органот надлежен 
за гонење. 

» Член 55 
Раководителот на книговодството не може да 

ракува ниту да располага со материјални вредности 
и со парични средства. 

"Член 56 
Одредбите од чл. 52 до 55 на овој закон со-

гласно се применуваат и врз лицата одговорни за 
раководењето со книговодството како и врз работни-
ците што вршат работи во книговодството во работ-* 
ната заедница, специјализираната организација за во-
дење на книговодството или во друга организација на 
која и е доверено водењето на книговодството во 
смисла на член 7 од овој закон. ,, 

IX. Овластувања на сојузните органи за донесување 
на прописи 

Член 57 
Сојузниот извршен совет ќ е пропише контни 

планови за организациите на здружен труд, банките, 
самоуправните интересни заедници, заедниците на 
осигурувањето, органите на општествено-политич-
ките заедници и за другите корисници на општес-
твени средства. 

Сојузниот извршен совет ќе пропише кои ор-
ганизации на здружен, труд и други корисници на 
општествени средства се ослободуваат од обврската 
на редовен попис (инвентарисување), под услов да 
вршат континуирано инвентарисување. 

Сојузниот извршен совет ќе пропише кои пода-
тоци се должни да ги обезбедат во ^своето книговод-
ство организациите на здружен труд и други корис-
ници на општествени средства во кои странски лица 
вложиле средства заради остварување на заеднички 
деловни цели. 
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Сојузниот извршен совет ќе пропише кои пода-
тоци се должни да ги обезбедат во своето книго-
водство организациите на здружен- труд и други 
корисници на општествени средства за мешовитите 
претпријатија во странство од член 6 став 2 на овој 
закон. 

Сојузниот извршен совет ќе пропише кои орга-
низации на здружен труд и други корисници на 
општествени средства и кои податоци се должни да 
ги обезбедат во своето книговодство за работните 
заедници односно деловните единици од член 12 став 
2 на овој закон. 

Член 58 
Сојузниот секретар за финансии ќе пропише што 

се смета за книговодствени исправи врз основа на 
кои се засноваат книжењата за претпријатија и по-
гони во странство. 

Сојузниот секретар за финансии ќе ја пропише 
содржината на одделни сметки во контните пла-
нови. 

Сојузниот секретар за финансии ќе донесе 
поблиски прописи за пописот (инвентарисувањето) 
и за начинот и роковите на усогласување на побару-
вањата и обврските. 

Сојузниот секретар за финансии ќе ја пропише 
содржината на одделни позиции во обрасците на 
периодичната пресметка и на завршната сметка и 
начинот на доставување на периодичната пресметка 
и завршната сметка, како и податоците и докумен-
тацијата кон периодичната пресметка, односно кон 
завршната сметка. 

Сојузниот секретар за финансии ќе ја пропише 
содржината на одделни позиции во обрасците Зби-
рен биланс на успехот, Консолидиран биланс и Зби-
рен биланс на приходите и расходите и начинот на 
нивното доставување. 

Сојузниот секретар за финансии ќе пропише, 
по потреба, кои помошни книги мораат да се водат. 

Член 59 
Сојузниот секретар за народна одбрана ќе го 

пропише начинот на водење на книговодство за 
установите, единиците и организациите на Југосло-
венската народна армија. 

Член 60 
Сојузниот секретар за финансии ќе го пропише 

начинот на водење на книговодство за организа-
циите на здружен труд и други корисници на оп-
штествени средства во постапката за редовна ли-
квидација и стечај. 

X. Казнени одредби 

Член 61 
Одговорното лице во организацијата на здру-

ж е н труд или к а ј друг корисник на општествени 
средства кое, со намера да прибави имотна корист 
за себеси или за друг, односно за организацијата 
на здружен труд или за друг корисник на општес-
твени средства, во деловните книги неточно ќе ис-
к а ж е податоци за средствата или за изворите на 
средствата, за резултатите од работењето или за 
приходите, односно расходите, ќе се казни за кри-
вично дело со казна затвор од три месеци до три 
години. 

Член 62 
Со парична казна од 50.000 до 1,000.000 динари 

ќе се казни за стопански престап организацијата на 
здружен труд, односно друг корисник на општестве-
ни средства: • 

1) ако не води книговодство (член 4); 
2) ако врши книжење врз основа на исправи 

чија материјална и формална исправност не е 
утврдена (чл. 14 и 15); 

3) ако не врши попис (чд. 28 и 29); 
4) ако во периодичните пресметки или во за -

вршната сметка неточно искаже средства и извори 
на средства или резултати од работењето, односно 
приходи и расходи или други податоци (член 35 
став 3 и член 36 став 2); 

5) ако раководењето со книговодството му го 
довери на нестручен работник или на лице што е 
осудувано (член 52); 

6) ако раководењето или располагањето со ма-
теријални вредности, односно со парични средства 
му го довери на раководителот на книговодството 
(член 55). 

Со парична казна од 2.000 до 20.000 динари ќе 
се казни за стопански престап од став 1 на овој 
член и одговорното лице во организацијата на здру-
жен труд, односно к а ј друг корисник на општестве-
ни средства. 

Член 63 У 

Со парична казна од 20.000 до 500.000 динари ќе 
се казни за стопански престап организацијата на 
здружен труд, односно друг корисник на општестве-
ни средства: 

1) ако книговодството го води противно на од-
редбите ца овој закон; 

2) ако во книговодството не обезбеди подато-
ци што ги овозможуваат дејствијата од член 3 на 
овој закон; 

3) ако во книговодството не ги обезбеди по-
датоците од чл. 5 и 6 став 2 и член 12 став 2 на овој 
закон; 

4) ако водењето на книговодството не и го до-
вери на работна заедница (член 7 став 2); 

5) ако книговодството не го води уредно и 
ажурно (член 9); 

6) ако не ги определи одговорните работници и 
роковите во смисла на член 16 од овој закон; 

7) ако не ги води пропишаните деловни книги 
или не ги заклучи, поврзе или потпише (член 17 
во врска со чл. 20, 22 и 25); 

8) ако изврши попис ненавремено или неточно 
(член 30 став 2); 

9) ако комисијата за попис ја определи против-
но на одредбите на член 30 од овој закон; 

10) ако не врши усогласување на побарувањата 
и обврските (член 31); 

11) ако не изврши усогласување на помошните 
книги со главната книга (член 32); 

12) ако во пропишаните рокови не достави до 
надлежната служба на општественото книговодс-
тво, односно до Сојузниот секретаријат за народна 
одбрана периодична пресметка или завршна сметка 
(чл. 37, 38 и 43); 

13) ако деловните книги или книговодствените 
исправи не ги чува уредно или не ги чува онолку 
време колку што е пропишано (чл. 46 до 50) или 
ги чува противно на одредбите на член 51 од овој 
закон. 

Со парична казна од 1.000 до 10.000 динари ќе 
се казни за стопански престап од став 1 на овој 
член и одговорното лице во организацијата на 
здружен труд, односно к а ј друг корисник на оп-
штествени средства. 

Член 64 
Со парична казна од 50.000 до 1,000.000 динари 

ќе се казни за стопански престап од член 62 став 
1 точ. 1 и 2 и точ. 4 до 6 на овој закон работна за-
едница, специјализирана организација за водење на 
книговодство или друга организација на која и е 
доверено водењето на книговодството според член 7 
на ОВОЈ закон. 

Со парична казна од 20.000 до 500.000 динари 
ќе се казни за стопански престап од член 63 став 
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1 тон. 1 до 5 и тон. 10, И и 13 на овој закон работна 
заедница, специјализирана организација за водење 
на книговодство или друга организација на која ќ 
е доверено водењето на книговодство според член 7 на 
овој закон. 

Со парична казна од 1.000 до 20.000 динари ќе 
се казни за стопански престап од ст. 1 и 2 на овој 
член и одговорното лице во работна заедница, спе-
цијализирана организација за водење на книговод-
ство или друга организација на која и е доверено 
водењето на книговодството според член 7 на овој 
закон. 

Член 65 
Одредбите на член 62 став 1 и член 63 став 1 

на овој закон не се однесуваат на општествено-
-политичките заедници, на нивните органи, на дру-
ги државни органи и на месни заедници. 

За стопанските престапи од член 62 став 1 и 
член 63 став 1 на овој закон ќе се казни со парична 
казна од 1.000 до 10.000 динари одговорното лице во 
органот на општествено-политичката заедница, во 
друг државен орган или во месна заедница. 

За стопански престап ќе се казни со парична 
казна од 1.000 до 10.000 динари одговорното лице во 
Службата на општественото книговодство ако не 
постапи според одредбите на член 45 од овој закон. 

Член бб 
Со парична казна од 500 до 5.000 динари ќе се 

казни за прекршок раководителот на книговодство-
то ако не постапи според одредбите на член 54 од 
овој закон. 

XI. Преодни и завршни одредби 

Член 67 
Организациите на здружен труд и други корис-

ници на општествени средства се должни да го 
усогласат водењето на книговодството со одредбите 
од овој закон најдоцна до 31 март 1977 година. 

Организациите на здружен труд и други корис-
ници на општествени средства се должни да донесат, 
односно да ги усогласат своите самоуправни општи 
акти односно општите акти со одредбите од овој закон 

\ и со прописите донесени врз основа на овој закон 
во рок од 60 дена од денот на објавувањето на 
законот односно прописот. 

Член 68 
Ако раководењето со книговодството му е довере-

но на работник што ја нема стручната подготовка 
пропишана во смисла на член 52 став 2 од овој з а -
кон, организацијата на здружен труд, односно друг 
корисник на општествени средства може на тој 
работник да му го довери и натаму раководењето 
со книговодството, но не подолго од четири години 
од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 69 
Одредбите на овој закон се однесуваат и на ор-

ганизациите на здружен труд, односно на други 
корисници на општествени средства во основање. 

Член 70 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да в а ж и Законот за книговодството на 
организациите на здружениот труд („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 48/68, 56/69, 71/72, 32/75 и 6/76). 

Член 71 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 

826. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УСЛОВИТЕ 

И ПОСТАПКАТА ЗА САНАЦИЈА 

Се прогласува Законот за условите и постапката 
за санација, што го усвои Собранието на СФРЈ, на 
седницата на Сојузниот собор од 24 декември 1976 
година. 

П Р бр. 541 
24 декември 1976 година 

Белград 

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

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. р. 

З А К О Н 
ЗА УСЛОВИТЕ И ПОСТАПКАТА ЗА САНАЦИЈА 

I. Општи одредби 

Член 1 
Работниците во основната организација на здру-

жен труд (во натамошниот текст: основна органи-
зација), што во завршната сметка искажала ^ п о -
криена загуба, се должни да преземат мерки за са-
нација во согласност со самоуправната спогодба за 
здружување, под условите и според постапката 
утврдени со овој закон. 

Работниците во основната организација и ра-
ботните луѓе во другите самоуправни организации 
и заедници што вршат слободна размена на труд 
преку самоуправната интересна заедница на општес-
твените дејности, преземаат мерки за санација на 
самоуправната интересна заедница што во завршна-
та сметка искажала непокриени расходи, во соглас-
ност со самоуправната спогодба за основањето на 
самоуправната интересна заедница и со овој закон. 

Работнрхците во основните организации што 
заради задоволување на потребите и интересите на 
своите основни организации се здружиле во само-
управна интересна заедница на материјалното про-
изводство, преземаат мерки за санација на само-
управната интересна заедница на материјалното 
производство што во завршната сметка искажала 
непокриени расходи, во согласност со самоуправната 
спогодба за здружувањето во таа заедница и со овој 
закон. 

Работните луѓе што здружиле свој труд и сред-
ства во земјоделска задруга односно во основна 
задружна организација или во друга задруга, пре-
земаат мерки за санација на задругата што во 
завршната сметка искажала непокриена загуба, во 
согласност со самоуправната спогодба за здружува-
њето во задругата и со овој закон. 

Работниците во основните организации што 
здружиле основни организации, работни организа-
ции, односно сложени организации на здружен труд 
во деловна заедница, преземаат мерки за 'санација 
на деловната заедница што во завршната сметка 
искажала непокриени расходи, во согласност со 

самоуправната спогодба за здружувањето и со овој 
закон. 
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Член 2 
Санацијата, во смисла на овој закон, е надо-

местување на средствата на јмалку во височина на 
непокриената загуба, односно на непокриените 
расходи; утврдување на причините за настанатите 
загуби, односно непокриените расходи; утврдување 
на програма на мерки за отстранување на причините 
за настанатите загуби, односно непокриените расхо-
ди и мерки за потрајно обезбедување на успешно 
работење. 

Член 3 
Надоместување на средствата на јмалку во ви-

сочина на ^ п о к р и е н а т а загуба, односно на непокрие-
ните расходи се врши со санационен кредит чиј 
рок на враќање не може да биде пократок од рокот 
утврден со програмата н а мерни од член 2 на овој 
закон, со средства без обврска за враќање и со 
отпишување на побарувањата од страна на довери-
телот. Со средства без обврска за враќање и от-
пишување на побарувањата од страна на довери-
телот истовремено се покрива загубата, односно 
непокриените расходи. 

Надоместувањето на средствата со санационен 
кредит, односно со средства без обврска за враќање, 
се извршува со дознака на жиро-сметката, со да-
вање на меници со авал според одредбите на Зако-
нот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисни-
ците на општествени средства („Службен лист на 
СФРЈ" , бр. 60/75 и 13/76) и со давање на исправа 
за отпис на побарувањата од страна на доверите-
лот. 

Член <3 
Службата на општественото книговодство води 

регистар на основните организации, на работните 
организации, на земјоделските задруги, односно на 
основните задружни организации или на други 
задруги, на деловните заедници и на .самоуправните 
интересни заедници, кои се во постапка на санација. 
Во регистарот се запишуваат податоци за дејстви-
јата во постапката за санација. 

Сојузниот секретар за финансии ќе ги пропише 
податоците што се запишуваат во регистарот од 
став 1 на овој член. 

П. Санација на основна организација на здружен 
труд 

Член 5 
Работниците во основната организација што во 

завршната сметка искажала непокриена загуба се 
должни при усвојувањето на завршната сметка да 
донесат одлука за отворање на постапка за сана-
ција. 

Со одлуката за отворање на постапка за сана-
ција од став 1 на овој член: 

1) се определуваат постапката и роковите во 
кои ќе се утврдат причините за настанатите загуби; 

2) се определуваат постапката и роковите во 
кои ќе се утврди евентуалната одговорност на ра -
ботоводниот орган и на одделни работници за нас-
танатите загуби; 

3) се определуваат постапката и роковите во 
кои ќе се донесе програма на мерки за отстранување 
на причините за настанатите загуби и мерки за 
обезбедување на успешно работење; 

4) се определува упатување на барање до дру-
гите основни организации со кои склучила самоуп-
равна спогодба за меѓусебно поднесување на ризи-
кот и покривање на загубите, односно со кои ги 
здружила средствата на резервата за тие цели, како 
и упатување на барање до фондот на заедничките 
резерви за територијата на општествено-политичка-
та заедница за покривање на загубите; 

5) се определува упатување на предлог за покри-
вање на загубите до други потенцијални преземачи 
на санацијата; 

6) се определуваат други мерки од значење за 
спроведувањето на постапката за санација. 

Член 6 
За отворањето на постапката за санација, како 

и за содржината на одлуката од член 5 став 2 на 
овој закон, основната организација, најдоцна во рок 
од осум дена од денот на донесувањето на таа од-
лука ги известува: 

1) надлежниот орган на општествено-политич-
ката заедница на чија територија е седиштето на 
основната организација; 

2) надлежната Служба на општественото (книго-
водство; 

3) надлежниот суд к а ј кој е запишана во суд-
скиот регистар; 

4) самоуправната интересна заедница на која 
основната организација и ги плаќа придонесите од 
доходот и преку која задоволува определени потре-
би на своите работници, односно ги обезбедува свои-
те интереси, со барање да преземе мерки во соглас-
ност со самоуправната спогодба за основањето на 
интересната заедница (намалување на стапките на 
придонесите, одлагање на плаќањето на обврските 
и ел.); 

5) другите основни организации во составот на 
работната организација, одношено други организации 
на здружен труд. 

Ако работниците во основната организација не 
ја донесат одлуката од член 5 став 2 на овој закон во 
рокот пропишан за донесување на завршната сметка 
на основната организација, работоводниот орган на 
основната организација е должен за работењето со 
загуба и за износот на непокриената загуба да го из -
вести надлежниот орган на општествено-политич-
ката заедница во рок од осум дена од денот на ис-
текот на рокот за поднесување на завршната сметка 
до Службата за општественото книговодство. 

Известувањето од став 2 на овој член работовод-
ниот орган го доставува и до органот на управува-
ње со работната организација и со друга организа-
ција на здружен труд во која е здружена основната 
организација. 

Член 7 
Основната организација е должна вб рок од 30 

дена од денот на донесувањето на одлуката од член 
5 став 2 на овој закон да изработи програма на мер-
ки за отстранување на причините за настанатите 
загуби и мерки за обезбедување на успешно рабо-
тење. 

Програмата на мерки од став 1 на овој член ос-
новната организација, во натамошен рок од осум 
дена, ја доставува до надлежниот орган на опште-
ствено-политичката заедница. 

Ако основната организација не ја донесе и не • 
ја достави програмата на мерки од став 1 на овој 
член, надлежниот орган на општествено-политич-
ката заедница, заедно со работничкиот совет односно 
со друг орган на управување со работната органи-
зација, односно со сложената организација на здру-
ж е н труд, ќе им предложи на работниците на основ-
ната организација програма на мерки. 

Ако работниците на основната организација не 
донесат програма на мерки по предлогот од став 3 
на овој член, или не ја извршуваат донесената 
програма на мерки, собранието на општествено-по-
литичката заедница може, под условите и според 
постапката утврдени со закон, да определи мерки 
кои се преземаат во случај на општествена заштита 
на самоуправните права и на општествената соп-
ственост. 

Член 8 
Основните организации со кои основната орга-

низација што има непокриен^ загуба склучила са-
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моуправна спогодба за меѓусебно покривање на за-
губите, односно со кои ги здружила средствата на 
резервите за покривање на загубите, се должни нај-
доцна во рок од 30 дена од денот на приемот на из-
вестувањето од член 6 на овој закон да донесат од-
лука за покривање на загубите и да ја извршат таа 
одлука. 

Ако основната организација повеќе од полови-
ната на својот вкупен приход искажан во завршна-
та сметка во која е искажана и ^ п о к р и е н а т а загу-
ба, го остварила во рамките на работната односно 
на друга организација на здружен труд, основните 
организации што вршеле размена на труд со таа ос-
новна организација се должни да постапат според 
одредбите на став 1 од овој член. 

Член 9 
По исклучок од одредбите на чл. 5 до 8 на овој 

закон, работниците во основната организација што 
искажала непокриена загуба помала од износот што 
според завршната сметка од претходната година го 
внела во деловниот фонд за проширување на мате-
ријалната основа на трудот, можат да одлучат да не 
упатуваат барање до преземачите на санацијата за 
покривање на непокриената загуба, ако оценат дека 
можат успешно да работат без надоместување на за -
губените средства и ако одлучат загубата да ја по-
кријат од доходот бо наредната година. 

Основната организација од став 1 на овој член 
е должна да ги спроведе другите одредби на одлу-
ката од член 5 став 2 на овој закон. 

Член 10 
Ако Службата на општественото книговодство со 

контрола на завршната сметка дополнително утврди 
дека постои непокриена загуба, рокот од член 5 на 
овој закон се смета од денот кога решението на 
Службата на општественото книговодство станало 
правосилно. 

Член 11 
Ако основната организација н е ја покрила за -

губата во рок од 45 дена од рокот пропишан за под-
несување на завршната сметка, должна е во рок од 
натамошни осум дена да го објави во „Службен 
лист на СФРЈ" предлогот за преземање на санација 
и за тоа да ја извести Службата на општественото 
книговодоство. 

Член 12 
Преземачите на санацијата ќе донесат одлука за 

преземање на санацијата во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на предлогот за преземање на са-
нацијата во „Службен лист на СФРЈ" . 

Член 13 
Правата и обврските помеѓу преземачите на са-

нацијата, како и помеѓу преземачите на санацијата 
и основната организација која се санира, се утврду-
ваат со самоуправна спогодба за меѓусебните односи 
во санацијата во рок од 15 дена од денот на презе-
мањето на санацијата, а во натамошен рок од осум 
дена основната организација за склучената спогодба 
ја известува Службата на општественото книговод-
ство. 

Заради остварување на обврските од самоуправ-
ната спогодба од став 1 на овој член, преземачите 
на санацијата и основната организација склучуваат 
писмен договор со кој ги утврдуваат материјалните 
обврски на преземачите на санацијата, како што се: 
износите на средствата што секој преземач на сана-
цијата ги дава за покривање на загубите, начинот 
на давање средства (средства без обврска за враќа-
ње, отпишување на побарувањето од страна на до-
верителот или санационен кредит), условите под 
кои се даваат средствата и роковите зџ с т а р а л е на 
тие средства на располагању 

Преземачите на санацијата се должни во рок од 
30 дена од денот на склучувањето £га самоуправната 
спогодба од став 1 на овој член износот во височи-
ната од на јмалку една третина на непокриената за-
губа, да го дозначат н а жиро-сметката на основната 
организација, односно да ги отпишат побарувањата, 
а преостанатиот износ можат да го дадат во меници 
со авал, чи ј рок на втасаност не може да биде по-
долг од 90 дена од денот на склучувањето на дого-
ворот од став 2 на овој член. 

Член 14 
Со самоуправната спогодба од член 13 став 1 на 

овој закон може да се предвиди преземачите на са-
нацијата да учествуват во донесувањето на одлуките 
на основната организација за извршувањето на про-
грамата на мерки од член 7 на овој закон. 

Член 15 
Основната организација е должна програмата 

на мерки од член 7 на овој закон да ја поднесе на 
согласност до преземачите на санацијата пред склу-
чувањето на самоуправната спогодба од член 13 став 
1 на овој закон. 

Планот на основната организација мора да се 
усогласи со програмата на мерки од став 1 на овој 
член. • 

Член 16 
Од денот на, истекот на рокот пропишан за под-

несување на завршната сметка, односно денот кога 
решението на Службата на општественото книго-
водство од член 10 на овој закон станало правосилно, 
до денот кога преземачите на санацијата ќ е ги из-
вршат обврските според одредбата на член 13 став 3 
од овој закон, односно до денот на надоместувањето 
на загубените средства во височина на непокриената 
загуба, основната организација исплатува аконта-
ции на личните доходи во височината на личните 
доходи гарантирани со законот. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, 
основната организација може да исплатува аконта-
ции на личните доходи над износот на личните до-
ходи гарантирани со законот ако за тоа добие сред-
ства без обврска за враќање. 

Височината на аконтацијата на личните доходи 
во основната организација за време на траењето на 
санацијата се утврдува со самоуправната спогодба 
од член 13 став 1 на овој закон. 

Член 17 
Работниците во основната организација се долж-

ни во рок од 30 дена оД денот на усвојувањето на 
завршната сметка во која е искажана н е п о к о р н а т а 
загуба да ги разгледаат причините за настанатата 
загуба и да утврдат одговорност на работоводниот 
орган и на одделни работници за настанатата загуба. 

Ако работниците во основната организација ут-
врдат одговорност на работоводниот орган, односно 
на одделни работници за настанатата загуба, ќе по-
ведат постапка за негово сменување односно презе-
мање на соодветни мерки. 

За утврдените причини за настанатата загуба, 
за одговорноста на работоводниот орган, за поведе-
ната постапка за сменување на работоводниот орган, 
односно за преземањето на соодветни мерки спрема 
одделни работници, основната организација ќе го 
извести надлежниот орган на собранието на општ-
ствено-поллтичката заедница. 

Член 18 
Работната организација која во својот состав 

нема основни организации, а во завршната сметка 
ќе искаже непокриена загуба, спроведува постапеа 
За санација сџоред цл. 5 до 17 да озој закоч, 
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Член 19 
Ако работната организација во консолидираниот 

биланс искаже непокриена загуба должна е, покрај 
постапката за санација што се спроведува за основ-
ните организации според одредбите на овој закон, 
да утврди програма на мерки за отстранување на 
причините за настанатата загуба и мерки за трајно 
обезбедување на успешно работење. 

Во случајот од став 1 на овој член, работниците 
во основните организации што се здружени во 
работната организација можат да одлучат постап-
ката за санација според одредбите на чл. 5 до 17 на 
ОВОЈ закон да ја спроведуваат врз работната органи-
зација како целина. 

Член 20 
Ако основните организации што вршат дејност 

во областа на образованието, науката, културата, 
здравството, социјалната заштита или друга опште-
ствена дејност и стекнуваат доход со слободна раз -
мена на труд преку, односно во рамките на самоуп-
равната интересна заедница, во завршната сметка 
искажат непокриена загуба, должни се за одлуката 
од член 5 став 2 на овој закон да ј а известат само-
управната интересна заедница преку која, односно 
во рамките на која вршат слободна размена на труд. 

Ако самоуправната интересна заедница донесе 
одлука за преземање на санацијата на основната ор-
ганизација од став 1 на овој член и ја покрие загу-
бата на начинот од член 13 став 3 на овој закон, се 
запира постапката за санација според одредбите на 
овој закон. 

Член 21 
Основните организации што произведуваат 

предмети на вооружување и воена опрема се должни 
во рокот од член 6 на овој закон да го известат Со-
јузниот секретаријат за народна одбрана за отвора-
њето на постапката за санација. 

Ако Сојузниот секретаријат за народна одбрана 
одлучи да ја преземе санацијата на основната ор-
ганизација од став 1 на овој член, не се спроведува 
постапка за санација според одредбите на овој закон. 

Основните организации што произведуваат пред-
мети на вооружување и воена опрема се должни 
пред преземањето на обврската според самоуправ-
ната спогодба и договорот од член 13 ст. 1 и 2 на овој 
закон да прибават за тоа согласност од Сојузниот 
секретаријат за народна одбрана. 

III. Санација на земјоделска или на друга задруга 

Член 22 
Работните луѓе што здружиле свој труд и сред-

ства во земјоделска задруга, односно во основна за -
дружна организација или во друга задруга, што во 
завршната сметка ќе искаже непокриена загуба, се 
должни да донесат одлука за отворање на постапка 
за санација. 

Со одлуката од став 1 на овој член што ја доне-
сува собранието на задругата при усвојувањето на 
завршната сметка: 

1) се определуваат начинот и роковите за надо-
местување на загубените средства; 

2) се определува постапката за утврдување на 
причините за настанатите загуби; 

3) се утврдува програма на мерки за отстрану-
вање на причините за настанување на загубите и 
мерки за обезбедување на успешно работење. 

Загубата се покрива во согласност со самоуправ-
ната спогодба за здружувањето во задругата во рок 
од 30 дена од денот пропишан за поднесување, на 
завршната сметка до - Службата на општественото 
книговодство! 

Собранието на задругата може да одлучи, во 
согласност со самоуправната спогодба за здружува-
њето во задругата, да упати предлог за покривање 
на загубата и до д ^ г и потенцијални преземачи на 
санацијата. 

Задругата односно основната задружна органи-
зација е должна да ја извести надлежната опште-
ствено-политичка заедница и Службата на опште-
ственото книговодство за отворањето на постапката 
за санација и за начинот на покривање на загубите 
во рок од осум дена од денот на одржувањето на 
собранието на задругата. 

IV. Санација на деловна заедница 

Член 23 
Собранието на деловната заедница е должно 

при усвојувањето на завршната сметка да изврши 
распределба на непокриената загуба на организа-
циите на здружен труд за чија сметка се преземени 
обврските, во согласност со самоуправната спогодба 
за нејзиното основање. 

Деловната заедница е должна во рок од осум 
дена од денот на одржаното собрание писмено да ја 
извести секоја организација од став 1 на овој член 
за износот на делот од загубата што е должна да го 
надомести. 

Организациите на здружен труд од став 2 на 
овој член се должни износот од став 2 на овој член да 
и го надоместат на начинот од член 13 став 3 на овој 
закон на деловната заедница во рок од 30 дена од 
денот на применото известување. 

Собранието на деловната заедница при усвојува-
њето на завршната сметка ги определува постапката 
и роковите во кои ќе се утврди евентуална одговор-
ност на деловниот орган и на одделни работници за 
настанатата загуба. 

V. Санација на самоуправна интересна заедница 

Член 24 
Собранието на самоуправната интересна заедни-

ца на општествените дејности што во завршната 
сметка искажала непокриени расходи, должна е ис-
товремено со завршната сметка да донесе одлука за 
отворање на постапка за санација со која : 

1) се определуваат постапката и роковите во кои 
ќе се утврдат причините за настанатите непокриени 
расходи; 

2) се определуваат постапката и роковите за до-
несување на програма на мерки за обезбедување на 
усогласена слободна размена на труд и на обемот на 
издатоците во согласност со расположивите средства; 

3) се определуваат начинот и роковите за обезбе-
дување на средства за покривање на непокриените 
расходи, во согласност со самоуправната спогодба за 
формирањето на самоуправната интересна заедница; 

4) се определуваат други мерки за успешно 
спроведување на санацијата. 

Собранието на самоуправната интересна заедни-
ца на општествените дејности при донесувањето на 
одлуката од став 1 на овој член ги определува по-
стапката и роковите во кои ќе се утврди евентуална 
одговорност на одделни работници на самоуправната 
интересна заедница за настанатите непокриени рас-
ходи. 

Член 25 
Собранието на самоуправната интересна заедни-

ца е дблжно одлуката за отворање на постапката за 
санација од член 24 на овој закон да ја достави до 
надлежното .собрание на општествено-политичката 
заедница во рок од осум дена од рокот пропишан за 
поднесување на завршната сметка. 

Самоуправната интересна заедница е должна 
програмата на мерки од член 24 на овој закон да 
ја достави до основните организации што вршат 
слободна размена на труд преку, односно во рам-
ките на самоуправната интересна заедница и до над-
лежниот орган ца општествено-политичката заедни-
ца во рок од 30 дена од истекот на рокот за подне-
сување на завршната сметка. 
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Член 26 
Самоуправната интересна заедница на опште-

ствените дејности што по завршната сметка иска-
ж а л а непокриени расходи е должна да обезбеди 
средства во височина на непокриените расходи на 
начинот од член 3 на овој закон, во рок од 90 дена 
од денот на истекот на рокот пропишан за подне-
сување на завршната сметка. 

Член 27 
Ако собранието на самоуправната интересна за-

единица на општествените дејности не донесе од-
лука за санација или во рокот не ја донесе програ-
мата на мерки од член 24 на овој закон, самоуправ-
ната интересна заедница е должна во натамошен 
рок од осум дена да го извести за тоа собранието 
еа надлежната општествено-политичка заедница и 
Службата на општественото книговодство. 

Во случај от од став 1 на овој член, собранието 
на ошптествено-политичката заедница ќе и ја пред-
ложи на самоуправната интересна заедница програ-
мата на мерки од член 24 од овој закон. 

По исклучок од одредбата на став 2 од овој 
член, собранието на општествено-политичката заед-
ница ќе ги утврди и спроведе мерките за санација 
на самоуправната интересна заедница на општестве-
ните дејности определени со закон. 

Член 28 
Собранието на самоуправната интересна заед-

ница на материјалното производство, што во заврш-
ната сметка искажала непокриени расходи, должна 
е да отвори постапка за санација во рокот за под-
несување на завршната сметка и за тоа истовремено 
да ја извести Службата на општественото книго-
водство. 

Член 29 
Собранието на самоуправната интересна заед-

ница на материјалното производство е должно при 
усвојувањето на завршната сметка да изврши рас-
пределба на непокриените расходи на основните 
организации за чија сметка се преземени обврските, 
во согласност со самоуправната спогодба за нејзиното 
здружување. 

Самоуправната интересна заедница на матери-
јалното производство е должна во рок од осум дена 
од денот на одржаното собрание писмено да ја из-
вести секоја организација од став 1 на овој член за 
износот на делот на непокриените расходи што е 
должна да го надомести. 

Основните организации се должни износот од 
став 2 на овој член да и го надоместат на самоуп-
равната интересна заедница на материјалното про-
изводство на начинот од член 3 на овој закон во рок 
од 30 дена од денот на применото известување. 

VI. Други одредби 

Член 30 
Ако к а ј основната организација, работната орга-

низација, земјоделската задруга, односно основната 
задружна организација или друга задруга, загубе-
ните средства во височина на ^ п о к р и е н а т а загуба 
^ се надоместени во роковите и на начинот пропи-
шани со овој закон, Службата на општественото 
книговодство за тоа без одлагање ќе поднесе пријава 
до надлежниот суд. 

АКО к а ј деловната заедница, самоуправната ин-
тересна заедница на општествените дејности или са-
моуправната интересна заедница на материјалното 
производство, не е покриена непокриената загуба, 
односно ако не се покриени непокриените расхода 
во роковите и на начинот пропишани со овој закон, 
надлежниот орган на општествено-политичката за -
едница ќе предложи спроведување на постапка за 
редовна ликвидација. 

Одредбата од став 2 на овој член не се однесува 
на самоуправните интересни заедници на опште-
ствените дејности од член 27 став 3 на овој закон. 

Член 31 
Ако Службата на општественото книговодство 

утврди дека основната организација, работната ор-
ганизација, земјоделската задруга односно основната 
задружна организација или друга задруга, во за -
вршната сметка искажала непокриена загуба и по 
три едноподруго спроведени санации на загубите 
според одредбите на овој закон, без одлагање ќе 
предложи спроведување на постапка за редовна 
ликвидација. 

Член 32 
Ако основната организација, работната органи-

зација, земјоделската задруга односно основната за -
дружна организација или друга задруга или делов-
ната заедница искажала загуба, односно ако само-
управната интересна заедница на општествените деј -
ности или самоуправната интересна заедница на ма-
теријалното производство искажала непокриени рас-
ходи во периодичната пресметка за јануари—јуни и 
јануари—септември, должна е во рок од 15 дена од 
денот пропишан за поднесување на периодичната 
пресметка да донесе програма на мерки за отстра-
нување на причините поради кои настанале загу-
бите, односно поради кои не е извршено покривање 
на расходите, и во тој рок да ia достави тто надлеж-
ниот орган на општествено-политичката заедница и 
до Службата на општественото книговодство. 

VII. Казнени одредби 

Член 33 
Со парична казна од 500,000 до 1,000.000 динари 

ќе се казни за стопански престап основна организа-
ција, работна организација, земјоделска задруга, од-
носно основна задружна организација или друга за -
друга, деловна заедница, самуоправна интересна за -
едница или преземачот на санацијата: 

1) ако во определениот рок не отвори постапка 
за санација (чл. 5, 22, 23, 24 и 28); 

2) ако личните доходи за време на постапката за 
санација ги исплатува над износот од член 16 на 
овој закон; 

3) ако во пропишаниот рок не ги стави на рас-
полагање средствата по преземената обврска во са-
нацијата, односно ако не обезбели средства (член 13 
став 3, член 23 став 4. чл. 26 и 29 став 3); 

4) ако во определениот рок не состави програма 
на мерки за покривање на загубата и за отстрану-
вање на причините што довеле до загуба и не ја 
достави на согласност до преземачите на санацијата, 
односно до надлежниот орган на општествено-поли-
тичката заедница и до Службата на општественото 
книговодство (чл. 7, 15 и 32); 

5) ако во определениот рок не ги регулира ме-
ѓусебните права и обврски во санацијата со само-
управна спогодба односно не склучи писмен договор 
за уредување на материјалните обврски (член 13 
ст. 1 и 2); 

6) ако планот на основната организација не го 
усогласи со програмата на мерки од член 7 на овој 
закон (член 15 став 2). 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни 
за стопански престап со парична казна од 5.000 до 
20.000 динари и одговорното лице во основната ор-
ганизација, работната организација, во земјоделскава 
задруга односно во основната задружна организаци-
ја или во друга задруга, во самоуправната интерес-
на заедница и к а ј преземачот на санацијата. 

Член 34 
Со парична казна од 20.000 до 100.000 динари ќе 

се казни за стопански престап основна организација, 
работна организација, земјоделска задруга односно 
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основна задружна организација или друга задруга, 
деловна заедница, самоуправна интересна заедница 
и преземачот на санацијата: 

1) ако во ггпо^ишп ""'"»т пок не објави во „Служ-
бен лист на С Ф Р Ј " предлог за преземање на сана-
ција (член 11); 

2) ако во определениот рок не ги извести над-
лежниот орган на собранието на општествено-поли-
тичката заедница, самоуправната интересна заед-
ница односно Службата на општественото книговод-
ство за износот на непокриената загуба, за отвора-
њето на постапката за санација, за начинот на по-
кривањето на загубите, за причините за настанатите 
загуби или за одговорноста на работоводниот орган 
(член 17 став 3, член 20 став 1 и член 22 став 4); 

3) ако не донесе одлука за санација, а за тоа не 
ги извести собранието на надлежната општествено-
-политичка заедница и Службата на општественото 
книговодство (член 27 став 1); 

4) ако писмено не ја извести секоја членка на 
деловната заедница за износот на делот на загубата 
што е должна да го надомести (член 23 став 3 и 
член 29 став 2). 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни 
за стопански престап со парична казна од 500 до 
2.000 динари и одговорното лице т*о основната орга-
низација, во работната организација, во земјоделска-
та задруга односно во основната задружна организа-
ција или во друга задруга, во деловната заедница, 
во самоуправната интересна заедница или к а ј презе-
мачот на санацијата. 

Член 35 
Со парична казна од 5.000 до 20.000 динари ќе се 

казни за стопански престап одговорното лице во ор-
ганот на општествено-политичката заедница, однос-
но во Службата на општественото книговодство: 

1) ако уредно не го води регистарот во постап-
ката за санација (член 4); 

2) ако без одлагање не предложи спроведување 
на постапката за редовна ликвидација (член 31>; 

3) ако без одлагање не предложи да се поведе 
постапка за присилно порамнување, односно за ре-
довна ликвидација (член 30). 

У1П. Преодни и завршни одредби 

Член 36 
По исклучок од одредбата на член 9 од овој за -

кон, под износот што основната организација го 
внела во деловниот фонд за проширување на мате-
ријалната основа на трудот по завршната сметка за 
1975 година, се подразбира и износот на средствата 
на исправката на финансискиот резултат внесен во 
деловниот фонд на 30 јуни 1976 година во согласност 
со сојузен закон. 

Член 37 
По исклучок во 1977 година одредбите од член 16 

став 1 на овој закон се применуваат почнувајќи од 
истекот на рокот од 45 дена од денот пропишан за 
поднесување на завршната сметка, односно од денот 
кога решението на Службата на општественото кни-
говодство. од член 10 на овој закон станало право-
силно. 

Во периодот од став 1 на овој член основната 
организација исплатува аконтации на личните до-
ходи најмногу до износот на просечната аконтација 
на личниот доход исплатена за декември^ 1976 година, 
но не над износот на просечниот личен доход ис-
платен за деветте месеци на таа година во основната 
организација. 

Член 38 
Започнатите случаи на санација што не се завр-

шени до денот на влегувањето во сила на овој за-
кон, се спроведуваат според одредбите од Законот 

за условите и постапката за санација на организа-
циите на здружениот труд ( ,Службен лист на 
СФРЈ" , бр. 39/72, 5/73 и 71/73). 

Член 39 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да в а ж и Законот за условите и постап-
ката за санација на организациите на здружениот 
труд („Службен лист на СФРЈ", бр. 39/72, 5/73 и 
71/73). 

Член 40 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ 

827. 
Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУ-
ВАЊЕ НА ТРАЈНИ ОБРТНИ СРЕДСТВА НА ОР-

ГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за обезбедување на трајни обртни сред-
ства на организациите на здружениот труд, што го 
усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојуз-
ниот собор од 24 декември 1976 година. 

П Р бр. 540 
24 декември 1976 година 

Белград 
.Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ТРАЈНИ ОБРТНИ СРЕД-
СТВА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ 

ТРУД 

Член 1 
Во Законот за обезбедување на трајни обртни 

средства на организациите на здружениот труд 
(„Службен лист на СФРЈ" , бр. 39/72, 40/73, 66/74 и 
13/761! во член 3 став 1 се менува и гласи: 

„Организацијата и* здружениот труд е должна 
на јмалку во височина на годишната просечна состојба 
на вредноста на залихите да обезбеди трајни обртни 
средства од с о ^ т в е н и извори и од кредити за т р а ј -
ни обртни средства, со рок за враќање над една 
година". 

Во став 2 зборовите: „со рок за враќање над пет 
години" се заменуваат со зборовите: „со рок за вра-
ќање над една година". 

По став 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
„Организациите на здружениот труд што се за -

нимаваат со промет на стоки, покрај износите од 
став 3 на овој член, во просечната годишна состој-
ба на вредноста на залихите не ја засметуваат про-
сечната годишна вредност на дадените меници со 
авал за плаќање набавки на стоки, како и вреднос-

та на дадените меници со авал за отплатување на 
стоковни кредити." 

Досегашниот став 4 станува став 5. 
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Член 2 
Во член 6 став 1 зборовите: „кредитите за тра ј -

ни обртни средства, во рок за враќање над 5 години4' 
се заменуваат со зборовите: „кредитите за обртни 
средства, со рок за враќање над една година'4. 

Член 3 
Во член 10 став 1 точка 2 зборовите: „со рок за 

враќање над пет години" се заменуваат со зборо-
вите: „со рок за враќање над една година". 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 

828. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АМОРТИ-
ЗАЦИЈА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА НА ОС-
НОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 
И НА ДРУГИ КОРИСНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНИ 

СРЕДСТВА 

Се прогласува Законот за амортизација на ос-
новните средства на основните организации на 
здружен труд и на други корисници на општестве-

ни средства, што го усвои Собранието на СФРЈ, на 
седницата на Сојузниот собор од 24 декември 1976 
година. 

ПР бр. 543 
24 декември 1976 година 

Белград 

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

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. p. 

З А К О Н 
ЗА АМОРТИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА 

НА ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН 
ТРУД И НА ДРУГИ КОРИСНИЦИ НА ОПШТЕ-

СТВЕНИ СРЕДСТВА 

I. Основни одредби 

Член 1 
Основните организации на здружен труд (во на -

тамошниот текст: основните организации) и другите 
корисници на општествени средства кои имаат ос-
новни средства искажани во своето книговодство 
(во натамошниот текст: другите корисници) влшат 
пресметување на амортизацијата и отпис (исправка) 
на вредноста на основните средства според одредби-
те на овој закон. 

Според одредбите на овој закон се врши прес-
метување на амортизацијата и исправка на вредно-
ста и за основните средства на основниве организа-
ции и на други корисници што се наоѓаат во нив-
ните единици во странство. 

За други корисници, во смисла на овој закон, се 
сметаат и договорните организации на здружен труд 
и здруженијата на граѓани и други граѓански прав-

ни лица, со тоа што пресметувањето на амортиза-
цијата и исправката на вредноста според одредбите 
на овој закон се вршат само за основните средства 
што се општествена сопственост. 

Основните организации и другите корисници во 
стечај и редовна ликвидација не вршат пресмету-
вање на амортизацијата и исправка на вредноста на 
основните средства. 

Член 2 
Со амортизацијата се надоместува пренесената 

или намалената вредност на предметите или мате-
ријалните права што ги сочинуваат основните сред-
ства во согласност со физичкото, односно морално-
то користење на тие предмети и права, и се надомес-
тува вредноста на средствата за иновации и други 
потрајни унапредувања на условите на трудот и на 
производството (студии, анализи, проекти и ел.). 

Работниците во основните организации и к а ј 
други корисници, во согласност со својата одговор-
ност да ја обновуваат вредноста на општествените 
средства со кои располагаат а зависно од условите 
за користење на тие средства и достигнатиот. нау-
чен и технички развој и технолошки напредок, са-
мостојно ги утврдуваат стапките за пресметување 
на амортизацијата, со тоа што со утврдените стапки 
да не можат да обезбедуваат средства за инвести-
циони вложувања над вредноста пренесена или на-
малена поради физичко односно морално користе-
ње на основните средства врз кои се применуваат 
стапките и утврдените стапки да не можат да бидат 
пониски од стапките пропишани во овој закон. 

Член 3 
За основните средства на органите и организа-

циите на општествено-политичките заедници и на 
државните органи и за основните средства на оп-
штествено-политичките и општествените организа-
ции, со пропис на републиката односно автономната 
покраина може да се утврди одлагање на аморти-
зацијата или да се определи намалување на стапки-
те што за амортизацијата се утврдени со овој за -
закон. 

За основните средства на сојузните органи и ор-
ганизации и на државните органи, како и за опште-
ствено-политичките и општествените организации 
на федерацијата, прописот од став 1 на овој член го 
донесува Сојузниот извршен совет. 

Член 4 
За основните средства што претставуваат капа-

цитети за производство на предмети на вооружува-
ње и воена опрема амортизација и исправка на 
вредноста се врши според одредбите на овој закон. 

Износите на амортизацијата од став 1 на овој 
член се држат на посебна сметка к а ј Службата на 
општественото книговодство како депозити по виду-
вање на Воениот сервис во состав на Народната 
банка на Југославија, и се користат за замена, мо-
дернизација и набавка на основни средства, со 
претходна согласност на сојузниот секретар за на-
родна одбрана. 

Сојузниот извршен совет ќе ги пропише рокови-
те и начинот на издвојување на амортизацијата за 
основните средства што претставуваат капацитети 
за производство на предмети на вооружување и 
воена опрема, и ќе ја определи постапката што се 
применува во врска со тоа. 

Член 5 
За предмети што како средства на трудот и ра-

ботењето претставуваат основни средства, во сми-
сла на овој закон, се сметаат: 

1) градежни објекти (згради и други град ежи 
на надземни и подземни градби и водоградби, како 
и монтажни бараки и други монтажни објекти); 
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2) опрема (машини, уреди, постројки, средства 
за транспорт и врски, стандардни и специјални ала-
ти. лабораториска опрема, инструменти, и апарати, 
инвентар и мебел); 

3) долгогодишни насади (овоштарници, лозја, 
хмељарници и плантажи на дрвја); 

4) основно стадо (работен и приплоден добиток). 

Член 6 
За материјални права што претставуваат основ-

ни средства, во смисла на овој закон, се сметаат: 
1) вложувањата за прибавување на право на 

патент, право на лиценца, право на модел, право на 
мостра, право на жиг и право на користење на иро-
изводствено-техничка документација; 

2) вложувањата на основни средства што и 
припаѓаат на друга основна организација односно 
на друг корисник и вложувањата за стекнување 
право на располагање со основни средства што и 
припаѓаат на друга основна организација, односно 
на друг корисник, ако според одредбите на сојуз-
ниот закон не се сметаат за издатоци што се надо-
местуваат како материјални трошоци. 

За вложувања за стекнување вредност за ино-
вации и други потрајни унапредувања на условите 
за работа и производство, во смисла на овој закон 
се сметаат издатоците за изработка на студии, ана-
лизи и проекти и други слични издатоци. 

Член 7 
Со амортизација се надоместува и пренесената 

вредност на основачките вложувања. 
Основачки вложувања во смисла на овој закон, 

претставуваат и з д а т о ц и в е направени во текот на 
основањето на основната организација, односно на 
друг корисник и издатоците направени за време 
на изградбата на нивните единици односно изград-
бата на нови основни средства. 

Под основачки вложувања, во смисла на став 2 
од овој член, се подразбираат издатоците направе-
ни во текот на основањето односно изградбата, и 

-тоа: за студии и истражувања; за откупи и отште-
т а за изработка на инвестиционо-техничка доку-
ментација; за школување на кадри; за интеркалар-
на камата (камата коза му се Лрипишува на кредит 
односно на заем) по инвестициони кредити, како и 
за трошоци на режија во текот на основањето, од-
носно изградбата. 

Член 8 
За предмети што претставуваат основни средства 

со век на употреба подолг од една година, чија 
вредност, при употребата како средства на трудот и 
производството не се пренесува врз производите на 
трудот и не се надоместува како амортизација, во 
смисла на овој закон, се сметаат: 

1) јавните и другите патишта, со објектите што 
им припаѓаат (тунели, галерии, мостови, надвозни-
ци и ел.); 

2) тунелите и галериите на железничките пруги, 
3) заштитните водостопански објекти, како што 

се: одбранбени насипи; бентови, брани и прегради 
на акумулациони и ретензиони базени; испусни и 
латерални канали, црпен станици, агрегати и дал-
новоди и разводна мрежа за снабдување со енерги-
ја на црпните станици и на заштитните водостопан-
ски објекти; средства за врска за одбрана од попла-
ви; објекти за утврдување и регулација на реките 
и уредување и заштита од ерозии, речни и поројни 
корита на водотеци; како и основна и детална канал -
ска мрежа со објектите што и припаѓаат и со построј-
ките во хидромелиорационите системи; 

4) суви докови за градење на бродови и за гра-
дење на пловечки докови, оперативни брегови и лу-
кобрани во лупште и пристаништата. 

По исклучок, со самоуправен општ акт основ-
ната организација односно друг корисник може да 
определи амортизација да се врши и за предметите 
од став 1 на овој член ако прибавувањето (изград-
бата) на предметите е финансирано од парични 
средства дадени со обврска за враќање, од парични 
или други средства остварени преку здружување 
или од средства за проширување на материјалната 
основа на трудот формирани од доходот. 

Исправката на вредноста, во роковите и по 
стапките што се утврдени со овој закон, се врши и 
за основните средства од став 1 н а овој член. 

Член 9 
Од обврската за амортизација и од обврската за 

исправка , на вредноста, според одредбите на овој 
закон, се изземаат: 

1) основните средства што не се оспособени за 
вршење на функцијата за ко ја се наменети (сред-
ства во изградба односно во изработка); 

2) основните средства што служат за потребите 
на народната одбрана, цивилната заштита, јавната 
и државната безбедност; 

3) книгите, спомениците на културата предме-
тите од музејска вредност, предметите на архивска 
граѓа, дела од ликовната уметност, како и цредме-
тите што се наоѓаат под општествена заштита како 
природни или други реткости. 

Од обврската за амортизација и од обврската за 
исправка на вредноста се изземаат и основните 
средства што служат како резервни капацитети за 
производство на предмети на наоружување и вое-
на опрема, ако со сојузен закон не е определено пои-
наку. 

Член 10 
Во смисла на "овој закон не се сметаат за основ-

ни средства предметите на опремата од член 5 точ-
ка 2 на овој закон, чиј век на употреба е пократок 
од една година, како и предметите на опремата чиј 
век на употреба е подолг од една година а чија по-
единечна набавна цена е помала од пропишаниот 
износ (ситен инвентар). 

Сојузниот извршен совет, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на овој закон, ќе го пропише 
износот на поединечната набавна цена за одделни 
групи предмети од став 1 на овој член, и ќе опре-
дели и кои предмети на опрема се изземаат од при-
менувањето на тој критериум. 

II. Начин на пресметување на амортизација и 
спроведување на исправка на вредноста 

Член 11 
Амортизација се врши од првиот ден на наре-

дниот месец по прибавувањето на основното сред-
ство, односно по оспособувањето за вршење на ф у -
нкцијата за која е наменето основното средство. 

За основните средства на новоосновани основни 
организации, односно на други корисници, како и за 
основните средства на нови единици, амортизација 
се врши од првиот ден на наредниот месец по пуш-
тањето во работа (ставање во употреба). 

По исклучок, за новите градежни објекти (наме-
нети за вршење на дејности од јавниот сообраќај — 
нови сообраќајници (железнички пруги, аеродроми 
и ел.) амортизација се врши од 1 јануари во годи-
ната која следува по годината во која се тие пуште-
ни во работа (ставање во редовна употреба). 

Член 12 
Основната организација, односно друг корисник 

со овој самоуправен општ акт определува дали 
амортизација ќе врши поединечно за секое основно 
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средство посебно или по групите во кои се распоре-
дени основните средства со овој закон. 

Ако самоуправниот општ акт за определување 
на амортизацијата не е донесен, амортизација се 
врши по групите во кои се распоредени основните 
средства со овој закон. 

Ч л е н 13 
Обврската за амортизација трае додека вредно-

ста на основните средства што претставува основи-
ца за амортиз ациј а та не ќ е биде а м о р т и з и р а ^ во 
целост. 

АКО амортизација се в р ш и по групите во кои 
основните средства се распоредени со овој закон, 
обврската за амортизација трае додека вредноста 
на сите предмети што ја сочинуваат групата не ќе 
биде а м о р т и з и р а ^ . 

Ч л е н 14 
При привремено прекратување н а користење на 

основни средства, не се прекратува амортизацијата . 
По исклучок, по одлука од органот на управу-

вање на основната организација односно на друг 
корисник, м о ж е да се прекрати амортизацијата , 
и тоа: 

1) за основни средства на рудници РО IKOH про-
изводството е прекратено подолго од шест месеци — 
за времето додека трае прекратувањето на произ-
водството; 

2) за основни средства што се оштетени поради 
дејство на виша сила — за времето додека не ќ е 
се оспособат за вршење на ф у н к ц и ј а т а за ко ј а се 
наменети, ако времето за оспособување трае повеќе 
од три месеци; 

3) за основни средства што н е се користат по-
ради функционална поврзаност со основни средства 
кои се оштетени поради дејство н а виша сила, а 
под условите од точка 2 на ово ј став; 

4) за основни средства извезени заради изведу-
вање на инвестициони работи во странство — за 
времето за кое не се користат во работа, ако пре-
кратувањето на користењето трае повеќе од три ме-
сеци. 

Ч л е н 15 
Основица за амортизаци јата и исправката на 

вредноста на предметите, што к а к о средства за труд 
се и с к а ж а н и во книговодството к а к о основни сред-
ства, претставува нивната набавна цена зголемена 
за трошоците за доставување и монтажа и другите 
издатоци што биле неопходни заради оспособување 
за вршење на ф у н к ц и ј а т а за ко ја се наменети тие 
предмети. 

З а предметите од став 1 на овој член што се 
прибавени со изградба во сопствена р е ж и ј а , осно-
вица за амортизацијата и исправката на вредноста 
претставува цената утврдена со процена според чга-
зарната цена на истите и л и слични предмети во 
времето на траењето на изградбата. 

Ч л е н 16 
Основица за амортизацијата и исправката на 

вредноста за матери! алии ипа ва што се о с н о в и 
средства (право на патент, право на лиценца, право 
на модел, право н а мостра, право на ж и г и право 
на производствено-техничка д о к у м е н ^ а т п а ) прет-
ставува вкупниот износ на надоместот што според 
договорот или друг а к т за прибавувањето на право-
то му се исплатува н а давателот (преносителот) на 
правото. 

Ч л е н 17 
Основица за амортизацијата и исправката на 

вредноста за в л о ж у в а њ е во основно средство кое и 
припаѓа на друга основна организација односно на 
друг корисник, к а к о и за в л о ж у в а њ е направено за -

ради прибавување н а право на користење на ос-
новното средство кое и припаѓа на друга основна ор-
ганизација , односно на друг корисник, претставу-
ва вкупниот износ н а извршеното в л о ж у в а њ е одно-
сно на определениот надомест. 

Основица за амортизацијата и исправката на 
вредноста за в л о ж у в а њ а за иновации и други потра ј -
н и унапредувања на условите за работи и производ-
ство претставува вкупниот износ на направените из -
датоци за изработка на студии, анализи, проекти и 
слично, врз основа на кои се остваруваат иновации, 
односно се в р ш и унапредување на условите за ра -
бота и производство. 

Ч л е н 18 
Основица за амортизацијата и исправката на 

вредноста на основачкото в л о ж у в а њ е претставува 
вкупниот износ на издатоците наведени во член 7 
став 3 од овој з акон ко ј не е вклучен во набавната 
вредност на основните средства. 

Ч л е н 19 
Основица за амортизацијата и исправката на 

вредноста на основното средство кое е приб?вено без 
надомест или со делумен надомест претставува це-
ната на тоа основно средство утврдена со процена 
според пазарната цена на истото или слично основ-
но средство во времето кога е извршено прибавува-
њето, зголемена за трошоците за доставување и 
монтирање и за другите неопходна* издатоци запади 
оспособување за в р ш е њ е на ф у н к ц и ј а т а за ко ј а е 
наменето таквото основно средство. 

Истовремено со утврдувањето на основицата за 
амортизацијата се утврдува и вредноста за преоста-
натиот проценет век на траењето на основното сред-
ство од став 1 на овој член. 

Ч л е н 20 
З а основно средство за кое набавната цена не 

е утврдена или привремено е непозната, се утврду-
ва износот што претставува привремена основица за 
амортизацијата и исправката на вредноста според 
расположивите податоци за набавната цена, односно 
според пазарната цена н а истото или слично основ-
но средство во времето кога . е прибавено основното 
средство. 

Кога ќ е се прибават потребните податоци за на -
бавната цена односно кога набавната цена ќ е биде 
позната, се утврдува износот на вредноста што 
претставува основица за амортизацијата и исправ-
ката на вредноста на основното средство од став 1 
на овој член. Во првиот нареден пресметковен пе-
риод за таквото основно средство се пресметува и 
евентуалната р а з л и к а на помалку пресметаната 
амортизација и исправка на вредноста за минатиот 
период, односно се в р ш и евентуално намалување на 
повеќе пресметаниот износ. 

Ч л е н 21 
За основни средства што се ревалоризирани, од 

1 ј ануари во годината ко ја следува по годината во 
ко ја е извршена ревалоризагрлата , основица за 
амортизацијата и исправката на вредноста претста-
вува ревалоризираната набавна вредност. 

Ревалоризаци ја н а основните средства се врши 
на начинот определен со сојузен закон. 

Ч л е н 22 
Ако вредноста што претставува основица за 

а м о р т и з а ц и ј а е амортизирана во целост, а основ-
ното средство и по тоа се користи к а к о средство на 
трудот, со самоуправен општ -акт на основната орга-
низаци ја односно на друг корисник може да се 
определи за такво основно средство и натаму да с§ 
в р ш и амортизација , 
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За износот на амортизацијата утврден со коне-
чна годишна пресметка, за основното средство од 
став 1 на овој член, основната организација односно 
друг корисник ги зголемува сопствените деловни 
средства. 

Ако амортизацијата се врши по групите во кои 
се распоредени основните средства со овој закон от-
редбата од став 1 на овој член ќе се примени ако 
вредноста на групата на основните средства прет-
ходно е а м о р т и з и р а ^ во целост. 

Член 23 
За долгогодишен насад кој претставува основно 

средство основица за амортизацијата претставува 
износот на вкупното вложување извршен заради 
подигање односно прибавување на таквиот насад. 

За долгогодишни насади кои се прибавени со 
пренос без надомест, основица за амортизацијата и 
исправката на вредноста претставува нивната вред-
ност утврдена со процена според цените на истите 
односно слични долгогодишни насади во времето на 
нивното прибавување. 

За основно стадо основица за амортизацијата 
претставува разликата меѓу набавната цена и к л а -
ничната цена на таквото стадо, ако набавната цена 
е поголема од кланичната. 

Член 24 
Амортизацијата во текот на годината се врши во 

роковите што се определени со самоуправен општ 
акт на основната организација односно на друг ко-
рисник, со тоа што тие рокови не можат да бидат 
подолги од роковите утврдени за составување на 
периодичните пресметки. 

Конечна годишна пресметка на амортизацијата 
се врши на крајот на деловната година, а износите 
утврдени со таа пресметка се искажуваат во завр-
шната сметка. 

Член 25 
За основни средства што наменски служат за 

вршење на сезонски работи и дејности. со самоуп-
равен општ акт на основната организација, односно 
на друг корисник може да се определи амортиза-
ција да се врши во текот на годината само во вре-
ме на сезоната. 

Се смета дека основните средства наменски 
служат за вршење на сезонски работи или дејно-
сти ако се користат за работи кои во текот на една 
година траат помалку од седум месеци. 

Амортизацијата по конечната годишна пресмет-
к а за основни средства од овој член не може да биде 
помала од износот што се добива со применувањето 
на стапките утврдени со овој закон. 

Член 26 
За основните средства прибавени од паричните 

износи остварени со здружување на средства помеѓу 
домашни организации на здружен труд, односно вло-
жување средства на странски лица во домашни ор-
ганизации на здружен труд, основната организација, 
односно друг корисник во чие книговодство се водат 
таквите основни средства, по стапките утврдени во 
овој закон, врши амортизација во роковите за пе-
риодичните пресметки. 

Амортизација за основните средства од став 1 
на овој член, по стапки што се поголеми од стап-
ките утврдени со овој закон и пресметување на 
амортизацијата во рокови кои се пократки од роко-
вите предвидени за составување на периодичните 
пресметки, може да се врши само ако е тоа предви-
дено со самоуправната спогодба односно со догово-
рот за заедничко вложување или е определено со 
самоуправен општ акт што е донесен врз основа на 
самоуправна спогодба односно договор. 

Член 27 
Износот на амортизацијата пресметан во текот 

на годината со конечната годишна пресметка може 
да се намали или зголеми. 

Ако основната организација, односно друг ко-
рисник има загуба во работењето, конечна годишна 
пресметка на амортизацијата, во годината кога ра-
ботењето завршува со загуба, мора да се состави со 
применување на стапките пропишани со овој закон. 

Член 28 
Износот на амортизацијата во конечната годиш-

на пресметка не може да биде помал од износот што 
се добива со применувањето на стапките утврдени 
со овој закон. 

По исклучок, ако во една или во повеќе прет-
ходни години амортизацијата е пресметана во из-
носи кои се поголеми од износите што се добиваат 
со применување на стапките утврдени со овој закон, 
за годината за која се врши пресметка може да 
се утврди помал износ на амортизацијата, со тоа што 
вкупниот износ на амортизацијата пресметан во ми-
натите години и во годината за која се врши амор-
тизацијата не може да биде помал од износот што 
се добива со применување на стапките утврдени со 
овој закон. 

Одредбите на овој член не се применуваат врз 
основните средства за кои се врши амортизација по 
прогресивни или дегресивни стапки. 

Член 29 
Паричните средства остварени со продажбата на 

основно средство, по одбивањето на трошоците на 
прометот се внесуваат во целост во сопствените де-
ловни средства. За износот на позитивната разлика 
(износот меѓу остварената продажна цена и неамор-
тизираната вредност на основното средство) се зго-
лемуваат сопствените деловни средства. 

Паричните средства остварени со наплата на за -
купнина или друг надомест за основните средства 
дадени во закуп, односно по друг основ на користе-
ње, по одбивањето на трошоците за нивното одр-
жување и осигурување и на другите издатоци за тие 
основни средства во истиот пресметковен период, се 
внесуваат во сопствените деловни средства. За изно-
сот на позитивната разлика (износот меѓу наплате-
ната закупнина или другиот надомест и амортиза-
цијата за тие средства пресметана во периодот за 
кој се составува пресметката со применување на 
стапките утврдени со овој закон) се зголемуваат соп-
ствените деловни средства. 

Одредбите од став 2 на овој член не ги приме-
нуваат основните организации, односно другите ко-
рисници на кои давањето на основни средства во 
закуп или на користење по друг основ претставува 
редовна дејност. 

Член 30 
Ако основното средство е продадено по цена која 

е пониска од неговата неамортизирана вредност, раз-
ликата меѓу остварената продажна цена и неамор-
тизираната вредност се надоместува со сопствени 
деловни средства. Надоместот се врши од вкупниот 
приход, односно од приходот или од средствата на 
резервите во годината во која е извршена продаж-
бата на основното средство. 

Неамортизирната вредност на основното сред-
ство кое е расходувано поради физичка дотраеност 
или техничка застареност се надоместува со соп-
ствени деловни средства од вкупниот приход, одно-
сно од приходот или од средствата на резервите во 
годината во која е извршено расходувањето. 

По исклучок од одредбата од став 2 на овој член 
не се врши надомест на неамортизираната вредност 
туку се спроведува отпис врз товар на сопствените 
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деловни средства за железнички пруги од тесен ко-
лосек, со објектите што припаѓаат, кои се расходу-
вани поради прекратуван>е на редовниот сообраќај 
на нив. 

Член 31 
Неамортизираната вредност на основното сред-

ство кое е пренесено на друг корисник без надо-
мест, се надоместува од вкупниот приход односно од 
приходот или од средствата на резервите во година-
та во која е извршен преносот на основното сред-
ство без надомест. 

Одредбата од став 1 на овој член не се приме-
нува ако преносот на основното средство без надо-
мест е извршен во текот на спроведувањето на ста-
тусни промени (издвојување, спојување, припојува-
ње) или ако преносот на основното средство без на-
домест е извршен врз основа на договор склучен во 
писмена форма со кој за пренесеното основно сред-
ство се презема обврската за надомест на неаморти-
зираната вредност во целиот износ во преостанатиот 
амортизационен век на траење на таквото основно 
средство утврден со применувањето на стапките од 
овој закон или во рок пократок од тој. 

Член 32 
За износот на амортизацијата утврден во конеч-

ната годишна пресметка основната организација, од-
носно друг корисник на крајот на годината врши 
исправка на вредноста во своето книговодство. Ис-
правката на вредноста се врши во рокот што е про-
пишан за донесување на завршната сметка. 

За основно средство за кое не се врши амор-
тизација или амортизација се врши по пониски 
стапки што се пониски од стапките утврдени со овој 
закон, исправка на вредноста се врши по стапките 
утврдени со овој закон, со тоа што за износот на 
извршената исправка на вредноста истовремено се 
врши отпис на сопствените деловни средства. 

Исправка на вредноста со отпис на сопствени 
деловни средства се врши и за неамортизирани 
вредности на основните средства уништени со деј-
ство на виша сила, во делот во кој уништените 
вредности не се покриваат од надоместот остварен по 
основ на осигурувањето. 

III. Стапки за пресметување на амортизацијата и 
исправката на вредноста 

Член 33 
Основната организација, односно друг корисник 

со самоуправниот општ акт може да определи (за 
сите или за одделни основни средства), поголеми 
стапки за амортизација од стапките утврдени со овој 
закон. 

За основните средства за кои со самоуправниот 
општ акт не се определени поголеми стапки амор-
тизацијата се врши по стапките утврдени со овој за-
кон. 

Поголеми стапки за амортизација можат да се 
определат врз основа на проценетиот век за употреба 
на основните средства и на потребите за нивната за-
мена и други потрајни унапредувања со кои се при-
донесува за подобрување на условите за работа и 
производство. 

Под условите од став 3 на овој член и со услов 
самоуправниот општ акт за нивното утврдување да 
е донесен при ставањето на основните средства во 
употреба (пуштање во работа) стапките за аморти-
зација можат да бидат утврдени како прогресивни 
или дегресивни. Просечната прогресивна односно де-
гресивиа стапка во амортизациониот век на основ-
ното средство не може да биде пониска од стапката 
утврдена со овој закон. 

Член 34 
Основната организација, односно друг корисник 

може со самоуправниот општ акт да определи амор-
тизацијата да се врши според ефектот што се ос-
тварува со употребата на основните средства. 

Ако амортизацијата се врши според ефектот што 
се остварува со употребата на основните средства, 
годишниот износ на амортизацијата не може да биде 
помал од износот што се добива со применување на 
стапките утврдени со овој закон. 

Член 35 
За амортизација и исправка на вредноста на ос-

новните средства, се утврдуваат како најниски (ми-
нимални) следните стапки: 

I. Градежни објекти 

1 Ниски и високи насипана брани на хи-
дроелектрани (111-11-14 и 21-23) 1 

2 Други хидроградежни објекти на хидро-
електрани 1,5 

3 Механичка опрема на хидроелектрани 
(119) 2,5 

4 Суви докови за градење на бродови и за 
градење на пловечки докови 1,5 

5 Канали и базени за морски солани и за 
други потреби, освен за хидроелектрани 
(112-4, 5 и 6) 1 

6 Оперативни брегови и лукобрани (117-1, 
2, 3, 4, 5 и 7, 127-1, 2, 3, 5 и 6 и 128-1, 2, 
3 и 4) 1 

7 Оперативни површини: 
а) природни (127-41) 1 
б) изградени (117-6, 127-42-43 и 128-5) 2 

8 Аеродромски маневарски површини 
(122-11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17) 1 

9 Навози и мостови на патеки на дигалки 
и енергетски канали (117-8 и 9) 1,3 

10 Каптажни град ежи (118-1) 1,5 
11 Цистерни и резервоари (118-4): 

а) ѕидани 1,5 
б) челични 2,5 

12 Водоводни доводи на разводна мрежа 
(118-3) 2 

13 Канализации (118-5) 1,5 
14 Инсталација за пречистување вода (118-2 

иб) 2 
15 Јавни и други патишта со објекти што 

им припаѓаат: 
а) јавни патишта 1 
б) други ^патишта: 

1) шумски патишта без подлога со 
постилка 6 

2) шумски патишта со подлога и со 
постилка од толчен камен 3 

3) приклучни и внатрешни патишта 2 
16 Тунели и галерии на железнички пруги 

(123) I 
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17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 
24 

25 
26 
27 

28 

29 

30 
31 
32 

33 

34 

35 
36 

37 

38 

39 

Мостови, вијадукти и надвозници на 
железнички пруги (124): 
а) челечни, камени и бетонски, со стол-

бови или без столбови 1,5 
б) дрвени 14 
Железнички пруги* 
а) долен строј (125-1) 1,5 
б) горен строј (125-2, 3 и 9) 3 • 
Контактна мрежа, железничка, трамвај-
ска и тролејбуси (125-3 и 126-3, 4 и 5) 3,3 
Трамвајски пруги — долен строј, горен 
строј и преклопни уреди (126-1, 6-7, 8 
и 9) 2 
Далноводи (131): 
а) со челични столбови и со столбови од 

армиран бетон напон до 110 kV 3 
б) со челични столбови и со столбови од 

армиран бетон напон над 110 kV 2 
в) со дрвени столбови 5 
Воздушна мрежа со трафостаници под 10 
kV (132-1, 2 и 3) 6 
Кабелски водови на јака струја (132-4,5) 4 
ТТ линии (133): 
а) кабли и кабелска канализација 4 
б) меѓумесни, месни и ПАЗ линии 6,2 
СС-линии и СС-канализации (134) 3 
Антенски столбови (135) 3 
Нафтоводи и гасоводи (141): 
а) до 4* 5 
б) над 4" 3 
Гасоводи на гасарници 3 
Топловоди и пароводи: 
а) со термичка изолација и со апаратура 

што fi припаѓа 4 
б) бетонски и ѕидани канали за сместу-

вање на топловода и пароводи 2 
Жичарници и уреди за жичарници (142) 5 
Дековилски колосеци (143) 5 
Специфични шумски транспортни уреди 
(144) 5 
Згради со скелет од армиран бетон или 
од челик 1,2 
Згради ѕидани, со меѓукатна конструк-
ција од армиран бетон или од елементи 1,4 
Други ѕидани згради од тврд материјал 1,8 
Згради од дрво, од набој и од растурен 
материјал 5 
Станбени и манипулативни бараки, камп-
-куќички и КИОСЦИ: 
а) од дрво 10 
б) од платно (шатори и ел.) 20 
Монтажни и подвижни продавници и 
киосци од метал 10 
Рударски објекти: 
рударски работи (15) 3 

II. Средства за транспорт и врски 

40 Тролејбуси (661-1) 10 
41 Трамваи (661-2, 3 и 4) 3 
42 Автомобили: 

а) патнички (662-1) 15 
б) санитетски и теренски возила (662-1) 15 
в) автобуси и приколки (663) 15 
г) камиони и приколки (664) 15 

43 Трактори, мотоцикли, трицикли, вело-
сипеди (665, 666 и 667) 12 

44 Други комунални транспортни средства 
(668) 10 

45 Запрежни патни возила (671) 10 
46 Локомотиви, тендери, моторни и елек-

трични возови (621): 
а) локомотиви парни (621-1-2 и 3) 5 
б) локомотиви електрични, дизел и бен-

зински (621-4, 5 и 7) 6 
в) возови моторни и електрични (621-8) 7 
г) друго (621-9) 5 

47 Железнички колч (662, 623, 624 и 626) 
патнички коли, кугћет-коли, коли за спи-
ење и за ручање, товарни вагони и други 
железнички коли 5 

48 Патнички бродови за внатрешна пло-
видба (641): 
а) парни 3,4 

f б) моторни 4 
в) хидробуси и хидрокрилни бродови 8 

49 Товарни бродови, танкови и баржи за 
внатрешна пловидба (642, 643 и 644): 
а) со мотор 4 
б) без мотор и танкови 3,4 
в) баржи и танк-баржи 4 

50 Бродови теглачи и туркачи за внатрешна 
пловидба (645): 
а) парни 3,4 
б) моторни 4 

51 Поморски и поморско-речни бродови и 
реморкери-теглачи (631, 632 и 634): 
а) патнички и патничко-тов ар ни бродови 3 
б) бродови (траекти и фериботи) 3 
в) хидробуси и хидрокрилни бродови 8 
г) бродови за превоз на течни товари — 

танкери и бродови за превоз на гасови 
во течна состојба, без оглед на BRT 5 

д) бродови за растурени суви товари и 
мешовити бродови, како и спецтали-
зирани бродови, без оглед на BRT 5 

ѓ) бродови за превоз на контејнери, бро-
дови за превоз на возила, LASH бро-
дови и бродови ладилници, без оглед 
на BRT 4 

е) линиски бродови до 2000 BRT 4 
ж) линиски бродови од 2000 BRT и по-

веќе 4 
з) товарни бродови за општа намена — 

трампери од 2000 BRT и повеќе 4 
ѕ) товарни бродови за општа намена — 

трампери од 1001 до 2000 BRT 4 
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и) бродови во мала крајбрежна товарна 
пловидба (изградени од челик, же-
лезо или дрво) од 1000 БИТ и помалку 4 

ј) реморкери (теглачи) со сила на тег-
лење од 1500 КЅ и над 5 

к) реморкери (теглачи) под 1500 КЅ 4 
л) други бродови без оглед на големи-

ната и намената 4 
52 Технички пловни објекти во поморскиот 

и речниот сообраќај: 
а) пловни багери 6 
б) пловни елеватори и дигалки 7 
в) пловни дигалки за товари над 50 тони 4 
г) пловечки докови 3 
Д) други пловни технички средства 5 

53 Други пловни објекти (636) 6,5 
54 Воздухоплови (651 и 652): 

а) со клипон, е лиено млазен и млазен 
мотор 10 

б) хеликоптери 12,4 
55 Телеграфски и радио-уреди (681) 8,3 
56 Високофр©квентни ТТ уреди (682) 7,2 
57 Телефонски централи и апарати (683) 6,7 
58 Други средства за ПТТ врски (684 и 689) 6,3 
59 Радио-телевиоки сиимателски и дифузни 

уреди: 
а) радиодифузна студијска опрема 10 
б) емисиони постројки 7 

III. Општа опрема 

60 Парни котли и гасни генератори 5,5 
61 Машини работилки за обработка на дрво, 

метал и други материјали 7 
62 Стандардни и специјални алати — крупен 

алат 12 
63 Мерни и контролни инструменти, апара-

ти и уреди 10 
64 Канцелариски (пишувачки и сметачки) 

машини, апарати и прибари 10 
65 Електронски сметачи и друга опрема за 

механографска обработка 10 
66 Канцелариски мебел, погонски и деловен 

мебел (освен специјален мебел во трго-
вијата и во угостителството), собен мебел 
во здравството, училиштен мебел и спе-
цифичната опрема за рехабилитација 8 

67 Лабораториска опрема, медицински апа-
рати и уреди и прибор, школски учила и 
спортски реквизити 10 

68 Други средства на инвентар и мебел и 
друга општа опрема 10 

IV. Специјална и специфична опрема 

69 Термослектрани и топлани 5,5 
70 Топлани со сезонски режим на работа за 

топлотен погон 3,5 

71 Хидроелектрани 4,5 
72 Пренос на електрична енергија 5 
73 Дистрибуција на електрична енергија 6 
74- Рудници за јаглен, метали и неметали: 

а) копачки, багери и скрепери 10 
б) сушници на лигнит, сепарациони уре-

ди и постројки за флотација 6 
в) извозни машини, стабилни вентила-

тор^ стабилни пумпни постројки и 
компресори 10 

г) сон оводи 5 
д ) ДРУГО 1 0 

75 Гасарници и коксарници 5 
76 Производство на нафта и гас 10 
77 Преработка на нафта и гас: 

а) цистерни и резервоари 4 
б) крекинг и рафинерија на масло 10 
в) друго 7 

78 Железарници: 
а) уреди за подготовка на руда и печки 

за производство на железо (високи и 
ТХ печки и нискошахтни печки) 5 
б) СМ — печки, печки за загревање во 
валавница ковачки печки, печки за 
термичка обработка на челик, ниско-
фреквентни елекпропечки, електрич-
ни печки и кондензатори 6 

в) постројки за континуирано леење и 
топли и ладни валавници со агу ета-
жни постројки 6,5 

г) друго 7-
79 Обоени метали: 

а) производство на глиница 6,5 
б) производство на алуминиум 6 
в) валавници на обоени, ретки и скапо-

цени метали и на нивни легури, фина 
металургија 8,5 

г) пржалници на обоени метали и друго 7 
80 Постројки за производство на фероле-

гури и електроди 5 
81 Производство на стакло, на стаклена 

волна и на други производи од стакло: 
а) континуирани кади и печки 5 
б) друго 6,5 

82 Друга преработка на неметали: 
а) печки и сушјници 6 
б) друго 8 

83 Метална индустрија, електроиндустрија 
и бродоградба: 
а) програмиран^ агрегатни и трансфер-

ни машини 11 
б) други машини и уреди 7,5 

84 Електронска индустрија: 
а) програмиран^ агрегатни и трансфор-

ми машини 12,5 
б) други машини и уреди 9 

85 Хемиска индустрија: 
а) производство на: бази, киселини и 

соли, вештачки ѓубриња (освен ција-
намид), средства за заштита на рас-
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тенија, вештачки и синтетички в л а к -
на, синтетички каучук и пластични 
маси — суровини 

б) фармацевтско-хемиска индустрија 
(синтеза и екстракција) 

в) производство н а карбид и ци јана-
мид 

г) друга хемиска индустрија 
86 Производство на градежен материјал: 

а) печки и сушници 
б) друго 

87 Дрвна индустрија: 
а) пилани 
б) производство на лесонит оплачи, на 

плочи —I иверици, хемиска прера-
ботка на дрво (без целулоза и харти-
ја) и на к и б р и т 

в) друга дрвна индустрија 
88 Производство на дрвесина, целулоза и 

хартија 
89 Текстилна индустрија: 

а) влакнарници на лен и коноп 
б) предал ници, свиларници и кардирање 

и подготовка н а памук 
в) ткајачници 
г) друго 

90 Индустрија на кожа , гума и обувки 
91 Прехранбена индустрија: 

а) индустрија на шеќер, скроб, вриење 
и растителни масла 

б) мелници, ладилници, (силоси и меха-
низира™ складови, земјоделски пе-
карници и масларници за маслинки 

в) преработка на овошје и зеленчук 
т) друго 
графичка индустрија 
Индустрија на тутун 
Филмска индустрија 
Земјоделство: 
а) трактори; комбајни за пченка, ком- ' 

пир, репа и силажа; уреда за гоење 
и за молзење 

б) друго 
Стопанисување со шуми: 
а) камиони и трактори 
б) друго 
Градежништво: 
а) копачки, багери, скрепери, булдожери 

и компресори 
б) друго 
Отпрема и уреди на луки, пристаништа и 
складови: 
а) мостни и портални дигалки и пос-

тројки 
б) подвижна механизација 
в) друга опрема и уреда 

99 Сообраќај: 
а) воздушен сообраќај 
б) друг 

100 Трговија (761-2, 6, 776-3 и 4, 792) 

92 
93 
94 
95 

96 

97 

98 

9. 

12 

5 
8 

7,5 

9 
6,5 

5 
6 
8 
7 

5 
6,5 
7 
7 
6,5 
7,2 

12 
8 

12 
8 

12 
10 

6 
12 
6,2 

14 
6 

101 Угостител ство: 
а) специјален инвентар од групите 753-3 

и 4, 776-21 и 24 
б) специфичен инвентар од групите 

761-2 и 6, 776-1. 776-2, освен групите 
776-21 и 24, 776-3 и 4, 791, 792, 793 

в) мебел (751-1, 3 и 4) 

V. Долгогодишни насади 

102 Овоштарници (81): 
а) сливи, јаболка и круши 
б) ореви 
в) праски 
За долгогодишни насади што не се споме-
нати во овој реден број ќе се примени 
стапката на амортизацијата на оној н а -
сад од овој реден број, ко ј по векот на 
траењето е н а ј сроден на векот на трае-
њето на неси овенатиот насад. 

103 Лозја : 
а) лоз ја 
б) лоз ја на песок со домашна лоза 

104 Други насади: 
а) хмел»арници (83) 
б) плантажи на дрв ја 

VI. Основно стадо 

105 Коњи, маски и магариња 
106 Говеда: 

а) работни волови 
б) крави и бикови 

107 овци 
108 Друг добиток (93, 95, 96, 97, 98) 

УП. Други вложувања и вложувања из-
вршени од страна на основачите 

109 Други вложувања и основачки вложу-
вања: 
а) вложувања во основно средство што 

припаѓа на друга основна организа-
ција , односно на друг корисник и 
вложување за стекнување право на 
користење на основно средство што 
и припаѓа на друга основна органи-
зација, односно на друг корисник 
според рокот за кој е извршено: сили 

б) вложување за стекнување на вред-
ност за иновации и други потрајни 
унапредувања на условите за работа 
и п р о и з в о д с т в о според рокот во ко ј 
се користат: или 

в) основачки вложувања 
Амортизација на другите в л о ж у в а њ а и 
на основачките вложувања може да се 
врши и по станка пониска од соодвет-
ната стапка од овој реден број, со тоа 
што стапката по ко ја се врши пресме-
тувањето на амортизацијата да не може 
да биде пониска од стапката што му од-
говара на просечниот рок за отплата на 
инвестиционите кредити користени за 
таквите вложувања. 

20 
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10 
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Броевите наведени во заградите, во колона 2 на 
табелата од став 1 на овој член, им одговараат на 
броевите на групите основни средства од Номен-
културата на основните средства, и од Номенклату-
рата на определени основни средства на стопански-
те организации во сообраќајот. 

За основно средство за кое не е пропишана 
стапка во овој закон се применува стапка на амор-
тизацијата определена за основното средство што со 
тоа основно средство е најуредно. Сродноста се опре-
делува според намената за која служат основните 
средства, а во тие рамки според видот на матери-
јалите од кои се направени и начинот на нивната 
употреба. 

Член 36 
Стапките на амортизација .за опремата, утврде-

ни во член 35 од овој закон (ред. бр. 40 до 101), при 
составувањето на конечната годишна пресметка на 
амортизацијата, се зголемуваат: 

1) за 25'°/о — ако основните средства, во годи-
ната за која се врши амортизацијата, се користени 
за работа во две смени, односно со интензитет на 
работа што му одговара на користењето за работа 
во две смени; 

2) за 50°/о — ако основните средства, во годи-
ната за која се врши амортизацијата, се користени 
за работа во три смени, односно со интензитет на 
работа што му одговара на користењето за работа 
во три смени. 

Ако основните средства од став 1 на овој член 
се користени за работа во повеќе од една а помал-
ку од две полни смени или за работа во повеќе од две 
а помалку од три полни смени, зголемувањето на 
стапките од член 35 став 1 на овој закон, се врши 
сразмерно на зголеменото користење на основни-
те средства за работа над едена, односно над две 
полни смени. 

Сојузниот извршен совет ќе пропише што се 
смета за работа на основните средства во две и за 
работа во три смени и ќе m определи нормативите 
врз основа на кои за одделни основни средства се 
утврдува користењето со интензитет на работа што 
и одговара на работата во две смени односно на 
работата во три смени. 

Член 37 
За новоизградени основни средства што во ра-

ботата не се користат со полн програмиран капаци-
тет (поради неопходно разодување на процесот 
на производството или од други оправдани при-
чини), основната организација, односно друг 
корисник, може со самоуправниот општ акт 
да определи, во првата година од употребата на тие 
основни средства, амортизацијата да се врши за-
висно од степенот на користењето со применување 
на стапка што не може да биде пониска од 50% од 
стапката што за соодветните основни средства е 
утврдена во член 35 од овој закон. 

За новоизгр а д ени градежни објекти што служат 
за вршење на дејност од областа на сообраќајот и 
за новоизградени градежни објекти што служат за 
вршење на дејност од областа на рударството и на 
дејност производство и пренос на електрична, то-
плотна и друга енергија и за градежни објекти на 
водостопанството, под условите од став 1 на овој 
член, со примена на стапка што не може да биде 
пониска од 50% од стапката што за соодветните ос-
новни средства е утврдена во член 35 од овој закон, 
амортизацијата може да се врши во рок од две го-
дини од денот на ставањето на објектот во употре-
ба, односно оспособување за вршење на функцијата 
за која се наменети тие објекти. 

Член 38 
За материјалните права од член 6 од овој закон 

амортизацијата се врши по стапката утврдена во 
смаоуправниот општ акт, со тоа што утврдената 

стапка не може да биде пониска од стапката од 
член 35 од овој закон или од стапката што му од-
говара на рокот што со договорот е определен за 
користење на таквото право. 

Член 39 
Стапките за амортизација и роковите за пресме-

тување на амортизацијата во текот на годината за 
станови и станбени згради во општествена сопстве-
ност се утврдуваат врз основа на републички, однос-
но со покраински пропис. 

Исправка на вредноста на становите и на стан-
бените згради во општествена сопственост се врши 
на крајот на секоја година, во рокот за донесување 
на завршната сметка, по стапките утврдени во член 
35 став 1 од овој закон (ред. бр. 33 до 37) иако со 
прописот од став 1 на овој член, за амортизацијата 
е определена пониска стапка. 

Член 40 
Начинот на кој се обезбедуваат средства за ре-

генерација на шумите (за обнова на исечени и за 
подигање на нови шуми) и начинот на ко ј се утвр-
дуваат и се искажуваат вредностите на шумите и 
се спроведува исправка на искажаните вредности, 
се уредуваат со републички, односно со покраин-
ски закон. 

Член 41 
За предмети што во книговодството на основ-

ната организација, односно друг корисник се иска-
жани како средства на заедничката потрошувачка, 
а кои се користат за стекнување на доход, аморти-
зацијата и исправката на вредноста се вршат по 
стапките утврдени во член 35 од овој закон. 

За предметите што во книговодството на основ-
ната организација, односно друг корисник се иска-
жани како средства на заедничката потрошувач-
ка, а кои не се користат за стекнување на доход, 
не се врши амортизација но се спроведува исправка 
на вредноста по стапките утврдени во член 35 од 
овој закон. 

Член 42 
Паричните средства остварени од продажба на 

предметите што се искажани во книговодството ка -
ко (Средства на заедничката потрошувачка, по од-
бивање на трошоците на прометот, како и паричните 
средства остварени со наплата на закупнина за 
предметите што се искажани како средства на за-
едничката потрошувачка, по одбивање на трошоци-
те за нивно одржување и на другите издатоци во 
врска со давањето на таквите предмети во закуп се 
внесуваат во сопствените средства на заедничката 
потрошувачка. 

IV. Казнени одредби 

Член 43 
Со парична казна од 10.000 до 300.000 динари ќе 

се казни за стопански престап основната организа-
ција, односно друг корисник: 

1) ако износите на амортизацијата за основните 
средства што претставуваат капацитети за произ-
водство на предмети на вооружување и воена опре-
ма не ги издвојува на посебна сметка или издвое-
ните износи ги користи спротивно на овој закон 
(член 4 став 2); 

2) ако како основни средства не ги искаже 
предметите или правата што според овој закон се 
сметаат за основни средства (чл. 5 и 6); 

3) ако во основачките вложувања ги внесе из-
датоците што со овој закон не се сметаат за осно-
вачко вложување (член 7); 

4) ако за предмети за кои не се врши аморти-
зација не врши исправка на вредноста по стапките 
утврдени со овој закон (член 8 став 3); 
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5) ако амортизација или исправка н е вредноста 
врши за предмети што се изземени од таа обврска 
(член 9); 

6) ако искажува како основни средства предме-
ти на опрема со век на траење до една година или 
со поединечна набавна цена помала од пропиша-
ниот износ (член 10); 

7) ако амортизацијата не ја врши на начин 
предвиден во овој закон, по прашање на почетокот 
и на траењето на обврската, утврдување на основи-
цата, определување и примена на стапките за пре-
сметување, утврдување на износот во конечната 
годишна пресметка и спроведување на исправката 
(чл. 11 до 28); 

8) ако паричните средства остварени од про-
дажбата или паричните средства остварени од дава-
њето на основното средство во закуп, по одбивање 
на трошоците, не ги внесе во сопствените деловни 
средства (член 29); 

9) ако не изврши надомест на неамортизирана-
та вредност на основните средства продадени по 
пониска цена, ако не изврши надомест на неамор-
тизираната вредност на основните средства што се 
расходувани или ако не изврши надомест на не-
амортизираната вредност на основните средства 
пренесени без надомест (чл. 30 и 31), освен во ис-
клучоците што се предвидени во овој закон; 

10) ако за амортизација ќе утврди стапки што 
се помали од стапките утврдени во овој закон или 
за амортизацијата ќе примени поголеми стапки што 
не се определени со самоуправниот општ акт доне-
сен врз основа на самоуправна спогодба односно 
договор (чл. 26 и 33); 

11) ако определи прогресивни или дегресивни 
стапки во просек пониски од стапките утврдени во 
овој закон (чл. 33 став 4); 

12) ако за амортизацијата, кога не се определени 
поголеми стапки, не ги примени стапките утврдени 
во овој закон (чл. 35 и 38); 

13) ако за предмети на опрема не изврши зго-
лемување на стапките за амортизацијата во случај 
во кој тие се користени за работа во две и три сме-
ни или ќе изврши зголемување со примена на нор-
мативи што не се согласни со нормативите што се 
утврдени во овој закон и во пропис на Сојузниот 
извршен совет (член 36); 

14) ако при користењето на можностите за н а -
малување на пропишаната стапка за новоизграде-
ни основни средства постапи спротивно на овој з а -
кон (член 37); 

15) ако не врши исправка на вредноста на стан-
бените згради и на становите по стапките утврдени 
со овој закон (член 39 став 2); 

16) ако амортизацијата или исправката на вред-
носта за средства на заедничката потрошувачка ја 
врши спротивно на одредбите на овој закон (член 
41); • 

17) ако паричните средства остварени од прода-
жба или со давање во закуп на средства на заедни-
чката потрошувачка не ги внесе во средствата на 
заедничката потрошувачка (член 42). 

18) ако не врши исправка на вредноста по стап-
ките утврдени со овој закон за основните средства 
за кои е одложена или е намалена обврската за 
амортизација (член 45); 

За дејствието од став 1 на овој член ќ е се казни 
со парична казна од 3.000 до 10.000 динари и одго-
ворното лице во основната организација, односно во 
друг корисник. 

V. Преодни и завршни одредби 

Член 44 
Основните организации и други корисници од 

областа на стопанството и основните организации и 

други корисници од областа на општествени дејности ^ 
што до донесувањето на овој закон амортизацијата* 
на основните средства ја вршеле според одредбите на 
Законот за амортизацијата на основните средства 
на основните организации на здружениот труд 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 16/74), одредбите на 
овој закон ќ е се применат и врз пресметката на 
амортизацијата кон завршната сметка за 1976 го-
дина. 

За мостови, в и ј а д у к т и надвозници на желез -
ничките пруги и з а долните строев,и на железнич-
ките пруги, по завршните сметки за 1976 и во текот 
на 1977 година пресметка на амортизацијата може 
да се врши по стапки што др 50°/о се пониски од 
стапките предвидени во член 35 став 1 ред. бр. 17 и 
18 точка а) на овој закон. 

За основните средства на основните организа-
ции на општествените дејности и на другите корис-
ници на општествени дејности во 1977 година може 
да се пресмета амортизацијата по стапки што до 
30°/о сб пониски од стапките утврдени з а соодвет-
ните основни средства во член 35 став 1 на овој 
закон. 

Член 45 
Од 1 јануари 1977 година, по стапките утврдени 

во овој закон, се врши исправка на вредноста и за 
основните средства за кои е пропишано, во смисла 
на член 3 на овој закон, одлагање или намалување 
на обврската за пресметка н а амортизацијата. 

Член 46 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да в а ж и Законот за амортизација на 
основните средства на основните организации на 
здружениот труд („Службен лист на СФРЈ", бр. 
16/74). 

Член 47 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 

829. 
Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАЗВОЈНИТЕ ПРЕМИИ 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ИСПЛАТА 

НА ТИЕ ПРЕМИИ 

Се прогласува Законот за дополнение на Зако-
нот за развојните премии и за обезбедување сред-
ства за исплата на тие премии, што го усвои Собра-
нието на СФРЈ, на седницата н а Соборот на репуб-
ликите и покраините од 24 декември 1976 година. 

ПР бр. 572 
24 декември 1976 година 

Белград 

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

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. p. 
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З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАЗВОЈНИ-
ТЕ ПРЕМИИ И ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА 

ЗА ИСПЛАТА НА ТИЕ ПРЕМИИ 

Член 1 
Во Законот за развојните премии и за обезбеду-

вање средства за исплата на тие премии („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 52/73) во член 1, во увод-
ната реченица по зборовите: „31 декември 1975 го-
дина," се додаваат запирка и зборовите: „како и од 
1 јануари до 31 декември 1976 година". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" , 

830. 
Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕМИИТЕ ЗА МЛЕКО И ЗГО-
ЕНИ ТЕЛИЊА, ЈУНИЊА И ЈАГНИЊА И ЗА 

КОМПЕНЗАЦИИТЕ ЗА СВЕЖО МЕСО 

Се прогласува Законот за измени на Законот за 
премиите за млеко и згоени телиња, јуниња и јаг-
ниња и за компензациите за свежо месо, што го усвои 
Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на 
републиките и покраините од 24 декември 1976 го-
дина. 

П Р бр. 573 
24 декември 1976 година 

Белград 

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

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕМИИТЕ ЗА 
МЛЕКО И ЗГОЕНИ ТЕЛИЊА, ЈУНИЊА И ЈАГНИ-
ЊА И ЗА КОМПЕНЗАЦИИТЕ ЗА СВЕЖО МЕСО 

Член 1 
Во Законот за премиите за млеко и згоени те-

лиња, јуниња и јагниња и за компензациите за све-
ж о месо („Службен лист на СФРЈ", бр. 28/75 и 9/76) 
во член 1 став 2 зборовите: „31 декември 1976 годи-
на" се заменуваат со зборовите: „30 јуни 1977 го-
дина". 

Член 2 
Во член 2 став 2 зборовите: „31 декември 1976 

година" се заменуваат со зборовите: „30 јуни 1977 
година". 

Член 3 
Во член 3 став 2 зборовите:. .,31 декември 1976 

година" се заменуваат со зборовите; „30 јуни 1977 
година". 

Член 4 
Во член 4 бројот: „1976" се заменува со бројот: 

„1977". 

Член 5 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 

831. 
Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
НА ЗАКОНОТ ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА ПРОИЗ-
ВОДИТЕЛИТЕ НА ВЕШТАЧКИ ЃУБРИЊА ВО 

1974, 1975 И 1976 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за измени на Законот за 
компензација на производителите на вештачки ѓу-
бриња во 1974, 1975 и 1976 година, што го усвои Со-
бранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на ре-
публиките и покраините од 24 декември 1976 година. 

П Р бр. 574 
24 декември 1976 година 

Белград 

Пјретседател на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Собранието н а СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. p. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА 
НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ВЕШТАЧКИ ЃУ-

БРИЊА ВО 1974, 1975 И 1976 ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за компензација на производителите 

на вештачки ѓубриња во 1974, 1975 и 1976 година 
(„Службен лист на С Ф Р Ј " бр. 71/73, 21/74 и 9/76) во 
називот на законот зборовите: „1974, 1975 и 1976 го-
дина" се заменуваат со зборовите: „1974 година до 
1977 година". 

Член 2 
Во член 1 став 2 зборовите: .,во текот на 1974, 

1975 и 1976 година" се заменуваат со зборовите: „во 
текот на 1974 до 1976 година и од 1 јануари до 30 ју-
ни 1977 година". 

Член 3 
Во член 2 зборовите: „односно во Буџетот на 

федерацијата за 1976 година" се заменуваат со збо-
ровите: „во Буџетот на федерацијата за 1976 година", 
односно во Буџетот на федерацијата за 1977 година". 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 
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832. 
Брз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕНЕ-
СУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА АНУИТЕТИТЕ ПО 
ОПРЕДЕЛЕНИ КРЕДИТИ ВО КОРИСТ НА СРЕД-
СТВАТА ЗА СОЛИДАРНОСТ НА РЕПУБЛИКИТЕ 

И АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ 

Се прогласува Законот за пренесување на сред-
ствата на ануитетите по определени кредити во ко-
рист на средствата за солидарност на републиките 
и автономните покраини, што го усвои Собранието 
на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и 
покраините од 24 декември 1976 година. 

ПР бр. 584 
24 декември 1976 година 

Белград 

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

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. p. 

З А К О Н 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА АНУ-
ИТЕТИТЕ ПО ОПРЕДЕЛЕНИ КРЕДИТИ ВО КО-
РИСТ НА СРЕДСТВАТА ЗА СОЛИДАРНОСТ НА 
РЕПУБЛИКИТЕ И АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ 

Член 1 
Средствата на ануитетите по кредитот што fi е 

даден на Социјалистичка Република Босна и Хер-
цеговина за отстранување на последиците од земјо-
тресот во Босанска Краина во износ од 1.315,000.000 
динари според Законот за учеството на федераци-
цијата во обновата на Босанска Краина („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 47/70, 12/73 и 12/75), Соција-
листичка Република Босна и Херцеговина ќе ги 
врати во корист на фондот, односно на средствата 
за солидарност на републиките и автономните по-
краини за отстранување на последиците од елемен-
тарни непогоди. 

Член 2 
Социјалистичка Република Босна и Херцегови-

на ќе го отплати кредитот од член 1 на овој закон 
во рок од 25 години, со камата по стапка од 2°/о го-
дишно. 

Социјалистичка Република Босна и Херцегови-
на ќе го отплатува кредитот од член 1 на овој за -
кон во еднакви годишни а н у и т е т , од кои првиот 
втасува на 1 јули 1976 година, а последниот на 1 
јули 1995 година. 

Каматата на кредитот користен до 1 јули 1976 
година се пресметува и му се додава на главниот 
долг. 

Член 3 
Социјалистичка Република Босна и Херцегови-

на ќе ги уплатува годишните ануитети од член 2 на 
овој закон во корист на сметката на фондот, однос-
но на средствата за солидарност на републиките и 
автономните покраини за отстранување на последи-
ците од елементарни непогоди сразмерно на учест-
вото на секоја република и автономна покраина во 
вкупните уплатени придонеси за обнова на Босанс-
ка Краина. 

Член 4 
Социјалистичка Република Босна и Херцегови-

на, во смисла на член 3 од овој закон, ќе го уплату-
ва годишниот ануитет на сметката на фондот, од-
носно на средствата за солидарност на републиките 
и на автономните покраини, за отстранување на пос-
ледиците од елементарни непогоди, и тоа на : 

Социјалистичка Република Босна и Хер-
цеговина 13,2% 
Социјалистичка Република Црна Гора 1,9°/о 
Социјалистичка Република Хрватска 25,8% 
Социјалистичка Република Македонија 5,7% 
Социјалистичка Република Словенија 15,5% 
Социјалистичка Република Србија (без 
автономните покраини) 25,7% 
Социјалистичка Автономна Покраина 
Војводина 10,0% 
Социјалистичка Автономна Покраина 
Косово 2,2% 

Член 5 
Републиките и автономните покраини ќ е ги оп-

ределат, во смисла на член 4 од овој закон сметки-
те на кои Социјалистичка Република Босна и Хер-
цеговина ќе ги уплатува годишните ануитети на 
кредитот од член 1 на овој закон. 

Член 6 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 

833. 
Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА 
И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВА-
ЊЕ НА ВКУПНИОТ ИЗНОС НА СРЕДСТВАТА ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИНГЕ-
ГРАЦИЈА НА ЗАЕДНИЧКИТЕ СЛУЖБИ ЗА ВО-
ДЕЊЕ НА ЦИВИЛНИТЕ И ВОЕНИТЕ ВОЗДУХО-
ПЛОВИ, ВО ПЕРИОДОТ ОД 1977 ДО 1981 ГОДИНА 
И НА ПРОГРАМАТА ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈА НА 
ЗАЕДНИЧКИТЕ СЛУЖБИ ЗА ВОДЕЊЕ НА ЦИ-
ВИЛНИТЕ И ВОЕНИТЕ ВОЗДУХОПЛОВИ, ВО ПЕ-

РИОДОТ ОД 1976 ДО 1981 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за измена и дополнение 
на Законот за утврдување на вкупниот износ на 
средствата за финансирање на Програмата за инте-
грација на заедничките служби за водење на ци-
вилните и воените воздухоплови, во периодот од 
1977 до 1981 година и на Програмата за модерниза-
ција на заедничките служби за водење на цивил-
ните и воените воздухоплови, во периодот од 1976 до 
1981 година, што тб усвои Собранието на СФРЈ, на 
седницата на Соборот на републиките и покраините 
од 24 декември 1976 година. 

П Р бр. 583 
24 декември 1976 година 

Белград 

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

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. p. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ИЗНОС НА СРЕД-
СТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
ЗА ИНТЕГРАЦИЈА НА ЗАЕДНИЧКИТЕ СЛУЖБИ 
ЗА ВОДЕЊЕ НА ЦИВИЛНИТЕ И ВОЕНИТЕ ВОЗ-
ДУХОПЛОВИ, ВО ПЕРИОДОТ ОД 1977 ДО 1981 
ГОДИНА И НА ПРОГРАМАТА ЗА МОДЕРНИЗА-
ЦИЈА НА ЗАЕДНИЧКИТЕ СЛУЖБИ ЗА ВОДЕЊЕ 
НА ЦИВИЛНИТЕ И ВОЕНИТЕ ВОЗДУХОПЛОВИ, 

ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1981 ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за утврдување на вкупниот износ 

на средствата за финансирање н а Програмата за 
интеграција, на заедничките служби за водење на 
цивилните и воените воздухоплови, во периодот од 
1977. до 1981 година и на Програмата за модернизаци-
ја на заедничките служби за водење на цивилните и 
воените воздухоплови, во периодот од 1976 до 1981 
година („Службен лист на СФРЈ" , бр. 9/76) во член 
1 на крајот, точката се заменува со запирка и по-
тоа се додаваат зборовите: „од што во девизи 
1.242,480.000 динари и тоа: 

1) за остварување на Програмата за интеграци-
ја на заедничките служби за водење на цивилните 
и воените воздухоплови £о периодот од 1977 до 
1981 година — износ од 912,570.000 динари, од што 
во девизи, за набавка на опрема, 662,480.000 динари; 

2) за остварување на Програмата за модерниза-
ција н а заедничките служби за водење на цивилни-
те и воените воздухоплови, во периодот од 1976 до 
1981 година — износ од 1.072,000.000 динари, од што 
во девизи, за набавка на опрема, 580,000.000 дамари.". 

Член 2 
Член 2 се заменува со четири нови члена, кои 

гласат: 
„Член 2 

Средствата за покритие на вкупниот износ од 
член 1 точка 1 на овој закон ќ е се обезбедат во бу-
џетот на федерацијата за одделни години, и тоа: 

1) во Буџетот на федерацијата за 1977 година — 
180,280.000 динари, од што во девизи 110,480.000 ди-
нари; 

2) во Буџетот на федерацијата за 1978 година — 
246,410.000 динари, од што во девизи 195,910.000 ди-
нари; 

3) во Буџетот на федерацијата за 1979 година — 
226,530.000 динари од што во девизи 175,730.000 ди-
нари; 

4) во Буџетот на федерацијата за 1980 година — 
222,850.000 динари од што во девизи 158,800.000 ди-
нари; 

5) во Буџетот на федерацијата за 1981 година — 
36,500.000 динари, од што во девизи 21,560.000 ди-
нари. 

Член 2а 
Средствата за покритие н а вкупниот износ од 

член 1 точка 2 н а овој закон ќе се обезбедат во бу-
џетот на федерацијата за одделни години, и тоа: 

1) во Буџетот на федерацијата за 1976 година — 
127,650.000 динари, од што во девизи 80,000.000 ди-
нари; 

2) во Буџетот на федерацијата за 1977 година — 
144,250.000 динари, од што во девизи 90,000.000 ди-
нари; 

3) во Буџетот на федерацијата з а 1978 година — 
163,450.000 динари, од што во девизи 90,000.000 ди-
нари; 

4) во Буџетот на федерацијата за 1979 година — 
185,650.000 динари, од што во девизи 90,000.000 ди-
нари; 

5) во Буџетот на федерацијата за 1980 година — 
210,950.000 динари, од што во девизи 100,000.000 ди-
нари; 

6) во Буџетот на федерацијата за 1981 година — 
240,050.000 динари, од што во девизи 130,000.000 ди-
нари. 

Член 26 
Средствата за реализација на програмите од 

член 1 на овој закон се предвидени врз база на це-
ните од 1975 година. 

Валоризација н а износите предвидени за оддел-
ни години ќе се врши во согласност со републиките 
и автономните покраини при донесувањето на буџе-
тот на федерацијата за наредната година, и врз осно-
ва на податоците на Сојузниот завод за статистика 
за движењето на цените на производите и услугите, 
односно на цените на градежните услуги, ако расте-
жот на тие трошоци е поголем од 5%. 

Елементите и критериумите за валоризацијата 
од став 2 на овој член ќ е ги утврди Сојузниот из -
вршен совет. 

Член 2в 
Средствата утврдени во чл. 2 и 2а на овој з а -

кон што н е ќ е се потрошат до кра јот на годината за 
која се определени, можат да се користат во наред-
ната година за исти намени." 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 

834. 
Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА 
НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА 
ЗА ПОКРИТИЕ НА ПРЕЧЕКОРУВАЊЕТО НА 
ТРОШОЦИТЕ ЗА ИЗГРАДБА НА ПРУГАТА БЕЛ-
ГРАД-БАР НА ТЕРИТОРИЈАТА НА СОЦИЈАЛИ-

СТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА 

Се прогласува Законот за измена на Законот за 
обезбедување средства за покритие на пречекору-
вањето на трошоците за изградба на пругата Б е л -
град-Бар на територијата н а Социјалистичка Репуб-
лика Црна Гора, што го усвои Собранието на СФРЈ, 
на седницата на Соборот на републиките и покраи-
ните од 24 декември 1976 година. 

П Р бр. 582 
24 декември 1976 година 

Белград 

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

Претседател 
е а Собранието н а СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. p. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА (ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 
СРЕДСТВА ЗА ПОКРИТИЕ НА ПРЕЧЕКОРУВА-
ЊЕТО НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИЗГРАДБА НА ПРУ-
ГАТА БЕЛГРАД-БАР НА ТЕРИТОРИЈАТА НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА 

Член 1 
Во Законот за обезбедување средства за покри-

тие на пречекорувањето на трошоците за изградба 
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на пругата Белград-Бар на територијата на Соција-
листичка Република Црна Гора („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/72 и 16/74) во член 4 став 1 зборовите: 
„од 1976 до 1990 година" се заменуваат со зборовите: 
„од 1980 до 1994 година". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во § ,Службен лист на СФРЈ" . 

835. 
Брз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПУШТА-
ЊЕ НА ЛЕКОВИ ВО ПРОМЕТ 

Се прогласува Законот за пуштање на лекови 
во промет што го усвои Собранието на СФРЈ, на сед-
ницата на Сојузниот собор од 24 декември 1976 го-
дина. 

П Р бр. 558 
24 декември 1976 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
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З А К О Н 
ЗА ПУШТАЊЕ НА ЛЕКОВИ ВО ПРОМЕТ 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Пуштањето во промет на лекови за употреба во 

медицината и ветерината и надзорот над пуштањето 
во промет на лековите како производи од посебно 
значење за здравјето на луѓето и на животните, се 
врши на начин и под условите предвидени со овој 
закон. 

Член 2 

Лекови, во смисла на овој закон, се производи 
за кои по научен пат и по постапката пропишана со 
овој закон е утврдено дека со применување врз луѓе 
односно животни, во определени количества и на 
определен начин, можат да се употребуваат заради 
откривање, отстранување и лекување на болести, 
односно заради постигање на други медицински 
оправдани цели. 

Како лекови, во смисла на- став 1 од овој член, 
се сметаат: 

1) готови лекови; 
2) лековити супстации со определен хемиски со-

став, како и лековити растенија и лековити супстан-
ции од растително и животинско потекло што слу-
жат за приготвување на лекови; 

3) производи што се изработуваат во аптеките 
од лековити супстанции и се издаваат врз основа на 
рецепт или без рецепт (во натамошниот текст: маги-
стрални и галенски препарати); 

4) крв. крвни деривати и други сродни произ-
води; 

5) завоен материјал и средства за шиење рани 
и за спречување на крвавење (вата, газа, завои, ле-
ковити фластери, кетгут конец, ламинарија и др.); 

6) средства за заботехника ( ц е м е н т , легури, ке -
рамички маси и други, според намената, Сродни про-
изводи); 

7) други производи за кои во постапката пропи-
шана со- овој закон ќе се утврди дека имаат леко-
вито дејство. 

Како готови лекови, во смисла на точка 1 став 2 
од овој член, се сметаат: препарати со утврден ква-
литативен и квантитативен состав што се произве-
дени по индустриски или лабораториски пат,а се 
пуштаат во промет во форма и пакување во кое ги 
ставил производителот; серуми и вакцини; и н ф у -
зиони раствори за парентерална исхрана; раствори 
за регулирање на електролит^ диететски препарати 
со тераписка индикација, препарати што се употре-
буваат како замена за крв; противотрови (антидоти);' 
контрасни и други дијагностички средства што се 
внесуваат во човечки односно животински орга-
низам. 

Член 3 
Под надлежен сојузен орган на управата, во 

смисла на овој закон, се подразбира сојузниот ор-
ган на управата надлежен за работите на здравство-
то — за лековите што се употребуваат во медици-
ната и сојузниот орган на управата надлежен за ра -
ботите на ветеринарството — за лековите што се 
употребуваат во ветерината. 

Член 4 
Организациите на здружен труд што произведу-

ваат, увезуваат или пуштаат во промет лекови или 
кои се занимаваат со испитување на лекови мораат, 
покрај општите услови предвидени со прописите за 
соодветните организации на здружен труд да ги 
исполнуваат и посебните услови определени со овој 
закон. 

Член 5 
Лекови што« се употребуваат во медицината од-

носно во ветерината, можат да се пуштаат во про-
мет под услов: 

1) претходно да е извршено испитување на 
нивниот состав, нештетноста и дејството, на начинот 
определен со овој закон; 

2) да е прибавена согласност за пуштање во 
промет на готови лекови во постапката предвидена 
со овој закон; 

3) да е извршена контрола на секоја серија лек 
пред пуштањето во промет. 

Член 6 
Секој лек што се пушта во промет мора да биде 

означен според одредбите на овој закон. 

Член 7 
Забрането е пуштање во промет на производи 

на кои им се припишува лековито дејство, а кои 
не се сметаат за лекови во смисла на овој закон. 

Лековите наменети за ветеринарски цели мораат 
да бидат обележени со видлива ознака „За употре-
ба во ветерината". 

Член 8 
Лековите што според одредбите на овој закон се 

пуштаат во промет во Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија подлежат на задолжителна 
контрола во поглед на квалитативниот и квантита-
тивниот состав во производството и во прометот. 
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Член 9 
Организациите на здружен труд, други органи-

зации и заедници односно државни органи што на 
кој и да е начин доаѓаат во посед на лекови наме-
нети за промет (транспорт, пошта, царина и др.), 
мораат да обезбедат сместување и чување на леко-
вите за да не дојде до нивна квалитативна промена 
и злоупотреба. 

II. УСЛОВИ ЗА ПУШТАЊЕ НА ЛЕКОВИ ВО 
ПРОМЕТ 

1. Услови што мораат да ги исполнуваат организа-
циите на здружен труд 

Член 10 
Организациите на здружен труд што пуштаат 

во промет лекови на големо мораат да ги исполну-
ваат следните посебни услови: 

1) да имаат работници со висока стручна под-
готовка под чиј надзор се врши производство, из-
работка, контрола, сместување, чување и издавање 
на лекови (дипломирани фармацевти, хемичари, тех-
нолози, лекари, ветеринари и др.); 

2) да имаат работник со висока стручна подго-
товка и со соодветна специјализација за испитување 
на лекови по чие одобрение одделни серии лекови 
можат да се пуштаат во промет; 

3) да имаат соодветни уреди и опрема за про-
изводство, испитување и контрола на лекови и 
простории за производство, сместување и издавање 
на лекови. 

Член 11 
Организациите на здружен труд што изработу-

ваат и пуштаат во промет магистрални и галенски 
препарати (аптеки и Други организации на здружен 
труд што имаат организирана аптекарска служба) 
мораат да ги исполнуваат следните услови: 

1) да имаат работници со висока стручна под-
готовка (дипломирани фармацевти), под чи ј надзор 
се врши изработка, сместување, чување и испиту-
вање на лековити супстанци и издавање на лекови; 

2) да имаат соодветна опрема, уреди и просто-
рии за изработка, испитување, сместување и изда-
вање на лекови. 

Член 12 
Организациите на здружен труд што вршат 

лабораториско испитување на лекови заради нивно-
то пуштање во промет мораат да ги исполнуваат 
следните услови: 

1) да имаат работници со висока стручна под-
готовка и со соодветна специјализација за испиту-
вање на лекови; 

2) да имаат соодветни простории, уреди и опре-
ма за хемиски, физички, биолошки и микробиолога-
ки, односно токсиколошко-фармакодинамски испи-
тувања на лекови. 

Член 13 
Организациите на здружен труд што вршат 

клинички испитувања на лекови заради нивно пуш-
тање во промет, мораат да ги исполнуваат следните 
услови: 

1) да имаат работници со висока стручна под-
готовка и со специјализација по клиничка ф а р м а -
кологија или по соодветна гранка на медицината 
односно ветерината и на јмалку со петгодишно ис-
куство во работа врз клиничко испитување; 

2) да имаат лабораторија за биохемиски и други 
соодветни испитувања. 

Член 14 
Сојузниот орган на управата надлежен за рабо-

тите на здравството ги определува поблиските 
услови од чл. 10, 12 и 13 на овој закон што мораат 
да ги исполнуваат организациите на здружен труд 
што пуштаат лекови во промет односно што вршат 
испитување и контрола на лековите што се употре-
буваат во медицината. 

Сојузниот орган на управата надлежен за ра-
ботите на ветеринарството ги определува поблиските 
услови од чл. 10, 12 и 13 на овој закон што мораат 
да ги исполнуваат организациите на здружен труд 
што пуштаат лекови во промет, односно што вршат 
испитување и контрола на лековите што се упо-
требуваат во ветерината. 

Член 15 
Организациите на здружен труд што пуштаат 

лекови во промет и организациите на здружен труд 
што се занимаваат со испитување и контрола на 
лекови заради пуштање во промет се должни при 
запишувањето во регистарот к а ј надлежниот суд 
да поднесат докази за тоа дека ги исполнуваат ус-
ловите од чл. 10 до 14 на овој закон. 

Условите од чл. 10 до 14 на овој закон ги утврду-
ва надлежниот орган во републиката односно во 
автономната покраина. 

2. Испитување на лекови 

Член 16 
Пред пуштањето во промет секој лек мора да. 

биде испитан. 
Со лабораториско испитување на лекот се ут-

врдуваат квантитативниот и квалитативниот состав, 
чистотата, стабилноста, стерилноста и другите хе-
миски и физички, односно биолошки својства на 
лекот, што можат да бидат од значење за оцена на 
квалитетот на лекот, к а к о и степенот на токсичнос-
та и другите фармакодинамоки својства што се 
утврдени врз животни. 

Со клиничко испитување на лекот, што се врши 
по извршено лабораториско испитување, се утврду-
ваат нештетноста и делотворноста на лекот за чо-
вечкиот организам односно за животинскиот орга-
низам. 

Член 17 
Лабораториско односно клиничко испитување 

на лекот може да се врши во организациите на 
здружен труд што ги исполнуваат условите од чл. 
12 до 14 на овој закон и кои за такво испитување 
имаат согласност од надлежниот републички односно 
покраински орган. 

Член 18 
Лабораториско испитување на лек се врши 

според методите на Југословенската фармакопеја 
и со посебни методи за испитување на лекови. 

Фармакодинамско-токсиколошко испитување на 
лек се врши во согласност со барањата на совреме-
ната фармакологија и токсикологија. 

Клиничко испитување на лек се врши во со-
гласност со барањата н а современата клиничка 

фармакологија и со посебни методи пропишани врз 
основа на овој закон. 

Член 19 
Југословенската фармакопеја и прописите за по-

себните методи за испитување на лековите од член 
2 на овој закон што се употребуваат во медицината 
ги донесува сојузниот орган на управата надлежен 
за работите на здравството, на предлог од посебна 
комисија што за таа цел ја формира од редот на 
стручњаците на предлог од надлежните републич-
ки и покраински органи. 
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Поблиски прописи за испитување на лековите 
од член 2 на овој закон што се употребуваат во 
ветерината донесува сојузниот орган на управата 
надлежен за работите на ветеринарството. 

Југословенската фармакопеја се објавува како 
посебно издание на „Службен лист на СФРЈ" . 

Член 20 
Лабораториско, фармаиодинамско-токсиколошко 

односно клиничко испитување на лек заради пушта-
ње во промет се врши на предлог од организацијата 
на здружен труд која има намера лекот да го пушти 
во промет, или од друга заинтересирана организа-
ција, орган, заедница или поединец. 

Сојузниот орган на управата надлежен за ра-
ботите на здравството, односно сојузниот орган на 
управата надлежен за работите на ветеринарството 
може да организира лабораториско, фармакоди-
намско-токсиколошко или клиничко испитување на 
лек ако е тоа од општо општествено значење, а осо-
бено ако не е поднесен предлог во смисла на став 
1 од овој член. 

Пред почетокот на лабораториското, фармако-
динамско-токсиколошкото, односно клиничкото ис-
питување на секој лек, организацијата на здружен 
труд до која е доставен предлогот за испитување 
формира стручна комисија што го разгледува 
предлогот, донесува план за испитување и опреде-
лува лица под чиј надзор ќе се врши испитувањето. 

Трошоците на лабораториското, фармакодинам-
ско-токсиколошкото и клиничкото испитување на 
лекот ги поднесува предлагачот, а во случајот од 
став 2 на овој член — надлежниот сојузен орган 
на управата. 

Член 21 
Клиничко испитување на лек може да се врши 

само по завршено лабораториско испитување на 
лекот и по прибавено фармаколошко и токсико-
лошко мислење за лекот чие испитување се бара. 

Клиничко испитување на лек од странско про-
изводство може да се врши ако е прибавен доказ од 
органот надлежен за лекови во земјата на произво-
дителот дека лекот се наоѓа во промет во таа земја. 

Член 22 
Лек што содржи една или повеќе новооткриени 

супстанции за кои не постојат докази дека се приме-
нети врз човечки односно животински организам, 
клинички може да се испитува само врз основа на 
согласност што, на предлог од комисијата за лекови 
(член 28), ја дава надлежниот сојузен ертан на 
управата. 

Согласноста од став 1 на овој член може да се 
даде ако комисијата за лекови утврдила: 

1) дека лабораториските и други претклинички 
испитувања се во согласност со современите созна-
нија во областа на испитувањето на лековите; 

2) дека е приложена сета потребна документа-
ција за лекот во поглед на неговиот состав и во 
поглед на описот на неговите физички, хемиски, 
биолошки и други особини; 

3) дека стручната комисија на организацијата 
на здружен труд што ќе врши КЛИНИЧКИ испитува-
ња на лекот донела план за испитување; 

4) дека испитувањето на лекот е корисно за 
земјата од гледиште на патологијата и ефикасноста 
на постојниот асортиман на лекови. 

За дадената согласност за клиничко испитување 
на лекот од став 1 на овој член, надлежниот соју-
зен орган на управата ги известува републичките 

и покраинските органи на управата надлежни за 
работите на здравството односно за работите на 
ветеринарството. 

Пред испитувањето н а ' лекот за употреба во 
медицината, во смисла на став 1 од овој член, орга-
низацијата на здружен труд на која и е дадена 
согласност да врши клиничко испитување, приба-
вува писмена согласност од сите лица врз кои ќе 
се врши испитување на дејството на лекот и писме-
ни докази дека тие лица претходно се известени 
за целта на испитувањето и за евентуалните ризи-
ци за нивното здравје, и за тоа го известува над-
лежниот орган во републиката, односно во авто-
номната покраина. 

Поблиски прописи за клиничко испитување на 
лек ќе донесе надлежниот сојузен орган на упра-
вата. 

Член 23 
Организацијата на здружен труд што лабора-

ториски го испитувала лекот дава наод за изврше-
ното испитување на лекот кој, покрај описот на 
методите за испитување, содржи следни податоци: 

1) резултати од квалитативниот состав на лекот; 
2) резултати од квантитативниот наод на актив-

ните состојки; 
3) резултати од испитувањето н а стерилност, 

апирогеност и токсичност на лекот; 
4) резултати од испитувањето на технолошката 

изработка на фармацевтската форма на лекот и 
мислење за погодноста на начинот на опремата на 
лекот. 

По извршеното испитување на лекот, стручната 
комисија на организацијата на здружен труд што 
вршела испитување ги оценува резултатите од ис-
питувањето и дава мислење за квалитетот на лекот, 
кое се внесува во наодот од став 1 на овој член. 

Член 24 
Организациите на здружен труд што вршат 

лабораториски испитувања на лекови заради нивно 
пуштање во промет, мораат да чуваат на јмалку по 
две мостри од секој лек што го испитуваат заради 
дополнителна контрола и утврдување на рокот на 
траењето. 

Мострите на лекови од став 1 на овој член се 
чуваат на јмалку пет години, а мострите на лекови 
е а кои им е определен рокот на траењето — до ис-
текот на рокот на траењето. 

Член 25 
Организацијата на здружен труд што клинички 

го испитувала лекот дава наод за извршеното кли-
ничко испитување на лекот, кој ги содржи следните 
податоци: 

1) број или ознака на пациентите врз кои е 
вршено испитувањето, со назначување на дијагно-
зата и годините на животот; 

2) количество и начин на давање на лекот: 
3) подносливост на лекот и попатни појави; 
4) дејство на лекот со опис на утврдените ме-

рила и на методите за испитување на лекот; 
5) споредбен преглед на резултатите добиени 

со примена на паралелен препарат или на инди-
ферентно средство; 

6) тест на листата на пациентите врз кои е 
вршено испитувањето и тест на пациентите од кон-
тролната група; 

7) други податоци што се од интерес за оцена 
на лекот. 

Кон наодот од став 1 на овој член мора да се 
приложи план врз основа на ко ј е вршено клиничко 
испитување на лекот. 
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По извршеното клиничко испитување на лекот, 
стручната комисија на организацијата на здружен 
труд што го вршела испитувањето ги оценува ре-
зултатите од испитувањето и дава мислење за ква-
литетот на лекот, особено во поглед на предностите 
или недостатоците во споредба оо постојниот асор-
тиман на лекот. 

3. Одобрение за пуштање на лекови во промет 

Член 26 
За пуштање во промет на готови лекови е пот-

ребно одобрение од надлежниот сојузен орган на 
управата. 

Предлог за пуштање на готов лек во промет 
може да поднесе организација на здружен труд 
чија дејност е производство на лекови или странски 
производител на лекови преку овластено застап-
нициве. 

Организацијата на здружен труд што вршела 
клиничко испитување на лек може да предложи 
да се преземат мерки за пуштање на таквиот лек 
во промет, ако производителот на лекот не го сто-
рил тоа. 

Надлежниот сојузен орган на управата може 
по прибавено мислење од комисијата за лекови, да 
поведе постапка за пуштање на лекот во промет. 

Член 27 
Предлогот за пуштање на лекот во промет се 

поднесува до надлежниот сојузен орган на управата. 
Кон предлогот за пуштање на лекот во промет 

се поднесуваат: 
1) наодите на лабораториското •испитување на 

лекот извршено во организацијата на здружен труд 
овластена за лабораториско испитување на лекови, 
со приложени, односно опишани методи за неговото 
испитување; 

2) наодите на клиничките испитувања на лекот 
извршени во организациите на здружен труд ов-
ластени за клиничко испитување на лекови; 

3) мислење на фармаколошкиот институт за 
лекот, во кое се наведени во науката познатите по-
датоци за дејствувањето на лекот, за попатните по-
јави, за рационалноста на составот (ако е во пра-
шање комбиниран лек), за индикациите и 
копиранидикациите, како и други познати податоци 
што се од значење за клиничкото испитување на 
лекот и за оцена на поднесеното барање за пуштање 
на лекот во промет; 

4) доказ дека лекот се наоѓа во промет во зем-
јата на производителот, ако е во прашање лек од 
странско потекло; 

5) предлог-назив на лекот и доказ дека произ-
водителот е исклучителен носител на сите права 
на називот на лекот, односно сопственик, ако не се 
работи за генерички назив; 

6) текст на упатството што ќе се приложи кон 
лекот што се пушта во промет. 

Член 28 
Предлогот за пуштање на лекот во промет го 

разгледува комисијата за лекови, која се формира 
во надлежниот сојузен орган на управата. 

Членовите на комисијата за лекови ги именува 
надлежниот сојузен орган на управата од редот на 
истакнатите фармаколошки, медицински, ветери-
нарски и други стручњаци на предлог од надлежни-
те републички и покраински органи. Членовите на 
комисијата за лекови се именуваат на четири го-
дини. 

Комисијата за лекови работи врз основа на 
својот деловник. 

Член 29 
Одобрение за пуштање на лек во промет дава 

надлежниот сојузен орган на управата врз основа 
на мислење од комисијата за лекови. 

Одобрението може да се даде ако комисијата 
за лекови оценила: 

1) дека кон предлогот за пуштање на лекот во 
промет е поднесена документацијата од член 27 на 
овој закон; 

2) дека наодите н а 'организациите н а здружен 
труд што вршеле лабораториско и клиничко испи-
тување на лекот, како и мислењето на фармако-
лошкиот институт се позитивни; 

3) дека лекот во поглед на составот е рациона-
лен, односно дека е утврдена оправданоста на сос-
тавот, ако е во прашање лек што содржи повеќе 
лековити супстанции; 

4) дека контраиндикациите и попатните појави, 
ако во литературата, односно во науката се познати, 
се наведени во упатството што се приложува кон 
секое пакување на лекот; 

5) дека предложениот назив на лекот, доколку 
не е генерички, не упатува . на индикации и дека 
исклучува заблуди при пропишувањето, издавање-
то и употребата на лекот; 

6) дека утврдената делотворност на лекот им 
одговара на барањата на современата медицина, од-
носно ветерина и дека при определен начин на 
употреба и обѕир спрема кошраицдикациите и по-
патните појави го оправдува пуштањето на лекот 
во промет; 

7) дека лекот има предности во однос на постој-
ната терапија односно дека им одговара на другите 
потреби на современата и рационалната здравствена, 
односно ветеринарска заштита. 

По исклучок, во случај на епидемија, епизоотии, 
елементарни непогоди и други вонредни состојби 
надлежниот сојузен орган на управата, по приба-
вено мислење од комисијата за лекови, може да 
даде одобрение за пуштање во промет на определено 
количество лек ако оцени дека лекот треба да се 
пушти во промет пред утврдувањето на условите, 
односно пред извршувањето на одделни дејствија 
предвидени во став 1 на овој член. 

Член 30 
Надлежниот сојузен орган н а управата со ре-

шение дава одобрение за пуштање на лекот во 
промет. 

Одобрение за пуштање на лекот во промет се 
дава на определено време, а најдолго за период од 
пет години од денот на доставувањето на решението. 
Во решението за одобрение се внесуваат податоци 
за составот на лекот, за формата и пакувањето, за 
начинот на издавање, како и други податоци и 
услови што ќе ги предложи комисијата за лекови. 
Упатството за употреба на лекот е составен дел на 
решението. 

Одобрението за пуштање на лек во промет 
престанува да в а ж и по истекот на една година од 
денот на доставувањето на решението за давање 
на одобрение ако организацијата на здружен труд 
до тој рок не го пушти во промет лекот за кој го 
добила одобрението. 

Решението од став 1 \на овој член е конечно во 
управната постапка. 

Член 31 
Одобрението за пуштање на лекот во промет 

престанува да в а ж и по истекот на рокот за кој 
одобрението е дадено или на барање од производи-
телот на лекот, или ако организацијата на здружен 
труд на која и е дадено одобрението не го пушти 
лекот во промет во рок од една година од денот на 
доставувањето на решението. 
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Барањето за пуштање на лекот во промет може 
да се обнови најдоцна на три месеци пред истекот 
на рокот за кој е дадено одобрението. Кон барањето 
да се обнови одобрението се поднесуваат само оние 
податоци што ќе ги побара комисијата за лекови 
на надлежниот сојузен орган на управата. 

Ако организацијата на здружен труд што доби-
ла одобрение за пуштање на лек во промет од-
лучи да престане со производството пред истекот 
на рокот на важењето на решението, должна е за 
тоа да го извести надлежниот сојузен орган на упра-
вата. 

Член 32 
Списокот на лекови за кои е дадено одобрение 

за пуштање во промет и списокот на лекови за кои 
е укинато, односно истекло одобрението за пушта-
ње во промет се објавуваат во „Службен лист на 
СФРЈ" најмалку двапати годишно. 

4. Контрола на лековите 

Член 33 
Организациите ва здружен труд што произве-

дуваат или увезуваат лекови вршат редовна кон-
трола на секоја серија произведен, односно увезен 
лек заради проверување на квалитативниот и кван-
титативни от состав на лекот пред неговото пуштање 
во промет. 

Лековите од биолошко потекло (серуми, вакцини 
и др.), антибиотици и други лекови што ќе ги опре-
дели старешината на надлежниот сојузен орган на 
управата подлежат, покрај редовната контрола, и 
на посебна контрола на секоја серија на лекот пред 
неговото пуштање во промет. 

Организациите на здружен труд што се зани-
маваат со промет на лекови на големо ја вршат ре-
довната контрола на лекови од член 2 став 2 точка 
2 на овој закон, ако тие лекови се пуштаат во про-
мет во своето пакување, односно ако ги пуштаат 
во промет во оригинално пакување, а се произве-
дени во организации на здружен труд во чија де ј -
ност не спаѓа производството на лекови во смисла 
на овој закон. 

Одредбата на став 1" од овој член не се однесува 
на организациите на здружен труд што произведу-
ваат магистрални препарати. t 

Член 34 
Организациите на здружен труд што ги произ-

ведуваат лековите од член 2 став 3 на овој закон 
или ги пуштаат во промет лековите од член 2 став 
2 точка 2 на овој закон, вршат редовна контрола 
на секоја серија произведен лек во сопствена 
лабораторија, а другите организации на здружен 
груд вршат редовна контрола на лековите што ги 
произведуваат, односно увезуваат, во сопствена ла-
бораторија или во организацијата на здружен труд 
која е овластена за испитување и контрола на леко-
ви со пропис од надлежниот републички односно 
покраински орган. 

Член 35 
Посебна контрола на лековите од член 33 став 

2 на овој закон вршат организациите на здружен 
труд што се овластени за испитување и контрола 
на лекови. 

Организациите од став 1 на овој член за секој 
испитан лек, за ко ј ќе утврдат дека им одговара 
на прописите, издаваат нумерирана бандерола, мар-
кица или друга ознака која мора на секое пакување 
на лекот да биде ставена така што да обезбедува 
автентичност на контролираната серија на лекот 

Член 36 
Во в р и е њ е т о на редовна и посебна контрола 

се применуваат методите на Југословенската ф а р -
макопеја и посебно методите за испитување на ле-
кови пропишани врз основа на овој закон. 

За испитување на ленови за кои не постојат 
методите од став 1 на овој член, се применуваат 
методите што, на предлог од производителот, ќе ги 
усвојат организациите на здружен труд овластени 
за испитување и контрола на лекови. 

Член 37 
Организациите на здружен труд од чл. 33 до 35 

на овој закон се должни да водат евиденција за 
извршената редовна односно посебна контрола на 
лекови. 

Евиденцијата за извршената редовна односно 
посебна контрола на лекови мора да гм содржи 
следните податоци: 

1) назив на лекот; 
2) број на серијата и датум на производството, 

односно датум на пакувањето на лекот, а за увезе-
ните лекови — и датум на увозот на лекот1; 

3) датум на извршената редовна односно посебна 
контрола на лекот; 

4) наод за извршената редовна односно посебна 
контрола на лекот; 

5) назив на организацијата на здружен труд во 
која е извршена редовна односно посебна контрола 
на лекот; 

6) потпис на лицето што е одговорно за вршење 
на редовна, односно посебна контрола на лекот. 

Евиденцијата за извршена редовна односно по-
себна контрола на лековите мора да им биде достап-
на на органите овластени за вршење на надзор над 
пуштањето на лекови во промет. 

Член 38 
Организациите на здружен труд што увезуваат 

лекови се должни да водат евиденција за видот и 
количеството на увезените лекови за кои е дадено 
одобрение за пуштање во промет. 

Организациите од став 1 на овој член се должни 
да водат посебна евиденција за лековите што се 
увезуваат заради испитување. 

Евиденциите од ст. 1 и 2 на ОВОЈ член ги со-
држат следните податоци: 

1) назив на лекот и на производителот; 
2) количество на лекот; 
3) број на решението со кое е дадено одобрение 

за пуштање во промет на лекот односно број на 
решението со кое е дадено одобрение за увоз на 
лекот со цел за испитување; 

4) назив на купувачот на лекот. 
Евиденциите од ст. 1 и 2 на овој член мораат 

да им бидат достапни на органите овластени за 
вршење на надзор над пуштањето на лекови во 
промет. 

Член 39 
Организациите НЋ здружен TPVTJ што се овласте-

ни за испитување и контрола на лекови се должни 
да водат евиденција за извршените испитувања на 
лековите. 

Евиденцијата за извршените испитувања на ле-
ковите ги содржи следните податоци: 

1) назив на лекот, ознака на серијата на лекот 
и назив на производителот; 

2) назив на подносителот на барањето за испи-
тување; 

3) наод за извршените испитувања; 
4) 6poj на нумерираните бандероли, маркици, 

односно на другите ознаки употребени при испиту-
вањето на лековите што подлежат на посебна 
контрола; 
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5) број под кој е заведена документацијата за ис-
питување на лекот. 

Евиденцијата и документацијата од точка 5 став 
2 на овој член мораат да им бидат достапни на ор-
ганите овластени за вршење надзор над пуштањето 
на лекови во промет. 

5. Други услови за пуштање на лекови во промет 

Член 40 
Секој лек од домашно или странско производ-

ство што се пушта во промет како готов лек мора 
да има декларација со податоци за : 

1) називот на лекот и на производителот (гене-
рички назив на лекот, ако е можно); 

2) квантитативниот состав на активните супстан-
ции на лекот; 

3) начинот на употреба на лекот, со видлива оз-
нака за надворешна употреба — ако е во прашање 
таков лек; 

4) начинот на издавање н а лекот, определен со 
решението за пуштање на лекот во промет; 

5) начинот на чување на лекот (температура, 
влага и др.); 

6) рокот на траењето на лекот — ако содржи 
состојки што се менуваат во текот на времето; 

7) бројот на решението со кое е дадено одобре-
ние за пуштање на лекот во промет; 

8) бројот и датумот на сериското производство 
и нумерираната бандерола, маркица, односно друга 
соодветна ознака — ако се во прашање лековите 
од член 33 став 2 на овој закон; 

9) шифрата на југословенската класификација . 
Декларацијата на лекот од став 1 на овој член 

што возачите не смеат да го употребуваат за време 
на возење мора да содржи црвен триаголник со 
предупредување дека лекот не смее да се употребу-
ва за време на возење. 

Кон лекот од ст. 1 и 2 на овој член што се пушта 
во промет се приложува и упатство за индикациите, 
контрастадикациите и попатните појави, како и дру-
ги предупредувања во врска со употребата на лекот, 
чи ј текст е усвоен при давањето на одобрението 
за пуштање на лекот во промет. 

Ако контраиндикациите или непожелните по-
патни појави не се познати, во упатството тој ф а к т 
може да се наведе, но не и тврдење дека тие не 
постојат (ниту дека трајноста на лекот е неогра-
ничена. 

Член 41 
Лековите од член 2 став 2 точ. 2, 4, 5 и 6 на 

овој закон мораат во прометот да имаат деклара-
ција со податоците од член 40 став 1 точ. 1, 2, 3, 6 
и 8 на овој закон. 

Член 42 
Начинот на употреба на лековите од член 2 став 

2 точ. Г и 4 од овој закон, контраиндикациите и 
рокот на траењето на тие лекови мораат во упат-
ството или на етикетата да бидат отпечатени на сите 
јазици на народите на Југославија и на јазиците 
на албанската и: унгарската народност. 

Член 43 
Организациите на здружен труд што се зани-

маваат со производството или со увоз на лекови 
можат да им продаваат лекови на организациите на 
здружен труд што вршат промет на лекови на го-
лемо, на аптеки и на други здравствени односно 
ветеринарски организации на здружен труд, што 
имаат организирана служба за ракување со лекови. 

Организациите на здружен труд што вршат само 
промет на лекови на големо можат да им продаваат 

лекови на аптеки и на други здравствени органи-
зации на здружен труд што имаат организирана 
служба за ракување со лекови, како и на ветери-
нарски организации на здружен труд. 

Промет на лекови на мало вршат аптеките и 
други здравствени организации на здружен труд 
што имаат организирана служба за ракување со 
лекови, како и ветеринар ските организации на здру-
ж е н труд. 

Член 44 
Лековите од член 2 став 2 точ. 5, 6 и 7 од овој 

закон можат да ги пуштаат во промет на мало и 
ттпуги организации на здружен труд ако за тоа 
прибават одобрение од надлежниот републички, 
односно покраински орган на управата. 

По исклучок, надлежниот републички односно 
покраински орган на управата може да одобри пуш-
тање во промет на мало преку други организации 
на здружен труд и на лековите од член 2 став 2 
точ. 1 и 2 на овој закон, но само за определени ле-
кови за кои со решението за одобрение на пуштање 
во промет е определено дека можат да се издаваат 
и без рецепт. 

Член 45 
Начинот на пропишување и издавање на леко-

вите се регулира со пропис од старешината на со-
јузниот орган на управата надлежен за работите на 
здравството, а за лековите што се употребуваат во 
ветерината — со пропис од старешината на сојуз-
ниот орган на управата надлежен за работите на ве-
теринарството. 

Член 46 
Организацијата на здружен труд што произве-

дува, односно увезува лекови заради пуштање во 
промет е должна, на барање од надлежниот сојузен 
орган на управата, да даде податоци за производ-
ството, увозот, прометот и залихите на лекови. Тие 
податоци се сметаат како деловна тајна. 

Организацијата на здружен труд што добила 
одобрение за пуштање на лек во промет, а не е во 
можност, постојано или повремено, за време на ва-
жењето на одобрението да произведува, односно да 
увезува потребни количества на лек за пазарот, е 
должна за тоа да го извести надлежниот сојузен ор-
ган на управата. 

Член 47 
Увозот на готови лекови и на лековити супстан-

ции заради клинички испитувања може да се врши 
само врз основа на согласност од надлежниот со-
јузен орган на управата. 

Извозот на определени готови лекови од посебно 
значење за здравствената, односно за в е т е р и н а р н а -
та заштита се врши со претходно известување на 
надлежниот сојузен орган на управата. 

Списокот на лековите чиј извоз може да се вр-
ши со претходно известување, во смисла на став 1 
од овој член, го утврдува со решение надлежниот 
сојузен орган на управата. 

Член 48 
Забрането е рекламирање и огласување на ле-

кови како и давање информации за дејствување на 
лекови преку средствата за јавно информирање. 

Надлежниот сојузен орган на управата може, по 
прибавено мислење од комисијата за лекови, да 
одобри4 огласување на лек што се употребува како 
превентивно средство и да ги определи условите под 
кои тоа може да се прави 

По исклучок, кога тоа е во општ интерес (спре-
чување на епидемија и ел.), надлежните републички 
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А" 
и покраински органи на управата можат преку сред-
ствата за јавно информирање да ги известуваат гра-
ѓаните за употреба на определени лекови. 

Член 49 
Забрането е делење на мостри на лекови заради 

рекламирање, огласување, односно информирање за 
дејствување на лек. 

Член 50 
Организациите на здружен труд што произведу-

ваат, увезуваат или вршат промет на лекови можат 
во стручниот медицински, фармацевтски и ветери-
нарски печат, во посебни публикации или преку 
здравствени односно ветеринарски работници со ви-
сока стручна подготовка да ги информираат здрав-
ствените, односно ветеринарските работници за деј -
ството на лек, со задолжително наведување на кон-
траиндикациите, на непожелните попатни појави и 
на начинот на употреба на лек, во согласност со 
податоците наведени во декларацијата на лекот од 
член 40 на овој закон. 

Издавачите на посебните публикации од став 1 
на овој член се должни да доставуваат на увид до 
надлежниот сојузен орган н а управата по еден при-
мерок од секоја публикација, најдоцна во рок од 
осум дена од денот на нејзиното издавање. 

III. НАДЗОР НАД ПУШТАЊЕТО НА ЛЕКОВИ ВО 
ПРОМЕТ 

Член 51 
Надзор над спроведувањето на овој закон и на 

прописите донесени врз основа на него вршат над-
лежните органи во републиките, односно во авто-
номните покраини. 

Надзор над спроведувањето на одредбите од овој 
закон и на прописите донесени врз основа на него, 
што се однесуваат на увозот на лекови и на пушта-
њето во промет на лекови на големо, вршат над-
лежните сојузни органи на управата. 

Член 52 
Во вршењето на надзорот, органите од член 51 на 

овој закон, во рамките на своите надлежности, имаат 
право и должност: 

1) на организацијата на здружен труд од чл. 10 
до 13 на овој закон да и наредат да го усогласи ра-
ботењето со условите пропишани со овој. закон и со 
прописите донесени врз основа на него, во рок кој 
не може да биде пократок од 15 дена ниту подолг од 
шест месеци од денот на приемот на решението со 
кое се наредува таа мерка; 

2) на организацијата на здружен труд од чл. 10 
и 11 на овој закон да и го забранат прометот на ле-
кови, ако неисполнувањето на условите од тој член 
или на условите пропишани врз основа на овласту-
вањето од член 14 на овој закон, може да предиз-
вика опасност за животот или здравјето; 

3) да го запрат прометот на лек, односно на се-
рија лек што не им одговара на условите предвидени 
со овој закон и со прописите донесени врз основа 
на него и за тоа да го известат надлежниот сојузен 
орган н а управата; 

4) да наредат повлекување на лек од прометот 
— во случаите предвидени со овој закон; 

5) да наредат други мерки потребни за спрове-
дување на овој закон и на прописите донесени врз 
основа на него; 

6) во случај на повреда на одредбите од овој за-
кон да поднесат до (надлежниот орган за пријава по-
ведување постапка против организацијата на здру-
ж е н труд и одговорното лице во неа. 

Мерките од став 1 на овој член се определуваат 
со решение што е конечно во управната постапка. 

Член 53 
Лек се повлекува од промет: 
1) ако се утврди дека предизвикува штетни пос-

ледици; 
2) ако се утврди дека повеќе не им одговара на 

барањата на современата медицина односно ветерина 
и на потребите на здравствената односно на ветери-
н а р н а т а заштита; 

3) ако се утврди дека е пуштен во промет спро-
тивно на одредбите од овој закон и на прописите 
донесени врз основа на него. 

Ако поради причините од точ. 1 и 2 став 1 на 
овој член се повлекува од промет лек за чие пушта-
њ е во промет е дадено одобрение, надлежниот соју-
зен орган на управата ќе го укине решението за да-
вање одобрение за пуштање на таквиот лек во про-
мет. 

Решение за повлекување на лек од прометот, од-
носно за укинување на одобрението за пуштање на 
лек во промет донесува)надлежниот сојузен орган 
на управата. 

Решението од став 3 н а овој член се објавува во 
„Службен лист на СФРЈ". 

Член 54 
Трошоците за повлекувањето на лекот од про-

метот ги поднесува организацијата на здружен труд 
што го произвела или увезла лекот односно органи-
зацијата на здружен труд по чија вина дошло до 
повлекување на лекот од промет. 

Организацијата на здружен труд што е овлас-
тена за испитување на лекови ги поднесува тро-
шоците за повлекувањето на лекот од прометот ако 
дала погрешен наод за исправноста на лекот врз 
обнова на кој лекот е пуштен во промет. 

Ако организациите на здружен труд што се за-
нимаваат со испитување и контрола на лекови и 
други организации н а здружен труд узнаат дека по-
стојат причини за повлекување на лекот од промет, 
тие се должни за тоа да го известат органот надле-
ж е н за вршење надзор над пуштањето на лекови во 
промет. 

Член 55 
Здравствените односно ветеринарските органи-

зации на здружен труд што применуваат лекови за 
кои е дадено одобрение за пуштање во промет, се 
должни веднаш да го известат надлежниот сојузен 
opraii на управата з а секоја непожелна попатна по-
јава што ќе ја утврдат во својата практика, а која 
не е означена во упатството приложено кон лекот. 

Надлежниот сојузен орган на управата, во со-
работка со надлежните републички и покраински 
органи и со други заинтересирани органи и органи-
зации, организира следење на појавите од став 1 на 
овој член, како и на појавите забележени во други 
земји. 

Член 56 
Организациите на здружен труд чија работа 

подлежи на надзор се должни да им овозможат на 
надлежните органи вршење надзор и да им дадат 
потребни податоци со кои располагаат. 

IV. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

1. Кривични дела 

Член 57 
Лицето овластено за издавање на лекови за упо-

треба во медицината што ќе издаде друг лек наместо 
пропишаниот или бараниот лек, ако замената не е 
дозволена, или кое не ќ е направи лек во пропиша-
ниот сразмер или количество, или кое воопшто не-
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совесно постапува при пуштањето на лекови во про-
мет и со тоа ќе предизвика влошување на здрав-
ствената состојба на некое лице, ќе се , казни со 
затвор од три месеци до три години. 

Ако поради делото од став 1 на овој член на не-
кое лице му е тешко нарушено здравјето или наста-
пила смрт на едно или повеќе лица, сторителот ќе 
се казни со затвор од една до десет години. 

Ако делото од став 1 или од став 2 на овој член 
е сторено од небрежност, сторителот ќе се казни за 
делото од став 1 со затвор до една година, а за де-
лото од став 2 со затвор од шест месеци до пет го-
дини. 

Член 58 
Лицето кое спротивно на одредбите од член 22 на 

овој закон врши клиничко испитување на лек што 
содржи една или повеќе новоткриени супстанции за 
кои не постојат докази дека се применети врз чо-
вечки организам, ќе се казни со затвор од три ме-
сеца до три години. 

Ако поради делото од став 1 на овој член на не-
кое лице му е нарушено здравјето или настапила 
смрт на едно или повеќе лица сторителот ќе се каз -
ни со затвор од една до десет години. 

Член 59 
Тој што под вид на лек ќе пушти во промет 

производи што се штетни за здравјето на луѓето, ќе 
се казни со затвор од три месеци до три години и со 
парична казна. 

Тој што делото од став 1 на овој член ќе го сто-
ри од небрежност, ќе се казни со парична казна или 
со затвор до една година. 

Производите од став 1 на овој член ќе се од-
земат. 

2. Стопански престапи 

Член 60 
Со парична казна од 50.000 до 1,000.000 динари 

ќе се казни за стопански престап организација на 
здружен труд или друго правно лице: 

1) ако пушти во промет производ н а ко ј му се 
припишува лековито дејство а ко ј не се смета како 
лек во смисла на овој закон (член 7 став 1); 

2) ако пушти во промет готов лек за чие пушта-
ње во промет не е прибавено одобрение (член 26); 

3) ако пушти во промет серија на лек пред из-
вршена контрола (чл. 33 и 34); 

4) ако рекламира или огласува лек или дава 
информација за лек или ако дели мостра на лек 
противно на пропишаните услови (чл. 48, 49 и 50). 

За стопански престап од став 1 на овој член ќе 
се казни и одговорното лице во организацијата на 
здуржен труд или во друго правно лице со парична 
казна од 5.000 до 30.000 динари. 

Член 61 
Со парична казна од член 60 на овој закон ќе се 

казни за стопански престап организација на здру-
ж е н труд или друга организација што се занимава 
со јавно информирање ако во средствата што и слу-
ж а т за пренесување на јавни информации објави 
реклама н а лек, огласи лек или даде информација 
за лек противно на пропишаните услови (член 48). 

За стопански престап од став 1 на овој член ќе 
се казни и одговорното лице во организацијата на 
здружен труд или во друга организација ко ја се за-
нимава со јавно информирање со парична казна од 
5.000 до 30.000 динари. 

3. Прекршоци 

Член 62 
Со парична казна од 10.000 до 100.000 динари ќе 

се казни за прекршок организација на здружен труд 
или друго правно лице: 

1) ако не обезбеди транспорт, сместување или 
чување на лекови на начинот пропишан со овој за -
кон (член 9); 

2) ако одобрение за пуштање во промет на одд-
елна серија лекови даде работник што не е овластен 
за тоа (член 10 точка 2); 

3) ако изврши испитување на лек противно на 
одредбите на чл. 16 до 22 од овој закон; 

4) ако пушти во промет лек противно на усло-
вите определени во решението за давање одобрение 
за пуштање на лек во промет (член 20); 

5) ако продаде лек или врши промет на лек на 
мало противно на условите пропишани во чл. 43 и 
44 на овој закон; 

6) ако издаде лек противно на прописите доне-
сени врз основа на овој закон (член 45); 

7) ако не даде податоци за производството, уво-
зот, прометот или залихите на лекови или ако не го 
извести надлежниот сојузен орган на управата дека 
не е во можност да произведува или увезува пот-
ребни количества на лекови за пазарот (член 46). 

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се к а з -
ни и одговорното лице во организацијата на здружен 
труд или во друго правно лице со парична казна од 
2.000 до 20.000 динари. 

Член 63 
Со парична казна од 5.000 до 50.000 динари ќе 

се казни за прекршок организација на здружен 
труд или друго правно лице: 

1) ако пушти во промет лек без декларација или 
со нецелосна или неточна декларација (чл. 40 и 41); 

2) ако не води или неуредно или неточно ја води 
пропишаната евиденција (чл. 37 и 39); 

3) ако кон лекот што го пушта во промет не 
приложи упатство или ако приложи упатство што 
не им одговара на условите пропишани во член 40 
ст. 3 и 4, односно во член 42 од овој закон; 

4) ако увезе готов лек или лековити супстанции 
заради клиничко испитување без согласност од над -
лежниот сојузен орган на управата или ако не го 
извести надлежниот сојузен орган на управата 
за извозот на определени готови лекови (член 47); 

5) ако узнае дека постојат причини за повлеку-
вање на лек од прометот, па за тоа не ќ е го извести 
надлежниот орган (член 54 став 3); 

6) ако не го извести надлежниот сојузен орган на 
управата за секоја непожелна попатна појава што ќе 
ја утврди во својата практика а која не е означена во 
упатството приложено кон лекот (член 55 став 1); 

7) ако го спречи надлежниот орган во вршењето 
на надзорот (член 56); 

8) ако не постапи по извршното решение од над-
лежниот орган н а управата со кое се наредува не-
која од мерките од чл. 52 и 53 на овој закон. 

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се каз -
ни и одговорното лице во организацијата на здру-
ж е н труд или во друго правно лице со парична каз-
на од 1.000 до 10.000 динари. 

Член 64 
Со парична каЗна од 5.000 до 20.000 динари ќе 

се казни за прекршок организација на здружен труд 
или друго правно лице; 

1) ако ги информира здравствените односно ©е-
теринарските работници за дејството на лекот про-
зно на одредбите на член 50 став 1 од овој закон 
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или ако до надлежниот орган во определен рок не 
достави публикација за дејството на лекот (член 50 
став 2); 

2) ако почне со пуштање на лек во промет пред 
да утврди надлежниот орган дека за пуштањето во 
промет на лекот се исполнети условите предвидени 
со овој закон (член 66). 

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се к а з -
ни и одговорното лице во организацијата на здружен 
труд или во друго правно лице со парична казна од 
1.000 до 10.000 динари. 

Член 65 
Со парична казна од 1.000 до 10.000 динари ќе 

се казни за прекршок поединец овластен за изда-
вање лекови во ветерината што ќе издаде друг лек 
наместо пропишаниот или бараниот лек, ако замена-
та не е дозволена, или што не ќе направи лек во 
ћропишаниот сразмер или количество, или што во-
општо несовесно постапува при пуштањето на лекот 
во промет и со тоа ќе предизвика пцовисување на 
едно или повеќе корисни животни. 

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член бб 
Организациите на здружен труд што, по влегу-

вањето во сила на овој закон, се регистрираат за 
пуштање на лекови во промет на големо, можат да 
почнат да работат кога надлежните органи ќе 
утврдат дека се исполнети сите услови предвидени 
со овој закон. 

Член 67 
Организациите на здружен труд што пуштаат во 

промет лекови и организациите овластени за испиту-
вање на лекови се должни во рок од една година од 
денот на 'влегувањето во сила на овој закон да го 
усогласат своето работење со одредбите на овој закон 
во поглед на условите од чл. 10 до 13 на овој закон 
и со прописите донесени врз основа на овој закон. 

Член 68 
Согласностите за пуштање на лекови во промет, 

издадени врз основа на Законот за пуштање на ле-
нови во промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 6/73), 
остануваат во сила до денот на престанувањето на 
важењето наведено во решението за согласноста, ако 
не постојат причини за укинување на решението 
предвидени со овој закон. 

Член 69 
Одредбите на чл. 57, 58 и 59 од овој закон се 

применуваат од 1 јули 1977 година. 

Член 70 
Прописите од член 14 на овој закон ќе ги донесе 

сојузниот орган надлежен за работите на здравство-
то односно сојузниот орган надлежен за работите на 
ветеринарството во рок од шест месеци од денот на 
влегувањето во сила на овој закон. 

Член 71 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да в а ж и Законот за пуштање на лекови 
во промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 6/73). 

Со денот на влегувањето во сила на прописите 
донесени врз основа на член 19, член 33 став 2 и 
член 45 на овој закон, а најдоцна три месеци од де-
нот на влегувањето во сила на овој закон, престану-
ваат да важат : 

1) Решението за утврдување на Југословенската 
фармакопеја III („Службен лист на СФРЈ" , бр. 36/70, 
28/71 и 23/74); 

2) Правилникот за пропишување и издавање на 
лекови и за водење евиденција („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 58/73); 

3) Правилникот за пропишување и издавање на 
лекови што се употребуваат во ветеринарството и за 
водење евиденција („Службен лист на СФРЈ", бр. 
20/74); и 

4) Наредбата за лековите што подлежат на ре-
довна и посебна контрола („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 2/74). 

Член 72 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 

836. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИ-
ТЕ ПРАВА ОД ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКО-

ТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Се прогласува Законот з а измени и дополнени-
ја taa Законот за основните права од пензиското и 
инвалидското осигурување, што го усвои Собрание-
то на СФРЈ , на седницата на Сојузниот собор од 24 
декември 1976 година. 

П Р бр. 564 
24 декември 1976 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Собранието Ца С Ф Р Ј , 

Киро Глигоров, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ 
ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА ОД (ПЕНЗИСКОТО И !ИН-

ВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 1 
Во Законот ѕ а (основните права од пензиското 

и инвалидското осигурување („Службен 'лист на 
СФРЈ", бр. 35/72 и 18/76) во 'член 6 1став 1 во д р в а -
та реченица на кра јот се додаваат запирка !и збо-
ровите: „ако то склучат учесниците од сите репуб-
лики И автономни покраини", а втората реченица 
на тој став се брише. 

| Член 2 
Во член 38 став 4 ћа кра јот се додаваат запир-

ка !и зборовите: „зголемена з а 6°/о". 

Член 3 
Во член 42 !по став 1 се додава 'нов кггав 2, ко ј 

гласи: 
„(2) К а к о пензија н а борец \на НОВ, ћо смисла 

на став 1 од овој член, се смета и пензијата опре-
делена според член 38 став 4 на овој закон." 

Досегашниот став 2, ЈКОЈ станува став 3, се ме-
нува и гласи: 

„(3) Како најнизок пензиски основ спрема ко ј 
секоја година задолжително се усогласуваат пен-
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зиите на борците на НОВ пред 9 IX 1943 година се 
зема пензискиот основ утврден според член 38 став 
4 на овој закон." 

Член 4 
Во член 50 став 5 се брише. I 

Член 5 
Во член 58 став 1 зборовите: „на територијата 

на Југославија" се бришат. 

Член 6 
Во член 60 по став 3 се додаваат два нови ста-

ва, кои гласат: 
„(4) При утврдувањето дали се исполнети ус-

ловите за пензија и при определувањето на ви-
сочината на пензијата, заедницата од став 1 од-
носно став 2 ца овој член, ако тоа е поповолно за 
осигуреникот, односно корисникот на правото, пен-
зискиот стаж ќе го утврдува со примена на про-
писите со кои тој стаж е уреден во заедницата во 
која е наполнет, односно утврден. 

(5) Одредбата на став 4 од овој член согласно 
се применува и врз намалувањето на старосната 
граница, ако стажот на осигурување се смета со 
зголемено траење." 

Досегашните ст. 4 до 6 стануваат ст. 6 1до 8. 

Член 7 
• Во член 62 ст. 1 и 2 зборовите: „Врховниот суд 

на Југославија" се заменуваат со зборовите: „Сојуз-
ниот суд". 

I Член 8 
Во член 63 став 1 се заменува со два нови ста-

ва, кои гласат: 
„(1) Кога пензискиот стаж е наполнет на под-

рачје.. односно е утврден од две или повеќе заед-
ници на пензиското и инвалидското осигурување на 
работниците, секоја од тие заедници е должна на 
заедницата што го признала правото на пензија да 
и го надомести делот од пензијата определена спо-
ред (вкупниот пензиски стаж, што му одговара на 
сразмерот помеѓу стажот што осигуреникот го на-
полнил на подрачјето, односно што му е утврден од 
одделна заедница и вкупниот пензиски стаж. 

(2) При утврдувањето на сразмерот помеѓу на-
полнетиот, односно утврдениот стаж и вкупниот 
пензиски стаж (став 1), од вкупниот пензиски стаж 
се одбиваат периодите што според прописите ва -
жечки до 31 декември 1972 година се утврдени к а к о 
учество во револуционерна работа, учество во На-
родноослободителната војна, учество во антифа-
шистичката борба во други земји и во сојузнички 
војски и периодите поминати вон од работа поради 
околности предизвикани од војни." 

Досегашните ст. 2 до 4 стануваат ст. 3 до 5. 

Член 9 
Член 74 се менува и гласи: 
„Со општествен договор или со закон можат за 

одделни категории осигуреници, по исклучок од од-
редбите на чл. 9 и 10 на овој закон, да се утврдат 
поповолни услови за стекнување право на старосна 
пензија и за определување на таа пензија." 

Член 10 
Во член 75 став 1 во првата реченица на кра јот 

се додаваат запирка и зборовите: „ако со закон не 
е определено поинаку". 

По став 4 се додава нов став 5, кој гласи: 
„(5) Со законот од став 1 на овој член не може 

да се воведе начин на пресметување на пензискиот 
стаж што за осигурениците би бил понеповолен од 
начинот на пресметување на тој пензиски стаж спо-
ред прописите што важеле до 31 декември 1972 го-
дина." 

По досегашниот став 5, ко ј станува ^став 6, се 
додава нов став 7, кој гласи: 

„(7) При утврдувањето на надоместите од член 
47 на овој закон, пензискиот стаж наполнет до 31 
декември 1972 година се смета исклучиво според 
прописите што в а ж е л е до тој ден." 

Член 11 
Во член 79 пред став 1 се додава нов став 1, кој 

гласи: 
„(1) Податоците што се утврдуваат со матичната 

евиденција за осигурениците и уживателите на пен-
зии и начинот на водење на таа евиденција ќ е се 
пропишат со посебен сојузен закон." 

Досегашниот став 1, кој станува став 2, се ме-
нува и гласи: 

„(2) До донесувањето на законот од став 1 на овој 
член, податоците за матична евиденција за осигу-
рениците и уживателите на пензии ќе се утврдуваат 
и матична евиденција ќе се води на начин како се 
утврдувани тие податоци, односно како е водена таа 
евиденција до 31 декември 1972 година." 

Досегашниот став 2 се брише. 

Член 12 
Одредбите н а чл. 2 и 3 од овој закон што се 

однесуваат на зголемувањето на пензискиот основ 
од ко ј се определуваат, односно според ко ј се усо-
гласуваат пензиите на борците на НОВ пред 9 IX 
1943 година ќе се применуваат од 1 јануари 1977 го-
дина. 

Член 13 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

837. 
Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕ-

НИЦИ 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за здравственото осигурување на вое-
ните осигуреници, што го усвои Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 24 де-
кември 1976 година. 

ПР бр. 561 
24 декември 1976 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ВОЕНИТЕ 

ОСИГУРЕНИЦИ 

Член 1 
Во Законот за здравственото осигурување на 

воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ", бр. 
13/72 и 67/73) во член 11 точка 2 на крајот се до-
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даваат зборовите: „и ако и натаму ̂ уредно се при-
јавува додека не ќе наполни 45 односно 55 години 
живот, по кое се продолжува осигурувањето без 
обврска за пријавување на надлежната самоуправна 
интересна заедница за вработување на работници". 

Во точка 5 на крајот се додава нова реченица, 
коза гласи: „Ако разведениот брачен другар напол-
ни 45 односно 55 години живот пред да престанат 
децата да примаат издржување, осигурувањето се 
продолжува и без натамошно пријавување на над-
лежната самоуправна интересна заедница за вра-
ботување на работници.". 

Член 2 
Во член 12 став 1 зборовите: „пропишано со 

статутот на образовната установа" се бришат. 
Член 3 

Во член, 14 став 1 зборовите: „Членот на семеј-
ството на воениот осигуреник (член 11 точка 1 и 
чл. 12 и 13)" се заменуваат со зборовите: „Брачниот 
другар на воениот осигуреник". 

Во став 2 зборовите: „осигурено лицето од став 
1 на овој член" се заменуваат со зборовите: „оси-
гурен брачниот другар на воениот осигуреник од 
став 1 на овој член". 

Член 4 
Во член 17 точка 3 по зборовите: „лекување на 

болни" запирката се заменува со зборот: „и", а 
зборовите: „и медицинска рехабилитација" се бри-
шат. 

По точка 5 се додаваат две нови точки, кои 
гласат: 

„(6) здравствена заштита на децата на воените 
осигуреници до наполнети 15 години живот, вклу-
чувајќи го и лекувањето со примена на природни 
фактори на лекување; 

7) медицинска рехабилитација во стационарна 
здравствена установа и во друга специјализирана 
установа за медицинска рехабилитација;". 

Досегашните точ. 6 до 9 стануваат точ. 8 до 11. 
Член 5 

Во член 19 став 2 точка 6 на кра јот точката се 
заменува со точка и запирка и по тоа се додава 
нова точка 7, која гласи: 

„7) заболување од прогресивна дистрофија на 
мускулите." 

Член 6 
Член 20 се менува и гласи: 
„Начинот на пропишување, издавање и напла-

тување на лекови и на помошен санитетски мате-
ријал, го утврдува сојузниот секретар за народна 
одбрана. 

Индикациите за протези, ортопедски и други 
помагала и санитарни средства, заботехничка по-
мош и забопротетички средства, стандардите за ма-
теријал од кој се изработуваат тие средства, роко-
вите на траењето на тие средства и условите за 
изработка на нови средства пред истекот на роко-
вите на нивното траење, ги пропишува Собранието 
на Заедницата на воените осигуреници, во соглас-
ност со сојузниот секретар за народна одбрана. 

Член 7 
Во член 30 став 1 точка 3 зборот: „неопходно" 

се брише. 
Точка 5 се менува и гласи: 
„5) определен да негува заболен член на потес-

ното семејство или член на потесното семејство — 
родилка ако нема друг член на семејството да ја 
негува родилката, под условите определени со овој 
закон". 

Член 8 
Во член 31 став 3 на крајот зборовите: „брач-

ниот другар" се заменуваат со зборовите: „членот 
на потесното семејство". 

Член 9 
Во член 41 став 2 зборовите: „сојузниот секре-

i a p за народна одбрана" се заменуваат со зборовите: 
„Собранието на Заедницата на воените осигуреници. 
РО согласност со сојузниот секретар за народна 
одбрана". 

Член 10 
Во член 42 став 1 точка ,2 зборовите: „што е 

осигурен како член на неговото семејство" се 
бришат. 

По став 2 се додава нов став 3 кој гласи: 
„На воен осигуреник — маж, во случај на по-

раѓање на неговиот брачен другар (член 14), му 
припаѓа помош за опрема на новороденото дете, под 
услов неговиот брачен другар да не оствари право 
на таа помош по основ на своето осигурување". 

Член 11 
Во член 44 став 1 на кра јот се додаваат запирка 

и зборовите: „ако извршил погреб на умреното 
лице". 

По став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„На воен осигуреник му припаѓа, во случај на 

смрт на брачниот другар (член 14), надомест на 
потребните трошоци според овој закон, ако правото 
на надомест на тие трошоци н е го оствари по друг 
основ". 

Во досегашниот став 2, ко ј станува став 3, по 
зборовите: „трошоци" се додаваат запирка и зборо-
вите: „ако извршиле погреб на умрен воен осигу-
реник". 

Член 12 
Во член 52 по зборовите: „здравственото осигу-

рување" се додава запирка и зборовите: „начинот 
на определување за остварување на здравствена 
заштита к а ј воена здравствена установа, односно 
к а ј цивилна здравствена установа, начинот на из -
бор на здравствена установа, односно на здравствен 
работник кој на осигуреното лице ќ е му дава здрав-
ствена заштита ". 

Член 13 
Во член 54 став 3 се менува и гласи: 
„Сојузниот секретар за народна одбрана го утврн 

дува начинот на издавање на исправата од став 
2 на овој член и ги определува воените органи за 
издавање на тие исправи. Образецот на исправата 
го утврдува Собранието на Заедницата на вое-
ните осигуреници". 

Член 14 
Во член 56 став 1 точка 10 на крајот точката се 

заменува со точка и запирка и по тоа се додава 
кова точка 11, која гласи: 

„11) ја цени оправданоста на изработката на 
нови забни и други протези, ортопедски и други по-
магала и санитарни справи, пред истекот на ро-
ковите определени за нивното траење." 

Член 15 
Во член 58 точка 6 се брише. 
Досегашните точ. 7 и 8 стануваат точ. 6 и 7. 

Член 16 
Во член 60 став 1 точка 1 на кра јот се додаваат 

зборовите: „и во врска со барањето на осигуреното 
лице од чл. 23 и 24 на овој закон за упатување на 
лекување во Југославија". 

Член 17 
Во член 62 став 1 зборовите: „3 дена" се заме-

нуваат со зборовите: „осум дена". 
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Член 18 
Во член 74 став 4 зборовите: „Сојузната скуп-

штина" се заменуваат со зборовите: „Собранието на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија". 

Член 19 
Во член 82 ст. 2 и 3 се бришат. 

Член 20 
Се овластува Законодавно-правната комисија на 

Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ да го утвр-
ди пречистениот текст на Законот за здравственото 
осигурување на воените осигуреници. 

Член 21 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 

838. 

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

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИСКО-
ТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ВОЕ-

НИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ 

Се 'прогласува Законот за измени и дополнение 
на Законот за пензиското и инвалидското осигуру-
вање на воените осигуреници, што го усвои Собра-
нието 'на СФРЈ , на седницата на Сојузниот собор 
од 24 декември 1976 година. 1 • ' 

П Р бр. 562 
24 декември 1976 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

'Претседател 
На Собранието на СФРЈ , 

Киро Глигоров, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ 
ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ 

Член 1 1 
Во Законот за пензиското и инвалидското оси-

гурување на воените осигуреници („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 67/72 и 13/76), во член 20а став 1 по 
зборот: „осигуреник" се додаваат ' зборовите: „од-
носно уживател на старосна и инвалидска пензија" 
— на обете места. 

Член 2 
Во член 40 став 1 по зборот: „плата" се додаваат 

зборовите: „на чинот", а зборот: „инвалиднината 
односно „инвалиднина" се заменува со зборовите: 
„паричниот надомест за телесно оштетување" односно 
„паричен надомест за телесно оштетување". 

Во ст. 2 и 3 зборот: „инвалиднината" се заме-
нува со зборовите: „паричниот надомест за телесно 
оштетување". 

Член 3 
Во член 42 став 3 по зборовите: „воените оси-

гуреници" се додаваат зборовите: „односно на у ж и -
вателите на старосна и инвалидска пензија". 

Член 4 
Во член 43 зборовите: „од член 42 ст. 1 и 2 на 

овој закон" се заменуваат со зборовите: „од член 
42 ст. 1, 2 и 3 на овој закон", а зборовите: „од член 
42 став 3 на овој закон" — со зборовите1: „од член 
42 став 4 на овој закон". 

Член 5 
Во член 59а став 1 по зборовите: „воен осигу-

реник" се додаваат зборовите: „односно уживател 
на старосна и инвалидска пензија", а зборовите* 
„општествената дејност" се заменуваат со зборови-
те: ),,друга општествена дејност". 

1 ' Член 6. I 
Во член 69 став 2 зборовите: „врши самостојна 

дејност" се заменуваат со зборовите: „врши про-
фесионална дејност, односно самостојна дејност со 
личен труд со средства на трудот во сопственост на 
граѓани", а зборовите: „вршење на самостојната 
дејност" <— со зборовите: „вршење на професионал-
на дејност односно на самостојна дејност со личен 
труд со средства на трудот во (сопственост на i p a -
ѓани". 

1 Член 7 
Во член 70 став 2 по зборовите: „дел што им 

припаѓа" се додаваат зборовите: „на членовите на 
потесното семејство и на дел (Што им припаѓа". 

Член 8 
Во член 75 став 1 точка 2 !се менува ји гласи: 
„2) дете на воен осигуреник и дете без родите-

ли, без оглед дали (стапиле во брак пред или по 
смртта на воениот осигуреник, односно на у ж и в а -
телот на правото, освен ако тоа право го стекнале 
или го задржале (поради целосна и тра јна неспособ-
ност за работа или ако тие и нивните брачни дру-
гари се наоѓаат на редовно школување". 

Член 9 ' 
Во Член 112 став 2 на кра јот се додаваат за-

пирка и зборовите: „како и за постоење на иопре-
ченост во физичкиот и психичкиот развој на детото 
на воен осигуреник односно на уживател на ста-
росна и инвалидска пензија, за неможноста на не-
гово оспособување за живот и работа со школува-
ње и fco професионална рехабилитација и за по-
требата од постојана помош и нега на (тоа дете од 
страна на друго лице". v < 

i ^ Член 10 
Член 116 се Менува и гласи: 1 1 

„Правото на додаток на деца и правото на дру-
ги форми на детска заштита уживателите на ста-
росна и инвалидска пензија и децата уживатели на 
семејна пензија ги остваруваат според сојузен , 
закон." 

Член 11 
Чл. 117 до 119 се бришат. 

Член 12 
Во член 125 став 1 зборот: „пензија" се заменува 

со зборот: „пензии". 
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По став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„(2) Заедницата на воените осигуреници има 

својство на правно лице." 
Досегашниот став 2 станува став 3. I 

! Член 13 
Членот 126 се менува и гласи: 
„Воените осигуреници и уживателите на пен-

зии учествуваат во спроведувањето на социјалното 
осигурување непосредно или преку делегати и де-
легации во гарнизонски и меѓугарнизонски собра-
нија и !во Собранието на Заедницата на воените 
осигуреници, како и во други форми на организи-
рање на воените (Осигуреници и на уживателите на 
пензии." 

( ( Член 14 ' 
По Член 126 се Додаваат три нови члена, кои 

гласат: 

„Член 126а 
(1) Гарнизонски собранија се формираат во 

места во кои постои гарнизон или во места во кои 
има најмалку 50 воени осигуреници и уживатели 
на пензии. 

(2) Гарнизонските собранија ги сочинуваат де-
легатите на воените осигуреници и уживателите на 
пензии кои се избираат за период од четири години. 

(3) По исклучок од одредбата на став 2 од овој 
член, со статутот на Заедницата на воените осигу-
реници може да се определи одделни гарнизонски 
собранија да ги сочинуваат сите воени осигурени-
ци и уживатели на пензии што живеат во местата 
за кои се формираат тие собранија. 

Член 1266 
(1) Меѓугарнмзонски собранија се формираат за 

подрачје на повеќе гарнизонски собранија заради 
разгледување на прашања од заеднички интерес за 
воените осигуреници и за уживателите на пензии 
што живеат на тоа подрачје. 

(2) Меѓугарнизонските собранија ги сочинуваат 
делегатите делегирани од гарнизонските собранија 
за период од четири години. 

Член Л26в 
(1) Орган на Управувањето со Заедницата на 

воените осигуреници е Собранието на Заедницата 
на воените осигуреници. 

(2) Собранието на Заедницата на воените осигу-
реници го сочинуваат делегатите делегирани од ме-
ѓугарнизонските собранија за период од четири го-
дини. 

(3) Собранието на Заедницата на воените осигу-
реници може да формира одбори и комисии за из-
вршување на определени задачи. 

(4) Собранието на Заедницата на воените осигу-
реници работи .според деловникот што самото го до-
несува." 

Член 15 I , 
Во член 127 (став 1 ца почетокот бројот: t,(l)" се 

брише. 
Ст. 2 и 5 )се бришат. 

) Член 16 
По член 127 се додава нов член 127а, кој гласи: 
„(1) Со статутот на Заедницата на воените оси-

гуреници поблиску се уредуваат: формирањето, пра-
вата и должностите на гарнизонските и меѓугарни-
зонските собранија и на Собранието на Заедницата 
на воените осигуреници и на нивните органи и дру-
гите форми на организирање на воените осигуре-
ници и уживателите на пензии; составот, изборот, 
отповикот и одговорноста на делегатите на гарни-
зонските и меѓугарнизонските собранија и на Со-
бранието на Заедницата на воените осигуреници и 

нивните органи, како и други ^трешања значајни за 
работата на Заедницата на воените осигуреници to 
нејзините органи и за обезбедувањето на 1што по*-
непосредно учество на Воените осигуреници и у ж и -
вателите на пензии во самоуправувањето. 

(2) Статутот на Заедницата на воените (осигуре-
ници го донесува Собранието на Заедницата на вое-
ните осигуреници, во согласност со сојузниот се-
кретар за (народна одбрана." 

Член 17 
Во член 134 став 2 и член 140 став 3 зборовите: 

„Сојузната скупштина" се заменуваат со зборовите: 
„Собранието на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија". 

Член 18 
Во член 163 на почетокот се додава бројот: „(1)". 
По став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„(2) На уживателот на исклучителна пензија 

од став 1 на овој член може по исклучок да му се 
признае и определи старосна пензија според овој 
закон." 

Член 19 
Во член 167 став 1 се менува и гласи: 
„(1) На уживател на паричен (надомест за те-

лесно оштетување што како воен осигуреник стек-
нал инвалиднина според Основниот закон за инва-
лидското осигурување и ги исполнува условите од 
член 23 на овој закон, тој надомест му се усогла-
сува така што новиот износ на усогласениот надо-
мест се определува според член 40 на овој закон, 
и тоа од основот од ко ј се определува тој надомест 
во текот на првата година од применувањето на 
овој закон." 

Во став 2 зборовите: „На уживател на инвалид-
нина" се заменуваат со зборовите: „На уживател 
на паричен надомест за телесно оштетување". , 

Член 20 
Во член 175 став 1 зборот: „инвалиднина" се 

заменува со зборовите: „паричен надомест за те-
лесно оштетување". 

Став 2 се менува и гласи: 
„(2) Правото на паричен надомест 'за телесно 

оштетување според овој член припаѓа од 1 јануари 
1973 година, ако барањето за остварување на тоа 
право е поднесено до крајот на таа година, а ако 
барањето е поднесено по 31 декември 1973 година, 
правото на тој надомест ^припаѓа од првиот ден на 
наредниот месец по поднесувањето на барањето и за 
шест месеци наназад." 

Член 21 
Во член 8, член 10 став 4, во (називот !на одде-

лот пред член 38, во чл. 38 и 39, член 41 ст. 1, 2 и 
3, чл. 65 и 72, член 73 став 3 во вториот ред, член 
74 став 3, чл. 80, 91, 115, член 139 став 1 точка 1, 
член 154 став 2, во називот на одделот пред член 
167, чл. 169 и 170, 'член 171 став 1 и too член 172 збо-
рот: „инвалиднина" односно „инвалиднината" се за-
менува со зборовите: „паричен надомест за телесно 
оштетување" односно „паричниот надомест за те-
лесно оштетување". 

I Член 22 
Се овластува Законодавно-правната комисија 

на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ да го 
утврди пречистениот текст на Законот за пензис-
кото и инвалидското осигурување на воените оси-
гуреници. 

Член 23 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
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839. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОДАТО-
КОТ НА ДЕЦА И ЗА ДРУГИ ФОРМИ НА ДЕТСКА 
ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА НА ВОЕНИТЕ ОСИГУ-

РЕНИЦИ 

Се прогласува Законот за додатокот на деца и 
з а други форми на детска заштита на децата на 
воените осигуреници, ш^о го усвои Собранието на 
СФРЈ , на седницата на Сојузниот coQop од 24 де-
кември 1976 година. 

П Р бр. 563 
24 декември 1976 година 

Белград 

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

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОДАТОКОТ НА ДЕЦА И ЗА ДРУГИ ФОРМИ 
НА ДЕТСКА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА НА ВОЕНИ-

ТЕ ОСИГУРЕНИЦИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
;Со овој закон се уредуваат правото на додаток 

на деца и правото на други форми на детска заш-
тита на децата на воените осигуреници, условите, 
начинот и постапката за стекнување и остварување 
на тие права, како и други односи неопходни за 
обезбедувањето на тие права. 

Член 2 
Додатокот на деца се обезбедува според начела-

та на заемност и солидарност на воените осигуре-
ници во рамките на единствената Заедница на со-
цијалното осигурување на воените осигуреници 
формирана со законот со кој се уредува пензиското 
и инвалидското осигурување на воените осигуреници 
(во натамошниот текст: Заедница на воените оси-
гуреници). 

Другите форми на детска заштита се обезбеду-
ваат во рамките на заедниците за детска заштита 
на подрачјето на кое живеат децата на воените 
осигуреници, во обемот, на начинот и по постапката 
според кои таа заштита се обезбедува за децата на 
осигурениците — работници односно уживатели на 
пензии. 

Член 3 
Правото на додаток на деца воените осигуреници 

го стекнуваат по основ на воената служба, а го 
остваруваат и користат зависно од приходите по 
член на домаќинството, бројот и возраста на децата 
и други услови определени со овој закон. 

Правото на други форми на детска заштита 
воените осигуреници го стекнуваат, остваруваат и 
користат под условите под кои правото на други 
форми на детска заштита го стекнуваат, остваруваат 
и користат осигурениците — работници односно 
уживатели на пензија. 

Член 4 
Додаток на деца се усогласува со економските 

движења заради зачувување и зголемување на не-
говата реална вредност. 

Член 5 
Правата што на воените осигуреници им при-

паѓаат според овој закон не можат да се пренесуваат 
врз други лица ниту можат да се наследуваат, ако 
со овој закон не е определено поинаку. 

Член 6 
Правата стечени според овој закон можат да 

престанат само во случаите определени со овој 
закон. 

Член 7 
Средствата за додаток на деца се обезбедуваат 

од придонесите и другите приходи утврдени со овој 
закон. 

Средствата за други форми на детска заштита 
на децата на воените осигуреници се обезбедуваат 
според прописите според кои тие средства се обез-
бедуваат за .осигурениците — работници односно 
уживатели на пензија. 

Од средствата обезбедени во смисла на став 1 
од овој член, се формира Фонд на Заедницата на 
воените осигуреници за исплата на додатокот на 
деца (во натамошниот текст: Фонд на додатокот 
на деца). 

Член 8 
Воени осигуреници, во смисла на овој закон, се: 
1) лицата кои имаат својство на активни 

воени лица според законот со кој се уредува воена-
та служба (во натамошниот текст: активни воени 
лица); 

2) лицата кои имаат право на месечен паричен 
надомест поради престанување на службата по 
потреба на службата според законот со кој се уре-
дува воената служба (во натамошниот текст: корис-
ници на паричен надомест); 

3) уживателите на старосна, инвалидска и се-
мејна пензија според законот со кој се уредува 
пензиското и инвалидското осигурување на воените 
осигуреници (во натамошниот текст: уживатели на 
пензија). 

Член 9 
К а к о членови на домаќинството на воен оси-

гуреник, во смисла на овој закон се сметаат': брач-
ниот другар и децата (член 15), како и родителите 
кои според законската обврска воениот осигуреник 
или неговиот брачен другар ги издржува. 

Се смета дека воениот осигуреник односно не-
говиот брачен другар не ги издржува родителите, 
ако тие се во работен однос или во вид на занимање 
вршат професионална дејност односно самостојна 
дејност со личен труд со средства на трудот во соп-
ственост на граѓани, или имаат сопствени приходи 
што ги надминуваат износите утврдени во овој за -
кон кои го исклучуваат правото на додаток на деца. 

И. ДОДАТОК НА ДЕЦА 
1. Стекнување право на додаток на деца 

Член 10 
Воениот осигуреник може да стекне право на 

додаток на деца ако вкупниот приход на неговото 
домаќинство не преминува определен износ. 

Во вкупниот приход од став 1 на овој член не 
се засметуваат: парични примања според прописите 
за воените инвалиди; парични примања според про-, 
писите за материјалното обезбедување на борците 
од Народноослободителната војна и на другите ка-
тегории борци; паричен надомест за телесно оште^ 
тување и додаток за помош и нега од страна на 
друго лице според прописите за пензиското и ин-
валидското осигурување; додаток на деца кој му 
припаѓа на некој од членовите на домаќинството ца 
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воениот осигуреник; парични примања кои претста-
вуваат надомест на фактичните трошоци (надомест 
на патни и други трошоци, надомест за лична опре-
ма и ел.) и други примања на воениот осигуреник 
или на членовите од неговото домаќинство за кои, 
според прописите со кои се установува таквото при-
мање, е предвидено да не се земаат предвид при 
утврдувањето на приходот на домаќинството. 

Член 11 
На воениот осигуреник му припаѓа правото на 

додаток на деца ако вкупниот приход nlo еден член 
на неговото домаќинство не преминува износ ,оД 
една четвртина од просекот на платата на чинот 
мајор ноја за тој чин припаѓала вр годината што ќ 
претходи на годината во која се остварува правото 
на додаток на деца. 

Како плата на чинјот мајор, во смисла на став 
1 од овој член, се сметаат платата по чинот, поло-
ж а ј ната плата на петнаесеттата положај на група 
и армискиот додаток, што за тој чин припаѓаат 
според прописите за платите на активните воени 
лица. 

Ако воениот' осигуреник или членовите на не-
говото домаќинство остваруваат истовремено приход 
по два или повеќе основи, збирот на сите приходи 
цретставува вкупен приход на домаќинството. 

Член 12 
При утврдувањето на височината на вкупниот 

цриход на домаќинството на воениот осигуреник, 
во смисла на член И став 3 од овој закон, височи-
ната на приходот по основ на служба, односно ра-
ботен однос, социјално осигурување (плата, посебни 
додатоци, армиски додаток и награди според пропи-
сите за платите на активните воени лица, месечен 
паричен надомест поради престанување на службата 
по потреба на службата, личен доход, надомест на 
плата, односно на личен доход за време на привре-
мена спреченост за работа, пензија и др.) и на друго 
лично примање (стипендија, награда на ученик во 
стопанството, надомест за време на привремена 
невработеност и др.), се зема во остварените износи. 
Приходот од земјоделска дејност се зема во десет-
кратен износ на катастарскиот приход, а приходот 
од вршење на професионална дејност или на само-
стојна дејност со личен труд со средства на трудот 
во сопственост на граѓани и другите приходи — во 
троен износ. 

Вкупниот приход на домаќинството на воениот 
осигуреник (член 11 став 3) се намалува за износот 
што воениот осигуреник или членот на неговото 
домаќинство е должен да го плаќа како општа 
обврска на граѓани, установена со закон или со 
друг пропис (средства на солидарност, самопридонес 
и друго). 

Месечниот износ на приходите по основ на 
служба, односно на работен однос, социјално оси-
гурување и на друго лично примање од став 1 на 
овој член, се утврдува според износите што воениот 
осигуреник или членот на неговото домаќинство ги 
остварил во претходната година, без оглед на која 
година се однесува исплатата. Месечниот износ на 
наградите остварени според прописите за платите 
на активните воени лица се утврдува така што 
вкупниот износ на наградите се поделува со бро-
јот 12. 

За утврдување на приходите од земјоделска 
дејност се зека катастарскиот приход што служел 
како основица за утврдување на придонесот, однос-
но на данокот од личен доход од земјоделска деј -
ност за претходната година. 

За утврдување на приходот од вршење на про-
фесионална дејност или на самостојна дејност со 
личен труд со средства на трудот во сопственост 
гта граѓани и за утврдување на другите приходи 
што подлежат на плаќање придонес или данок (из-
вршување на работа врз основа на граѓанско-правен 
однос, изнајмување на станбени и други простории 

и др.), се зема остварениот доход од приходот или 
имотот, според разрезот за претходната година, од-
носно доходот што служел како основица за утврду-
вање на доходот односно данокот. Ако придонесот 
односно данокот се плаќа во паушален износ, се 
зема доходот според кој е определен паушалниот 
износ. 

Член 13 
К а к о приход на лице што ќе стекне својство на 

воен осигуреник во текот на годината (со произведу-
вање во чин, односно класа или врз основа на до-
говор), се смета просечниот износ на платата, по-
себните додатоци и на армискиот додаток, кој по 
основ на чинот или класата што ја има и положбата 
би му припаѓал во претходната година да бил во 
активна воена служба.^ 

Ако член на домаќинство на воен осигуреник 
стапи во работен однос, ако оствари право на месе-
чен паричен надомест поради престанување на слу-
жбата по потреба на службата, или ако почне да 
остварува некое право врз основа на социјално оси-
гурување или некое друго лично примање во текот 
на годината, како негов приход се смета месечната 
аконтација на личниот доход односно месечниот 
износ на надоместот на личниот доход, на паричниот 
надомест поради престанување на службата по по-
треба на службата, на пензијата или на некое друго 
лично примање. 

Ако членот на домаќинството на воениот оси-
гуреник во текот на годината почне да врши про-
фесионална дејност односно самостојна дејност со 
личен труд со средства на трудот во сопственост 
на граѓани, или почне да остварува други приходи 
што подлежат на плаќање придонес или данок, како 
негов приход се смета доходот што служи како 
основица за утврдување на аконтацијата на придо-
несот, односно на данокот за таа дејност или за 
тие приходи. 

Член 14 
Правото на додаток на деца, според овој закон 

може да се стекне само за децата што живеат на 
територијата на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија. 

Член 15 
Воениот осигуреник може да оствари право на 

додаток на деца за децата што фактично ги издржу-
ва, и тоа: 

1) за децата родени во брак или надвор од брак, 
посвоени и паеиноци; 

2) за внучиња, браќа и сестри и други деца, без 
родители земени на издржување. 

Воениот осигуреник може да оствари право на 
додаток на деца и за децата земени на издржување 
кои имаат еден или обата родители, ако родителите 
на тие деца се наполно или трајно неспособни за 
стопанисување или се на издржување казна лишува-
ње од слобода или се лишени од родителското право 
или се на отслужување на воениот рок, под услов 
ниту децата ниту нивните родители да немаат имот 
или доуги приходи од кои би можеле да се издржу-
ваат ' тие деца. 

Се смета дека децата и (нивните родители немаат 
имот или други приходи од кои би можеле да се 
издржуваат децата во смисла на став 2 од овој член, 
ако приходите на децата односно на родителите не 
ги преминуваат износите утвлчени со овој закон 
што го исклучуваат правото на додаток на деца. 

Член 16 
Воениот осигуреник може да стекне право на 

додаток на деца; 
1) за дете до наполнети 15 години живот; 
2) за дете на редовно школување во средни, 

виши и високи школи; 
3) за дете наполно неспособно за стопанисување, 

ако таа неспособност настапила до наполнети 15 
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години живбт или за време иа редовното школување 
— за времето додека таа неспособност трае, но н а ј -
доцна до наполнети 26 години живот. 

Неспособноста за стопанисување во смисла на 
точка 3 став 1 од овој член ја утврдува виша воено-
лекарска комисија. 

Член 17 
Воениот осигуреник може да стекне право на 

додаток на деца за дете кое е н а редовно ш к о -
лување: 

1) во средните школи — до крајот на пропиша-
ното редовно школување, а најдоцна до крајот на 
учебната година во која детето наполнува 19 години, 
односно 20 години живот, ако според статутот на 
школата школувањето трае пет години; 

2) во вишите школи — до крајот на пропиша-
ното редовно школување, а најдоцна до крајот на 
учебната година во која детето наполнува 22 години 
живот; 

3) на факултетите и другите високи школи — 
— до крајот на пропишаното редовно школување, 
а најдоцна до крајот на учебната година во која 
детето наполнува 26 години живот. 

Под условите од точ. 2 и 3 став 1 на овој член, 
воениот осигуреник може да стекне право на дода-
ток на деца за дете кое е апсолвент на виша школа 
или на факултет или на друга висока школа — до-
дека детето ги има правата што со посебни прописи 
се врзани за статусот на редовен студент. 

Воениот осигуреник може да стекне право на 
додаток на деца и за дете кое е на вонредно школу-
вање на првата година на факултет или на друга 
висока школа поради тоа што поради пополнетиот 
број не можело да се запише како редовен студент. 

Член 18 
Воениот осигуреник може да стекне право на 

додаток на деца и за дете кое во текот на редовните 
студии ќе промени виша школа или факултет или 
друга висока школа односно вид на студии во рам-
ките на истата школа или факултет (насока, отсек, 
група и ел.), ако поради таа промена не загуби по-
веќе од една учебна година. 

Член 19 
Воениот осигуреник може да стекне право на 

додаток на деца и за дете кое поради болест е спре-
чено Да посетува школа односно редовно да запи-
шува семестри и да ги полага испитите предвидени 
со статутот на школата односно факултетот. 

Периодите на време односно семестарот или 
учебната година што детето на воениот осигуреник 
ќе ги загуби во смисла на став 1 на овој член, им 
се додаваат на роковите утврдени во член 17 на 
овој закон, со тоа што правото на додаток на деца 
може да се оствари најдоцна до наполнети 26 годи-
ни живот на детето. 

Член 20 
Роковите за стекнување односно траење на пра-

вото на додаток на деца за време на редовното шко-
лување од член 17 на овој закон можат да се про-
должат ако поради преместување на воениот 
осигуреник — активно воено лице односно преселу-
вање на воениот осигуреник — корисник на паричен 
надомест или уживател на пензија, во местото во 
кое му е доделен семеен стан, детето ја загуби 
учебната година поради промена на јазичното под-
рачје или поради промена во планот и програмата 
на наставата во другата школа. 

Собранието на Заедницата на воените осигуре-
ници определува поблиски услови под кои роковите 
од став 1 на овој член можат да се продолжат, со 

тоа што тие рокови можат да се продолжуваат 
најмногу до наполнети 26 години живот на детето. 

Член 21 
За децата на редовно школување и за децата 

од член 17 став 3 на овој закон, се продолжува 
исплатувањето на додатокот на деца и за време на 
школскиот распуст. 

За детето што ќе заврши средна школа пред 
истекот на учебната година, а не ќе го продолжи 
редовното школување на виша школа, факултет или 
на друга висока школа, додатокот на деца се испла-
тува до кра јот на тековната година, под условите 
од член 17 став 1 точка 1 на овој закон и под услов 
да не стапило во работен однос. 

Член 22 
Како редовно школување на факултети и на 

други високи школи во смисла на овој закон, не се 
сметаат постдипломски студии. 

Член 23 
Воен осигуреник не може да стекне право на 

додаток на деца односно тоа право му престанува 
за дете: 

1) додека, заради воспитување и школување или 
од други причини, е сместено во установи за воспи-
тување и школување или во други установи или 
организации во кои има бесплатно издржување; 

2) кое по завршеното школување * редовно се 
школува во школа од ист степен; 

3) кое станило во брак, без оглед на возраста, 
школувањето и способноста за стопанисување; 

4) додека се наоѓа на отслужување на воениот 
рок во Југословенската народна армија. 

При утврдувањето на бројот на членовите на 
домаќинството на воениот осигуреник на кои се дели 
приходот и при утврдувањето на височината на 
вкупниот приход на домаќинството, не се земаат 
предвид децата од став 1 н а овој член и нивните 
приходи. 

2. Износ на додатокот на деца 

Член 24 
Износот на додатокот на деца што на воените 

осигуреници им припаѓа според одредбите на овој 
закон, го определува Собранието на Заедницата на 
воените осигуреници, со претходна согласност на 
сојузниот секретар за народна одбрана. 

Собранието на Заедницата на воените осигуре-
ници, со претходна согласност на сојузниот секре-
тар за народна одбрана, може да определи различни 
износи на додатокот на деца, зависно од возраста, 
видот на школувањето и психофизичкиот развој на 
детето. 

3. Остварување и престанување на правото на до-
даток на деца 

Член 25 
Правото на додаток на деца припаѓа од првиот 

ден на наредниот месец по исполнувањето на усло-
вите за стекнување на тоа право, ако барањето за 
остварување на додаток на деца е поднесено во рок 
од шест месеци од денот на исполнувањето на тие 
услови. 

Ако барањето за остварување на додатокот на 
деца е поднесено по истекот на рокот од став 1 на 
овој член, додатокот припаѓа од првиот ден на 
наредниот месец по поднесувањето на барањето и за 
шест месеци наназад. 
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Член 26 
Воениот осигуреник стекнува или му престанува 

правото на додаток на деца, или му се менува обемот 
на тоа право од првиот ден на наредниот месец по 
настапување на факти или околности што во смисла 
на овој закон влијаат врз стекнувањето, промената 
на обемот или престанувањето на тоа право. 

Воениот осигуреник е должен фактите или окол-
ностите што влијаат врз стекнувањето, промената 
на обемот и престанувањето на правото на додаток 
на деца, да му ги пријави на органот што според 
одредбите на овој закон е надлежен да одлучува за 
тоа право во рок од 15 дена од денот кога тие факти 
или околности настапиле односно од денот кога 
узнал за нив. 

Член 27 
Активното воено лице го остварува правото на 

додаток на деца за деновите поминати на работа, 
како и за деновите во кои отсуствува од работа за 
кои, според посебни прописи, остварува надомест 
наместо плата. 

Член 28 
Ако воениот осигуреник и неговиот брачен дру-

гар ги исполнуваат условите за стекнување на пра-
во за додаток на деца за некое дете според овој и 
според друг закон, воениот осигуреник може тоа 
право да го стекне ако докаже дека неговиот брачен 
другар за тоа дете не го стекнал тоа право. 

Член 29 
Ако воените осигуреници како брачни другари 

ги исполнуваат условите за стекнување право на 
додатокот на деца според овој закон, ќе се спогодат 
кој од нив и за кои деца ќе биде корисник на тоа 
право. 

4. Постапка за остварување на правото на додаток 
на деца 

Член 30 
Постапката за остварување на правото на дода-

ток на деца се поведува на барање од воениот оси-
гуреник. 

Барањето од став 1 на овој член се поднесува 
до органот што според одредбите на овој закон е 
надлежен да одлучува за правото на додаток на 
деца на воените осигуреници. 

Кон барањето за остварување на правото на 
додаток на деца воениот осигуреник е должен да 
приложи докази врз кои се заснова барањето, освен 
докази за височината на платата, на месечниот па-
ричен надомест поради престанување на службата 
по потреба на службата и на пензијата, кои ги при-
бавува органот што ја води постапката. 

По исклучок од одредбата на став 1 на овој член, 
ако воениот осигуреник не сака да поднесе барање 
за остварување на правото на додаток на деца, тоа 
барање може да го поднесе детето, другиот родител 
или старателот на детето. 

Член 31 
За правото на додаток на деца на активните 

воени лица решава старешината на воената единица 
односно на воената установа, што според прописите 
за надлежноста на воените старешини е надлежен 
да решава во управната постапка, а за правото 
на додаток на деца на активните воени лица што се 
на работа к а ј државен орган, организација на здру-
жен труд или друга организација односно заедница 
— органот што го упатил на работа во тој орган 
односно организација или заедница. 

За правото на додаток на деца на корисници на 
паричен надомест решава органот што според про-

т 
писите со кои се уредува воената служба е надле-
жен да решава за правото на месечниот паричен 
надомест поради престанување на службата по пот-
реба на службата. 

За правото на додаток на деца на уживатели 
на пензија решава Службата за спроведување на 
пензиското и инвалидското осигурување на воените 
осигуреници (во натамошниот текст: Стручна 
служба). 

Член 32 
Во постапката за решавање за правото на дода-

ток на деца според овој закон се применуваат со-
јузните прописи за општата управна постапка, ако 
со овој закон не е определено поинаку. 

Член 33 
По жалбите против решенијата на Стручната 

служба решава органот што со статутот на Заедни-
цата на воените осигуреници е определен да решава 
по жалбите на решенијата за правата од пензиското 
и инвалидското осигурување на воените осигу-
реници. 

5. Исплата на додатокот на деца 

Член 34 
Додатокот на деца се исплатува заедно со испла-

тата на платата, на месечниот паричен надомест 
поради престанување на службата по потреба на 
службата, на пензијата или на друго лично при-
мање. 

Член 35 
На активното воено лице додатокот на деца му 

го исплатува воената единица или воената установа, 
односно државниот орган, организацијата на здру-
ж е н труд или друга организација односно заедница 
што му ја исплатува платата. 

На корисникот на паричен надомест односно на 
уживател на пензија, додатокот на деца му го ис-
платува органот што му го исплатува месечниот 
паричен надомест поради престанување на службата 
по потреба на службата односно пензијата. 

Член 36 
Ако со посебни прописи е определено додатокот 

на деца да се исплатува по денови, дневниот износ 
на додатокот на деца се утврдува така што месеч-
ниот износ на тој додаток што припаѓа ќе се подели 
со бројот 26. 

Член 37 
Ако едниот или обата брачни другари стекнале 

право на додаток на деца според одредбите на 
овој закон, а живеат одвоено, на нивно барање до-
датокот на деца ќе му се исплатува на оној брачен 
другар к а ј кого се наоѓа детето. 

Член 38 
Ако се утврди дека едниот или обата брачни 

другари на кои им се исплатува додатокот на деца 
според одредбите на овој закон, не го користат тој 
додаток за издржување, подигање, воспитување и 
за други потреби на децата, надлежниот орган на 
старателството може да определи додатокот на деца 
да му се исплатува на другиот родител, односно на 
Д Р У Г начин да се обезбеди неговото наменско ко-
ристење. 

Органот на старателството е должен, при пре-
земањето на мерки во смисла на став 1 од овој член, 
да соработува со воената единица или воената уста-
нова, со организацијата односно заедницата што 
на воениот осигуреник му го исплатува додатокот 
на деца. 
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Член 39 
Исплатата на додатокот на деца застарува во 

рок од три години од денот на втасаноста за исплата 
на одделен месечен износ на тој додаток. 

III. ОРГАНИЗАЦИЈА И ФИНАНСИРАЊЕ 

1. Организација 

Член 40 
Правото на додаток на деца се остварува и 

средствата за тоа се обезбедуваат к а ј Заедницата 
на воените осигуреници. 

Правото на други форми на детска заштита се 
остварува и средства за тоа се обезбедуваат к а ј 
заедницата за детска заштита на подрачјето на кое 
живеат децата. 

Член 41 
Собранието на Заедницата на воените осигуре-

ници во поглед на додатокот на деца ги врши осо-
бено следните работи: 

1) утврдува програма за работа за спроведување 
на работите во врска со додатокот н а деца; 

2) дава насоки за користење на средствата на 
Фондот на додатокот н а деца; 

3) предлага стапки на придонес за додатокот на 
деца; 

4) донесува финансиски план и ја усвојува 
завршната сметка на Фондот на додатокот на деца; 

5) го претресува годишниот извештај на Струч-
ната служба за спроведување на работите во врска 
со додатокот на деца; 

6) соработува со заедниците за детска заштита 
и со други заедници, органи и организации, по пра-
шањата од интерес на детската заштита; 

7) донесува самоуправни општи и други акти за 
чие донесување е овластено со закон и статут. 

Член 42 
Работите на спроведување на додатокот на деца 

ги врши Стручната служба врз основа на законот 
и на други прописи, статутот и на другите само-
управни општи акти на Собранието на Заедницата 
на воените осигуреници. 

Средствата за работа на Стручната служба се 
утврдуваат со финансискиот план на Фондот на 
додатокот на деца. 

Член 43 
Стручната служба ги врши особено следните 

работи: 
1) ракува, согласно со овој закон и со одлуките 

на Собранието на Заедницата на воените осигуре-
ници, со средствата на Фондот на додатокот на деца 
и одговара за наменското користење на тие средства; 

2) врши работи во врска со остварувањето на 
правото на додаток на деца; 

3) ги извршува односно го обезбедува примену-
вањето на закони и на други прописи и одлуки и 
заклучоци на Собранието на Заедницата на воените 
осигуреници и на неговите органи; 

4) води книговодство и евиденција за работење-
то на Фондот на додатокот на деца; 

5) врши управни и други работи што и се ста-
вени во делокруг со закон, статут и со другите са-
моуправни оћшти акти на Собранието на Заедни-
цата на воените осигуреници и со други прописи. 

2. Финансирање 

Член 44 
Додатокот на деца и другите форми на детска 

заштита на децата на воените осигуреници се ф и -
нансираат од средствата остварени со придонес и 
од други приходи. 

Член 45 
Придонесот за додатокот на деца се определу-

ва така што со средствата што се остваруваат од 
придонесот, заедно со другите приходи утврдени со 
овој закон, да се обезбеди исплатата на додатокот 
на деца. 

Член 46 
Придонесот за додатокот на деца на активните 

воени лица и на корисниците на паричен надомест 
се пресметува по стапката врз основицата според 
која се пресметува придонесот за пензиското и ин-
валидското осигурување на воените осигуреници. 

Придонесот за додатокот на деца на уживате-
лите на пензија се пресметува според стапката врз 
исплатените пензии. 

Член 47 
Стапките на придонесот за додатокот на деца 

ги утврдува Сојузниот извршен совет на предлог 
од Собранието на Заедницата на воените осигу-
реници. 

Стапката на придонесот се утврдува пред поче-
токот на календарската година во која почнува 
нејзиното применување. Ако до тој рок не е утврде-
на нова стапка, ќе се применува и натаму стапката 
на придонесот што важела во претходниот период. 

Член 48 
Придонесот за додатокот н а деца на активните 

воени лица го пресметува и уплатува воената еди-
ница или воената установа, односно државниот ор-
ган, организацијата на здружен труд, друга органи-
зација односно заедница к а ј која активното воено 
лице е на служба односно на работа. 

Придонесот за додатокот на деца на корисни-
ците на паричен надомест го пресметува и уплатува 
Сојузниот секретаријат за народна одбрана. 

Придонесот за додаток на деца на уживателите 
на пензија се пресметува и уплатува при исплатата 
на пензиите од Фондот на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Заедницата на воените оси-
гуреници. 

Член 49 
Придонесите за другите форми на детска заш-

тита на децата на воените осигуреници и се упла-
туваат на заедницата за детска заштита к а ј која 
се остварува определена фарма на детска заштита. 

Придонесите од став 1 на овој член се пресме-
туваат и уплатуваат според прописите според кои 
тие придонеси се пресметуваат и уплатуваат за де-
цата на осигурениците — работници односно у ж и -
ватели на пензија. 

Член 50 
Придонесите за другите форми на детска зашти-

та на децата на воените осигуреници ги пресметува 
и уплатува органот што според одредбите на овој 
закон го пресметува и уплатува придонесот за до-
датокот на деца на воените осигуреници. 

Член 51 
Уплатувањето на придонесот за додатокот на 

деца се врши преку Службата на општественото 
книговодството при подигање на парични средства 
за плати, месечни парични надомести поради прес-
танување на службата по потреба на службата, на 
пензии и на други лични примања на воените оси-
гуреници. 

Член 52 
Средствата потребни за исплата на додатокот 

на деца се утврдуваат и се (распоредуваат со годиш-
ниот финансиски план на Фондот на додатокот на 
деца. 
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За извршувањето на финансискиот план се 
составува завршна сметка со која конечно се утвр-
дуваат приходите и расходите на Фондот на дода-
токот на деца. 

Член 53 
Приходите на Фондот на додатокот на деца ги 

сочинуваат: 
1) средствата остварени од придонесите за до-

датокот на деца; 
2) средствата остварени од вишокот на прихо-

дите над расходите; 
3) средствата остварени по основ на надомест на 

штета; 
4) други приходи. 

Член 54 
Средствата на Фондот на додатокот на деца се 

користат за: 
1) исплата на додатокот на деца; 
2) покритие на трошоците на Стручната служба; 
3) покритие на други трошоци. 

Член 55 
Финансиското работење на Фондот на додатокот 

на деца опфаќа: 
1) составување на финансискиот план на при-

ходите и расходите; 
2) остварување на приходите и извршување на 

расходите; 
3) водење на книговодство и евиденција; 
4) составување на завршна сметка. 

Член 56 
Контрола на финансиското работење на Фондот 

на додатокот на деца и на пресметувањето и упла-
тувањето на придонесот за додатокот на деца, како 
а на придонесот за други форми на детска заштита 
од страна на воените единици и воените установи 
ја врши органот надлежен за контрола на матери-
јалното и финансиското работење во Југословенска-
та народна армија. 

Контрола на пресметувањето и уплатувањето 
ла придонесот за додатокот на деца од страна на 
државните органи, организациите на здружен труд 
и други организации односно заедници за воените 
бсигуреници што се к а ј нив н а работа ја врши 
Стручната служба. 

IV. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ 

Член 57 
Одредбите на овој закон се однесуваат и на лица 

што според законот со ко ј се уредува воената служ-
ба ќе го загубат својството на активно воено лице. 
а ќе го остварат правото на оспособување за друга 
служба — за времето додека се наоѓаат на такво 
оспособување. 

Член 58 
Додатокот на деца не се зема предвид при 

утврдување на имотната состојба на домаќинството, 
ако таа имотна состојба е услов за стекнување на 
некое друго право. 

Додатокот на деца не може да биде предмет на 
извршување и обезбедување, освен по судска одлу-
ка за издржување — во корист на децата за кои се 
остварува тој додаток. 

Член 59 
Собранието на Заедницата на воените осигуре-

ници поблиску го определува начинот на оствару-
вање и исплатување на додатокот е а деца. 

Поблиски прописи за исплатување на додатокот 
на деца и за начинот на пресметување и уплату-

вање на придонесот според овој закон од страна 
на Сојузниот секретаријат за народна одбрана, на 
воените единици и воените установи, донесува со-
јузниот секретар за народна одбрана. 

V. НАДОМЕСТ НА ШТЕТА 

Член 60 
Воениот осигуреник кому што врз товар на 

Фондот на додатокот на деца му е извршена испла-
та на додатокот на деца на кој немал право, е дол-
жен да ја надомести штетата: 

1) ако со своја изјава или со друго доказно 
средство дал невистинити податоци за кои знаел 
или морал да знае дека се невистинити или на друг 
противправен начин го остварил додатокот на деца; 

2) ако остварил додаток на деца затоа што не 
ги пријавил или ненавремено ги пријавил настана-
тите промени, ф а к т и или околности што се од вли-
јание врз престанувањето или обемот иа тоа право, 
а знаел или морал да знае за тие промени. 

Побарувањата според одредбите од став 1 на 
овој член застаруваат со истекот на роковите опре-
делени со прописите за застареноста на побару-
вањата. 

Член 61 
Заедницата на воените осигуреници има право 

да бара надомест на штетата сторена на Фондот на 
додатокот на деца од »страна на општествено-поли-
тичка заедница, државен орган, организација на 
здружен труд или друга организација односно заед^ 
ница, од работен човек што со личен труд самостојно 
во вид на занимање врши професионална дејност 
односно од работен човек што самостојно врши 
дејност со личен труд со средства во сопственост 
на граѓани, која настанала паради давање на не-
вистинити податоци. 

Член 62 
-При утврдување на правото на надомест на 

штетата сторена на Фондот на додатокот на деца 
се применуваат општите правила за надомест на 
штетата и посебните прописи за надомест на ште-
тата, ако не се во спротивност со одредбите н а ОВОЈ 
закон. 

Член 63 
Ако се утврди дека за Фондот на додатокот на 

деца настапила штета, Стручната служба ќе побара 
од воен осигуреник, од општественото-политичка 
заедница, државен орган, »организација на здружен 
труд или друга организација односно заедница, од 
работен човек што со личен труд самостојно во вид 
на занимање врши професионална дејност односно 
од работен човек што самостојно врши дејност со 
личен труд со средства во сопственост на граѓани, 
да ја надомести штетата во определен рок. 

Ако штетата не биде надоместена во опреде-
лениот рок, барањето за надомест на штетата може 
да се оствари со тужба к а ј надлежниот суд. 

VI. З А В Р Ш Н И ОДРЕДБИ 

Член 64 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да в а ж и Законот за додатокот на деца 
на воените лица во активна служба на Југосло-
венската народна армија („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 54/67, 24/71, 40/73, 39/74, 36/75 и 29/76). 

Член 65 
Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1977 

година. 
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840. 
Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОВЕДУ-
ВАЊЕ НА ЕДИНСТВЕН МАТИЧЕН БРОЈ НА 

ГРАЃАНИТЕ 

Се прогласува Законот за воведување на един-
ствен матичен број на граѓаните, што го усвои Со-
бранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот со-
бор од 24 декември 1976 година. 

ПР бр. 547 
24 декември 1976 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА ЕДИНСТВЕН МАТИЧЕН 

БРОЈ НА ГРАЃАНИТЕ 

Член 1 
Со ОВОЈ закон се утврдуваат формата и начинот 

на формирање на единствен матичен број на гра-
ѓаните (во натамошниот текст: матичен број) и. се 
определува обврската за користење на матичниот 
број во работата на органите и организациите што. 
врз основа на закон, евидентираат за граѓаните по-
датоци во областа на општествениот живот што се 
од интерес за целата земја. 

Член 2 
Матичниот број го определува надлежниот ор-

ган во републиката, односно во автономната покра-
ина врз основа на податоците утврдени со овој за -
кон. 

Член 3 
Матичниот број се состои од тринаесет цифри, 

распоредени во шест групи, и тоа: 
I група: ден на раѓањето (две цифри); 

II група: месец на раѓањето (две цифри); 
III група: година на раѓањето (три цифри); 
IV група: број на регистарот (две цифри); 

V група: комбинација на полот и редниот број 
за лица родени на ист датум (три 
цифри). Мажи од ООО—499, жени 
од 500—999; 

VI група: контролен број (една цифра). 
Член 4 

Делот' на матичниот број што се однесува на 
податоците за денот на раѓањето (I група), за месе-
цот на раѓањето (II група), за годината на раѓањето 
(III група) и за полот (V група) го определува над-
лежниот орган врз основа на податоците од матич-
ната книга на родените. 

Ако податоците од став 1 на овој член се про-
менат во постапката предвидена со закон, новиот 
матичен број ќе се определи врз основа на решени-
ето со кое е определена исправка на односните по-
датоци во матичната книга на родените. 

Сојузниот секретар за внатрешни работи доне-
сува поблиски прописи за начинот на определување 
на матичниот број ако не се познати податоците за 
денот, месецот или годината на раѓањето. 

Член 5 
Бројот на регистарот (IV група) и начинот на 

применување на редните броеви (V група) ги утвр-
дува органот надлежен за определување на под-
рачјето за кое се води регистарот. 

Поделбата на броевите на регистарот (IV група) 
помеѓу федерацијата, републиките и автономните 
покраини се утврдува со договор што ќе го склучат 
надлежните републички и покраински органи и со-
јузниот орган на управата што ќ е го определи Со-
јузниот извршен совет. 

Член 6 
Контролниот број (VI група) се определува со 

електронски сметач според модулот 11, на начин што 
ќе го определи Сојузниот извршен совет. 

Член 7 
На граѓанинот му се дава само еден матичен број. 

Истиот матичен број не може да му се даде на друг 
граѓанин. 

При промената на живеалиштето, граѓанинот го 
задржува матичниот број. 

Член 8 
Органот од член 2 на овој закон води евиден-

ција за дадените матични броеви, која содржи: име 
и презиме на граѓанинот, име на едниот родител, 
место, и република, односно автономна покраина на 
раѓањето на граѓанинот и матичен број. 

Сојузниот извршен совет може да определи 
евиденцијата од став 1 на овој член да содржи и 
други податоци. 

Член 9 
Утврдениот матичен број се должни да го ко-

ристат органите и организациите што врз основа 
на сојузен закон водат евиденција за граѓаните и 
врз основа на таа евиденција издаваат јавни 
исправи. 

Член 10 
Матичниот број се запишува во личната карта, 

БО матичните книги на родените, венчаните и умре-
ните, во работната книшка, во здравствената леги-
тимација, во патната исправа, во возачката дозвола 
и во други евиденции што се водат за граѓаните врз 
основа на сојузен закон, како и во јавните исправи 
што врз основа на тие евиденции им се издаваат на 
граѓаните. 

Со републички односно покраински прописи се 
определува во кои евиденции и јавни исправи што 
се утврдуваат со републички односно покраински 
закон се запишува матичниот број. 

Прописи за начинот и постапката за запишу-
вање на матичниот број во одделни евиденции и 
јавни исправи од ст. 1 и 2 на овој член донесува 
органот што се определува со закон да донесува 
прописи за водењето на тие евиденции односно за 
обрасците на тие јавни исправи. 

Член 11 
Сојузниот секретар за внатрешни работи доне-

сува поблиски прописи за начинот на определување 
на матичниот број на странци за кои врз ос-
нова на закон се водат евиденции и се издаваат 
јавни исправи, за водењето на евиденција за матич-
ните броеви што им се дадени на тие странци, 
како и за запишувањето на издадените матични 
броеви во евиденциите и јавните исправи. 

Член 12 
Надлежните републички и покраински органи 

ќе ги уредат, во рок од пет години од денот на 
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влегувањето во сила на овој закон, воведувањето 
на матичен број на своето подрачје и меѓусебните 
односи и обврски на органите и организациите во 
републиката, одосно во автономната покраина во 
извршувањето на овој закон. 

Член 13 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

ва објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 

841. 
Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВ-

ЈАНСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕ-
РАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

Се прогласува Законот за државјанството на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, што го усвои Собранието на С Ф Р Ј на седни-
цата на Сојузниот собор од 24 декември 1976 година. 

П Р бр. 548 
24 декември 1976 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ДРЖАВЈАНСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

I. Општи одредби 

Член 1 
Со овој закон се утврдуваат основите и услови-

те за стекнување и престанување на државјанството 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија (во натомошниот текст: државјанство на 
СФРЈ). 

Член 2 
За граѓаните на Југославија постои единствено 

државјанство на СФРЈ. 

II Стекнување на државјанството на СФРЈ 

Член 3 
Државјанството на СФРЈ се стекнува: 
1) со потекло; 
2) со раѓање на територијата на Социјалистичка 

Федеративна Република Југославија; 
3) со природување; 
4) според меѓународни договори. 

Член 4 
Со потекло стекнува државјанство на СФРЈ 

дете: 
1) чии обата родитела во моментот на неговото 

раѓање се државјани на С Ф Р Ј ; 
2) чиј еден родител во моментот на неговото 

раѓање е државјанин на СФРЈ, а детето е родено 
во Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија; 

3) чиј еден родител во моментот на раѓањето 
на детето е држав јанин на СФРЈ, другиот без др-
жавјанство, а детето е родено во странство. 

Член 5 
Дете родено во странство, чиј еден родител во 

моментот на раѓањето на детето е државјанин на 
СФРЈ, со потекло стекнува државјанство на СФРЈ, 
ако до наполнетите 18 години живот биде пријавено 
заради запишување како држав јанин на СФРЈ к а ј 
надлежниот југословенски орган во земјата или во 
странство, или ако постојано се настани во Соција-
листичка Федеративна Република Југославија. 

Дете родено во странство, чиј еден родител во 
моментот на раѓањето на детето е држав јанин на 
СФРЈ, стекнува државјанство на СФРЈ, иако не 
исполнува некој услов од став 1 на овој член, ако 
би останало без државјанство. 

Дете кое стекнува државјанство на СФРЈ спо-
ред ст. 1 или 2 на овој член се смета за државјанин 
на СФРЈ од моментот на раѓањето. 

Член 6 
Државјанство на СФРЈ стекнува дете родено 

или најдено на територијата на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија на кое обата 
родитела му се непознати или се од непознато 
државјанство, или се без државјанство. На детето 
ќе му престане државјанството на СФРЈ ако до 
наполнети 14 години живот се утврди дека роди-
телите му се странски државјани. 

Член 7 
Со природување може да стекне државјанство 

на СФРЈ странец кој поднел барање за прием во 
државјанство на СФРЈ ако ги исполнува следните 
услови: 

1) да наполнил 18 години живот; 
2) да има отпуст од досегашното, државјанство 

или да поднесе доказ дека ќе го добие отпустом 
ако биде примен во (Државјанството на СФРЈ ; 

3) до поднесувањето на барањето да престојувал 
три години непрекинато на територијата на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија. 

4) од неговото држење да може да се заклучи 
дека ќе биде лојален граѓанин на Југославија. 

Ќе се смета дека условот од точка 2 став 1 на 
овој член е исполнет ако лицето што го поднело 
барањето е без државјанство или дека според зако-
нот на земјата чи ј држав јанин е ќе го загуби со 
самото природување. 

Ако странската држава не допушта отпуст или 
за отпустот поставува услови што не можат да се 
исполнат, доволна е из јава на лицето што го подне-
ло барањето дека под претпоставка на стекнување 
на државјанството на СФРЈ се откажува од стран-
ското државјанство. 

Во решението со кое се одбива барањето за 
стекнување на државјанството на СФРЈ со приро-
дување не мораат да се наведат причините од кои 
се раководел надлежниот орган при донесувањето 
на решението. 

Член 8 
Иселеник од Југославија и член на неговото 

семејство со природување можат да стекнат д р ж а в -
јанство на С Ф Р Ј иако не ги исполнуваат условите 
од член 7 став 1 точ. 2 и 3 на овој закон. 

Странец што склучил брак со држав јанин на 
СФРЈ може со природување да стекне државјанство 
на СФРЈ иако не ги исполнува условите од член 
7 став 1 точ. 1 до 3 на овој закон. 

Државјанин на С Ф Р Ј може за малолетен усво-
еник да бара да стекне државјанство на СФРЈ со 
природување иако не се исполнети условите од 
член 7 на овој закон. Ако усвоеникот е постар од 
14 години, потребна е и негова согласност. 
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Член 9 
Странец чиј прием во државјанството на СФРЈ 

би претставувал интерес за Југославија, може со 
природување да стекне државјанство на СФРЈ ако 
поднел барање за прием во државјанството на СФРЈ 
иако не ги исполнува условите од член 7 став 1 
тон. 2 и 3 на овој закон. 

Член 10 
Во барањето за прием во државјанството на 

СФРЈ се наведува и републичкото државјанство 
што подносителот на барањето сака да го прими. 

Член 11 
Ако обата родитела со природување стекнале 

државјанство на СФРЈ, ги следува и нивното дете 
помладо од 18 години. 

Ако со природување еден од родителите стекнал 
државјанство на СФРЈ, со природување стекнува 
државјанство на С Ф Р Ј и неговото дете помладо од 
18 години, ако тоа го бара овој родител и ако дете-
то живее во Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија. 

Ако со природување еден од родителите стек-
нал државјанство на СФРЈ, со природување стек-
нува државјанство на СФРЈ и неговото дете по-
младо од 18 години кога тоа го бараат обата 
родитела, без оглед каде живее детето. 

Ако детето наполнило 14 години живот, за 
стекнување на државјанството според ст. 1 и 2 или 
став 3 на овој член е потребна согласност на де-
тето. 

Член 12 
Лицето што со природување стекнало д р ж а в -

јанство на СФРЈ станува држав јанин на СФРЈ со 
денот на доставувањето на решението за стекнува-
ње на државјанството на СФРЈ. 

Ш. Престанување на државјанството на СФРЈ 

Член 13 
Државјанството на С Ф Р Ј престанува: 
1) со отпуст; 
2) со откажување; 
3) со одземање; 
4) според меѓународни договори. 

Член 14 
Отпуст од државјанството на СФРЈ ќе му се 

даде на лице што поднело барање з? отпуст, а ги 
исполнува следните услови: 

1) да наполнило 18 години жир ЈТ; 
2) да нема пречки во поглед нг воената обврска; 
3) да ги намирило должник придонеси, даноци 

и други обврски спрема .ествено-политичките 
заедници, спрема организациите на здружен труд и 
други самоуправни органи:јации и заедници во Ј у -
гославија; 

4) да ги регулирале имотно-правните обврски 
од брачниот однос и бд односот на родителите и 
децата спрема лицата што живеат во Југославија; 

5) против него во Југославија да не се води 
кривична постапка' поради кривично дело за кое 
се гони по службена должност или ако во Југо-
славија е осудено на казната затвор — таа казна 
да за и з д р ж а л о ; ' 

6) да има странско државјанство или да дока-
жало дека ќе биде примено во странско д р ж а в ј а н -
ство. 

Пречките во поглед на воената обврска за 
отпуст од државјанството на СФРЈ ги пропишува 
сојузниот секретар за народна одбрана. 

Надлежниот орган ќе го одбие барањето за 
отпуст од државјанството на С Ф Р Ј и кога се ис-
полнети условите од став 1 на овој член ако тоа 
го бараат причините на безбедност или други по-
себни интереси на земјата, или ако тоа го налагаат 
причините на реципроцитет или други причини од 
односот со странска држава . 

Во решението со кое се одбива барањето за 
отпуст од државјанството на С Ф Р Ј според став 3 
на овој член не мораат да се наведат причините од 
кои се раководел надлежниот орган при донесува-
њето на решението. 

На лицето што се отпушта од државјанството 
на СФРЈ му престанува државјанството со денот 
на доставувањето на решението за отпуст од држав-
јанството на СФРЈ. 

Член 15 
Решението за отпуст од државјанството на 

СФРЈ губи важност и се става вон од сила ако 
лицето што добило отпуст, во рок од една година 
од денот на донесувањето на решението, не стекне 
странско државјанство а продолжи да живее во 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија. 

Решението за отпуст може да биде ставено вон 
од сила на барање од лице што добило отпуст и се 
иселило од Југославија, ако тоа во рок од една 
година од денот на иселувањето не стекнало стран-
ско државјанство, а за тоа во рок од три месеци 
по истекот на рокот од една година го известило 
дипломатското или конзуларното претставништво на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија во странство или органот определен со пропис 
на републиката. 

Член 16 
На дете до наполнети 18 години живот му прес-

танува државјанството на СФРЈ на барање од оба-
та родитела на кои државјанството на СФРЈ им 
престанало со отпуст, или ако државјанството на 
СФРЈ му престанало на тој начин на еден од роди-
телите, а другиот родител нема државјанство на 
СФРЈ. 

На дете што постојано живее во странство, чиј 
еден родител е странец, може по исклучок да му 
се одобри отпуст од државјанството на СФРЈ, ако 
детето е доделено на чување, воспитување и издр-
ж у в а њ е на родителот што е странец и ако со 
отпустот ца детето се согласи родителот што е 
државјанин на СФРЈ . 

За престанување на државјанството на СФРЈ 
според ст. 1 и 2 на овој член е потребна и соглас-
ност на детето, ако тоа наполнило 14 години ж и -
вот. 

Член 17 
Полнолетен држав јанин на С Ф Р Ј што е роден и 

живее во странство, а има и странско државјанство, 
може до наполнети 25 години живот да се откаже 
од државјанството на СФРЈ. 

Право на откажување од државјанството на 
С Ф Р Ј има и полнолетен држав јанин на СФРЈ што 
е роден во Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, постојано живее во странство, а има 
и странско државјанство, како и лицето од став 1 
на овој член по наполнети 25 години живот: 

1) ако против него во Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија не се води кривична 
постапка поради кривично дело што се гони по 
службена должност, или ако во Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија е осудено на 
казната затвор, па таа казна ја издржало; 

2) ако ги регулирало своите имотно-правни об-
врски од брачниот однос и од односот на родители-
те и децата спрема лицата што живеат во Соција-
листичка Федеративна Република Југославија; 
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3) ако ги намирило должните придонеси, даноци 
и други обврски спрема општествено-политичките 
заедници, спрема организациите на здружен труд и 
други самоуправни организации и заедници во Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија. 

Изјава за откажување од државјанството на 
СФРЈ се поднесува до дипломатското или конзу-
ларното претставништво на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во странство или до 
органот определен со пропис на републиката. 

На лицето, чија из јава за откажување од др-
жавјанството на СФРЈ ќе ја у в а ж и надлежниот ор-
ган, му престанува државјанството со денот на по-
днесувањето на изјавата. 

Член 18 
На дете до наполнети 18 години живот му прес-

танува државјанството на СФРЈ на барање од обата 
родитела на кои државјанството на СФРЈ им прес-
танало со откажување, или на барање од родителот 
на кого државјанството на СФРЈ му престанало со 
откажување, ако другиот родител нема држав јанс-
тво на СФРЈ. За дете кое наполнило 14 години 
живот потребна е согласност на детето. 

Член 19 
На државјанин на СФРЈ што е отсутен од Ј у -

гославија, а има и странско државјанство, може да 
му се одземе државјанството на СФРЈ ако тој со 
својата работа во странство им нанесува штета на 
меѓународните или на други интереси на Југосла-
вија, или ако одбие да врши должност на граѓанин 
на Југославија. 

Како работа со која им се нанесува штета на 
меѓународните и други интереси на Југославија се 
смета особено: 

1) припадност на организации чии активности 
се насочени против уставниот поредок на Југосла-
вија ; 

2) давање услуги на друга држава и покрај 
изречна забрана од надлежните југословенски 
власти; 

3) однесување во странство со кое им се нане-
сува штета на угледот и на суштествените интереси 
на Југославија; 

4) про јавување на решеност на некој друг не-
сомнен начин за откажување од верноста кон Ј у -
гославија. 

Како одбивање на вршење должност на граѓа-
нин на Југославија се смета особено: 

1) одбивање извршување на одлуки на југосло-
венските судови и органи на управата, или 
неприфаќање на јурисдикцијата на југословенски-
те органи; 

2) одбивање, со изречна из јава или постапка, 
извршување на должностите на државјаните на 
СФРЈ пропишани со уставот и со законот; 

3) активно учество во работата на организации 
чии цели им се спротивни на општите принципи на 
Повелбата на Обединетите нации и . на Општата 
декларација за правата на човекот. 

Член 20 
Лицето на кое како малолетно му престанало 

државјанството на СФРЈ според член 16 или 18 на 
овој закон го стекнува повторно ако до наполнети 
25 години живот постојано се настани во Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија и под-
несе барање за повторно стекнување на држав јанс-
твото на СФРЈ. 

Член 21 
Барање за прием во државјанството на СФРЈ 

или отпуст од државјанството на СФРЈ се поднесу-
ва преку органот определен со пропис на републи-
ката, односно преку надлежното дипломатско или 

конзуларно претставништво на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во странство. 

Решение за стекнување или престанување на 
државјанството на С Ф Р Ј донесува органот опре-
делен со пропис на републиката. 

IV. Решавање на судири на републичките закони 
за државјанството (колизиони норми) 

Член 22 
Републичко државјанство му се определува на 

дете според законот на републиката чие д р ж а в ј а н -
ство имаат обата родитела во моментот на неговото 
раѓање. 

Дете чии родители во моментот на неговото ра -
ѓање имаат различно републичко државјанство 
стекнува републичко државјанство според законот 
на републиката на чија територија е родено, ако 
тоа републичко државјанство го има еден од роди-
телите. Родителите можат спогодбено да определат 
детето да стекне републичко државјанство според 
законот на републиката чиј држав јанин е другиот 
родител. 

Дете чии родители во моментот на неговото 
раѓање имаат различно републичко државјанство, 
а е родено на територијата на републиката чие 
државјанство немаат родителите, стекнува републи-
чко државјанство според законот на републиката 
на чија територија е родено, ако родителите спо-
годбено не определат детето да стекне републичко 
државјанство според законот на републиката чие 
државјанство има еден од родителите. 

Дете родено во странство, чии родители во 
моментот на неговото раѓање имаат различно ре-
публичко државјанство, стекнува републичко др-
жавјанство на еден од родителите според законот 
на републиката што тие спогодбено ќе го определат. 

АКО спогодбата од став 4 на овој член не се 
постигне, детето стекнува републичко државјанство 
според законот на републиката на чи ја територија 
е запишано раѓањето на детето во матичната книга 
на родените, односно според законот на република-
та чие државјанство има родителот што го прија -
вил раѓањето на детето заради запишување во ма-
тична книга на родените што се води во дипло-
матското или конзуларното претставништво на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
во странство. 

Ако еден од родителите не е жив, или не може 
да ги врши родителските права или е непознат, из -
јава за републичкото државјанство на детето дава 
другиот родител. 

V. Евиденција државјаните на СФРЈ и докажу-
вање на државјанството на СФРЈ 

Член 23 
Евиденција за дрА * в ј аните на С Ф Р Ј води ор-

ганот определен со пропис на републиката, а за 
државјаните на С Ф Р Ј што постојано живеат во 
странство — и надлежното дипломатско или конзу-
ларно претставништво на ' Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија во странство. 

Член 24 
Државјанството на СФРЈ се докажува со лична 

карта, со воена легитимација или со важечка патна 
исправа за државјаните на СФРЈ . 

Државјанин на СФРЈ што немл една од испра-
вите од став 1 на овој член го докажува д р ж а в ј а н -
ството на СФРЈ со уверение за државјанството на 
СФРЈ што, врз основа на евиденцијата за држав -
јаните на СФРЈ, го издава органот определен со 
пропис на републиката. » 

Ако државјанин на С Ф Р Ј не е заг&ишан во еви-
денцијата за државјаните на СФРЈ, Органот опре-
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делен со пропис на републиката ќе го утврди за 
него државјанството на СФРЈ и податокот за тоа 
ќе го запише во евиденцијата за државјаните на 
СФРЈ. 

Во уверението за државјанството на СФРЈ 
истовремено се означува и државјанството на ре-
публиката. 

Член 25 
Списите и евиденцијата за југословенското 

државјанство според кои постапувал Сојузниот 
секретаријат за внатрешни работи се чуваат во 
Сојузниот секретаријат за внатрешни работи. 

На барање од заинтересираните органи, органи-
зации или граѓани, Сојузниот секретаријат за вна^ 
трешни работи ќе дава податоци врз основа на 
евиденцијата од став 1 на овој член 

VI. Преодни и завршни одредби 

Член 26 
Како државјанин на СФРЈ, во смисла на овој 

закон, се смета лицето што според досегашните про-
писи имало југословенско државјанство. 

Член 27 
Се овластува сојузниот секретар за внатрешни 

работи, во спогодба со сојузниот секретар за надво-
решни работи, да го пропише начинот на водење 
на евиденциите за државјаните на СФРЈ што по-
стојано живеат во странство и образецот на уве-
рението за државјанството на СФРЈ што е наменето 
за употреба во странство. 

Член 28 
Со денот на влегувањето во сила на овој за -

кон престанува да в а ж и Законот за југословенското 
државјанство („Службен лист на СФРЈ" , бр. 38/64). 

Член 29 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 

842. 

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

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОДЛИКУ-

ВАЊАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРА-
ТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за одликувањата на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, што. го усвои 
Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот 
собор од 24 декември 1976 година. 

П Р бр. 557 
24 декември 1976 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ. 

Киро Глигоров, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ОДЛИКУВАЊАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-

ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 1 
Во Законот за одликувањата на Социјалистичка 

Федеративна Република Југославија („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 40/73), во член 3 став 1 по збо-
ровите: „други организации и" се додава зборот: „за-
едници", а зборовите: „единици на оружените сили 
на Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
ви ја" се* заменуваат со зборовите: „единици и уста-
нови на вооружените сили на СФРЈ (во натамошниот 
текст: воени единици, односно воени установи)". 

Член 2 
Во член 4 став 2 зборовите: „воени старешини" 

се заменуваат со зборовите: „старешини на воени 
единици, односно на воени установи". 

Член 3 
Во член 5 став 1 зборовите: „Сојузната скуп-

штина" се заменуваат со зборовите: „Собранието на 
СФРЈ" . 

Член 4 
Во член 10 точка 2 по зборот: „единици" се до-

даваат запирка и зборовите: „односно воени уста-
нови". 

Во точка 3 зборовите: „единици на оружените 
сили на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија" се заменуваат со зборовите: „воени 
единици, односно воени установи". 

Во точка 4 зборовите: „единици на оружените 
сили на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија" се заменуваат со зборовите: „воени 
единици, односно воени установи", а зборовите „ќе 
извршат извонредни работни подвизи или ќе по-
кажат други извонредни резултати, и со тоа ќе се 
здобијат со особени заслуги за изградбата на само-
управното социјалистичко општество, како и за 
стопанскиот, научниот и културниот развиток на 
земјата" се заменуваат со зборовите: „со своите из-
вонредни работни подвизи или со долгогодишна 
призната работа ќе стекнат извонредни заслуги за 
општествениот, стопанскиот, научниот и културниот 
развиток на Југославија, односно за изградбата на 
социјалистичко самоуправно општество". * 

Во точка 9 зборовите: „старешините на оруже-
ните сили на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија за успешно командување со еди-
ниците на оружените сили" се заменуваат со збо-
ровите: „воените старешини за успешно командување 
со воени единици, односно со воени установи". 

Се додава нов став 2, кој гласи: 
„Ордените од став 1 на оваа точка можат, по 

исклучок, да им се доделуваат и на воени единици, 
односно на воени установи за истакнати успеси во 
извршувањето на воени задачи и за значаен при-
донес кон победата над непријателот". 

Во точка 10 зборовите: „поединци, на организа-
ции на здружениот труд и на општествено-поли-
тички организации и здруженија" се бришат. 

Точка 12 се менува и гласи: 
„Орденот братство и единство со златен венец 

и Орденот братство и единство со сребрен венец се 
доделуваат за особени заслуги во создавањето и 
ширењето на братството и единството." 

Во точка 13 зборовите: „единиците на оруже-
ните сили на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија" се заменуваат со зборовите: „вое-
ните единици, односно со воените установи". 

Во точка 14 зборовите: „единици на оружените 
сили на Социјалистичка Федеративна Република 
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Југославија" се заменуваат со зборовите: „на воени 
единици, односно на воени установи". 

Во точка 15 став 1 зборовите: „раководителите на 
единиците на оружените сили на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија" се заменуваат 
со зборовите: „старешините на воените единици, 
односно на воените установи", а по зборот: „едини-
цата" се додаваат запирка и зборовите: „односно во 
установата". 

Во став 2 зборовите: „граѓански лица во единици-
те на оружените сили на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија" се заменуваат со 
зборовите: „граѓански лица на служба во воените 
единици, односно во воените установи". 

Се додава нов став 3, кој гласи: 
„Ордените од став 1 на оваа точка можат да 

им се доделуваат и на воените единици, односно на 
воените установи за повеќегодишна успешна работа 
и за постигнати резултати врз развивањето и ј а к -
нењето на вооружените сили на СФРЈ." 

Ѓ Член 5 
Во член 11 точка 4 став 1 зборовите: „воени ра -

ководители и војници" се заменуваат со зборовите: 
"„воени старешини и војници". 

Во став 2 по зборовите: „воени единици," се до-
даваат зборовите: „односно воени установи,". 

Член 6 
Во плен 13 став 2 зборовите: „републичкиот 

извршен совет, покраинскиот извршен совет" се 
заменуваат со зборовите: „надлежниот орган на ре-
публиката, односно на автономната покраина". 

Член 7 
Во член 14 зборовите: „и поднесе на Сојузната 

скупштина" се заменуваат со зборовите: „му под-
несе на Собранието на СФРЈ", а зборовите: „репуб-
личко собрание, покраинско собрание" се замену-
ваат со зборовите: „собрание на републиката, со-
брание на автономната покраина". 

Член 8 
Во член 15 став 1 по зборовите: „воени едини-

ци," се додаваат зборовите: „односно воени уста-
нови,". 

Член 9 
Во член 17 зборовите: „единици на оружените 

сили на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија" се заменуваат со зборовите: „воена 
единица, односно установа". 

Член 10 
Член 20 се менува и гласи: 
„Одземање на одликување како правна после-

дица од осуда настапува: 
1) ако одликувано лице со правосилна судска 

пресуда е осудено на безусловна казна затвор или 
потешка казна за кривични дела против основите на 
социјалистичкото самоуправно општествено уредува-
ње и безбедноста на СФРЈ; против човечноста и ме-
ѓународното право; против угледот на СФРЈ, како и 
за кривични дела против вооружените сили на СФРЈ 
за кои се казнува само ако се извршени за време на 
воена состојба или непосредна воена опасност; 

2) ако одликувано лице со правосилна судска 
пресуда е осудено за некое друго кривично дело. 
извршено со умисла, на безусловна казна затвор над 
пет години или потешка казна." 

Член И 
По' член 20 се додаваат два нови члена, кои 

гласат: 

„Член 20а 
Органот надлежен за давање на помилување 

може да одлучи да не настапи правната последица 
одземање на одликување, иако настапиле случаите 
од член 20 на овој закон. 

Член 206 
Одликуваното лице што со правосилна судска 

пресуда ќе биде осудено на безусловна казна затвор 
или потешка казна, а таа казна не повлекува пос-
ледица одземање на одликување, не може да го носи 
одликувањето за време на издржување на казната." 

Член 12 
Во член 21, во уводната реченица, зборо-

вите: „до 5.000" се заменуваат со зборовите: „од 500 
до 5.000". 

Член 13 
Во член 22 став 1 во првата реченица, зборови-

те: „до 30.000" се заменуваат со зборовите: „од 3.000 
до 30.000", а во втората реченица зборовите: „до 3.000' 
се заменуваат со зборовите: „од 1.000 до 10.000". 

Во став 2 зборовите: „до 10.000" се заменуваат 
со зборовите: „од 1.000 до 10.000". 

Член 14 
Во член 23 став 1, во првата реченица, зборови-

те: „до 50.000" се заменуваат со зборовите: „од 5.000 
до 50.000". 

Во став 2 зборовите: „до 10.000" се заменуваат 
со зборовите: „од 1.000 до 10.000". 

Член 15 
Во член 24 зборовите: „воени старешини" се з а -

менуваат со зборовите: „старешини на воени еди-
ници, односно на воени установи". 

Член 16 
Чл. 10 и 11 на овој закон ќе се применуваат од 

1 јули 1977 година. 
Одредбите на член 20 од Законот за одликува-

њата на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија („Службен лист на СФРЈ", бр. 40/73) 
ќе се применуваат до 1 јули 1977 година. 

Член 17 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 

843. 
Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СПРЕЧУ-
ВАЊЕ НА ЗЛОУПОТРЕБА НА СЛОБОДАТА НА 
ПЕЧАТОТ И НА ДРУГИТЕ ВИДОВИ ИНФОРМИ-

РАЊЕ 

Се прогласува Законот за спречување на зло-
употреба на слободата на печатот и на другите ви-
дови информирање, што го усвои Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 24 де-
кември 1976 година. 

* 

П Р бр. 565 
21 декември 1976 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. р. 



Петок, 31 декември 1976 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 58 —- Страна 1857 

З А К О Н 

ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ЗЛОУПОТРЕБА НА СЛО-
БОДАТА НА ПЕЧАТОТ И НА ДРУГИТЕ ВИДОВИ 

ИНФОРМИРАЊЕ 

Член 1 
Во остварувањето на слободата на печатот и на 

другите видови информирање, никој не смее да ги 
користи средствата за информирање заради уривање 
на основите на социјалистичкото самоуправно де-
мократско уредување утврдено со- Уставот на 
СФРЈ или заради загрозување на независноста на 
земјата или заради загрозување на мирот и рамно-
правната меѓународна соработка. 

Член 2 
Се забранува растурање на печатени работи со 

кои: 
1) се вршат кривични дела против основите на 

социјалистичкото самоуправно општествено уреду-
вање и безбедноста на С Ф Р Ј и кривични дела про-
тив вооружените сили на СФРЈ ; 

2) се објавуваат документи или податоци за во-
оружените сили на СФРЈ или за народната одбрана 
што претставуваат воена та јна ; 

3) се пропагира или се поддржува агресија или 
друг акт против човечноста и меѓународното право 
или против целите на Организацијата на обединетите 
нации, или на друг начин се загрозува мирот или 
рамноправната меѓународна соработка; 

4) се нарушува одржувањето и развивањето на 
пријателските односи помеѓу СФРЈ и други држави; 

5) се нанесува повреда на угледот на СФРЈ, 
угледот на Собранието на СФРЈ, на Претседател-
ството на СФРЈ и на нивните претставници и на 
честа и угледот на Претседателот на Републиката; 

6) се нанесува повреда на честа и угледот на 
странски држави и на шефови на странски држави 
или на дипломатски претставници на странски др-
ж а в и во Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија и на меѓународни организации што ги 
признава Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија или на нивни претставници. 

Член 3 
Под печатени работи, во смисла на овој закон, 

се подразбираат: весници, списанија, билтени, кни-
ги, каталози, проспекти, плакати, летци, слики, ге-
ографски карти, цртежи со текст или без текст, му-
зички ноти со текст или објаснение и други слични 
работи што се печатени на печатарска машина или 
се умножени на некој друг начин, наменети за ј ав -
носта. 

Не се сметаат како печатени работи, во смисла 
на овој закон, печатени или на друг начин умноже-
ни примероци што служат исклучиво како службен 
материјал за внатрешна работа на државните ор-
гани, на организациите на здружен труд и други ор-
ганизации и заедници, обрасци, сметководствени и 
други слични книги, ценовници, упатства за употре-
ба на апарати и лекови, покани и слично, ако имаат 
содржина вообичаена к а ј таквите работи. 

Член 4 
Организацијата на здружен труд или друго 

правно лице, односно поединец што печати работа 
(во натамошниот текст: печатарот) или што издава 
печатена работа што не е умножена во печатница 
(во натамошниот текст: издавачот) е должен од пр-
вите примероци на секое издание на печатената ра -
бота веднаш по печатењето односно умножувањето 
да достави по два примерока до надлежниот јавен 
обвинител. 

Член 5 
Заради неодложно спречување на растурање на 

печатени работи со содржината од член 2 на ОВОЈ 
закон, привремена забрана на растурање на печа-
тени работи може да изрече надлежниот јавен об-
винител што постапува пред судот надлежен за из -
рекување на забрана (член 8). 

Привремена забрана на растурање на печатени 
работи од став 1 на овој член се изрекува со писме-
но образложено решение, во кое мора да , се наведе 
насловот и дел од написот поради кој се изрекува 
забраната и да се назначи одредбата на законот врз 
која се заснова забраната. 

Привремената забрана на растурање на печате-
ни работи од став 1 на овој член трае до правосил-
носта на судската одлука и се извршува на терито-
ријата на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија. 

Иницијатива за изрекување на привремена за -
брана на растурање на печатени работи можат да 
трчаат граѓаните, органите и организациите. 

Решението за привремена забрана на растурање 
на печатени работи не смее да се објавува. Јавноста 
може да се извести само за фактот дека растурање-
то на печатената работа е привремено забрането. 

Член 6 
Надлежниот јавен обвинител е должен реше-

нието за привремена забрана на растурање на пе-
чатела работа веднаш да го достави: 

1) до надлежниот суд, со предлог да се изрече 
забрана на растурање на печатената работа; 

2) до основачот на организацијата на здружен 
труд што е издавач на печатената работа; 

3) до одговорниот уредник, издавачот или печа-
тарот, со налог да не ја растура печатената работа 
додека не ќе биде донесена правосилна судска од-
лука; 

4) до надлежниот орган за внатрешни работи во 
републиката односно во автономната покраина на 
мие подрачје работата е печатена, односно на чие 
подрачје печатената работа се растура, со налог 
сите примероци на печатената работа привремено да 
се одземат или запечатат и, ако е потребно, да се за -
печати или одземе и печатарскиот слог, матрици и 
други средства за умножување. 

Одговорниот уредник, издавачот или печатарот 
и надлежниот орган за внатрешни работи во репуб-
ликата, односно во автономната покраина, се дол-
ж н и да постапат по налогот на јавниот обвинител. 

Член 7 
Надлежниот орган за внатрешни работи во ре-

публиката односно во автономната покраина има 
право, при извршувањето на решението на надлеж-
ниот јавен обвинител за привремена забрана на рас-
турање на печатена работа врз основа на решението 
со кое е Определено претресување, да изврши прет-
ресување на деловните простории на уредништвото, 
администрацијата, печатницата, магацинот, продав-
ницата и ел. и на станбените простории на авторот, 
одговорниот уредник, издавачот и печатарот, а, по 
потреба, и нивни личен претрес, ако постои основано 
сомневање дека во тие простории, односно к а ј тие 
лица се наоѓаат печатените работи чие растурање е 
забрането. 

На претресувањето од став 1 на овој член при-
суствуваат двајца полнолетни граѓани како сведоци. 
За претресувањето се составува записник. 

Член 8 
Забраната на растурање на печатени работи 

(член 2) ја изрекува надлежниот суд на чие под-
рачје е извршено печатењето, умножувањето, однос-
но растурањето или надлежниот суд на чие подрач-
је е живеалиштето, односно седиштето на издавачот 
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на печатената работа '— ако работата не е печатена 
во печатница или местото на печатењето е непоз-
нато. 

Член 9 
По предлог од јавниот обвинител за изрекување 

забрана на растурање на печатена работа, судот, во 
рок од три дена од денот на приемот на предлогот, 
ќе одржи претрес. 

На претресот како странки ќе се повикаат ј ав -
ниот обвинител и издавачот. Ако издавачот е не-
познат, ќе се повика печатарот, а ако и печатарот е 
непознат, ќе се повика растурачот на печатената 
работа. 

Член 10 
Постапката по предлогот за изрекување забрана 

на растурање на печатена работа нема да се пре-
кинува ниту да се запира. 

Претресот по предлогот за изрекување забрана 
на растурање на печатена работа нема да се одлага, 
освен ако е тоа неопходно заради изведување на 
докази. 

Член 11 
Во постапката по предлогот за изрекување за -

брана на растурање на печатена работа, судот може 
да одржи претрес и да донесе одлука и ако уредно 
повиканите странки не дошле на претресот. На тоа 
странките во поканата за претресот ќе се преду-
предат изречно. 

Член 12 
По предлогот за изрекување забрана на расту-

рање на печатена работа, судот со решение изрекува 
забрана на растурање или го одбива предлогот на 
јавниот обвинител и го поништува неговото решение 
за привремена забрана на растурање на печатената 
работа. 

Член 13 
Ако судот изрече забрана на растурање на пе-

чатена работа, во образложението на решението 
мора да се назначат деловите на печатената работа 
поради кои ја изрекол забраната. 

Со решението со кое се изрекува забрана на 
растурање на печатена работа судот ќ е нареди сите 
примероци на печатената работа да се одземат. 
Оваа мерка нема да се примени во поглед на оние 
делови на печатената работа за кои ќе се утврди 
дека можат да се одвојат од деловите чие растура-
ње е забрането, како што се неповрзани табаци, до-
датоци, обвивки и слично. 

Судот може, според околностите на случајот, да 
нареди да се одземат и клишеа, матрици и друга 
слични средства употребени за умножување и да се 
растури печатарскиот слог. 

Судот ќе определи дали одземените средства ќе 
се уништат или ќе му се предадат на некој орган 
или организација. 

Член 14 
Ако судот го одбие предлогот за изрекување за-

брана на растурање на печатена работа и го по-
ништи решението на јавниот обвинител за привре-
мена забрана на растурање на печатената работа, ќе 
определи предметите, што врз основа на тоа реше-
ниб биле привремено одземени, да му се вратат на 
оној од кого се одземени. 

Жалбата на јавниот обвинител против решени-
ето на судот од став 1 на овој член го одлага извр-
шувањето на решението. 

Член 15 
Решението по предлогот за изрекување забрана 

на растурање на печатена работа судот ќе го донесе 
веднаш по завршениот претрес, а претседателот на 
советот ќе го објави без одлагање. 

Решението мора писмено да се изработи и него-
виот заверен препис да се достави до странките во 
рок од три дена од денот на објавувањето. 

Член 16 
Против решението на првостепениот суд со кое 

се одлучува за предлогот на јавниот обвинител за 
изрекување забрана на растурање на печатена ра -
бота странките можат да из јават ж а л б а до надлеж-
ниот второстепен суд, во рок од три дена од денот 
на доставувањето на преписот на решението. 

Жалбата не се доставува на одговор. 
Навремената и дозволена жалба, заедно со сите 

списи, првостепениот суд ќе ја достави до второс-
тепениот суд во рок од два дена од денот на прие-
мот на жалбата. 

Второстепениот суд може да ги повика и да ги 
сослуша странките. 

Второстепениот суд е должен да одлучи за ж а л -
бата во рок од три дена од денот на приемот на 
жалбата со описите. 

Против решението на второстепениот суд не е 
допуштена жалба . 

Член 17 
Изреката на правосилното решение со кое е из -

речена забрана на растурање на печатена работа се 
објавува во „Службен лист на СФРЈ" . 

Член 18 
Ако со овој закон не е определено поинаку, во 

постапката по предлогот за изрекување забрана на 
растурање на печатена работа согласно се приме-
нуваат соодветните одредби на Законот за кривич-
ната постапка. 

По повод барање за заштита на законитоста, 
надлежниот суд при донесувањето на одлука не е 
врзан со ограничувањето од член 422 став 3 на 
Законот за кривичната постапка, ако тоа барање 
е поднесено во рок од три месеци од денот кога на 
странките им е доставена одлуката по жалбата, од-
носно од денот кога станала правосилна одлуката на 
првостепениот суд за која повисокиот суд не реша-
вал по повод жалбата. Одлука во овој случај судот 
е должен да донесе во рок од 30 дена од денот на 
поднесувањето на барањето за заштита на закони-
тоста. 

Член 19 
Одредбите на овој закон за забрана на растура-

ње на печатени работи и за постапката за изреку-
вање на оваа забрана, согласно се применуваат и 
врз емисиите на радиостаниците и радио телевизис-
ките станици, врз прометот и прикажувањето на 
филмски новости и други филмови, на видеомате-
ријал и аудитивен материјал, што содржат инфор-
мации за одделен настан, појава, предел, личност 
или дејност, како и врз дијапозитиви, фонограми, 
видеограми и други слични средства што се наоѓаат 
во промет — ако ја имаат содржината предвидена 
во член 2 на овој закон. 

Член 20 
Тој што противно на забраната изречена според 

одредбите на овој закон растура домашна печатена 
работа, или врши емисија преку радио или телеви-
зија, или пушта во промет или јавно прикажува 
филмски новости, друг филм, видеоматеријал или 
аудитивен материјал, или произведува или пушта во 
промет дијапозитив, фонограм, видеограм или друго 
слично средство, ќе се казни за кривично дело со 
затвор до три години. 

Член 21 
Со парична казна од 2.000 до 20.000 динари ќе се 

казни за прекршок организацијата на здружен труд 
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или друго правно лице ако како печатар или изда-
вач на печатена работа веднаш по печатењето, од-
носно умножувањето не достави до надлежниот ј а -
вен обвинител определен број примероци на печате-
ната работа (член 4). За овој прекршок ќе се казни 
и одговорното лице во организацијата на здружен 
труд односно во друго правно лице со парична ка з -
на од 1.000 до 5.000 динари. 

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се каз -
ни поединец со парична казна од 1.000 до 5.000 ди-
нари или со казна затвор до 30 дена. 

Член 22 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да в а ж и Законот за спречување на зло-
употреба на слободата на печатот и на другите ви-
дови информирање („Службен лист на СФРЈ" , бр. 
22/73). 

Член 23 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 

844. 
Врз основа на член 122 од Законот за основите 

на системот на општественото планирање и за 
општествениот план на Југославија, а во врска со 
член 286 став 2 точ. 1 и 2 и со член 257 од Уставот 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија, 

заради обезбедување услови за остварување на 
Општествениот план на Југославија за периодот од 
1976 до 1980 година во 1977 година, 

а тргнувајќи од : 
— заедничките интереси и цели на општестве-

ниот и економскиот развој и насоките и рамките за 
донесување на мерките на економската политика 
утврдени со Општествениот план на Југославија за 
периодот од 1976 до 1980 година и со договорите за 
основите на овој план за развој на дејностите што-
се од посебно значење за реализацијата на догово-
рената политика на вкупниот развој и за безбед-
носта на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија; 

— уважувањето на позитивните резултати во 
развојот на производните сили и на социјалистич-
ките самоуправни производни односи; 

— про јавените тенденции и отворените пробле-
ми на остварувањето на среднорочниот п л а н во 
1976 година, очекуваните движења во светското сто-
панство, мошне сложените задачи во врска со до-
градувањето и спроведувањето на новите системски 
решенија, а врз основа на заеднички оценетите 
можноста и услови за развој на целокупната 
општествена заедница. 

Собранието на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, на седницата на Соборот на 
Гепубликите и покраините од 24 декември 1976 го-
дина, врз основа на согласноста на собранијата на 
републиките и собранијата на автономните покраи-
ни, донесува 

Р Е З О Л У Ц И Ј А 
ЗА ПОЛИТИКАТА НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА 
ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 
ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА ВО 1977 ГО-

ДИНА 

1. Со оваа резолуција се утврдуваат политиката 
на остварувањето на Општествениот план на Југо-
славија за периодот од 1976 до 1980 година во 1977 годи-
на, како и мерките и акциите со кои ќе се обезбеди 
зацврстувањето на позитивните достигања во об-
ласта на стабилизацијата на пазарот и цените, на 
надворешната и внатрешната ликвидност, започна-

то забрзување на стопанската активност и промени 
во стопанската структура и натамошно развивање 
на квалитетите во стопанисувањето, како и отстра-
нување на слабостите што го отежнуваа развојот, 
за да се обезбеди во најголема можна мера оства-
рувањето на сите суштествени компоненти на 
Општествениот план на Југославија за периодот од 
1976 до 1980 година до крајот на петогодишниот план-
ски период. 

За таа цел сите носители на правата и обврски-
те на општественото планирање се должни во 1977 
година да ја сосредоточат својата економска политика 
и активност кон следните правци на општествено-
-економскиот развој : 

1.1. да се забрза остварувањето на уставните ре-
шенија во сите области на стопанскиот и опште-
ствениот живот со доследно спроведување на Зако-
нот за здружениот труд и .на другите закони и про-
писи со кои се усогласува општествено-економскиот 
систем со Уставот, на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија; 

1.2. да се води таква политика на развојот со 
која во наредниот период од овој петгодишен план 
ке се обезбеди остварување на динамиката и на 
структурните промени утврдени со Општествениот 
план на Југославија за периодот од 1976 до 19801 

година врз основа на повисоки квалитети во сто-
панисувањето и на политиката на економска ста-
билизација. 

2. Сите носители на остварувањето на полити-
ката на развојот ќе обезбедат поефикасно користе-
ње на трудот и средствата и со остварување на 
принципите за распределба според трудот и резул-
татите од трудот ќе влијаат врз подигање на 
општиот квалитет на стопанисувањето, со што ќе 
се зголемува акумулативната и репродуктивната спо-
собност на организациите на здружен труд. Поди-
гањето на поединечната и општата продуктивност 
на трудот треба 1977 година да ја стори да биде 
година на значајни промени во поглед на интензи-
фикацијата на стопанисувањето. При поднесувањето 
на извештајот за остварувањето на Општествениот 
план на Југославија во 1976 и 1977 година ќ е се со-
гледа репродуктивната и акумулативната способ-
ност на стопанството во светлината на договорената 
политика. 

2.1. Со уставно организирање на здружениот 
труд и на вкупното општество и со повисоки ква -
литети во стопанскиот живот ќ е се создаваат усло-
ви за во 1970 година да се постигне: 

— растеж на општествениот производ на вкуп-
ното стопанство од околу 5,5%, во што во индустри-
јата 6°/о и во земјоделството околу 3%, со тоа што 
сите напори на општеството да бидат насочени кон 
создавање на постабилни и поквалитетни основи за 
постигање на уште побрз стопански растеж; 

— растеж на вработеноста и на продуктивноста 
ка трудот во општествениот сектор од околу 3%, со 
тоа што при побрз стопански растеж да се зголему-
ва учеството на продуктивноста во растежот на 
општествениот производ; 

— пораст на вкупните инвестиции од 6,8%, а во 
тоа пораст на вкупните стопански инвестиции 
околу 7°/о, на стопанските инвестиции во основни 
средства од околу 8,5%, во станбената изградба од 
околу 7%, и за другите нестопански цели (исклучу-
ва јќи ја комунално-станбената инфраструктура) од 
околу 3,5%'; 

— пораст на личната потрошувачка од околу 
4,5%, а на општата и заедничката потрошувачка 
побавен пораст од растежот на општествениот про-
извод; 

— пораст на извозот на стоки и услуги од околу 
6,5%, а на увозот на стоки и услуги од околу 8%, 
така што дефицитот на платниот биланс да биде 
понизок од просекот предвиден со планот; 

— растежот на цените и на животните трошоци 
да не биде повисок од растежот во 1976 година; 
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— побрз развој на стопански недоволно раз -
виените републики, а посебно на САП Косово, во 
согласност со политиката утврдена со Општестве-
ниот план на Југославија за периодот од 1976 до 
1980 година. 

2.2. За да се остварат вакви резултати, под наве-
дените услови и врз споменатите основи и односи, 
при полно уважување и трајно реализирање на за -
дачите од Општествениот план за периодот од 197G 
до 1980 година во 1977 година, треба да се оствару-
ваат особено следните цели: 

— поефикасно функционирање на стопанскиот 
систем врз основа на новите закони, првенствено 
на Законот за здружениот труд и Законот за осно-
вите на системот на општественото планирање и за 
општествениот план на Југославија; 

— натамошна афирмација на основните органи-
зации на здружен труд и воспоставување на т р а ј -
ни и стабилни односи помеѓу основните организации 
на здружен труд во работните организации и во 
сложените организации на здружен труд врз основа 
на здружување на труд и средства и заедничко ра -
ботење; 

— остварување на поголем доход, првенствено 
со подигање на продуктивноста на трудот и со зго-
лемување на економијата на средствата, засновано 
врз подоследна примена на принципот за распре-
делба според трудот; 

— доследно спроведување на договорите за раз -
војот на дејностите од посебно значење за реали-
зацијата на договорената политика на општестве-
ниот развој на Југославија; 

— интензивирање на инвестирањето во дејнос-
тите што се од посебно значење за реализацијата на 
договорената политика на вкупниот развој на зем-
јата и за таа цел да се поведат акции врз самоуп-
равно здружување на средствата на заинтересира-
ното стопанство и навремено да се насочи договоре-
ниот дел на странските средства за развој на овие 
дејности, за побрз развој на стопански недоволно 
развиените републики и САП Косово, за ^станбената 
изградба и за натамошна модернизација на стопан-
ството; 

— растеж на личните доходи и издвојување од 
доходот за општата и заедничката потрошувачка 
под растежот на доходот; 

— јакнење на извозот на стоки и услуги и усо-
гласување на увозот со извозните резултати; 

— организирана активност на општеството за 
што подобро снабдување на пазарот и за што по-
ниски животни трошоци; 

— врз основа на договорите за развојот на агро-
индустрискиот комплекс, активирање на потеција-
лите на индивидуалните земјоделски производители 
со нивно меѓусебно здружување во задруги, со здру-
жениот труд или во други форми на потрајно по-
врзување со општественото стопанство и создавање 
на економски услови што ќе ја поттикнуваат нив-
ната ориентација кон интензификација н а произ-
водството ; 

— утврдување и спроведување на долгорочната 
сообраќајна политика и врз основа на тоа решавање 
на проблемите на сообраќајните дејности, особено 
на железничкиот сообраќај; 

^— развивање на малото стопанство, вклучу-
ва јќи го и трудот со средства во сопстве-
ност на граѓани. 

2.3. Носителите на планирањето што уште не 
донеле планови на развојот, треба што поскоро да 
ги донесат своите планови на развојот за периодот 
од 1976 до 1980 година и самоуправните спогодби со 
кои се осигурува реализација на среднорочните 
планови на развојот. 

3. Заради остварување на задачите значајни за 
реализацијата на целите на Општествениот план на 
Југославија за периодот од 1976 до 1980 година, но-
сителите на правата и обврските во планирањето и 
сите општествено-политички субјекти ќе склучу-

ваат и ќе спроведуваат договори и самоуправни спо-
годби и ќе преземаат мерки и акции во согласност 
со насоките и рамките на мерките утврдени со тој 
план, особено оние мерки чие позитивно дејство е 
потврдено и кои им одговараат на условите и пот-
ребите на остварувањето на Општествениот план на 
Југославија за периодот од 1976 до 1980 година 
во 1977 година. 

3.1. Во остварувањето на Уставот на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија и на 
Законот за здружениот труд посебно ќе се презема 
следното: 

3.1.1. Органите на федерацијата, во согласност 
со своите права и обврски и со договорените ста-
вови: 

— ќ е го забрзаат донесувањето на законите со 
кои се регулираат основните услови на стопанису-
вањето; 

— навремено ќ е донесуваат подзаконски акти 
заради спроведување на тие закони; 

— ќ е предлагаат, односно ќе донесуваат преодни 
решенија додека не ќе се обезбеди целосно приме-
нување на тие закони; 

— ќе го следат спроведувањето на тие закони, 
посебно на Законот за здружениот труд и, по пот-
реба. ќе донесуваат, односно ќе предлагаат соодвет-
ни мерки: 

— навремено ќе ги исполнуваат обврските и за -
дачите од своја надлежност утврдени со Општестве-
ниот план на Југославија за периодот од 1976 до 
1980 година и со договорите за развојот на дејнос-
тите од посебно значење за реализацијата на дого-
ворената политика на вкупниот развој на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија во 
планскиот период, вклучува ј и ја и иницијативата 
за договарање на републиките и автономните по-
краини во смисла на одредбите од точка 1.2. под 
(2) од третиот дел на Општествениот план на 
Југославија за периодот од 1976 до 1980 година; 

— ќе придонесуваат за унапредување на систе-
мот на договарање на републиките и автономните 
покраини за сите прашања од заеднички интерес. 

3.1.2. Републиките и автономните покраини ќе 
преземаат мерки од свои надлежности за остварува-
ње на системските промени, со кои ќе се поттик-
нува: 

— здружување на трудот и средствата и органи-
зирање на стопанството, што ќе овозможи јакнење 
на уставните функции на здружениот труд на един-
ствениот југословенски пазар, посебно заради по-
ттикнување на побрзиот развој на стопански недо-
волно развиените републики и САП Косово. Во таа 
смисла стопански недоволно развиените републики 
и САП Косово, во согласност со сопствените опште-
ствени планови, што побрзо ќе ги пропишат мери-
лата за здружување на средствата, врз самоуправна 
основа, за заеднички вложувања во развојните про-
грами во стопански недоволно развиените републи-
ки и САП Косово, а во согласност со Законот за 
постојаните средства на Фондот на федерацијата 
за кредитирање на побрзиот развој на стопански 
недоволно развиените републики и автономни по-
краини и со Општествениот план на Југославија 
за периодот од 1976 до 1980 година; 

— натамошно организирање на самоуправните 
интересни заедници во областа на материјалното 
производство и на услугите и во областа на о т р е -
са вените дејности, како и воспоставување и разви-

вање на општествено-економските односи во тие заед-
ници што ќе се засноваат врз доследна примена на 
уставните принципи; 

— спроведување на Законот за здружениот труд 
и на прописите со кои се регулира организацијата 
и функционирањето на прометот на стоки и пари, 
со што ќе се обезбеди ефикасно здружување на 
производната и прометната сфера; 

— навремено исполнување на обврските презе-
мени со Општествениот план на Југославија за пе-
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риодот од 1976 до 1980 година, со договорите за раз-
ној от на одделни дејности што се од посебно 
значење за реализацијата на политиката на вкуп-
ниот развој на земјата, особено со поттикнување на 
самоуправното спогодување за здружување на тру-
дот и средствата; 

— создавање на услови за да можат општините 
и месните заедници на своето подрачје и во своја 
надлежност поефикасно и поорганизирано да дејст-
вуваат заради оживотворување на системските про-
мени, особено во областа на станбено-комуналното 
стопанство, снабдувањето на граѓаните и задоволу-
вањето на нивните заеднички потреби, развојот на 
малото стопанство, како и развојот и здружувањето 
на самостојна дејност со личен труд со средства во 
сопственост на граѓани. 

3.1.3. Основна општествена обврска на работни-
ците во организациите на здружен труд и во дру-
гите самоуправни организации и заедници е да го 
забрзаат процесот на усогласување на организаци-
јата и работењето, како и на здружувањето на тру-
дот и средствата со другите организации, со Законот 
за здружениот труд и со другите законски решенија 
засновани врз уставот. 

3.1.4. Ќе се интензивира работата врз изработ-
ката на научно-стручна подлога, врз основа на која 
ќе се предложат критериумите за определување на 
степенот на развиеноста на републиките и автоном-
ните покраини во периодот по 1980 година. 

3.2. Забрзување на стопанскиот растеж ќе се 
постига, пред се, со јакнење на квалитетите во сто-
панисувањето, и за таа цел: 

3.2.1. Во федерацијата и во другите општестве-
но-политички заедници и во организациите на здру-
жен труд ќе се преземаат мерки за да се постигне 
побрза и постабилна динамика на стопанскиот рас-
теж заснована врз повисока продуктивност на тру-
дот и врз други елементи на квалитетот во стопани-
сувањето, а особено: 

— со политиката на стекнување, распоредување 
и распределба на доходот, со која ќе се утврдат 

критериумите и мерилата заради обезбедување нерам-
ноправни услови за јакнење на акумулативната и 
репродуктивната способност на организациите на 
здружен труд во стопанството; 

— со применување и усовршување на системот 
на пресметката и меѓусебното плаќање, со што ќе 
се осигури реално утврдување на расположивиот 
доход; 

— со договор на републиките и автономните 
покраини ќе се утврдат критериумите врз основа 
на кои републиките и автономните покраини ќе 
донесат соодветни мерки и прописи, а организациите 
на здружен труд самоуправни спогодби за издво-
јување и користење на дел од доходот стекнат бла-
годарејќи на поповолни природни, пазарни и други 
услови и околности; 

— со сојузен закон, што ќе се донесе во првата 
половина на 1977 година, ќе се утврдат основите на 
системот на компензации; 

— до 30 јуни 1977 година ќе се задржат постој-
ните премии, регреси и компензации, со оглед дека 
не е донесен договор на републиките и автономните 
покраини за агроиндустрискиот комплекс. 

3.2.2. Со самоуправните одлуки и прописи со 
кои одделни субјекти во својата функција ги насо-
чуваат и издвојуваат средствата од доходот на 
здружениот труд на материјалното производство за 
одделни намени на потрошувачката, ќе се отстрани 
подвоеноста на стекнувањето и трошењето на до-
ходот и ќе се забрза постапката за понепосредно по-
врзување на пропорциите и инструментите за рас-
пределба на доходот на одделни намени со поттик-
нувањето на растежот на доходот. За таа цел е 
неопходно: 

— учесниците на договарањето и спогодувањето 
за основите и мерилата за распоредување на до-
ходот и за распределба на средствата за лични 

доходи, да поведат акција со цел во сите општестве-
ни договори и самоуправни спогодби за политиката 
на распределбата и за нивната примена да се 
отстрануваат појавите на уравниловка и да се кон-
кретизираат новите основи за распределба, посебно 
принципот според кој на секој работник му припаѓа 
доход во согласност со порастот на продуктивноста 
на неговиот труд и на вкупниот општествен труд, 
водејќи сметка за пропорциите што се утврдени со 
планот, за распоредувањето на чистиот доход во 
основната организација на здружен труд, за осно-
вите и мерилата во согласност со општествениот 
договор и самоуправната спогодба што ги склучи-
ле, односно кон кои пристапиле. 

Со општествените договори и самоуправните 
спогодби ќе се утврдат основите и мерилата според 
кои ќе се врши распределба на средствата за лични 
доходи по основ на минатиот труд; 

— организациите на здружен труд да ги усо-
гласуваат аконтациите на личните доходи со дохо-
дот при донесувањето на периодичните пресметки 
и расправањето за нив, со тоа што во рамките на 
остварениот доход да не се загрозат пропорциите 
на распределбата утврдени со планот. Конечната 
пресметка на личните доходи се утврдува со заврш-
ната сметка на основната организација на здружен 
труд; 

— банките, осигурителните заводи и другите 
корисници на општествени средства да ги усогласат 
своите одлуки за височината на каматите, тарифите, 
цените на услугите и друго, така што да се намали 
оптоварувањето на доходот на организациите на 
здружен труд по основ на договорните обврски; 

— во републиките и автономните покраини да 
се утврдат билансите на средствата и системот на 
обврските и аконтациите за намирување на општите 
и заедничките потреби во 1977 година, при што ќе 
се води сметка за јакнењето* на 'акумулативната и 
рспродуктивната способност на организациите на 
здружен труд во стопанството. Републиките и авто-
номните покраини ќе обезбедат усогласување на 
пресметката на аконтациите со остварениот доход. 

3.2.3. Симулирањето на новаторството, на пронај-
доштвото, на творештвото и на другите форми на 
инвентивна работа треба да се вгради во норматив-
и т е акти и доследно да се применува во сите ос-
новни организации на здружен труд и во другите 
самоуправни организации и заедници. 

Општествено-политичките заедници со свои 
мерки ќе го поттикнуваат развојот и примената на 
научните и техничките достигања во организациите 
на здружен труд. 

Работниците во здружениот труд и во поширо-
ките асоцијации ќе го регулираат трансферот на 
знаењето и на технологијата, во согласност со уста-
вот и со нашите меѓународни обврски, и за тоа ќе 
се формираат потребни институции. 

3.2.4. Со донесувањето на нови системски реше-
нија засновани врз уставот, со доградба на постој-
ните и со донесувањето на нови мерки на опште-
ствено-политичките заедници и со акциите на 
општеството ќе се поддржува мотивираноста на ра-
ботните луѓе во здружениот труд за подигање на 
продуктивноста на трудот и ефикасноста на сто-
панисувањето. 

Организациите на здружен труд што во 1976 
година работеле или што во 1977 година би работеле 
со загуба, како и другите заинтересирани самоуп-
равни организации и заедници и општествено-поли-
тичките заедници, треба веднаш по усвојувањето 
на завршните сметки за 1976 година, односно на 
периодичните пресметки во 1977 година, да ги испи-
таат причините за таквото работење и во рамките 
на своите права и должности да преземат мерки 
предвидени со Законот за здружениот труд. 

3.2.5. Со прописите и мерките ќе им се овозмо-
ж и на организациите на здружен труд да ги распо-
редуваат своите средства за вложување во основ-
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ните и обртните фондови според сопствените 
потреби и усвоените програми. Заради тоа ќ е се 
извршат измени на соодветните прописи. 

3.2.6. Со мерките на сите носители на економ-
ската политика ќ е се создаваат услови за поефи-
касно поттикнување на слободното здружување на 
индивидуалните земјоделски стопанства со разви-
вање на земјоделското задругарство, со здружување 
на трудот и средствата со општествениот сектор и 
со други форми на соработка врз долгорочни основи 
заради натамошна модернизација и подобро кори-
стење на капацитетите, постојан растеж на стоков-
ното производство, продуктивноста на трудот и на 
доходот и вклучување во самоуправното одлучува-
ње за заеднички остварениот доход. 

3.2.7. Заради подинамичен и постабилен развој 
на сточарството и подобрување на економската 'по-
ложба на ова производство ќе се поведат акции 
и ќе се преземаат мерки со кои ќ е се поттикнуваат 
поврзувањето на производството, преработката и 
прометот на добиток и месо врз тра јни доходовни 
односи, со долгорочно договарање на производство-
то за потребите на потрошувачката, на резервите 
и извозот. 

Во 1977 година ќе продолжи процесот на мо-
дернизацијата на флотата на морското рибарство. 
Ќе се забрза склучувањето на спогодби за развојот 
на далекоморското рибарство. 

3.2.8. За да се забрза производството и да се 
подобри пласманот на опрема и бродови и за да се 
остваруваат структурни промени, конкурентска спо-
собност и вработување, согласно со Договорот за 
основите на Општествениот план на Југославија за 
развој на машиноградбата и бродоградбата во пе-
риодот од 1976 до 1980 година, а со цел 'да се зголе-
ми извозот: 

— ќе се формира посебна финансиска органи-
зација за кредитирање на извозот на опрема и бро-
дови и за изведување инвестициони работи во 
странство, во која ќе се вклучи и Фондот за креди-
тирање на извозот на опрема и бродови и изведу-
вање инвестициони работи во странство; 

— ќе се склучи договор на републиките и авто-
номните покраини за кредитирање на продажбата 
на домашна опрема и бродови врз основа на крите-
риумите што се утврдени со Општествениот план 
на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година. 

3.2.9. Во републиките и автономните покраини, 
во општините, во месните заедници и во организа-
циите на здружен труд ќе се изготви програма за 
забрзување на станбената изградба со стремеж: 

— да се надомести застојот до кој дојде во 
некои подрачја; 

— да се зголеми уделот на индивидуалните 
средства во вкупните средства за станбена изградба. 
Во организациите' на здружен труд и во интерес-
ните заедници на домувањето треба со штедење и 
со поповолни кредити на деловните банки да се 
поттикнува изградбата на станови во етажна соп-
ота, еност, на индивидуални и семејни станбени 
згради и учеството на личните средства при доби-
вањето на користење стан во општествена сопстве -
ност; 

— во републиките, автономните покраини и 
општините да се преиспитаат прописите со кои се 
регулира подготвувањето и уредувањето на градеж-
ното земјиште и давањето на дозволи за градење, 
со цел да се забрза целата постапка и релативно 
да се намалат трошоците на градењето; 

— комуналната инфраструктура и урбанистич-
ките барања да не бидат тесно грло во станбената 
изградба, поради што, помеѓу другото, треба да се 
утврдат дополнителни извори за развивање на ко-
муналната инфраструктура, вклучува јќи и дел од 
прирастот на штедните влогови на населението што 
ќе се насочи за овие цели; 

— да се испитаат и изменат прописите со кои се 
влијае врз станбената изградба, а посебно оние што 

се однесуваат на формирањето и употребата на 
станбениот придонес, на кредитирањето на станбе-
ната изградба и влијанието на станарината врз обе-
мот и структурата на таа изградба, со цел да се 
зголеми уделот на личните средства во вкупната 
станбена изградба и да се намали учеството на 
средствата на организациите на здружен труд, што 
се треба да вли јае врз забрзувањето на станбената 
изградба и врз рационализацијата на стопанисува-
њето со станбените фондови; 

— да се воведуваат постепено економски ста-
н а р и н у во согласност со усвоената политика на це-
ните, при истовремено развивање на солидарноста 
и социјалната сигурност на корисниците на станови. 

Во првата половина на 1977 година ќ е се донесе 
договор на републиките и автономните покраини за 
основните елементи на заедничката станбена поли-
тика. 

3.2.10. Општествено-политичките заедници, ор-
ганизациите на здружен труд и другите самоуправ-
ни организации и заедници ќе обезбедат услови за 
остварување на општествениот договор за основите 
на заедничката политика на вработувањето во Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија, 
водејќи особено сметка за вработувањето н а млади-
те стручни кадри, како и за условите за оствару-
вање на Програмата на мерки и акции за постепено 
враќање на југословенските работници од привреме-
на работа во странство и за нивно работно ангажи-
рање во земјата. 

3.2.11. Во републиките и автономните покраини 
ќе се склучат договори за остварување на полити-
ката на развојот на стопанисувањето врз основа 
на самостојно вршење на дејноста со личен труд 
со средство во сопственост на граѓани даночната 
политика, политиката на придонеси, с т и м у л и р а њ е ^ 
на примањето на ученици во стопанството, кредит-
ната политика, изградбата и отстапувањето на де-
ловниот простор, поттикнувачките мерки за занает-
чиството на село и друго), како и на здружувањето 
на самостојниот труд со општествени средства по 
пат на договорни организации на здружен труд, а 
г.о потреба, ќе се склучи договор на републиките 
и автономните покраини за заедничката политика 
на развојот во оваа област. 

3.3. Работниците во здружениот труд ќе имаат 
решавачко влијание врз формирањето на цените на 
своите производи и услуги. Организациите на здру-
ж е н труд во рамките на деловните заедници, на 
самоуправните интересни заедници и други форми 
на здружување на труд и средства, ќ е ги форми-
раат цените на своите производи и услуги на един-
ствениот југословенски пазар врз основа на дејству-
вањето на законитостите на пазарот самостојно, врз 
основа на самоуправните спогодби, општествените 
договори и условите за формирање на цените и за 
стекнување на доходот утврдени со закон. Оппггес-
твено-политичките заедници, во рамките на своите 
надлежности, самостојно и во меѓусебно договарање 
ги утврдуваат областите за кои цените и другите 
суштествени елементи на политиката на цените ќе 
се определуваат врз основа на општествените дого-
вори и самоуправните спогодби, во1 согласност со 
усвоената политика на цените. 

Ќе се интензивира работата врз донесувањето 
гла Законот за основите на системот и за општестве-
ната контрола на цените. 

3.3.1. Тргнувајќи од задачите утврдени со Оп-
штествениот план на Југославија за периодот од 
1976 до 1980 година и од остварените резултати, ќе 
се продолжи со преземањето на мерки и активности 
за отстранување на инфлацијата и за воспоставу-
вање на постабилни односи на пазарот. 

Со мерките и прописите на општествено-поли-
1ичките заедници, како и со мерките на организа-
циите на здружен труд, ќ е се создаваат услови за 
да се обезбеди: 
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— растежот на цените и на животните трошо-
ци во 1977 година да не биде поголем од тој растеж 
во 1976 година; 

— во согласност со создадените пазарни ц други 
услови да се врши усогласување на односите во 
цените на производите и услугите таму каде што 
нерамноправностите во условите за стекнување на 
доходот и диспаритетите на цените се н а ј изразени; 

— условите на стопанисувањето во целост да не 
влијаат суштествено врз зголемувањето на трошо-
ците на репродукцијата; 

— да се овозможи послободно формирање на 
цените според условите на пазарот, кога. се созда-
дени услови за тоа; 

— политиката на цените да се остварува пред 
се со економски мерки и со поквалитетно и пора-
ционално стопанисување; 

— понатаму да се користат соодветните .форми 
на компензации, особено во политиката на цените 
на производите и услугите што суштествено влијаат 
врз животниот стандард. 

Тргнувајќи од задачите и условите од став 2 на 
оваа точка, Сојузниот извршен совет и извршните 
совети на собранијата на републиките и извршните 
совети на собранијата на автономните покраини, ќе 
склучат во јануари 1977 година договор за спрове-
дување на политиката на цените. 

3.3.2. Сите општествено-политички заедници, 
при преземањето на мерки и донесувањето на одлу-
ки, ќе придонесуваат за јакнењето на единството на 
југословенскиот пазар. 

Општествено-политичките организации, органи-
зациите на здружен труд и организациите на пот-
рошувачите ќ е донесат кодекс на однесувањето на4 

сите учесници на единствениот југословенски пазар 
заради непречен промет на стоки и заради поуредно, 
побогато и порационално снабдување на потрошу-
вачите. 

3:3.3. Заради одржување на поусогласени сто-
ковно-парични односи и стабилност на пазарот, сите 
општествено-нолитички заедници се должни да се 
грижат за подобрување на снабденоста на населе-
нието и за поголема организираност на домашниот 
пазар. За таа цел: 

— во општините и градовите ќ е се склучат спо-
годби и ќе се преземат мерки за воспоставување на 
систем на постојано и стабилно снабдување на гра-
довите, на индустриските и туристичките центри со 
договарање со производителите пред почетокот на 
производниот процес, на соодветните количества и 
асортимани на земјоделско-прехранбени производи. 
Навремено ќе се извршат подготовки и ќ е се изра-
ботат биланси заради обезбедување на земјоделско-
-прехранбени производи од домашно производство 
и од увоз; 

— ќе продолжи доградбата на системот на сто-
ковни резерви од федерацијата до републиките, 
автономните покраини и општините. Републиките 
и автономните покраини ќ е утврдат за кои произ-
води и во кои средини ќе се формираат резерви, и 
ќе ги утврдат условите на финансирањето и кри-
териумите за интервенции со резервите. Политиката 
на стоковните резерви треба да биде повеќе во 
функцијата на стабилизација и растеж на произ-
водството; 

— органите на федерацијата навремено ќ е обез-
бедат неопходни услови за увоз на дефицитарни 
земјоделско-прехранбени производи и на други де-
фицитарни производи за широка потрошувачка. 

3.3.4. Со договори во републиките и автономните 
покраини ќе се преземаат мерки и акции за долго-
рочно деловно и доходовно поврзувале н а промет-
ните и производните организации на здружен труд 
на единствениот југословенски пазар. 

3.4. З а натамошно јакнење на положбата на Ј у -
гославија во меѓународната размена и за усовршу-
вање на целокупниот систем на економските односи 
со странство потребно е: 

3.4.1. Прописите за надворешнотрговското и де-
визното работење со странство да се доградуваат и 
усовршуваат заради нивно ефикасно применување 
до усвојувањето и влегувањето во сила на новите 
системски закони. 

Во текот на годината ќ е се извршат подготовки 
за спроведување на новите прописи за надворешно-
трговската размена и за девизното работење. 

3.4.2. Навремено да се утврдат условите за вр-
шење на надворешнотрговската размена и на дру -
гите форми на економска соработка со странство 
како и проодните режими тргнувајќи од новите 
системски решенија до- влегувањето во сила на 
сите решенија содржани во новите прописи. Во тоа 
посебно: 

— ќе продолжи процесот на уедначување на 
условите за усогласување на увозот со извозот; 

— ќе се преземат организациони и други мерки 
за урамнотежување на размената со земјите со кои 
се врши клириншки начин на плаќање; 

— врз основа на заклучоците и препораките на 
Петтата конференција на неврзаните земји во Ко-
ломбо и другите договори на неврзаните и други 
земји во развој, ќе се разработи програма за ната-
мошно унапредување на односите со тие земји, за 
да се зголеми учеството на тие земји во вкупната 
надворешнотрговска размена; 

— ќе се иницира склучување на самоуправна 
спогодба на заинтересираните организации на здру-
ж е н труд за условите на изведувањето и за сора-
ботката во областа на градежната и инвестицио-
ната активност во странство. 

3.4.3. Тежиштето на акцијата за поттикнување 
на извозот ќе биде врз јакнењето на конкурентната 
способност на стопанството, врз подготовките за на-
времено спроведување на унапредувањето на над-
ворешнотрговската размена, во согласност со новите 
законски решенија, з адржува јќи ги во преодниот 
период сегашните форми и методи н а финансирање 
на унапредувањето на надворешнотрговската раз -
мена во договорениот обем, и врз усогласувањето 
на режимот на царинските поврати со новата ца-
ринска тарифа. 

ЗЛА. Ќ е се утврди политиката и режимот на 
употребата на девизните резерви со кои ќ е се обез-
беди неопходната надворешна ликвидност на зем-
јата, во согласност со политиката на платниот би-
ланс и задолжувањето на земјата во странство. 

3.4.5. Федерацијата, републиките и автономните 
покраини со договор ги утврдуваат критериумите за 
насочување и користење на дополнителните стран-
ски средства при што ќ е се има предвид степенот 
на нивниот стопански развој со тоа што републики-
те и автономните покраини ќ е ги насочуваат овие 
средства во согласност со договорената политика и 
со преземените обврски и задачи во овој план и во 
плановите на републиките и автономните покраини. 

Со сојузен закон ќе се регулира распределбата 
на затечените долгови во странство врз корис-
ниците. 

Користењето на финансиските кредити и на 
комплексните аранжмани и политиката на задол-
жувањето во земјата во целина ќе се усогласат со 
потребите на развојот утврден со општествените 
планов^ и со платнобилансните можности во 1977 
година. 

3.4.6. Со цел за развивање на дејностите од по-
себно значење за реализацијата на договорената 
политика на вкупниот развој на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија и на договоре-
ниот развој на стопански недоволно развиените ре-
публики и САП Косово, како и за модернизација на 
она производство кое има посебно значење за зго-
лемувањето на извозот и за задоволувањето на до-
машните потреби, покрај мерките за јакнење на 
репродуктивната и акумулативната способност на 
стопанството, ќе се насочуваат дополнителни стран-
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ски средства, во согласност со договорот на репуб-
ликите и автономните покраини, со тоа што сред-
ствата од Меѓународната банка за обнова и развој 
ќе се користат во најголем дел за побрз развој на 
стопански недоволно развиените републики и САП 
Косово. 

3.5. Обемот и употребата на средствата на Бу-
џетот на федерацијата за 1977 година ќе се утврдат 
во согласност со оваа резолуција и со прописите за 
финансирање на функциите и обврските на феде-
рацијата. 

Собранието на СФРЈ во првото полугодие на 
1977 година, врз основа на документацијата што ќе 
ја изготви Сојузниот извршен совет, ќе изврши те-
мелна расправа за буџетот на федерацијата. 

3.6. Со кредитно-монетарната политика во 1977 
година се поддржува остварувањето на предвидениот 
растеж на стопанството и соодветните измени во 
структурата на производството, спроведувањето на 
политиката на економска стабилизација и се придо-
несува за остварување на договорената политика на 
развојот и на платниот биланс. Заради тоа ќе се 
презема следното: 

3.6.1. Спроведувањето на новите прописи за па-
рите и кредитот и воспоставувањето на нова ф у н к -
ција на организацијата на деловното банкарство и 
на народните банки бара: 

— создавање поповолни услови за пренос на хар -
тиите од вредност како платежно средство и насто-
јување да се развијат соодветни организациони 
форми што обезбедуваат полесно вршење на купу-
вањето и продажбата на овие хартии, како и пого-
лема сигурност во тие работи; 

— воведување на поефикасен механизам за про-
цена на кредитната способност на издавателите на 
хартии од вредност; 

— таква политика на каматни стапки со која, 
без да се загрозува поттикнувањето на штедењето 
и на понудата на финансиски средства, ќе се поев-
тинат трошоците на парите и на кредитите и со тоа 
ќе се ублажи притисокот на договорните обврски 
врз трошоците на работењето и ќе се поттикнуваат 
вложувањата во основните средства на стопан-
ството : 

— банките, Народната банка на Југославија и на-
родните банки на републиките и народните банки на 
автономните покраини да утврдат посебни програми 
на мерки за поддржување на развојот на финансис-
киот механизам и за подобрување на неговата ефикас-
ност во поглед на поттикнување на понудата на 
финансиски средства, во поглед на порационална 
употреба на тие средства, а особено на механизмот 
на здружување на средствата на организациите на 
здружен труд во стопанството, како и во поглед на 
поврзување на кредитната политика на деловните 
банки и на другите финансиски организации со 
целите на економската политика. 

3.6.2. Федерацијата, републиките и автономните 
покраини ќе создадат услови за што поширока цир-
кулација на општествените средства и ќе преземат 
мерки за спречување на нивната териториј али ~ 
зација. 

3.6.3. За да се заснова кредитно-монетарната 
политика врз поголема усогласеност со друАгте де-
лови на економската политика и да стане поуспе-
шен инструмент за дејствување врз стопанските 
движења и врз економската стабилизација, ќе се 
утврди адекватен начин на комплексно финансиско 
планирање, а во неговите рамки Народната банка 
на Југославија, заедно со народните банки на ре-
публиките и народните банки на автономите по-
краини, ќе утврди соодветен начин на монетарно 
планирање и утврдување на потребното количство 
на пари во оптек, во согласност со новите услови 
на платниот промет и со поставените цели на еко-
номската политика. 

3.6.4. Селективното насочување на кредитите на 
банките во согласност со задачите, условите и на-
мените утврдени со Општествениот план на Југо-
славија за периодот од 1976 до 1980 година, во 1977 
година ќе го поддржи Народната банка на Југосла-
вија заедно со народните банки на републиките и 
народните банки на автономните покраини, со сред-
ства од примарната емисија, а насочувањето ќе се 
оствари по пат на самоуправна спогодба на банките 
за селективно кредитирање и постепено ќе се прис-
пособува кон новиот начин на плаќање. 

Спогодбите на банките за селективно кре-
дитирање и за условите на кредитирањето на прио-
ритетните задачи, банките ќе ги склучат најдоцна 
два месеца по усвојувањето на Одлуката за оства-
рување на целите и задачите на заедничката еми-
сиона, парична и девизна политика и на заеднич-
ките основи на кредитната политика во 1977 година. 
Доколку не ќе се постигнат навремено спогодби на 
банките за селективно кредитирање врз основите 
и во правците утврдени со оваа Резолуција, на 
предлог од Народната банка на Југославија, Сојуз-
ниот извршен совет ќе постапи во согласност со 
член 24 од Законот за паричниот систем. 

3.6.4.1. Со основите на заедничката кредитно-
-монетарна политика поблиску ќе се утврдат рам-
ките и намените, како и минималните основи на 
самоуправните спогодби на банките за кредитирање 
на селективни намени. 

3.6.5. За да се обезбеди со кредитно-монетарната 
политика движење на паричната маса во согласност 
со потребите на непречено вршење на општестве-
ната репродукција, инструментите на влијание врз 
движењето на паричната маса ќ е се приспособат 
кон новите услови (монетизација на хартиите од 
вредност), вклучува јќи го и поеластичното користе-
ње на механизмот на задолжителните резерви на 
деловните банки. 

3.6.6. Во согласност со одредбите на Општестве-
ниот план на Југославија за периодот од 1976 до 
1980 година, а заради јакнење на материјалната 
основа на организациите на здружен труд, ќе се 
продолжи со конверзија на краткорочните кредити 
во долгорочни кредити на банките за обртни сред-
ства. 

3.7. Навремено ќе се извршуваат утврдени мер-
ки за поттикнување на побрзиот развој на стопан-
ски недоволно развиените републики и САП Косово 
заради остварување на договорената политика. 

3.7.1. Навремено ќе се донесат посебни мерки 
што ќе бидат договорени за поттикнување на н а ј -
брзиот развој на САП Косово кои се составен дел 
на Општествениот план на Југославија за периодот 
од 1976 до 1980 година. 

3.8. Во 1977 година ќ е се изработи предлог на 
појдовни основи и програма на мерки за меѓусебно 
ссдржинско и методолошко поврзување на инфор-
мативните системи на сите нивоа, за да му се обез-
беди на здружениот труд подобро следење на спро-
ведувањето на општествените планови и резолуции. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 407 
24 декември 1976 година 

Белград ' 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Зоран Полин, е. р. 
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845. 

Врз основа иа член 286 Став 2 (точка 2 од Уста-
вот на Социјалистичка Федеративна Република Ј у -
гославија, а. во врска со член 58 став 1 од Законот за 
девизно работење, Собранието ђиа СФРЈ, на седни-
цата на Соборот (на [републиките и покраините од 
24 декември 1976 година, донесе 

846. 

Врз основа на член 285 точка 17 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, а во врска со член 39 на Законот за сојузните 
стоковни резерви, Собранието на СФРЈ, на седни-
цата на Сојузниот собор од 24 декември 1976 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ИЗНОС НА 
ДЕВИЗИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА, 
РЕПУБЛИКИТЕ И АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ 

З А 1977 ГОДИНА 

1. З а потребите јна федерацијата , републиките 
и автономните покраини во 1977 година Ice утврду-
ва вкупниот (износ јна Девизи од 10.320,839.000 ди-
нари. 

2. Од (вкупниот јизнос |на девизи од точка 1 [на 
оваа одлука, з а 'потребите на федерацијата ice опре-
делува износот од 6.150,187.500 динари, а За потре-
бите на републиките и автономните покраини — Из-
носот од 2.170,651.500 динари, од што јна: 

Социјалистичка Република Босна и Хер-
цеговина < 
Социјалистичка Република Македонија 
Социјалистичка Република Словенија 
Социјалистичка Република Србија, без 
автономните покраини 
Социјалистичка Република Хрватска 
Социјалистичка република Црна Гора 
Социјалистичка Автономна Покраина 
Војводина / 
Социјалистичка Автономна Покраина 
Косово I 1 

Динари 

199,967.600 
146,130.200 
423,008.500 

438,390.500 
630,667.100 

61,528.500 

198,045.200 

72,913.900 

3. Односот помеѓу девизите Цгго ice од значење 
за одржување на ликвидноста во меѓународните 
плаќања и другите девизи го утврдува з а девизите 
за потребите јна федерацијата Сојузниот (извршен 
совет, а за девизите за [потребите ћ а републиките и 
автономните покраини <— надлежниот републички 
односно покраински орган, со ѓгоа 1што во рамките 
на девизите од точка 2 ца оваа одлука износот на 
девизите што се од значење за одржување *на л и к -
видноста во меѓународните плаќања не може да 
биде поголем (од 90%. 

4. Со девизите од точка 1 на (оваа одлука јмо-
ж а т да Се &ршат [плајќања до 31 декември 1977 го-
дина. 

5. Оваа одлука се применува од 1 јануари 1977 
година. 

6. Оваа одлука {влегува јво сила наредниот ден 
од денот |на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Собрание via СФРЈ 

АС бр. 411 
24 декември 1976 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието (на С Ф Р Ј 

Киро Глигоров, е. p. 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН 
НА СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ НА 
ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ ЗА 1977 ГОДИНА 

1. Се одобрува Финансискиот план на Сојузната 
дирекција за резерви на индустриски производи за 
1977 година, што го донесе Советот на Сојузната ди-
рекција за резерви на индустриски производи под 
бр. 39/1 од 6 октомври 1976 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1977 
година. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 453 
24 декември 1976 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на С Ф Р Ј 

Киро Глигоров, е. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

Данило Кекиќ, е. р. 

Претседател 
На Соборот на i 

републиките и покраините 
Зоран Полич, е. р. 

847. 
Врз основа на член 285 точка 17 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, а во врска со член 39 на Законот за сојузните 
стоковни резерви, Собранието н а СФРЈ, на седни-
цата на Сојузниот собор од 24 декември 1976 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН 
НА СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ НА 

ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ ЗА 1977 ГОДИНА 

1. Се одобрува Финансискиот план на Сојузната 
дирекција за резерви за прехранбени производи за 
1977 година, што го донесе Советот на Сојузната ди-
рекција за резерви на прехранбени производи под 
бр. 07-25/2 од 25 октомври 1976 година. 

2. Оваа одлука влегува во оила на 1 јануари 
1977 година. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 457 
24 декември 1976 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на С Ф Р Ј 

Киро Глигоров, е. р. 

Претседател 
н а Сојузниот собор, 

Данило Кекиќ, е. р. 
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848. 
Врз основа на член 285 точка 17 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија. а во врска со член 39 од Законот за сојузните 
стоковни резерви, Собранието на СФРЈ, на седни-
цата на Сојузниот собор од 24 декември 1976 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ИЗМЕНИТЕ И ДОПОЛНЕ-
НИЈАТА НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА СОЈУЗ-
НАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ НА ИНДУС-

ТРИСКИ ПРОИЗВОДИ ЗА 1976 ГОДИНА 

Се одобруваат Измените и дополненијата на ф и -
нансискиот план на Сојузната дирекција за резер-
ви на индустриски производи за 1976 година, што ги 
донесе Советот на Сојузната дирекција за резерви 
на индустриски производи под бр. Д. Т. 44/1 од 
6 октомври 1976 година. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 445 
24 декември 1976 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ 

Киро Глигоров, е. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 
Данило Кекиќ, е. р. 

849. 
Врз основа на член 285 точка 17 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, а во врска со член 39 на Законот за сојузните 
стоковни резерви, Собранието на СФРЈ, на седни-
цата на Сојузниот собор од 24 декември 1976 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ИЗМЕНИТЕ И ДОПОЛНЕ-
НИЈАТА НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА СОЈУЗ-
НАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ НА ПРЕХРАН-

БЕНИ ПРОИЗВОДИ ЗА 1976 ГОДИНА 

Се одобруваат Измените и дополненијата на 
Финансискиот план на Сојузната дирекција за ре-
зерви на прехранбени производи за 1976 година, што 
ги донесе Советот на Сојузната дирекција за резер-
ви на прехранбени производи под бр. 07-29/1 од 9 
октомври 1976 година. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 456 
24 декември 1976 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на С Ф Р Ј 

Киро Глигоров, е. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

Данило Кекиќ, е. р. 

850. 

Врз основа на чл. 101, 106, 108, 109 и 127 од 
Законот за основите на системот на општественото 
планирање и за општествениот план на Југослави-
ја („Службен лист на СФРЈ", бр. 6/76), Сојузниот 
извршен совет, Извршниот совет на Собранието на 
СР Босна и Херцеговина, Извршниот совет на Собра-
нието на СР Македонија, Извршниот совет на Со-
бранието, на СР Словенија, Извршниот совет на Со-
бранието на СР Србија, Извршниот совет на Собо-
рот на СР Хрватска, Извршниот совет на Собра-
нието на СР Црна Гора, Извршниот совет на Со-
бранието на САП Војводина, Извршниот совет на 
Собранието на САП Косово, склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА ОСНОВИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА 
ЈУГОСЛАВИЈА ЗА РАЗВОЈ НА ПРОИЗВОДИТЕ 
НА БАЗНАТА ХЕМИЈА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 

ДО 1980 ГОДИНА 

I. Општи одредби 

Член 1 
Тргнувајќи од досега спроведеното самоуправ-

но спогодување и договарање за основите на пла-
новите на организациите на здружен труд и на 
другите самоуправни организации и заедници и од 
договарањето за основите на плановите на развојот 
на републиките и автономните покраини, учесници-
те на овој договор ги утврдуваат заедничките ин-
тереси и цели што треба да се остварат во развојот 
на базната хемија во периодот од 1976 до 1980 го-
дина, како и насоките и рамките за преземање мер-
ки на економската политика и други мерки од 
страна на органите на федерацијата, републиките и 
автономните покраини за остварување на тие инте-
реси и цели. 

Покрај мерките предвидени со овој договор, 
учесниците на овој договор се согласни, дека, по 
потреба, во рамките на своите права и должности, 
ќе преземаат и други мерки за спроведување на 
овој договор. 

П. Заеднички интереси, цели и политика на развојот 

Член 2 
Во смисла на член 1 од овој договор, заеднички 

интереси на развојот на базната хемија се: 
1) усогласен развој !на базната хемија со цело-

купниот (Стопански ји општествен развој на Југо-
славија; 

2) синхронизиран развој на базните хемиски 
капацитети со (преработувачките капацитети и 
обезбедување да основните суровини и меѓу произ-
води (интермедиери); 

3) максимално и рационално користење на до-
машни суровини; 

4) обезбедување ! јна |недостигачките суровини 
од странски извори, {посебно од Земјите во развој, 
врз основа на деловнотехничка и стопанска сора-
ботка; 

5) поврзување на базната хемиска индустрија 
со Металургијата на обоени метали, со (преработка-
та на нафта, (со Производството на природен гас и 
на гас Од гасификација, (како И со електричната 
енергија заради максимално користење на метал ур-
гиски гасови, метални сулфида, рафинериски (про-
изводи, Гас и др. и Ца Континуирано (снабдување со 
електрична енергија !и користење на отпадните ма-
теријали и Топлината; 

6) зголемување ,на Извозот и забавање и супсти-
туција Ца увозот на Определени базни .производи; 

7) снабдување со хемиски суровини и произво-
ди на сите други потрошувачи /во Југославија. 
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! Член 13 
Во смисла на 'член 1 од овој договор, заеднички 

цели на развојот на базната хемија се: 
1) обезбедување на производство за потребите 

на народната одбрана и безбедноста на земјата; 
2) производство на базни хемиски производи со 

кое се покрива 80 до 85*Vo од оценетата потрошу-
вачка во периодот од 1976 до 1980 година; i 

3) намалување на дебалансот создаден со ^во-
зот на 'големи количества на хемиски суровини И 
меѓупроизводи (интермедиери), а (посебно со увозот 
на вештачки материи, синтетички каучук и на дру-
ги органски хемиски производи, и сведување на 
односот на увозот id извозот |во хемиската - индус-
трија на 2:1 (наместо 2,5:1 во 11975 година); 

4) снабдување со хемиски производи на поголем 
дел од индустријата, посебно на агроиндустрискиот 
комплекс со вештачки ѓубриња Ц 'др.; 

5) оптимално користење |на преработувачките 
капацитети врз основа на обезбедување на основни-
те хемиски суровини и интермедиери. 

Член 4 
. Во политиката на развојот на производите на 

базната хемија се тргнува од тоа: 
1) дека основЉ носители на активноста врз 

остварување на договорениот развој се непосредно 
заинтересираните организации на здружен труд и 
други самоуправни организации и заедници; 

2) дека за развојот на производите на базната 
хемија се (Заинтересирани и други 'организации на 
здружен труд, чи ја дејност зависи од производство-
то на 'базната хемиска индустрија; 

3) дека за развојот на производите на базната 
хемија се заинтересирани федерацијата , републи-
ките, автономните покраини и општините; 

4) дека договорениот развој може ефикасно да 
се обезбеди само со меѓусебно поврзување и усогла-
сување на мерките на сите носители на соодветни 
активности. 

Политиката на развојот на производите на баз-
ната хемија тргнува 1од единственоста н а стопан-
скиот систем, со тоа што заедничките интереси и 
цели во нејзиниот развој да (се остваруваат со: 

1) меѓусебните односи на организациите tea 
здружен труд; 

2) зголемување на вкупниот општествен доход; 
3) мерките на економската политика и- други 

мерки за поттикнување на тој развој : 
4) вложување во развојот на капацитетите кои 

се усогласени со оценетата домашна потрошувачка 
односно производство; 

5) оптимално користење на постој нито и на но-
воизградените капацитети; 

6) максимално и рационално користење Ца до-
машни суровински извори, вклучува јќи и секундар-
ни; 

7) применување на современите достигања ро 
производството кои овозможуваат максимално зго-
лемување на продуктивноста на трудот и на дохо-
дот; 

8) изградба на капацитети |по републиките и ав-
тономните покраини брз (принципот на поврзаност 
на суровинските, енергетските, пазарните, финан-
сиските, транспортните, кадровските и други усло-
ви; 

9) користење на Капацитетите на базната Хемис-
ка ^индустрија под услови со кои се обезбедува за-
штита на животната средина; 

10) обезбедување на што поголемо ангажира-
ње на домашната машиноградба во опремувањето и 

изградбата на објектите на базната хемиска индус-
трија под конкурентни услови; 

11) постојан и стабилен растеж на Личниот и 
општествениот стандард ца работниците и постојано 
унапредување н а условите (на трудот; 

12) постојано развивање И унапредување на 
самоуправувањето во основните ta другите органи-
зации на здружен труд, к а к о < и со развивање на 
други форми н а самоуправно поврзување |и здру-
ж у в а њ е на труд и средства. 

Член 5 
Републиките и автономните покраини се обвр-

зуваат дека, врз основа (на самоуправните спогодби 
на организациите на здружен труд И на други »са-
моуправни организации и заедници и договорите 
за основите ћа плановите 'на републиките и авто-
номните покраини, {ќе обезбедат (стапката на расте-
жот »на производството на хемиската индустрија да 
биде околу <14'°/о во (периодот од 1976 до 1980 година. 

Заради остварување на предвидената Стапка на 
растежот на производството на базната хемиска Ин-
дустрија, учесниците на овој договор оценуваат де-
к а за изградбата на соодветните (капацитети е по-
требно да се Инвестираат околу 26,0 милијарди ди-
нари. 

Член 6 
Заради остварувањето на заедничките интереси и 

цели, учесниците на к>вој договор се /согласни во 
рамките )на базната хемија, во периодот од 1976 до 
1980 година, Приоритет во развојот да имаат: 

1) органските и неорганските базни хемиски 
производи, суровините и (интермедиерите; 

2) фармацевтските суровини. 

Член 7 
Учесниците на овој договор оценуваат дека за-

ради оптимализациј а на постојните и за изградба 
на нови капацитети треба да се тргнува од следни-
те критериуми: 

1) максимално и рационално користење на дома-
шни суровински извори, вклучува јќи и секундарни 
суровини; 

2) оптимално користење на постојните и на но-
воизградените капацитети; 

3) изградба на основни капацитети по републи-
ките и автономните покраини врз принципот на по-
врзаност на суровинските, енергетските, пазарните, 
финансиските, транспортните, кадровските и други 
услови; 

4) максимално поттикнување и користење .на 
сопствената научно-истражувачка работа во оваа 
област, со договореното користење на увоз на тех-
нологија (KNOW-HOW, лиценци и др.); 

5) поголемо учество на сопствени финансиски 
средства; 

6) поголема ефикасност на вложувањата, обез-
бедување на нето-девизен е ф е к т и рационално нама-
лување на увозот; 

7) побрзо реализирање на инвестиционите вло-
жувања . 

III. Развој на производството и потрошувачката 

Член 8 
Учесниците на овој договор оценуваат дека, во 

согласност со потрошувачката, производството на 
базните хемиски производи од заеднички интерес, 
вклучува јќи ги и суровините и меѓупроизводите 
(интермедиери), во 1980 година ќ е го достигне след-
ното ниво: 



Страна 1850 — Број 58 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ^ Петок, 31 декември 1976 

1975 1980 

Произ- Увоз Извоз Потро- Произ- Увоз Извоз Потро-
водство шувачка водство шувачка 

Алкалии 245 190 
Азотни ѓубриња (N) 350 100 
Фосфорни ѓубриња (Р2О5) 260 25 
Вештачки материи 160 180 
Хемиски влакна 72 46 
Синтетички каучук — 49 
Фармацевтски суровини (млрд. дин.). 1Д 2,3 

Производите што ги опфаќаат седумте групации 
од табелата, се дадени во Листата на производите на 
базната хемија, која е отпечатена кон овој договор 
и е негов составен дел. 

Постојат одделни базни хемиски производи што 
не можат да се вклучат во седумте наведени група-
ции од табелата, но исто така ќ е имаат третман на 
базни хемиски производи. 

Член 9 
Учесниците на овој договор ќе дадат иницијати-

ва заинтересираните организации на здружен труд 
преку самоуправни спогодби да се договорат за обез-
бедување на на јважните суровини и енергија за про-
изводство на базните хемиски производи од член 8 
на овој договор во 1980 година, и тоа: 

— во ил јади тони — 

Природен гас (мил. т 8 ) 2.200 
Фосфорни суровини (Р2О5) 700 
Бензин за пиролиза 2.200 
Калиумови суровини (К2О) 360 
Целулоза за вискоза 65 
Електрична енергија (во млрд. kwh) 6 
Индустриска сол (NaCl) 650 
Аромати 200 
Сулфурни суровини (Ѕ), без металургиски 
гасови 700 
Гас од гасификација (мил. т 3 ) 480 

Член 10 
Републиките и автономните покраини се обврзу-

ваат дека врз основа на самоуправните спогодби на 
организациите на здружен труд и во другите самоу-
правни организации и заедници и договорите за ос-
новите на плановите на републиките и автономни-
те покраини ќе создаваат услови за изградба на 
капацитети кои ќ е овозможат производство на баз-
ните хемиски производи од член 8 на овој договор. 

Член 11 
Републиките и автономните покраини се обврзу-

ваат дека ќе обезбедат користење на капацитетите 
за реализација на производството на базните хеми-
ски производи од член 8 на овој договор, на јмалку 
со 85 до 90%. 

Член 12 
Врз основа на самоуправните спогодби на орга-

низациите на здружен труд и на другите самоуправ-
ни организации и заедници и договорите за основи-
те на плановите на републиките и автономните пок-
раини, републиките и автономните покраини се 
обврзуваат дека ќ е остварат услови за реа-
лизација на потребните вложувања од околу 26 ми-
лијарди динари заради изградба на недостигачките 
капацитети кои треба да обезбедат производство на 

25 410 500 ЗОО 80 720 
30 420 1.000 100 200 900 
65 220 550—650 0—50 150—200 450—500 
20 320 600—800 80—180 100—200 68 
30 88 140—170 50 40 150—180 
— 39 80 30 10 100 
0,6 2,8 4,3 5,5 з д 6,7 

базните хемиски производи од член 8 на овој дого-
вор. 

Член 13 
Учесниците на овој договор оценуваат дека 

средствата за изградба на капацитетите од член 12 
на овој договор ќ е се обезбедуваат: 

1) од сопствени средства на организацијата на 
здружен труд која изградува капацитети; 

2) со здружување средства на заинтересираните 
организации на здружен труд; 

3) со насочување средства на деловните банки; 
4) од странски средства; 
5) по потреба, со задолжително здружување 

средства на организациите на здружен труд. 

Член 14 
Учесниците на овој договор се обврзуваат дека 

до крајот на 1976 година ќе ја утврдат потребата од 
изградба на капацитети заради континуитет. 

IV. Мерки на економската политика и други мерки 
за спроведување на овој договор 

Член 15 
Учесниците на овој договор преземаат обврска, 

во границите на своите права и обврски утврдени со 
уставот и со законите, во согласност со важечките 
закони и со политиката на економскиот и социјал-
ниот развој на Југославија, да ги насочуваат и пот-
тикнуваат: 

1) јакнењето на акумулативната и репродуктив-
ната способност на организациите на здружен труд 
и на другите самоуправни организации и заедници; 

2) создавањето на услови за побрзо здружување 
на труд и средства и поповолни услови за финанси-
рање на. развојот; 

3) обезбедувањето на рамноправна положба на 
базната хемија во политиката на економските односи 
со странство и во политиката на задолжувањето во 
странство. 

Учесниците на овој договор сметаат дека врз 
економски оправдани основи ќе создаваат услови за 
долгорочно поврзување на производителите и на по-
трошувачите во самоуправните интересни заедници, 
како и преку други форми на соработка, заради зд-
ружување на труд и средства. 

Со мерки на економската политика на органите 
на федерацијата, на републиките и автономните по-
краини ќе се обезбедат соодветни услови за вложу-
вања во развојот на базната хемија. 

Член 16 
Учесниците на овој договор со мерки во рамките 

на своите права и обврски ќе го поттикнуваат здру-
жувањето на труд и средства за договорениот развој 
на базната хемија со тоа што и со спогодби на ор-
ганизациите на здружен труд во рамките на делов-
ните банки и на другите финансиски институции 
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дел од средствата на кредитниот потенцијал на бан-
ките да се насочува во инвестиции за тој развој . 

Член 17 
Републиките и автономните покраини се соглас-

ни органите на федерацијата, во рамките на своите 
права и обврски, да обезбедат царински континген-
ти за увоз на специфична опрема, во согласност со 
критериумите на тековната економска политика, што 
Сојузниот извршен совет ги утврдува согласно со 
член 49 од Царинскиот закон, во спогодба со репуб-
ликите и автономните покраини. 

Со царинските контингенти во смисла на став 1 од 
овој член ќе се опфати увозот на специфична опре-
ма само за она производство и капацитети за произ-
водство, дгто се опфатени со овој договор, со тоа 
што бенефицирањето ќе се однесува само на онаа 
специфична опрема што не се произведува во Југо-
славија, а која е предмет на посебна самоуправна 
спогодба помеѓу домашните производители на опре-
ма и корисниците. 

Со политиката на царинските контингенти и со 
политиката на царинската заштита ќе се обезбеди 
рационална заштита на домашното производство во 
оваа дејност. 

Обемот и условите на увозот на специфичната 
опрема од став 2 на овој член ќе се усогласуваат со 
платнобилансните можности на земјата. 

Член 18 
Организациите на здружен труд, врз основа на 

овој договор и под условите предвидени во член 17 
на овој договор, ќе реализираат увоз на опрема од 
поголема вредност врз основа на одредбите на Зако-
нот за девизно работење и на Законот за кредитните 
работи со странство. 

Учесниците на овој договор се согласни увозни-
ците на опремата, за извршување на целите и за -
дачите од овој договор, да обезбедат и обврска од 
странските испорачувачи на опрема во износите што 
ќе се утврдуваат при склучувањето на договорите за 
увоз на опрема да предвидат определен обем на увоз 
на југословенски стоки и услуги. Тоа би бил и услов 
за користење на погодностите предвидени со овој до-
говор. 

Извозот на стоки во (смисла на став 2 од овој 
член ќе се утврдува спогодбено помеѓу домашните 
инвеститори и производителите на опрема и на други 
стоки. 

Член 19 
Во рамките на девизниот и платниот биланс на 

земјата, како и на платнобилансната положба на ре-
публиките и автономните покраини, а во согласност 
со системот на кредитните односи со странство, уче-
сниците на овој договор ќе обезбедат приоритет во 
користењето на странски кредити за изградба на 
соодветни капацитети за производството предвиде-
но со овој договор. 

Развојот на базната хемија ќе се штити, покрај 
со царини и други увозни давачки, и со други мерки 
во системот на економските односи со странство. 

Во системот на економските односи со странство 
ќе се утврдат условите за стекнување и располагање 
со девизите со кои ќе се обезбеди отплатување на де-
визните средства вложени во оваа дејност. 

Член 20 
Учесниците на овој договор се согласни дека, во 

согласност со системот и со политиката на развојот 
на базната хемија, ќе поттикнуваат, односно ќ е пре-
земаат мерки заинтересираните организации на зд-
ружен труд да склучат самоуправни спогодби со кои 
ќе го уредат прашањето на здружувањето на труд 
и средства, цените на производите и другите услови 
за размена, о п т и м а л н о г учество на домашната ма-
шиноградба под конкурентни услови во изградбата 
на договорените капацитети, како и други прашања 

чие решавање е неопходно заради остварување на 
заедничките цели и интереси утврдени со овој до-
говор. 

Член 21 
Учесниците на овој договор ќ е ги поттикнуваат 

заинтересираните организации на здружен труд, 
производителите и потрошувачите на базните хемис-
ки производа и суровини со самоуправни спогодби да 
се договорат за условите на снабдувањето со базни-
те хемиски производи и суровини, к а к о и за заедни-
чките вложувања во развојот на ова производство. 

Член 22 
Учесниците на овој договор ќе настојуваат при 

изградбата на нови капацитети, како и при рекон-
струкциите и работата на постојните, да се приме-
нуваат мерки за зачувување и развој на природните 
и со труд создадените вредности на човековата сре-
дина и спречување на загадување на воздухот, поч-
вата, водата, морето и др. 

Член 23 
Учесниците на овој договор се обврзуваат дека 

ќе организираат следење на остварувањето на заед-
ничките цели и интереси утврдени со овој договор 
и дека меѓусебно ќе се известуваат за состојбата и 
проблемите во спроведувањето на овој договор. 

V. Други одредби 

Член 24 
Секој учесник на овој договор може да даде ини-

цијатива за повторно разгледување на прашањата и 
односите што се предмет на овој договор, како и за 
негова измена. 

Член 25 
Овој договор го потпишаа претставниците на Со-

јузниот извршен совет на извршните совети на репуб-
ликите и на извршните совети на автономните пок-
раини, во соодветен број идентични примероци кои 
се сметаат з а автентични текстови. 

З а Сојузниот извршен со-
вет претседател на Сојуз-
ниот комитет за енергети-

к а и индустрија, 
Душан Илиевиќ, е. р. 

З а Извршниот совет на 
Собранието на СР Босна и 

Херцеговина 
републички секретар за ' 

стопанство, 
Владо Мијатовић с.р. 

З а Извршниот совет на 
Собранието на СР Маке-

донија 
републички секретар за 

индустрија и трговија 
Стојан Мати алиев, с.р. 

За Извршниот совет на 
Собранието на СР Слове-

нија 
републички секретар за 

индустрија, 
Иво Клеменчич, с.р. 

За Извршниот совет на 
Собранието на СР Србија 
републички секретар за 

стопанство, 
Крста Јовановиќ, с.р. 
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За Извршниот совет на 
Саборот на СР Хрватска 
претседател на Републич-
киот совет за стопански 

развој и економска по-
литика, 

Велимир Рајковић с. р. 

З а Извршниот совет, на 
Собранието на СР Црна 

Гора 
републички секретар за 

стопанство, 
Радомир Ганиќ, с.р. 

За Извршниот совет на 
Собранието на САП Вој-

водина 
претседател на Покраин-
скиот комитет за енергети-

ка и суровини, 
Карољ Баги, с р . 

За Извршниот совет на 
Собранието на САП Ко-

сово 
покраински секретар за 

стопанство, 
Петар Костиќ, с.р. 

ЛИСТА НА ПРОИЗВОДИ НА БАЗНАТА ХЕМИЈА 

1. Алкалии — натриум-хидроксид (електролит-
ски) и натриум-карбонат (амонијачна сода). 

2. Азотни ѓубриња — целокупно производство на 
азотни соединенија, како за потрошувачка во земјо-
делството (ѓубриња, добиточна храна), така и за 
друга потрошувачка (амонијак, азотна киселина, 
амониумчнитрат, амониум-сулфат од коксарници), 
карбамид (уреа, меламин), варов амонитрат (KAN), 
мешани и комплексни (NPK) ѓубриња. 

3. Фосфорни ѓубриња — целокупно производст-
во на фосфорни соединенија (Р2О5), вклучува јќи ги 
суровините (сулфурна киселина, фосфорна кисели-
на), суперфосфат, триполисуперфосфат, мешани и 
комплексни (NPK) ѓубриња (моно-и диамониум-фос-
фат), натриум-триполифосфат, дикалциум-фосфат. 

4. Вештачки материи — суровини, интермедие-
ри и мономери за сите полимеризациони и поликон-
дензациони соединенија: олефини (етил ен, пропил ен, 
бутадиен), етилен-дихлорид, винил-хлорид, винил-
-ацетат, етил-бензол, стирол, полиетилен, полипро-
пилен, поливинилхлорид (PVC) полисторил, поливи-
нилацетат, фенол, кумол, метанол, оцетна киселина, 
формалдехид, полиоли, TDI, MDI, полиуретани, фе -
нопласти, аминопласти, полиестри, нитроцелулоза, 
СМС, целофан, анхидрид на фтална и малезиска ки-
селина, оксалалкохоли, етиленоксид и гликол. 

5. Хемиски влакна — суровини, мономери и влак-
на, акрилонитрил, капролактам, терефтална кисели-
на (DMT) и целулозни (цел-влакно, рајон, корд, целу-
лозен ацетат), полиакрилонитрилни, полиестерски, 
полиамидни и полипропиленски влакна. 

6. Синтетички каучук — бутадиенстиролен 
(SBR) и цис-полибутадиенски. 

7. Групација на фармацевтски суровини — анти-
биотици врз база на ферментација и синтеза, орган-
ско-хемиски и аноргански производи што служат за 
производство на лекови (витамини, сулфанамиди и 
др.), хормонски и други биолошки производи врз ба-
за на екстракција, ферментација или синтеза (инсу-
лин, хормони и др.), алкалоиди и гликозиди од рас-
тително потекло. 

Врз основа на член 286 став 2 точка 1 од Уставот 
на Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, а во врска со член 109 став 1 од Законот за 
основите на системот на општественото планирање 
и за општествениот план на Југославија и соглас-
носта на собранијата на републиките и на собрани-
јата на автономните покраини, Собранието на СФРЈ, 
на седницата на Соборот на републиките и покра-
ините од 24 декември 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ОСНОВИ-
ТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА ЈУГОСЛА-
ВИЈА ЗА РАЗВОЈ НА ПРОИЗВОДИТЕ НА БАЗНА-
ТА ХЕМИЈА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 

ГОДИНА 

1. Се потврдува Договорот за основите на Оп-
штествениот план на Југославија за развојот на 
производите на базната хемија во периодот од 1976 
до 1980 година, што го склучија Сојузниот извршен 
совет, извршните совети на собранијата на репуб-
ликите и извршните совети на собранијата на авто-
номните покраини, и го потврдија собранијата на 
сите републики и автономни покраини. 

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

Собрание на СФРЈ 
АС. бр. 394 

24 декември 1976 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. р. 
Претседател . 
на Соборот 

на републиките и 
покраините, 

Зоран Полич, е. р. 

851. 

Врз основа н а чл. 101, 106, 108, 109 и 127 од З а -
конот за основите на системот на општественото 
планирање и за општествениот план на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 6/76), Сојузниот из -
вршен совет, Извршниот совет на Собранието на 
СР Босна и Херцеговина, Извршниот совет на Соб-
ранието на СР Македонија, Извршниот совет на 
Собранието на СР Словенија, Извршниот совет на 
Собранието на СР Србија, Извршниот совет на Со-
борот на СР Хрватска, Извршниот совет на Собра-
нието на СР Црна Гора, Извршниот совет на Собра-
нието на САП Војводина и Извршниот совет на 
Собранието на САП Косово, склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА ОСНОВИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА 
ЈУГОСЛАВИЈА ЗА РАЗВОЈ НА ПРОИЗВОДСТВО-
ТО НА НЕМЕТАЛИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 

ГОДИНА 

I. Општи одредби 

Член 1 
Тргнува јќи од досега спроведеното самоуправно 

спогодување и договарање за основите на плановиве 
на организациите на здружениот труд и на другите 
самоуправни организации и заедници и од договара-
њето за основите на плановите на републиките и 
автономните покраини, учесниците на овој договор 
ги утврдуваат заедничките интереси и цели што тре-
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ба да се остваруваат во развојот на производството 
на неметали во периодот од 1976 до 1980 година, како 
и насоките и рамките за преземање на мерките на 
економската политика и на други мерки од страна 
на органите на федерацијата , републиките и авто-
номните покраини за остварување на тие интереси 
и цели. 

Покрај мерките предвидени со овој договор, 
учесниците на овој договор се согласни дека, по по-
треба, во рамките на своите права и должности, ќе 
преземаат и други мерки за спроведување на овој 
договор. 

П. Заеднички интереси, цели и политика на развојот 

Член 2 
Заеднички интереси на развојот на производ-

ството на неметали во смисла н а член 1 од овој до-
говор се: 

1) оптимално користење и развој на домашна 
суровинска база на неметали, со обезбедување !на 
соодветен обем на истражувања на суровинска база; 

2) долгорочно и сигурно обезбедување на потро-
шувачите со суровини и со производи на неметали, 
земајќи ги предвид стопанските, стратегиските и 
другите аспекти. 

Член 3 
Заеднички цели на развојот на производството 

на неметали во смисла на член 1 од овој договор се: 
1) усогласен развој на производството во руд-

ниците и во индустријата на неметали во рамките на 
стопанскиот развој ва републиките, автономните по-
краини и на Југославија во целост; 

2) оптимално користење на производствените ка -
пацитети на рудниците и на индустријата на неме-
тали, со меѓусебна распределба на производствените 
програми. 

Член 4 
Во политиката на развојот на производството на 

неметали се тргнува од тоа: 
1) дека основни носители на активноста за о с - ' 

тварување на договорениот развој на производство-
то на неметали се непосредно заинтересираните ор-
ганизации на здружен труд; 

2) дека за развојот на производството на неме-
тали се заинтересирани и други организации на 
здружен труд чи ја дејност зависи од тоа производ-
ство; 

3) дека за развојот на производството на неме-
тали се заинтересирани федерацијата , републиките, 
автономните покраини и општините; 

4) дека договорениот развој на производството 
на неметали може ефикасно да се обезбеди само со 
меѓусебно поврзување и усогласување на мерките 
на сите носители на соодветни активности. 

Политиката на развојот на производството на не-
метали тргнува од единственоста на стопанскиот 
систем, со тоа што заедничките интереси и цели во 
нејзиниот развој да се остваруваат со: 

1) меѓусебните односи на организациите на здру-
жен труд; 

2) зголемување на вкупниот општествен доход; 
3) мерките на економската политика и со други 

мерки за поттикнување на тој развој ; 
4) вложување во развојот на капацитети што се 

усогласени со домашната потрошувачка предвидена 
со овој договор; 

5) применување на современата техника и тех-
нологија и организација на трудот; 

6) зголемување на извозот и со намалување на 
увозот; 

7) здружување на средства и на труд заради за -
еднички развој на производството на неметали; 

8) постојан и стабилен растеж на личниот и оп-
штествениот стандард на работниците и со непос-
редно подобрување на условите на трудот на работ-
ниците; 

9) постојан развој и унапредување на самоупра-
вувањето во основните и другите организации на 
здружен труд како и со развивање на други форми 
на самоуправно поврзување и здружување на труд 
и средства; 

10) искористување на неметалите под услови кои 
во најголема мерка обезбедуваат заштита на човеко-
вата средина; 

11) обезбедување на што поголемо ангажирање 
на домашната мапшноградба во опремувањето и из-
градбата на објекти под конкурентни услови. 

Член 5 
З а остварување на заедничките интереси и цели 

во развојот на производството на неметали, учесни-
ците на овој договор оценуваат дека е потребно во 
развојот на производството на неметали да се до-
стигне стапка на растеж н а производството од околу 
13% и стапка на извоз од околу 15°/о, а увозот да 
опаѓа според стапка од околу Т°/о годишно. 

Заради остварување на предвидената стапка на 
растеж на производството на неметали да се изгра-
дат капацитети до нивото од член 9 на овој договор. 

Учесниците на овој договор оценуваат дека за 
изградба на капацитетите од член 9 на овој договор 
е потребно да се инвестираат околу 6 милијарда ди-
нари, тргнувајќи пред се од започнатите капацитети 
во претходниот период, состојбата на подготовките 
за изградба на нови капацитети, како и од капаци-
тетите чи ја изградба почнува во периодот од 1976 
до 1980 година, а продолжува по 1980 година. 

Член 6 
Заради остварување на заедничките интереси и 

цели во развојот в а производството на неметали 
учесниците на овој договор се согласни приоритет 
во тој развој во периодот од 1976 до 1980 година да 
имаат истражувањето, експлоатацијата и облагоро-
дувањето на : кварцен песок и к в ардити, суров маг-
незит, сурова огноотпорна глина, сол, азбестно влак-
но и концентрат, концентрат на фосфати, бентонит, 
барит, фелдспат, керамичка глина и каолин, како и 
производството на огноотпорни материјали. 

Член 7 
Учесниците на овој договор оценуваат дека за-

ради пооптимално користење на постојните капаци-
тети треба да се тргнува од следните критериуми: 

1) максимално и рационално користење на до-
машните извори заради стабилно обезбедување на 
домашните преработувачки капацитети; 

2) постигање во технолошки и економски поглед 
оптимално користење на капацитетите заради јакне-
ње на конкурентската 'способност; 

3) оптимална локација ; 
4) најниско специфично вложување по тона на 

производ; 
5) што поголемо учество на сопствените финан-

сиски средства; 
6) што поголема ефикасност на вложувањата. 

Ш . Развој на производството и потрошувачката на 
неметали 

Член 8 
Учесниците на овој договор оценуваат дека во 

периодот од 1976 до 1980 година производството, уво-
зот, извозот и потрошувачката на селекционираните 
производи на неметали ќ е биде следната: 
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— во илјади тони — 

Реден 
број 

Производство Увоз Извоз Потрошувачка 
Реден 
број 1975 1980 1975 1980 1975 1980 1975 1980 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Кварцен песок и кварцити 1600 2900 43 15 25 65 1620 2850 
2. Суров магнезит 458 800 10 20 — — 495 820 
3. Сурова огноотпорна глина 350 580 — — 2 10 348 570 
4. Сол1) 648 1055 ИЗ 1120 — — 761 1175 
5. Азбестно влакно и концентрат 19 140 52 40 2 10 69 170 
6. Концентрат на фосфати — 900 864 650 — — 864 1550 
7. Бентонит 130 425 — — 8 50 122 375 
8. Барит 60 81 1 — 48 65 13 16 
9. Фелдспат 55 160 1 — 10 70 46 90 

10. Керамичка глина и каолин 328 800 63 10 12 50 379 760 
11. Синтермашезит 257 4102) — — 70 1403) 187 270 
12. Базичен огноотпорен материјал 160 ЗОО 5 — 60 80 105 220 
13. Шамотен огноотпорен матери-

јал 200 335 16 5 29 40 187 ЗОО 
14. Силика материјал 14 50 1 — 7 28 8 22 

1) Производство на сол 
Вакуумирана сол 
Солена вода (пресметана на сол) 
Камена сол 
Сол од морски солани 

2) Во тоа 100 илјади тони синтермагнезит од доломит и од 
3) Во тоа 60.000 тони синтермагнезит од морска вода. 

Просечна годишна стапка на растежот на произ-
водството на целата гранка на неметали во периодот 
од 1976 до 1980 година е 9%, на извозот над 10%, а 
увозот опаѓа по просечна стапка од 5%. 

1975 1980 
180.000 200.000 
350.000 685.000 
78.000 50.000 
40.000 120.000 

648.000 1,055.000 
морска вода 

Член 9 
За предвидениот пораст на производството од 

член 8 на овој договор ќе се изградат нови и ќе се 
прошират постојните капацитети за да го достигнат 
следното ниво во 1980 година. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Кварцен песок 330 440 540 1200 110 150 375 — 1300 3145 
2. Суров машезит н о 22 — 430 — 360 — — 420 922 
3. Сурова огноотпорна глина 25 22 40 350 — 50 134 — 156 621 
4. Сол 1064! — 34 — — — 27 80 550 1205 
5. Азбестно влакно и концентрат 55 — — 95 — — — — 75 150 
6. Концентрат на фосфати — — — • 900 — — — — 900 900 
7. Венто нит — 150 5 22 — 150 150 — 275 477 
8. Барит 22 68 г — 25 90 
9. Фелдспат — 90 — 55 — — 35 — 100 180 

10. Керамичка глина и каолин 30 22 135 275 220 120 90 — 600 890 
И. Синтермагнезит 22 12 — 216 — 90 — 110 180 450*) 
12. Базичен огноотпорен материјал 55 55 — 220 — — — — 150 330 
13. Шамотен огноотпорен матери-

јал 26 33 22 230 — — 55 — 150 366 
14. Силина материјал — 55 35 55 

*) Во _ 
водство 

рамките на количествата од 450.000 тони се предвидува изградба на еден капацитет од 
ство на синтермагнезит од морска вода во рамките на програмата на „Магнохром", 110.000 тони за произ-
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Ч л е н i o 
Учесниците на овој договор оценуваат дека про-

изводството на неметали ќ е се обезбеди до ниво од 
околу 90% на капацитетите предвидени во ч л е н 9 
н а овој договор. 

IV. Финансирање на развојот 

Ч л е н 11 
Учесниците на овој договор оценуваат дека за 

изградбата на капацитетите од член 9 н а овој дого-
вор со кои ќе се оствари производството до нивото 
утврдено во член 8 од овој договор, треба да се в л о -
ж а т вкупно околу 6 мили јарди динари (врз основа 
на цените од 1975 година), односно по републиките 
и автономните покраини: 

Мил. динари 

1. СР Босна и Херцеговина 1000 
2. СР Македонија 520 
3. СР Словенија 200 
4. СР Србија, без покраините 3120*) 
5. САП Косово 450 
6. САП Војводина 200 
7. СР Хрватска 600 
8. СР Црна Гора 70 

•) Средствата предвидени за СР Србија ги опфаќаат 
и средствата ba изградба на еден капацитет за производство 
на синтермагнезит од ^морска вода од /110.000 (тони во рам-
ките на програмата на „Магнохром". 

Ч л е н 12 
Учесниците на овој договор оценуваат дена сред-

ствата за изградба на капацитетите предвидени во 
член 11 од овој договор ќе се обезбедуваат: 

1) од сопствени средства на организацијата на 
з д р у ж е н труд што ги изградува капацитетите ; 

2) со з д р у ж у в а њ е на средствата н а заинтереси-
раните организации на з д р у ж е н труд; 

3) со насочување на средства на деловните 
банки; 

4) од странски заеми и кредити. 

V. Мерки на економската политика и други мерки 
за спроведување на. овој договор 

Ч л е н 13 
Учесниците на овој договор се согласни со сво-

јата активност, во согласност со в а ж е ч к и т е з акони 
и со политиката н а економскиот и социјалниот р а з -
вој на Југослави ја да ги насочуваат и поттикнуваат : 

1) ј акнењето на акумулативната и репродуктив-
ната способност на организациите на з д р у ж е н труд 
и на другите самоуправни организации и заедници во 
производството на неметали; 

2) создавањето н а услови з а побрзо з д р у ж у в а њ е 
на труд и средства и на поповолни услови за ф и -
нансирање на разво јот на производството н а неме-
тали; 

3) обезбедувањето на самоуправна положба на 
производството на неметали во политиката на еко-
номските односи со странство и во политиката на 
задолжувањето во странство. 

Учесниците на овој договор сметаат дека врз 
економски оправдани основи ќ е се создаваат услови 
за долгорочно поврзување на производителите и 
потрошувачите во самоуправните интересни заедни-
ци како и преку други ф о р м и на соработката, з а р а -
ди з д р у ж у в а њ е на труд и средства; 

4) со мерките на економската политика од стра-
на на органите на федераци јата , републиките и а в -
тономните покраини да се предвидат поволни усло-
ви за в л о ж у в а њ е во развојот на производството на 
неметали. 

Ч л е н 14 
Учесниците на овој договор со мерки во рамките 

на својата надлежност ќ е иницираат и ќ е го 
поттикнуваат з д р у ж у в а њ е т о на труд и средства за 
договорениот разво ј на производството на неметали, 
со тоа што и со спогодби н а организациите (на ѕздру-
ж е н труд во р а м к и т е на деловните банки и на дру-
гите финансиски институции дел од средствата на 
кредитниот потенцијал на банките "да се насочува 
за инвестиции во то ј разво ј . 

Ч л е н 15 
Републиките и автономните покраини се соглас-

ни органите на федераци јата , во рамките на своите 
права и обврски, да обезбедат царински контингенти 
за увоз на специфична опрема во согласност со к р и -
териумите н а тековната економска политика ш т о 
Сојузниот и з в р ш е н совет ј а утврдува согласно 
со член 49 на Царинскиот закон во спогодба со ре -
публиките и автономните покраини. 

Со царинските контингенти, во смисла на став 1 
од овој член, ќ е се о п ф а т и увозот на специфична 
опрема само за она производство и за капацитети за 
производство што се опфатени со овој договор, со 
тоа што бенефицирањето ќ е се однесува само на 
онаа специфична опрема што не се произведува во 
Југослави ја а ко ја е предмет на посебна самоуправ-
на спогодба помеѓу домашните производители на 
т р е м а . и корисниците. 

Со политиката на царинските контингенти и со 
политиката н а царинската з аштита ќ е се обезбеди 
рационална з а ш т и т а на домашното производство во 
оваа дејност. . 

Обемот и условите на увозот на специфична 
опрема од став 2 на овој член ќе се усогласуваат со 
платнобилансните можности на земјата . 

Ч л е н 16 
Организациите н а з д р у ж е н труд, врз основа на 

овој договор и под условите предвидени во член 21 
од овој договор, ќ е реализираат увоз на опрема од 
поголема вредност в р з основа на одредбите на З а к о -
нот за девизно работење и на Законот за кредитните 
работи со странство. 

Учесниците на овој договор се согласни, увозни-
ците на опрема за и з в р ш у в а њ е на целите и задачите 
од овој договор да обезбедат и обврска на странски-
те испорачувачи на опрема, во износите што ќ е се 
утврдуваат при склучувањето на договори за увозот 
н а опрема, да предвидат определен обем на увоз 
на југословенски стоки и услуги. Тоа би бил и ус-
лов за користење на погодностите предвидени со 
овој договор. 

Извозот на стоки во смисла на став 2 од овој 
член ќ е се утврдува спогодбено помеѓу домашните 
инвеститори и производители на опрема и на други 
стоки. 

Ч л е н 17 
Во рамките н а девизниот и платниот биланс на 

земјата и на платнобилансната положба на репуб-
ликите и автономните покраини, а во согласност со 
системот на кредитните односи со странство, учесни-
ците н а овој договор ќ е обезбедат приоритет во к о -
ристењето на странски кредити за изградба на 
соодветните капацитети и за производството на чл. 
8 и 9 на овој договор. 

Во согласност со тековната економска политика 
ќе се продолжи со ослободување од обврската за 
полагање депозит на странски кредити за увоз н а 
опрема и на ф и н а н с и с к и кредити за п л а ќ а њ е во 
зем јата в о договорените р а м к и н а разво јот на оваа 
дејност. 

Разво јот на производството на неметали, покра ј 
царините и другите увозни давачки, ќ е се штити и 
со други мерки во системот на економските односи 
со странство. 
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Во системот на економските односи со странство 
ќе се утврдат условите за стекнувала и располагање 
со девизи со кои ќе се обезбеди отплатување на де-
визните средства вложени во оваа дејност. 

Член 18 
Републиките и автономните покраини се соглас-

ни, со мерките на економската политика и со други 
мерки во рамките на своите права и обврски, да 
го стимулираат развојот на производството на не-
метали. 

Член 19 
Учесниците на овој договор се согласни, во 

согласност со системот и со политиката на развојот, 
да поттикнуваат односно да преземаат мерки, заин-
тересираните организации на здружен труд да склу-
чат самоуправни спогодби со кои ќе (го [уредат (пра-
шањето на здружувањето на труд и средства, 
цените на производите и другите услови за размена, 
о п т и м а л н о г учество на домашната машинотрадба 
под конкурентни услови во изградбата на договоре-
ните капацитети, како и други прашања чие реша-
вање е неопходно заради остварување на заеднички-
те цели и интереси утврдени со овој договор. 

Учесниците на овој договор се согласни дека 
погодностите предвидени со овој договор можат да 
ги користат само оние организации на здружен 
труд што ќе склучат самоуправни спогодби што се 
предвидени со овој договор и други самоуправни 
спогодби што се вклучуваат заради спроведување 
на овој договор. 

Член 20 
Републиките и автономните покраини се соглас-

ни, по потреба, во согласност со своите уставни 
овластувања, да пропишат задолжително здру-
жување на дел од средствата на организациите на 
здружен труд за остварување на заедничките инте-
реси и цели утврдени со овој договор. 

Член 21 
Учесниците на овој договор ќе ги поттикнуваат 

заинтересираните организации н а здружен труд, 
производителите и потрошувачите .на руда, со са-
моуправни спогодби да се договорат за условите за 
снабдување со руда, како и за заедничките вложу-
вања во развојот на рудниците. 

Член 22 
Учесниците на овој договор ќе настојуваат при 

изградбата на нови капацитети и реконструкции и 
работа на постојните капацитети да се применуваат 
мерки за зачувување и развој на природните и со 
труд создадените вредности на човековата средина 
и спречување на загадување на воздухот, почвата, 
водата, морето и др. 

Член 23 
Учесниците на овој договор се обврзуваат дека 

ќе организираат следење на остварува[њето на заед-
ничките интереси и цели утврдени со овој договор 
и дека меѓусебно ќ е се известуваат за состојбата и 
проблемите во спроведувањето на овој договор. 

VI. Други одредби 

Член 24 
Секој учесник на овој договор може да даде 

иницијатива за повторно разгледување на праша-
њата и односите што се предмет на овој договор, 
нако и за негова измена. 

Член 25 
Овој договор е потпишан од страна на претстав-

ници на Сојузниот извршен совет, на извршните 
совети на републиките и извршните оовети на авто-
номните покрили, во соодветен број идентични при-
мероци што се сметаат за автентични текстови. 

З а Сојузниот извршен совет 
претседател на Сојузниот 

комитет за енергетика и 
индустрија, 

Душан Илиевиќ, е. р. 

За Извршниот совет на 
Собранието на СР Босна и 

Херцеговина 
републички секретар за 

стопанство, 
Владо Мијатовић, е. р. 

З а Извршниот совет на 
Собранието на СР Македонија 

републички секретар за 
индустрија и трговија, 

Стојан Маткалиев, е. р. 

За Извршниот совет на 
Собранието к а СР Словенија 

републички секретар за 
индустрија, 

Иво Клеменчич, е. р. 

За Извршниот совет на 
Собранието на СР Србија 

републички секретар за 
стопанство, 

Крста Јовановиќ, е. р. 
За Извршниот совет на 
Сабором на СР Хрватска 
републички секретар за 
енергетика, индустрија и 

занаетчиство, 
Иво Баутовиќ, е. р. 

За Извршниот оовет на 
Собранието на СР Црна.Гора 

републички секретар за 
стопанство, 

Радомир Ганиќ, е. р. 

За Извршниот совет на 
Собранието на САП 

Војводина 
покраински секретар за 

стопанство, 
Бошко Тодоровић е. р. 
За Извршниот совет на 

Собранието на САП Косово 
покраински секретар за 

стопанство, 
Петар Костиќ, е. р. 

Врз основа на член 286 став 2 точка 1 од Уставот 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија, а во врска со член 109 став 1 од Законот 
за основите на системот на општественото плани-
рање и за општествениот план на Југославија и 
согласноста на собранијата на републиките и на 
собранијата на автономните покраини, Собранието 
на СФРЈ , на седницата на Соборот на републиките 
и покраините од 24 декември 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ОСНОВИ-
ТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА ЈУГОСЛА-
ВИЈА ЗА РАЗВОЈ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА НЕ 
МЕТАЛИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА 

1. Се потврдува Договорот за основите на Оп-
штествениот план на Југославија за развој на про-
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изводството на неметали во периодот од 1976 до 1980 
година, што го склучија Сојузниот извршен совет, 
извршните совети на собранијата на републиките 
и извршните совети на собранијата на автономните 
покраини, и го потврдија собранијата на сите репуб-
лики и автономни покраини. 

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

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 399 
24 декември 1976 година 

Белград 
Претседател 

на Собранието на СФРЈ, • 
Киро Глигоров, е. р. 

Претседател 
на Соборот 

на републиките и 
покраините, 

Зоран Полин, е. р. 

852. 
Врз основа на чл. 101, 106, 108, 109 и 127 од З а -

конот за основите на системот на општественото 
планирање и за општествениот план на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ" , бр. ,6/76) Сојузниот из -
вршен совет, Извршниот совет на Собранието на СР 
Босна и Херцеговина, Извршниот совет на Собра-
нието на СР Македонија, Извршниот совет на Со-
бранието на СР Словенија, Извршниот совет на 
Собранието на СР Србија, Извршниот совет на Са-
борот на СР Хрватска, Извршниот совет на Собра-
нието на СР Црна Гора, Извршниот совет на Собра-
нието на САП Војводина и Извршниот совет на Со-
бранието на САП Косово склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА ОСНОВИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА 
ЈУГОСЛАВИЈА ЗА РАЗВОЈ НА МАШИНОГРАД-
БАТА И БРОДОГРАДБАТА ВО ПЕРИОД ОД 1976 

ДО 1980 ГОДИНА 

I. Општи одредби 

Член 1 
Тргнувајќи од досега спроведеното самоуправно 

спогодување и договарање за основите на плановите 
на републиките и автономните покраини, учесни-
ците на овој договор ги утврдуваат заедничките ин-
тереси и цели што треба да се остварат во развојот 
па селекционираното производство на машиноград-
бата и брод ©градбата во периодот од 1976 до 1980 
година, како и насоките и рамките за преземање 
мерки на економската политика и други мерки од 
страна на органите на федерацијата на републики-
те и автономните покраини за остварување на тие 
интереси и цели. . 

Член 2 
Покрај мерките предвидени со овој договор 

учесниците на овој договор се согласни, по потреба, 
во рамките на своите права и должности да презе-
маат и други мерки за спроведување на овој до-
говор. 

II. Заеднички интереси, цели и политика на раз-
војот 

Член 3 
Учесниците на овој договор, согласно со член 

1 на овој договор, оценуваат дека постојат следните 

заеднички интереси на развојот на селекционира-
ното производство на машиноградбата и бродоград-
бата, и тоа: 

1) побрзо и порамноправно вклучување во меѓу-
народната поделба на трудот при поголема супсти-
туција на увозот и зголемување на извозот на оп-
I ема и бродови, а посебно во земјите во развој ; 

2) побрзо осамостојување на домашната маши-
ноградба и бродоградба од увозната техника и тех-
нологија, како и преструктуирање, а особено со 
побрз развој на кооперирачката индустрија заради 
рационално користење на сопствените кадри и 
знаења, капацитетите и на други домашни извори; 

3) позначително придонесување за побрз развој 
на дејностите што се од посебно значење за реали-
зација на договорената политика на вкупниот раз -
вој на земјата; 

4) јакнење на одбранбената способност на зем-
јата. 

Член 4 
Заради обезбедување на заедничките интереси, 

а имајќи ја предвид договорената долгорочна по-
литика на развојот до 1985 година, заеднички цели 
во развојот на селекционираното производство на 
машиноградбата и бродоградбата до 1980 година се: 

1) рационална супституција на увозот на опрема 
и бродови и обезбедување на извозот, така што 
учеството на домашната опрема и бродови во вкуп-
ната потрошувачка во 1980 година треба да достиг-
не ниво од околу 60%, а извозот на опрема и бро-
дови, особено на опрема за енергетиката, металур-
г а ата и суровинските дејности, вкупно да расте по 
стапка од околу 8°/о годишно; 

2) рационален и побрз развој на дејностите што 
се од посебно значење за реализација на договоре-
ната политика на вкупниот развој на земјата, со 
тоа што учеството на селекционираното производ-
ство на машиноградбата и бродоградбата во нив-
ното опремување постојано да расте; 

3) осамостојување и преструктуирање и побрз 
развој на кооперирачката индустрија во рамките на 
машиноградбата и бродоградбата, со што рационал-
но ќе се намали увозот на компоненти, ќе се овоз-
можи производството на тешка машиноградба и ќе 
се оспособат домашната машиноградба и бродоград-
ба рамноправно да се вклучуваат во меѓународ-
ната поделба на трудот, со цената и со другите 
карактеристики на производите вклучува јќи ги 
и мерките за заштита, да бидат конкурентни на 
домашниот пазар и да обезбедат рационален извоз 
и рационална супституција на увозот; 

4) придонес за економска стабилизација на сто-
панството со користење на сопствениот развој и на 
соодветните научни, технички и технолошки соз-
нанија, со заштита на човековата средина и со при-
мена на чисти технологии, така што домашната ма-
шиноградба и бродоградба да можат да влијаат врз 
тековите на рационалното штедење на стопанството 
во целост. 

Член 5 
Во политиката на развојот на селекционираното 

производство на машиноградбата и бродоградбата се 
тргнува од следното: 

1) дека основни носители на активностите за 
остварување на договорениот развој на таа дејност 
се организациите на здружен труд од областа на 
машиноградбата и бродоградбата; 

2) дека за развојот на таа дејност се заинтере-
сирани и други организации на здружен труд чи ј 
развој зависи од производството на машиноград-
бата и бродоградбата; 

3) дека за развојот на таа дејност се заинтере-
сирани федерацијата, републиките, автономните по-
краини и општините; 

4) дека договорениот развој на таа дејност може 
ефикасно да се обезбеди само со меѓусебно поврзу-
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вање и усогласување на мерките на сите носители 
на соодветни активности. 

Политиката на развојот на селекционираното 
производство на машиноградбата и бродоградбата 
тргнува од единственоста на стопанскиот систем, со 
тоа што заедничките интереси и цели во нејзинот 
развој да се остваруваат со: 

1) меѓусебните односи на организациите на здру-
жен труд; 

2) зголемување на вкупниот општествен доход; 
3) мерките на економската политика и со други 

мерки за поттикнување на тој развој ; 
4) самоуправно спогодување на организациите 

на здружен труд и на другите самоуправни орга-
низации и заедници, со кои ќе се обезбеди усогла-
сено остварување на заедничките интереси и цели; 

5) усогласување на програмите за развој и со 
измена на структурата на производството заради 
преориентација и со оспособување за обезбедување 
комплетни постапки и изработка на комплетни 
постројки; 

6) усогласување на програмите за развој на ф и -
нално кооперирачко производство на машиноград-
бата и бродоградбата; 

7) усогласување на програмите на тој развој со 
развојот на другите дејности, а посебно со развојот 
на дејностите што се од посебно значење за реали-
зација на договорената политика на вкупниот раз -
вој на земјата; 

8) развивање на долгорочна и постојана меѓу-
себна зависност со производителите на суровини за 
машиноградбата и бродоградбата и со потрошувачи-
i e ва производите на машиноградбата и бродоград-
бата при рационална поделба на трудот и здружу-
вање на средства; 

9) развој на рационален техничко-технолошки 
прогрес, така што со производството на машино-
градбата и бродоградбата, преку чисти технологии, 
да се обезбедува поефикасно искористување на су-
ровините, енергијата и храната и да се обезбедува 
заштита на човековата средина, а помалку да се 
нарушуваат природните текови; 

10) рационална замена на увозни компоненти, 
репродукциони материјали и суровини од домаш-
ното производство; 

11) висок степен на преработка во производство-
то на опрема, со зголемување на учеството на ж и -
виот труд, а посебно на творечкиот труд; 

12) интензивирање на истражувачко-развојните 
активности заради намалување на техничката и 
технолошката зависност од странство и со изнаоѓа-
ње и развој на сопствени техничко-технолошки ре-
шенија со кои се обезбедуваат специфични процеси 
на експлоатација и преработка на домашни извори; 

13) усогласување и поврзување на производстве-
ните, техничко-технолошките и пазарните актив-
ности за заедничко настапување на странските па-
зари, а посебно заради воспоставување на долгороч-
но насочена рационална поделба на трудот, специ-
јализација и кооперација во земјата и со стран-
ство; 

14) политиката на вработеноста, водејќи сметка 
и за враќање на привремено вработените во стран-
ство; 

15) договори за формирање на тра јни извори 
на дел од средствата за кредитирање на пласманот 
на опрема и бродови; 

16) давање приоритет при увозот на опремата 
на оној странски испорачувач кој обезбедува мак-
симално учество и соработка со домашната машино-
1радба и бродоградба, со критериумите од овој до-
говор. 

Член 6 
Учесниците на овој договор оценуваат дека, врз 

основа на утврдените заеднички интереси, цели и 

политиката .на развојот од чл. 3, 4 и 5 од овој до-
говор, селекционирано производство на машино-
градбата и бродоградбата треба да биде производ-
ството на : 

1) опрема за енергетиката; 
2) опрема за рударството и градежиштвото; 
3) машини и уреди и постројки за металурги-

јата, базната хемија, прехранбената индустрија и 
селекционирани неметали; 

4) трактори, земјоделски машини, орудија, опре-
ма, уреди и др.; 

5) машини за обработка на метали; 
6) електронска и друга опрема (сметачи, про-

фесионална електроника, опрема за телефонски 
централи, електронски, пневматски и хидраулични 
компоненти и ел.) за системи за автоматизација, 
контрола, регулација, телекомуникации, информи-
рање и управување со процесите на работата; 

7) транспортни средства (стопански, патни и 
шински возила и бродови); 

8) производство од областа на кооперирачката 
индустрија за селекционирано производство на ма-
шиноградбата и бродоградбата (механички, елек-
трични и електронски компоненти, како што се 
агрегати на сила, хидраулична и пневматска опре-
ма, полупроизводи И елементи, потсклопови, скло-
пови и други делови за вградување во сериска и 
поединечна опрема и постројки; 

9) опрема за производство на вооружување и 
воена опрема што ќ е се финансира од други 
извори; 

10) опрема за заштита на човековата средина 
(опрема за собирање и преработка на отпадоци, оп-
рема за намалување на количество на отпадоци и 
загадување и опрема за чиста технологија); 

>11) посебни алати за унапредување на техноло-
гијата и обработката на метали. 

Член 7 
Се оценува дека заеднички интерес во развојот 

на селекционираното производство на машиноград-
бата и бродоградбата е достигањето на стапка на 
растеж на производството од околу 10,5 до 11°/о го-
дишно во периодот од 1976 до 1980 година, со тоа 
што производството на бродоградбата да остане на 
нивото од 1975 година, а што е во согласност со 
потребите на домашниот пазар и зголемување на 
извозот, посебно во земјите во развој. 

Заради остварување на проценетата стапка на 
растежот на производството е потребно да се ре-
конструираат, доградат и изградат соодветни капа-
цитети во вредност од околу 18,0 милијарди динари, 
од што околу 8,0 милијарди во капацитети на коо-
перирачката индустрија, тргнувајќи пред се од за -
почнатите капацитети во претходниот период, од 
состојбата на подготовките за изградба на нови к а -
пацитети, подобро користење на постојните капа -
цитети како и од капацитетите чија изградба поч-
нува во периодот од 1976 до 1980 година, а продол-
ж у в а по 1980 година. 

III. Развој на производството и потрошувачката 

Член 8 
Учесниците на овој договор оценуваат дека во 

периодот од 1976 до 1980 година потрошувачката на 
опрема и бродови во Југославија ќе расте во со-
гласност со стопанските инвестиции; дека увозот на 
опрема и бродови ќе расте побавно и дека тоа ќе 
обезбеди поголем простор за учество на домашното 
производство во потрошувачката во Југославија; 
како и дека потрошувачката на опрема и бродови 
во дејностите што се од посебно значење за реали-
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зација на договорената политика на вкупниот раз-
вој на земјата ќе расте побрзо од вкупната потро-
шувачка. 

Член 9 
Тргнувајќи од домашните потреби и од можнос-

тите за извоз, учесниците на овој договор оцену-
ваат дека во рамките на просечната стапка на рас-
тежот селекционираното производство на машино-
градбата може да расте по просечна годишна стапка 
од 12°/о до 13%, а дека производството на бродови 
ќе остане на нивото на производството од 1975 го-
дина. 

Член 10 
Учесниците на овој договор оценуваат дека 

остварувањето на заедничките интереси и цели од 
чл. 3 и 4 на овој договор се заснова, пред се, врз 
преструктуирање, специјализација и кооперација 
на производството на опрема и врз компонентите 
внатре во селекционираната машиноградба и бро-
доградба и врз порационално користење на постој-
ните капацитети, со што поголемо користење на 
домашната развојна работа. Во таа смисла инвести-
рањето ќе се насочи првенствено кон модернизаци-
ја, "усогласување и проширување на постојните 
капацитети, како и кон изградба на капацитети што 
ги дополнуваат капацитетите за финализација со 
нови производи и технологии и кои претставуваат 
услов за порационално користење на постојните к а -
пацитети. Тоа значи дека треба да се вложува во 
зголемувањето на капацитетите ДУПИ кога користе-
њето на постој пите и преструктуираните капаци-
тети ќе биде околу 80%. 

Првенство при инвестирањето треба да имаат 
оние капацитети кои, исполнувајќи ги.условите од 
став 1 на овој член, обезбедуваат: 

1) рационална поделба на трудот, специјализа-
ција и кооперација; 

2) производство засновано претежно врз домаш-
ни извори, кое рационално го заменува увозот; 

3) производство кое со цената и со другите к а -
рактеристики на производите ги задоволува односи-
те што за производите на тоа техничко и техно-
лошко ниво се важечки во светот: 

4) развој на капацитетите на кооперирачката 
индустрија. 

IV. Финансирање на развојот 

Член 11 
Учесниците на овој договор оценуваат дека 

средствата за изградба на капацитетите, предвидени 
во член 7 на овој договор ќе се обезбедуваат: 

1) од сопствени средства на организацијата на 
здружен труд што изградува капацитети; 

. 2) со здружување средства на заинтересираните 
организации на здружен труд; 

3) со насочување средства од деловните банки; 
4) од странски заеми и кредити; 
5) по потреба, со задолжително здружување 

средства на организациите на здружен труд. 

V. Мерки на економската политика и други мерки 
за спроведување на овој договор 

Член 12 
Учесниците на овој договор се согласни со сво-

јата активност, во согласност со важечките закони 
и со политиката на економскиот и социјалниот раз-
вој на Југославија, да ги насочуваат и поттикнуваат: 

1) јакнењето на акумулативната и репродуктив-
ната способност на организациите на здружен труд 
во областа на производството на машиноградбата и 
бродоградбата; 

2) создавањето на услови за побрзо здружување 
на труд и средства и поповолни услови за финанси-
рање на тој развој ; 

3) обезбедувањето на рамноправна положба на 
машиноградбата и бродоградбата во политиката на 
економските односи со странство и во политиката на 
задолжувањето во странство. 

Учесниците на овој договор сметаат, дека врз 
економски оправдани основи ќе ое создаваат усло-
ви за долгорочно поврзување на производителите 
и потрошувачите во самоуправните интересни заед-
ници, како и преку други форми на соработка, за -
ради здружување на труд и средства; 

4) со мерките на економската политика од стра-
на на органите на федерацијата, на републиките и 
автономните покраини да се предвидат поволни 
услови за вложување во развој на селекционира-
ната машиноградба и бродоградба. 

Член 13 
Учесниците на овој договор со мерки во рамките 

на своја надлежност ќе иницираат и ќе го поттик-
нуваат здружувањето на труд и средства за дого-
ворениот развој на машиноградбата и бродоградба-
та, со тоа што и со спогодби на организациите на 
здружен труд во рамките на деловните банки и 
други финансиски институции, дел од средствата 
на кредитниот потенцијал на банките да се насо-
чува за инвестиции во тој развој. 

Член 14 у 

Републиките и автономните покраини се соглас-
ни, органите на федерацијата, во рамките на своите 
права и обврски, да обезбедат царински контингенти 
за увоз на специфична опрема, во согласност со 
критериумите на тековната економска политика, 
што Сојузниот извршен совет ја утврдува согласно 
со член 49 од Царинскиот закон, во спогодба со 
републиките и автономните покраини. 

Со царински контингенти, во смисла на став 1 
на овој член, ќе се опфати увозот на специфична 
опрема само за она производство и капацитети за 
производството што се опфатени со овој договор, 
со тоа што бенефицирањето ќе се однесува само 
на онаа специфична опрема што не се произведува 
во Југославија, а врз основа на посебна самоуправ-
на спогодба помеѓу домашните производители на 
опрема и корисниците. 

Со политиката на царинските контингенти и со 
политиката на царинската заштита ќе се обезбеди 
рационална заштита на домашното производство во 
01 а а дејност. 

Обемот и условите на увозот на специфична 
спрема од став 2 на овој член ќе се усогласуваат со 
платнобилансните можности на земјата. 

Член 15 
Во рамките на девизниот и платниот биланс на 

земјата, како и на платнобилансната положба на 
републиките и автономните покраини, а во соглас-
ност со системот на кредитните односи со странство, 
учесниците на овој договор ќе обезбедат приоритет 
во користењето на странски кредити за изградба на 
капацитетите предвидени со овој договор. 

Во согласност со тековната економска политика 
ќе се продолжи со ослободување од обврската за 
полагање депозит на странски кредити за плаќање 
во земјата во договорените рамки на развојот на 
оваа лесност. 

Развојот на мапшноградбата и бродоградбата ќе 
се штити и со други мерки во системот на економ-
ските односи со странство. 
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Во системот на економските односи со странство 
ќе се утврдат услови за стекнување и располагање 
со девизи со кои ќе се обезбеди отплатување на 
девизните средства вложени во оваа дејност. 

Член 16 
Организациите на здружен труд, врз основа на 

овој договор и под условите предвидени во член 21 
на овој договор, ќе реализираат увоз на опрема од 
поголема вредност врз основа на одредбите на Зако-
нот за девизно работење и на Законот за кредитните 
работи со странство. 

Учесниците на овој договор се согласни, увоз-
ниците на опрема за извршување на целите и за -
дачите од овој договор да обезбедат и обврска на 
странските испорачувачи на опрема, во износи што 
ќе се утврдуваат при склучувањето на договори за 
увоз на опрема, да предвидат определен обем на 
увоз на југословенски стоки и услуги. Тоа би бил 
и услов за користење на погодностите предвидени со 
овој договор. 

Извозот на стоки во смисла на став 2 од овој 
член ќе се утврдува спогодбено помеѓу домашните 
инвеститори и производители на опрема и други 
стоки. 

Член 17 
Учесниците на овој договор се согласни, орга-

ните на федерацијата, во рамките на своите права 
и должности, да можат да преземаат и посебни 
мерки специфични за развојот на селекционира-
ната машиноградба и бродоградба, како што се: 

1) создавање на услови и поттикнување со ца-
рински и други мерки на развојот на рамноправна 
долгорочна производствена кооперација и трансфер 
на техника и технологија со странство, чии основи 
ќе бидат задолжителност на сопствениот развој, на-
бавка на најнова техника и технологија, обука и 
усовршување на кадри, настап и соработка на трети 
пазари, а посебно во земјите во развој и ел.; 

2) поттикнување на извозот на производи од 
повисок степен на преработка од областа на маши-
ноградбата и бродоградбата во кои е поголемо 
учеството на домашни суровини и труд, како и на 
оние производи со кои се остваруваат поголеми 
нето-девизни ефекти; 

3) вонцаринска заштита што ќе се заснова врз: 
— задолжителна постапка на јавно наддавање 

за набавка на опрема и бродови при што предност 
ќе има домашната машиноградба и бродоградба под 
конкурентни услови; 

— задолжително учество на домашната маши-
ноградба и бродоградба во заемни испораки на оп-
рема и бродови (при увоз на опрема и бродови), 
согласно со самоуправните спогодби; 

— заштита на човековата средина; 
— заштита на квалитетот на производите; 
— типизација, унификација и стандардизаци-

ја и др., што се утврдуваат со спогодба или со 
пропис. 

Член 18 
Заради зголемување на конкурентната способ-

FOCT на селекционираната машиноградба и бродо-
градба на домашниот и странскиот, пазар, заради 
побрз развој на другите дејности што се од посеб-
но значење за реализацијата на долгорочната поли-
тика на вкупниот развој на земјата и заради подо-
бро користење на капацитетите, учесниците на овој 
договор се согласни, во согласност со член 5 на овој 
договор, со посебни договори да ги утврдат обемот и 
изворите на средствата за кредитирање на пласма-
нот на опрема и бродови во Југославија и странство, 
а кои ќе бидат склучени до крајот на Ш 6 година. 

Член 19 
Републиките и автономните покраини се соглас-

ни, со мерки на економската политика и со други 
мерки од рамките на своите права и обврски да го 
стимулираат развојот на селекционираната маши-
ноградба и бродоградба. 

Член 20 
Учесниците на овој договор ќе настојуваат при 

изградбата на нови капацитети и реконструкции и 
работата на постојните капацитети, да се примену-
ваат мерките за зачувување и развој на природните 
и со труд создадените вредности на човековата сред-
ина и за спречување на загадување на воздухот, 
почвата, водата, морето и др. 

Член 21 
Учесниците на овој договор се согласни, во со-

гласност со системот и политиката на развој на се-
л е к ц и о н о аното производство на машиноградбата и 
бродоградбата, да поттикнуваат, односно да презе-
маат мерки, заинтересираните организации на здру-
ж е н труд да склучуваат самоуправни спогодби со 
кои ќе ги уредат прашањето на развојот и зголе-
мувањето на капацитетите, како и здружувањето 
на труд и средства, цените на производите и дру-
гите услови на размена, оптималното учество на до-
машната машиноградба под конкурентни услови во 
изградбата на договорените капацитети, како и дру-
ги прашања чие решавање е неопходно заради ос-
тварување на заедничките цели и интереси утврдени 
со овој договор. 

Учесниците на овој договор се согласни дека по-
годностите предвидени со овој договор можат да ги 
користат само оние организации на здружен труд 
што ќе склучат самоуправни спогодби што се пред-
видени со овој договор и други самоуправни спогод-
би што се склучуваат заради спроведување на овој 
договор. 

Член 22 
Републиките и автономните покраини се соглас-

ни да ги поттикнуваат, односно да преземаат мерки 
заинтересираните организации на здружен труд да 
ја спроведат постапката за склучување на самоуп-
равни спогодби со кои ќе се регулираат поделбата 
иа трудот, 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 , од-
носите со истражувачко-развојните и со други орга-
низации, кои можат и треба да обезбедат побрз раз -
вој на техниката и технологијата, како и развој на 
сопствена техника и технолошка база. 

Член 23 
Учесниците на овој договор се обврзуваат да 

организираат следење на остварувањето на заеднич-
ките интереси и цели утврдени со овој договор, и 
дека меѓусебно ќ е ' се известуваат за состојбата и 
проблемите ЕО Спроведувањето на овој договор. 

VI. Други одредби 

Член 24 
Секој учесник на овој договор може да даде 

иницијатива за повторно разгледување на праша-
њата и односите што се предмет на овој договор, 
како и за негова измена. 

Член 25 
Овој договор е потпишан од страна на претстав-

ниците на Сојузниот извршен совет, на извршните 
совети на републиките и извршните совети на ав-
тономните покраини, во соодветен број идентични 
примероци кои се сметаат како автентични текстови. 
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За Сојузниот извршен совет 
претседател на Сојузниот комитет 

за енергетика и индустрија, 
Душан Илиеви^, е. р. 

Извршниот совет на Собранието 
на СР Босна и Херцеговина 

републички секретар за 
стопанство. 

Владо Мијатовић е. Р-

Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија 

републички секретар за 
индустрија и трговија, 
Стојан Маткалиев, е. р. 

Извршниот совет на Собранието 
на СР Словенија 

републички секретар за 
индустрија, 

Иво Клеменчич, е. р. 

Извршниот совет на Собранието 
на СР Србија 

републички секретар за 
стопанство, 

Крста Јовановиќ, е. р. 

З а Извршниот совет на Саборот 
на СР Хрватска 

републички секретар за енергетика, 
индустрија и занаетчиство. 

Иво Баутовиќ, е. р. 

Извршниот совет на Собранието 
на СР Црна Гора 

републички секретар за 
стопанство. 

Радомир Ганиќ, е. р. 

Извршниот совет на Собранието 
на САП Војводина 

покраински секретар за 
стопанство. 

Бошко Тодоровић е. р. 

Извршниот совет на Собранието 
на САП Косово 

покраински секретар за 
стопанство, 

Петар Костиќ, е. р. 

Врз основа на член 286 став 2 точ^а 1 од Уставот 
на Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, а во врска со член 109 став 1 од Законот за 
основите на системот на општественото планирање 
и за општествениот план на Југославија и соглас-
носта на собранијата на републиките и на собрани-
јата на автономните покраини, Собранието на СФРЈ, 
на седницата на Соборот на републиките и покра-
ините од 24 декември 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ОСНОВИ-
ТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА ЈУГОСЛА-
ВИЈА ЗА РАЗВОЈ НА МАШИНОГ?АДБАТА И 
БРОДОГРАДБАТА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 

1980 ГОДИНА 

1. Се потврдува Договорот за основите на Оп-
штествениот план на Југославија за развој на маши-
ноградбата и бродоградбата во периодот од 1976 до 

1980 година, што го склучија Сојузниот извршен 
совет, извршните совети на собранијата на републи-
ките и извршните совети на собранијата на автоном-
ните покраини, и го потврдија собранијата на сите 
републики и автономни покраини. 

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

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 395 
24 декември 1976 година 

Белград 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот 

на републиките и 
покраините, 

Зоран Полин, е. р. 

853. 
Врз основа на чл. 101, 106. 108, 109 и 127 од З а -

конот за основите на системот на општественото пла-
нирање и за општествениот план на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ" , бр. 6/70), Сојузниот извр-
шен совет. Извршниот совет на Собранието ич СР 
Босна и Херцеговина, Извршниот совет на Собра-
нието на СР Македонија, Извршниот совет на Со-
бранието на СР Словенија, Извршниот совет на Со-
бранието на СР Србија, Извршниот совет на Сабо-
рот на СР Хрватска, Извршниот совет на Собрание-
нието на СР Црна Гора, Извршниот совет на Собра-
нието на САП Boiволина и Извршниот совет на Со-
бранието на САП Косово, склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА ОСНОВИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА 
ЈУГОСЛАВИЈА З А РАЗВОЈ НА ЈУГОСЛОВЕН-
СКИТЕ Ж Е Л Е З Н И Ц И ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 

1980 ГОДИНА 

Член 1 
Поаѓајќи од спроведеното самоуправно спогоду-

вање и договарање на организациите на здружен 
труд и на даути организации и заедници, на репуб-
ликите и автономните покраини за основите на пла-
нот, учесниците на овој договор ги утврдуваат за -
едничките интереси и цели што треба да се оства-

рат во развојот на југословенските железници во 
периодот од 1976 до 1980 година. 

Член 2 
Заедничките интереси и цели што треба да се 

остварат во смисла на член 1 од овој договор во ра-
звојот на југословенските железници се: и 

1) оспособување на железницата да го извр-
ши зголемениот планиран обем на превозот во со-
гласност со потребите и барањата на стопанството и 
општеството; 

2) рационализација на системот на превозот; 
3) подобрување на квалитетот на услугите на 

превозот; 
4) натамошно унапредување на безбедноста на 

железничкиот сообраќај; 
5) поцелосно користење на компаративните 

предности на Југославија во транзитот на стоки и 
патници; 

6) обезбедување поадекватно место на железни-
цата во домашниот превоз; 

7) побрз развој на железничкиот сообраќај во 
недоволно развиените републики, посебно во САП 
Косово; 

За 

За 

За 
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8) стандардизација, типизација и унификација 
на опремата на Ј Ж ; 

9) оспособување на железницата од становиште 
на безбедноста и одбранбената способност на Југосла-
вија. 

Член 3 
Учесниците на овај договор оценуваат дека за-

едничките интереси и цели од член 2 на овој до-
говор ќе бидат остварени врз следните развојни ос-
нови: 

1) електрификација на главните железнички 
пруги; 

2) вградување на современи сигнално-сигурнос-
ни и телекомуникациони уреди на главните пруги; 

3) капитален ремонт и реконструкција на желе-
зничките пруги и јазли; 

4) развој на интегрален транспорт; 
5) модернизација на влечните и возните сред-

ства; 
6) типизација, унификација и стандардизација 

на транспортните средства и опремата; 
7) изградба на втор колосек и на нови пруги за-

ради отстранување на тесните грла и комплетира-
ње на постојната железничка мрежа. 

Член 4 
Учесниците на овој договор оценуваат дека про-

сечниот годишен растеж на обемот на превозот во 
железничкиот сообраќај треба да се движи според 
стапка од 6,0% во стоковниот сообраќај, а 1,5% во 
патничкиот сообраќај. Предвидените стапки на рас-
теж се засноваат врз стапката на растежот на вкуп-
ното стопанство на Југославија, врз зголемувањето 
на меѓународниот транзит, предвидените вложува-
ња во развојот на железницата, поголемата деловност 
на железничките транспортни претпријатија и врз 
насочување на превозот на масовни стоки, превоз 
на подолги релации и во меѓународниот сообраќај 
кон железнички сообраќај како општествен рацио-
нален вид на превоз. 

Стапка на растеж на обемот на превозот по же-
лезничките транспортни претпријатија и по репуб-
ликите и автономните покраини: 

ЖТП Белград 0,7 1,0 3,4 5,4 
СР Србија 0,7 1,0 3,7 5,2 
СР Црна Гора 0,6 2,4 5,3 15,0 
САП Војводина 0,7 1,2 2,3 4,8 
САП Косово 0,7 1,2 3,0 5,4 

ЖГ Љубљана 1,0 0,9 3,9 5,9 
ЖТП Сараево 0,9 1,5 8,1 5,8 
ЖТП Скопје 4,2 3,2 13,5 13,6 
ЖТП Загреб 1,0 2,1 5,5 5,4 

Член 5 
Учесниците на овој договор се обврзуваат дека 

во периодот од 1976 до 1980 година, во рамките на 
своите права и обврски, ќе ги остварат условите 
за реализација на плановите за развој на организа-
циите на здружен труд во областа на железничкиот 
сообраќај и оценуваат дека потребните инвестицио-
ни средства за такви вложувања изнесуваат околу 
37.7 милијарди динари, а по одделни републики и 
автономни покраини изнесуваат: 

— во милијарди динари •— 
12,5 ЖТП Белград 

Од тоа: 
СР Србија (потесно подрачје) 
СР Црна Гора 
САП Војводина 
САП Косово 

ЖГ Љубљана 
ЖТП Сараево 
ЖТП Скопје 
ЖТП Загреб 

6,6 
1,0 
3,0 
1,9 

5,8 
6,3 
3,0 

10,1 

СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИОНИТЕ ВЛОЖУВАЊА 

— во мил. дин. 

ИНВЕСТИЦИИ — > 

ВКУПНО 6.600 1.000 3.000 1.900 12.500 5.800 6.300 3.000 10.100 37.700 
1. Електрификациј а 

km/мил. дин. 80 — 288 — 253/368 114/292 239/326 217/217 200 1.403 
2. СС и ТК опрема 760 70 367 1.170 138/2367 1.093 31/665 25/422 1.450 5.997 
3. Реконструкција на пру-

ги и станици 880 — - 635 90 1.605 1.129 595 290 3.140 6.759 
4. Изградба на ранжира 

ни станици 240 30 — - 270 — 366 — — 636 
5. Капитален ремонт на 

пруги (km/мил. дин.) 1.070 380 475 270 666/2195 324/984 236/982 141/250 2.170 6.581 
б. Бозин средства 1.600 т 417 150 2.857 1.000 1.271 496 2.970 8.594 
7. Интегрален транс-

порт 180 20 112 20 332 478 127 110 170 1.210 
8. Други инвестиции 1.150 110 406 200 1.866 824 371 90 — 3.151 
9. Изградба на пруги 6401) — — — 640 — 1.597 1.125 — 3.362 

*) Забелешка: Учества ла ЖТП Белград во финансирањето на изградбата да пругата Чачак 
железничкиот јазол Белград. 

— Пожега и на 
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Член 6 
Учесниците на овој договор ќе го поттикнуваат 

спроведувањето на постапката за склучување на са-
моуправни спогодби помеѓу железничките транспор-
тни организации на здружен труд и организациите 
на здружен труд — корисници на железнички ус-
луги, деловните банки и другите заинтересирани 
организации на здружен труд за обезбедување на 
средства потребни за развој на железничкиот соо-
браќај . 

Во рамките на девизниот и платниот биланс на 
Југославија, како и на платно-билансната положба 
на републиките и автономните покраини, а во со-
гласност со системот на кредитните односи со стран-
ство, ќе се обезбеди приоритет во користењето на 
странските кредити за соодветни капацитети од 
член 5 на овој договор. 

Член 7 
Учесниците на овој договор се согласни со мер-

ните на економската политика и оо други мерки на 
федерацијата, на републиките и автономните по-
краини да се поттикнува развојот на железничкиот 
сообраќај како дејност од заеднички интерес и да се 
обезбеди реализацијата на овој договор, а особено: 

1) со дефинирање на сообраќајната политика и 
со соодветни системски решенија ќе се обезбеди на-
сочување на транспортниот труд кон најрационални 
транспортни капацитети, како и соодветна положба 
на железницата на транспортниот пазар; 

2) со политиката на цените и тарифите ќе и се 
овозможи на железницата поеластично приспособу-
вање кон условите на пазарот; 

3) со кредитно-монетарната политика и со дру-
ги мерки ќе се поттикнува набавката на опрема за 
потребите на железницата од домашни производи-
тели под конкурентни услови; 

4) со соодветно стимулирање на тразитниот 
промет со железница; 

5) со учество е а републиките и автономните по-
краини односно на соодветните самоуправни инте-
ресни заедници во покривањето на дел од трошоците 
на репродукцијата. 

Член 8 
Републиките и автономните покраини се соглас-

ни органите на федерацијата, во смисла на член 49 
од Царинскиот закон, да обезбедат царински кон-
тингенти за увоз на опремата од член 5 на овој до-
говор. 

Со царинските контингенти, во смисла на став 
1 од овој член ќе се опфати увозот на опрема што 
не се произведува во Југославија или на опрема за 
чиј увоз претходно ќе се согласат домашните про-
изводители на опрема, што ќе се утврди со самоуп-
равна спогодба склучена меѓу домашните произво-
дители и организациите на здружен труд на желез ' -
ничкиот сообраќај. 

Член 9 
Учесниците на овој договор се обврзуваат дека, 

во рамките на своите права и обврски, ќе презе-
маат мерки потребни за обезбедување на координа-
т а а помеѓу железничките транспортни претприја-
тија и синхронизираната динамика на изградбата 
на капацитетите. 

Член 10 
Учесниците на овој договор се обврзуваат дека, 

во рамките на своите права и должности, ќе орга-
низираат следење на остварувањето на зедничките 
интереси и цели утврдени со овој договор и меѓу-
себно да се известуваат за состојбата и проблемите 
на спроведување на овој договор. 

Член 11 
Секој учесник на овој договор може да даде 

иницијатива за повторно разгледување на прашања-
та и односите што се предмет на овој договор, како 
и за негова измена, што се врши на начинот и спо-
ред постапката според ко ја и е склучен овој договор. 

Член 12 
Овој договор го потпишаа претставници на Со-

јузниот извршен совет, на извршните совети на ре -
публиките и на извршните совети на автономните 
покраини во соодветен број идентични примероци, 
кои се сметаат како ,автентични текстови. 

За Сојузниот извршен совет, 
Бошко Димитриевиќ е. р. 

член на Советот и претседа-
тел на Сојузниот комитет за 

сообраќај и врски 

За Извршниот совет на Со-
бранието на СР Босна и Хер-

цеговина, 
Кемал Халиловић е. p. 

член на Советот и републи-
чки секретар за сообраќај и 

врски 

З а Извршниот совет на Со-
бранието на СР Македонија, 
Александар Варналиев, е. р. 
член на Советот и републич-
к и секретар за сообраќај и 

врски 

За Извршниот -совет на Со-
бранието на СР Словенија, 

Ливиј Јакопин, с р . 
член на Советот и претседа-
Фел на Републичкиот коми-

тет за сообраќај и врски 

За Извршниот совет на Со-
бранието на СР Србија, 

Зоран Настић, е. p. 
член на Советот и републич-
ки секретар за сообраќај и 

врски 

З а Извршниот совет на Са-
борот на СР Хрватска, 

Никола Грил, е. р. 
член на Советот и републич-
к и секретар за поморство, 

сообраќај и врски « 

За Извршниот совет на Со-
бранието на СР Црна Гора, 

Радомир Гачиќ, е. р. 
член на Советот и републич-
ки секретар за стопанство 

За Извршниот совет на Со-
бранието на САП Војводина, 

Герхард Бурбах, е. р. 
член на Советот и покраин-
ски секретар за сообраќај и 

врски 

За Извршниот совет на Со-
бранието на САП Косово, 
Мустафа Бехлул>и, е. р. 

член на Советот и покраин-
ски секретар за станбено-ко-

мунални работи 
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Врз основа на член 286 став 2 точка 1 од Уста-
вот на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, а во врска со член 109 став 1 од Законот 
за основите на системот на општественото планира-
ње и за општествениот план на Југославија и сог-
ласноста на собранијата на републиките и на собра-
нијата на автономните покраини, Собранието на 
СФРЈ, на седницата ка Соборот на републиките и 
покраините од 24 декември 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ОСНОВИ-
ТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА ЈУГОСЛА-
ВИЈА ЗА РАЗВОЈ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕ-
ЛЕЗНИЦИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГО-

ДИНА 

1. Се потврдува Договорот за основите на Оп-
штествениот план на Југославија за развој на Ју-
гословенските железници во периодот од 1976 до 
1980 година, што го склучија Сојузниот извршен со-
вет, извршните совети на собранијата на републи-
ките и извршните совети на собранијата на авто-
номните покраини, и го потврдија собранијата на 
сите републики и автономни покраини. 

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

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 433 
24 декември 1976 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републики-

те и покраините, 
Зоран Полин, е. р. 

854. 

Врз основа на чд. 101, 106, 108, 109 и 127 од За-
конот за основите на системот на општественото пла-
нирање и за општествениот план на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 6/76), Сојузниот извр-
шен совет. Извршниот совет на Собранието ИР СР 
Босна и Херцеговина, Извршниот совет на Собра-
нието на СР Македонија, Извршниот совет на Со-
бранието на СР Словенија, Извршниот совет на Со-
бранието на СР Србија, Извршниот совет еа Сабо-
рот на СР Хрватска, Извршниот совет на Собрание-
нието на СР Црна Гора, Извршниот совет на Собра-
нието на САП Војводина и Извршниот совет на Со-
бранието на САП Косово, склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА ОСНОВИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА 
ЈУГОСЛАВИЈА ЗА РАЗВОЈ НА ПТТ СООБРАКАЈ 

ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА 

Член 1 
Поаѓајќи од спроведеното самоуправно спогоду-

вање и договарање на самоуправните организации и 
заедници, на републиките и автономните покраини 
за основите на планот, учесниците на овој договор 
ги утврдуваат заедничките интереси и цели, што 
треба да се остварат во развојот на ПТТ сообраќај 
во периодот од 1976 до 1980 година. 

Член 2 
Заедничргге интереси и цели во развојот на 

ПТТ сообраќај, а посебно на магистралните и меѓу-
народните ПТТ капацитети, што треба да се оства-
рат во смисла на член 1 од овој договор, се: 

1) развој на магистралните и меѓународните 
ПТТ капацитети; 

2) развој на ПТТ сообраќај побрз од просечниот 
развој на вкупното стопанство заради обезбедување 
поголем степен на задоволување на побарувачката 
за сите видови ПТТ услуги и информативни систе-
ми што се остваруваат со користење на ПТТ капа-
цитети; 

3) поцелосно задоволување на потребите и на 
барањата на општонародната одбрана и општестве-
ната самозаштита и што побрзо оспособување на це-
локупниот систем на ПТТ услуги за поефикасно ко-
ристење и во вонредни услови; 

4) постигање на похармоничен структурен од-
нос во развојот на основната ПТТ мрежа во репуб-
ликите и автономните покраини и во разојот на ма-
гистралните и меѓународните капацитети од заед-
нички интерес заради порационално користење еа 
ПТТ капацитети; 

5) применување на современа техника и техно-
логија и унапредување на организацијата на^рабо-
тата заради зголемување на продуктивноста и ос-
тварување на поквалитетни ПТТ услуги; 

6) максимално ангажирање на домашните про-
изводители на телекомуникациона опрема за развој 
и модернизација на ПТТ сообраќај. 

Член 3 
Заради остварување на целите и политиката на 

развојот на ПТТ сообраќај од член 2 на овој дого-
вор и рационално планирање на развојот на магис-
тралните и на меѓународните ПТТ капацитети од 
заеднички интерес, учесниците на овој договор оце-
нуваат дека стапката на растежот на вкупниот 
ПТТ сообраќај, во периодот од 1976 до 1980 година, 
ќе изнесува 10,2%. 

Во рамките на вкупниот развој на капацитетите 
за ПТТ сообраќај, се оценува дека просечната стап-
ка на растежот по дејностите ќе изнесува: 

1) во поштенскиот сообраќај — 3,7%; 
2) во телеграфскиот сообраќај — 19%; 
3) во телефонскиот сообраќај — 17%. 
Просечната стапка на растежот во наведените 

дејности по републиките и автономните покраини 
во периодот од 1976 до 1980 година би изнесувала: 

1) Босна и Херце-
говина 4,5% 12% 14% 

2) Македонија 5,2% 17% 22% 
3)" Словенија 0,4% 11% 14% 
4) Србија (потесна) 5,4% 19% 17% 
5) Хрватска 3,2% 15% 15% 
6) Црна Гора 4,3% 24% 20% 
7) Војводина 3,2% 18% 16% 
8) Косово 6,2% 53% 21% 

С Ф Р Ј : 3,7% 19% 17% 
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Член 4 
Учесниците на овој договор се обврзуваат дека 

во периодот од 1976 до 1980 година во рамките на 
своите права и обврски, ќе ги остварат условите за 
да се обезбеди просечниот растеж н а ПТТ сообраќај 
од член 3 на овој договор. 

Член 5 
Развојот на магистралните и меѓународните 

ПТТ капацитети од заеднички интерес до 1980 го-
дина, ќе се заснова врз програмираната стапка на 
растежот на основните ПТТ капацитети во плано-
вите на републиките и автономните покраини во 
смисла на чл. 3 и 4 од овој закон. 

Учесниците на овој догвор оценуваат дека е по-
требно во динамиката на изградбата на капацитети-
те од став 1 на овој член првенствено да се довршат 
и пуштат во работа незавршените објекти на маги-
стралните и меѓународните капацитети од Програ-
мата за развој на ПТТ сообраќај за периодот од 
1969 до 1975 година, да се обезбеди нивно максимал-
но користење и навреме да се пристапи кон изград-
ба на нови магистрални и меѓународни капацитети, 
и тоа кон: 

1) проширување на капацитетите на меѓународ-
ните, транзитните и на главните телефонски цен-
трали за соодветен број приклучоци; 

2) изградба на меѓународна телеграфска центра-
ла и изградба или проширување на транзитната и 
јазловната телеграфска централа со соодветен број 
телеграфски канали; 

3) изградба на нова и проширување на по-
стојната мрежа на радиорелејните и на кабелските 
преносни системи со соодветна опрема; 

4) изградба на нови или зголемување на по-
стојните преносни системи за меѓународниот тран-
зитен сообраќај преку Југославија, во согласност со 
меѓународните обврски и новите потреби; 

5) (изградба на подвижни радиотелефонски мре-
ж и во седиштата на републиките и автономните по-
краини и нивно меѓусебно поврзување по должина 
на поважните магистрални сообраќајници; 

6) изградба на ретрансмисиона радиотелеграф-
ска мрежа; 

7) проширување и зголемување на капацитети-
те на мрежата за пренос на податоци за работа со 
поголеми брзини и создавање услови за поврзување 
на електронските сметачки центри во Југославија; 

8) изградба на главни поштенски централи; 
9) проширување на земската сателитска станица. 

Член 6 
Учесниците на овој договор се согласни со раз -

војот на ПТТ сообраќај да се обезбеди техничко-
технолошко единство според Генералниот план за 
развој на ПТТ мрежа во Југославија и меѓусебна 
координација на организациите на здружен труд 
на ПТТ сообраќај и на корисниците на ПТТ услуги 
заради усогласување на динамиката на изградбата 
на одделни капацитети и нивно рационално корис-
тење. 

Член 7 
Учесниците на овој договор оценуваат дека вку-

пните инвестициони вложувања во развојот на ма-
гистралните и на меѓународните капацитети на ПТТ 
сообраќај, во периодот од 1976 до 1980 година ќе из -
несуваат по одделни републики и автономни покра-
ини 5.612 милиони динари, и тоа: 

Република односно 
автономна покраина 

1) СР Босна и Херцеговина 
2) СР Македонија 
3) СР Словенија 
4) СР Србија 
5) СР Хрватска 
6) СР Црна Гора 
7) САП Војводина 
8) САП Косово 

во милиони динари — 

1.300 
237 
313 

1.495 
1.346 

221 
450 
250 

Член 8 
Учесниците на овој договор оценуваат дека ф и -

нансирањето на развојот на ПТТ капацитети ќе се 
обезбеди со: 

1) сопствени средства на организациите на здру-
жен труд на ПТТ сообраќај; 

2) здружени средства на индивидуалните кори-
сници и имателите на функционални системи за 
врски; 

3) насочување на дел од средствата на Поштен-
ската штедилница; 

4) домашни кредити; 
5) странски кредити. 
Средствата по одделни извори од став 1 на овој 

член ќе се утврдат преку самоуправна спо-
годба на организациите на здружен труд од 
ПТТ сообраќај за насочување на сопствените сред-
ства во развој на магистралните и меѓународните 
ПТТ капацитети; преку самоуправна спогодба по-
меѓу организациите на здружен труд на ПТТ соо-
браќај , индивидуалните корисници и имателите на 
функционални системи за врски во рамките на са-
моуправните интересни заедници, како и преку од-
лука на општествено-политичките заедници за на-
сочување на дел од средствата на Поштенската 
штедилница. 

Член 9 
Учесниците на овој договор се согласни со мер-

ки на економската политика и со други мерки на 
федерацијата, на републиките и автономните покра-
ини да го поттикнуваат развојот на ПТТ сообраќај, 
а посебно на магистралните и меѓународните ПТТ 
капацитети и да обезбедат реализација на овој до-
говор, и тоа: 

1) со политиката на цените н а ПТТ услуги во 
согласност со системот на политиката на цените во 
земјата и во рамките на нивните надлежности, к а -
ко и со поеластично приспособување на цените на 
одделни видови овие услуги кон условите на паза-
рот; 

2) со насочување на дел од средствата на ште-
дните влогови к а ј Поштенската штедилница кон 
развој и модернизација на ПТТ капацитети, со тоа 
што тој дел да биде таков што да поттикнува по-
голем интерес на организациите на здружен т р у 
на ПТТ сообраќај во поглед на собирање на сред-
ства на штедење од населението. 

Член 10 
Републиките и автономните покраини се соглас-

ни органите на федерацијата, во смисла на член 49 
од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 
10/76), да обезбедат царински контингенти за увоз 
на опрема од член 5 на овој договор. 

Со царинските контингенти во смисла на став 1 
на овој член, ќе се опфати увоз на опрема што не 
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се произведува во Југославија или на опрема за 
чиј увоз претходно ќе се согласат домашните про-
изводители на опрема, што ќе се утврди со самоуп-
равна спогодба помеѓу домашните производители и 
организациите на здружен труд на ПТТ сообраќај. 

Член 11 
Републиките и автономните покраини се обвр-

зуваат дека, заедно со самоуправните интересни за-
едници, односно со организациите на здружен труд 
на ПТТ сообраќај, ќ е преземаат мерки и ќе созда-
ваат услови за реализација на програмите за маги-
стралните ТТ линии. 

Член 12 
Учесниците на овој договор ќе настојуваат раз-

војот на ПТТ сообраќај да се заснова врз максимал-
ни набавки на опрема на домашната индустрија и 
домашните производители да обезбедуваат конку-
рентни цени, квалитетна и современа опрема и по-
поволни рокови на испорака. 

Член 13 
Учесниците на овој договор ќе настојуваат да 

организираат следење на остварувањето на заед-
ничките (интереси и цели утврдени со овој договор, 
меѓусебно ќе се известуваат за состојбата и за про-
блемите во врска со остварувањето на овој договор, 
и ќе преземаат, во рамките на своите надлежности, 
мерки за негово извршување. 

Член 14 
Овој договор го потпишаа претставници на Со-

јузниот извршен совет, на извршните совети на со-
бранијата на републиките и на извршните совети на 
собранијата на автономните покраини во соодветен 
број идентични примероци, кои се сметаат за автен-
тични текстови. 

Белград, јуни 1976 година 

За Сојузниот 'извршен совет, 
Бошко Димитриевиќ е. р. 

член на Советот и претседа-
тел на Сојузниот комитет за 

сообраќај и врски 

За Извршниот совет на Со-
бранието на СР Босна и Хер-

цеговина, 
Кемал Халиловић е. p. 

член на Советот и републи-
чки секретар за сообраќај и 

врски 

За Извршниот совет на Со-
бранието на СР Македонија, 
Александар Барналиев, е. р. 
член на Советот и републич-
к и секретар за сообраќај и 

врски 

За Извршниот совет на Со-
бранието на СР Словенија, 

Ливиј Јакомин, е. р. 
член на Советот и претседа-
тел на Републичкиот коми-

тет за сообраќај и врски 

За Извршниот совет на Со-
бранието на СР Србија, 

Зоран Настиќ, е. р. 
член на Советот и републич-
ки секретар за сообраќај и 

врски 

За Извршниот совет на Са-
борот на СР Хрватска, 

Никола Грил, е. р. 
член на Советот и републич-
ки секретар за поморство, 

сообраќај и врски 

За Извршниот совет на Со-
бранието на СР Црна Гора, 

Радомир Ѓачиќ, е. р. 
член на Советот и републич-
ки секретар за стопанство 

За Извршниот совет на Со-
бранието на САП Војводина, 

Герхард Бурбах, е. р. 
член на Советот и покраин-
ски секретар за сообраќај и 

врски 

За Извршниот совет на Со-
бранието на САП Косово, 

Мустафа Бехлуљи, е. р. 
член на Советот и покраин-
ски секретар за станбено-ко-

мунални работи 

Врз основа на член 286 став 2 точка 1 од Уста-
вот на Социјалистичка Федеративна Република Ј у -
гославија, а во врска со член 109 став 1 од Законот 
за основите на системот на општественото планира-
ње и за општествениот план на Југославија и со-
гласноста на собранијата на републиките и на со-
бранијата на автономните покраини, Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и 
покраините од 24 декември 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ОСНО-
ВИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА ЈУГО-
СЛАВИЈА ЗА РАЗВОЈ НА ПТТ СООБРАКАЈ ВО 

ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА 

1. Се потврдува Договорот за основите на Оп-
штествениот план на Југославија за развој на ПТТ 
сообраќај во периодот од 1976 до 1980 година, што 
го склучија Сојузниот извршен совет, извршните 
совети на собранијата на републиките и извршните 
совети на собранијата на автономните покраини, и 
го потврдија собранијата на сите републики и 
автономни покраини. 

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

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 400 
24 декември 1976 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републики-

те и покраините, 
Зоран Полип, е. р. 
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855. 

Врз основа на член 124 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, 
Претседателството на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, Собранието на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија, Сојуз-
ниот извршен совет, Централниот комитет на Со-
јузот на комунистите на Југославија, Сојузната 
конференција на Социјалистичкиот сојуз на работ-
ниот народ на Југославија, Советот на Сојузот на 
синдикатите на Југославија, Сојузот на здружени-
јата на борците од Народноослободилетната војна 
на Југославија и Стопанската комора на Југослави-
ја, склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА ОСНОВИТЕ И МЕРИЛАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ И ДРУГИТЕ ПРИМАЊА 

НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ВО ФЕДЕРАЦИЈАТА 

I. Општи одредби 

Член 1 
Со овој општествен договор се утврдуваат ос*-

новите и мерилата за утврдување на личните доходи 
и другите примања на членовите на Претседателс-
твото на СФРЈ и на определени функционери што 
ш избира Собранието на СФРЈ и ним соодветни 
функционери во општествено-политичките и само-
управните организации во федерацијата. 

На начинот утврден со овој општествен договор 
се утврдува листата на функционерите од став 1 на 
овој член, како и листата на другите функционери 
во федерацијата врз кои се применува овој општес-
твен договор. 

Надоместот на личните доходи и другите прима-
ња на делегатите што остваруваат надмест на лич-
ните доходи во Собранието на СФРЈ, се утврдува 
според основите и мерилата определени со општ акт 
од надлежниот собор на Собранието на СФРЈ. 

Член 2 
Потписниците на овој општествен договор (во 

натамошниот текст: потписниците) се согласни: 
— личните доходи на функционерите во феде-

рацијата да се утврдуваат согласно со уставното на-
чело за распределба според трудот, општествено-но-
литичкото значење на функцијата , сложеноста и 
обемот на работите, одговорноста во вршењето на 
функцијата, како и според годините на работниот 
стаж: 

— износот на месечниот личен доход на ф у н к -
цонерите во федерацијата да се утврдува во за -
висност од просечно остварениот личен доход на 
вработените во стопанството на СФРЈ, утврдениот 
коефициент и работниот стаж; 

— износот на месечниот личен дохот на члено-
вите на Советот на федерацијата, ако не оствару-
ваат личен доход во организацијата на здружен 
труд, друга самоуправна организација, заедница 
или во друг орган, или не примаат пензија, да се 
утврдува и во зависност од височината на личниот 
доход што го имале на поранешните функции пред 
изборот за член на Советот на федерацијата, како 
и во зависност, од просечно остварениот личен до-
ход на вработените во стопанството на С Ф Р Ј и ут-
врдениот коефициент. 

Член 3 
Потписниците донесуваат општи акти во соглас-

ност со основите и мерилата утврдени со овој оп-
штествен договор. 

II. Основи и мерила за утврдување на личните до-
ходи на функционерите во федерацијата 

Член 4 
Месечниот износ на личниот дохот на функцио-

нерите се утврдува на тој начин што основицата 
што ќе ја утврди Комисијата за следење на спро-
ведувањето на овој општествен договор (во ната-
мошниот текст: Комисијата) се зголемува со след-
ниве коефициенти: 

— за I група функции од 4,3 до 5,0 
— за II група функции од 3,9 до 4,3 
— за III група функции од 3,5 до 3,9 
— за IV група функции од 3,0 до 3,5 
Комисијата је утврдува основицата од став 1 на 

овој член има јќи го предвид просечно остварениот 
личен доход на вработените во стопанството на 
СФРЈ. 

Член 5 
Комисијата, на предлог од потписниците, ги рас-

поредува функциите во групите на функции од член 
4 на овој општествен договор. 

Распоредот на функциите во групите на ф у н к -
ции извршен во Комисијата е задолжителен за пот-
писниците. 

Потписниците со свои општи акти ќе ги опреде-
лат, во рамките на извршениот распоред на ф у н к -
циите во" групите на функции, коефициентите за 
одделни функции. 

Потписниците се обврзуваат дека на Комисија-
та ќе & го поднесат на претходно усогласување пред-
логот на општиот акт за определување на коефи-
циентите за одделни функции во рамките на ут-
врдените групи на функции, како и секоја негова 
измена или дополнение. Со забелешките на Коми-
сијата што нема да ги прифати подносителот на 
предлогот на општиот акт, задолжително се запоз-
нава надлежното тело на потписниците заради зазе-
мање на став за забелешките на Комисијата и до-
несување на конечна одлука. 

Член 6 
Распонот на коефициентите за утврдување на 

месечниот износ на личниот доход на членовите на 
Советот на федерацијата изнесува од 3,0 до 4,8. 

Месениот износ на личниот доход на членовите 
на Советот на федерацијата го определува Претсе-
дателството на СФРЈ, земајќи го предвид личниот 
доход што го имале пред изборот за член на Сове-
тот на федерацијата и функциите што ги вршеле 
до тогаш. 

Член 7 
Месечниот износ на личниот доход на функцио-

нерите чиишто функции не се утврдуваат во лис-
тата на функционерите во смисла на член 1 став 2 
на овој општествен договор, односно на функцио-
нерите што се поставуваат во органите и организа-
циите во федерацијата, се утврдува со општи акти 
за распоредување на функциите во групите на 
функции и за определување на коефициентите за 
одделни функции што ги донесуваат надлежните 
органи односно тела, во согласност со основите и 
мерилата утврдени со овој општествен договор. 

За општите акти од став 1 на овој член прет-
ходно се усогласуваат ставовите во Комисијата. 

Член 8 
Додека со закон или со друг општ акт не ќе се 

утврдат општествените критериуми за стекнување 
на дел од личниот доход врз основа на минатиот 
труд, тој дел ќе се пресметува така што личниот 
доход утврден според одредбите на чл. 4, 5 и 6 на 
овој општествен договор се зголемува, според вкуп-
ниот работен стаж признат за пензија, за секоја 
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започната година за 0,5%, по наполнети пет години 
работен стаж до со закон утврдениот работен стаж 
признат за пензија. 

Процентот од став 1 на овој член им се зголему-
ва за 0,25% на функционерите — жени што имаат 
повеќе од 25 години работен стаж. 

Член 9 
Заради усогласување на личниот дохот на ф у н к -

ционерите во текот на изборниот, односно мандат-
ниот период со просечниот пораст на личните до-
ходи на вработените во стопанството на СФРЈ Ко-
мисијата го утврдува предлогот за зголемување на 
основицата од член 4 на овој општествен договор, 
најмалку еднаш годишно. 

Во согласност со предлогот на Комисијата пот-
писниците со свои општи акти ја определуваат ви-
сочината на основицата или процентот на зголе-
мувањето на основицата за утврдување на личните 
доходи на функционерите врз основа на претходно 
усогласените ставови во Комисијата. 

Член 10 
На функционер што остварува личен доход во 

организација на здружен труд, во друга самоуправ-
на организација или заедница, односно во орган, му 
припаѓа дел од личниот доход во износ до 40% од 
износот на личниот доход утврден за функцијата 
што ја врши, ако со општиот акт на потписниците 
тоа е предвидено за функционерот што на односната 
функција остварува личен доход. 

Износот на делот од личниот доход од став 1 на 
овој член заедно со износот на месечниот личен до-
ход што функционерот го прима за работа во орга-
низацијата на здружен труд, во друга самоуправна 
организација или заедница, односно во орган, не 
може да биде поголем од износот на личниот доход 
утврден за таа функција . 

Со општ акт на потписниците се утврдува изно-
сот на делот од личниот доход од став 1 на овој 
член. 

Член 11 
Потписниците можат со свои општи акти, во со-

гласност со соодветниот закон, да ги утврдат правата 
на функционерите по престанувањето на функци-
јата. 

III. Други примања на функционерите во федера-
цијата 

Член 12 
Дневницата за службено патување на функцио-

нерот може да изнесува до 10%, а вкупниот износ 
на дневницата со трошоците за ноќевање до 12% од 
просечно остварениот личен доход на вработените 
во стопанството на СФРЈ од претходното полугодие. 

Со општ акт на потписниците се пропишува из -
носот на дневницата и на другите надомести за 
службено патување. 

Дневницата за службено патување во странство 
се определува според посебни прописи. 

Член 13 
На функционерот му припаѓа надомест на тро-

шоците за превозот при службено патување. 
Со општ акт на потписниците можат да се про-

пишат условите под кои може да се користи авто-
мобил во лична сопственост за службени цели, со 
тоа што надоместот за еден поминат километар може 
да изнесува најмногу до 30% од продажната цена 
за еден литар бензин. 

Член 14 
На функционерот кој во Белград нема семеен 

стан му припаѓа надомест на трошоците поради од-

воен живот од семејството, што не може да биде по-
голем од износот на просечно остварениот личен 
доход на вработените во стопанството на СФРЈ во 
претходното полугодие. 
( Со општ акт на потписниците се пропишуваат 
условите под кои на функционерот му припаѓа на-
доместот на трошоците од став 1 на овој член. 

Член 15 
На функционерот му припаѓа надомест на тро-

шоците за селидба од местото на живеење во мес-
тото во кое ја врши функцијата , а по престанува-
њето на функцијата , до местото во кое ќе се пре-
сели. 

Надоместот на трошоците од став 1 на овој член 
се исплатува според сметката на превозникот. 

При селидбата, на функционерот му припаѓа, 
покрај надоместот на трошоците за превоз, и надо-
мест во паушален износ што му одговара на износот 
на неговиот едномесечен личен доход. 

Надоместот на трошоците од ст. 1 и 3 од овој 
член паѓа врз товар на органот, односно организа-
цијата во која функционерот ја врши функцијата . 

Член 16 
На функционерот му припаѓа надомест за ко-

ристење на годишен одмор во износ од 60% од про-
сечно остварениот личен доход на вработените во 
стопанството на СФРЈ во претходната година. 

Со општ акт на потписниците се утврдува из -
носот на надоместот од став 1 на овој член. 

Член 17 
Во случај на остварување на правото на пензија, 

на функционерот му припаѓа испратнина во износ 
на неговиот тримесечен личен доход од денот на 
донесувањето на правосилното решение со кое е ут-
врдена пензијата. 

Член 18 
Во случај на смрт на функционерот, на член на 

неговото семејство, односно на друго лице кое го 
погребало умрениот функционер му припаѓа надо-
мест на име трошоци за погреб во износ на двоме-
сечен личен доход на умрениот функционер. 

IV. Следење на спроведувањето на општествениот 
договор 

Член 19 
За следење на спроведувањето на овој опште-

ствен договор се формира Комисија. 
Комисијата има претседател и определен број 

членови. 
Секој потписник определува по еден член на 

Комисијата и негов заменик. Потписникот чијшто 
претставник е избран за претседател на Комисијата 
определува и еден член на Комисијата. 

Членовите на Комисијата го избираат претсе-
дателот на Комисијата. 

Комисијата има секретар. 
Член 20 

Во рамките на својот делокруг, Комисијата: 
— ја утврдува листата на функционерите од 

член 1 став 2 на овој општествен договор; 
— го следи спроведувањето на овој општествен 

договор и на општите акти што се донесуваат во 
спроведувањето на овој општествен договор и ги из -
вестува потписниците и другите заинтересирани ор-
гани и организации за појавите и проблемите во 
спроведувањето на овој општествен договор; 

— им предлага на потписниците преземање на 
потребните мерки за спроведување на овој општес-
твен договор; 

— им дава стручни упатства и објасненија за 
примена на овој општествен договор и им дава дру-
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га потребна помош во спроведувањето на овој оп-
штествен договор; 

— ги врши и другите работи определени со овој 
општествен договор што ќе ќ ги доверат потписни-
ците. 

Член 21 
Стручните и административните работи за по-

требите на Комисијата ги врши стручната служба 
на Административната комисија на Собранието на 
СФРЈ. 

Средствата за работа на Комисијата се обезбеду-
ваат во рамките на буџетските средства за работа 
на Собранието на СФРЈ. 

V. Преодни и завршни одредби 

Член 22 
Одредбите на чл. 2, 4, 5, 6, 7 и 8 од овој општес-

твен договор што се однесуваат на утврдувањето 
на личниот доход ќе се применуваат од 1 јануари 
1977 година, 

Член 23 
Функционерите чијшто сегашен личен доход е 

поголем од износот на личниот доход утврден врз 
основа на одредбите на овој општествен договор го 
задржуваат тој личен доход. 

Функционерите врз кои се применуваат одред-
бите на овој општествен договор, а што на поранеш-
ната должнрст имале поголем личен доход од лич-
ниот доход што им припаѓа за функцијата што ја 
вршат, го задржуваат тој личен доход. 

Функционерите стекнуваат право на зголемува-
ње на личниот доход од ст. 1 и 2 на овој член кога 
личниот доход утврден за функцијата што ја вршат 
врз основа на одредбите на овој општествен договор 
ќе се изедначи со личниот доход што им се испла-
тува. 

Член 24 
Врз функционерите од член 7 на овој општес-

твен договор се применуваат и одредбите на чл. 8 
до 20 и [чл. 22 и 23 од овој општествен договор. 

Член 25 
Со денот на влегувањето во сила на овој општес-

твен договор престануваат да важат Општествениот 
договор за основите и мерилата за утврдување на 
личните доходи и на другите примања на1 функцио-
нерите во федерацијата и на делегатите во Собра-
нието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ", бр. 28/75) 
и Општествениот договор за основите и мерилата 
за утврдување на личните доходи и на другите при-
мања на функционерите што се именуваат !или наз-
начуваат во сојузните органи и организации („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 64/73 и 1/76). 

Член 26 
Овој општествен договор влегува во сила |кога 

ќе го прифатат мнозинството потписници. 
Овој општествен договор се објавува во „Служ-

бен лист на СФРЈ". 

29 декември 1976 година 
Белград 

Потписници на Општествениот договор: 
За Претседателството на Социјалистичка Феде-

ративна Република Југославија 
член на Претседателството на СФРЈ, 

Фадил Хоџа, е. р. 

За Собранието на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија 

претседател на Собранието на СФРЈ-
Киро Глигоров, е. р. 

За Сојузниот извршен совет 
претседател на Сојузниот извршен 

совет, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

За Централниот комитет на Сојузот на кому-
нистите на Југославија 

секретар на Извршниот комитет на 
Претседателството на ЦК СКЈ, 

Стане Доланц, е. p. 

За Сојузната конференција на Социјалистчкиот 
сојуз, на работниот народ на Југославија 

претседател на Сојузната конферен-
ција на Социјалистичкиот сојуз на 

работниот народ на Југославија, 
Душан Петровиќ, е. р. 

За Советот на Сојузот на синдикатите на Југо-
славија ' 

претседател на Советот на Сојузот на 
синдикатите на Југославија, 

Мика Шпиљак, е. р. 

За Сојузот на здруженијата на борците од На-
родноослободителната војна на Југославија 

претседател на Сојузот на борците од 
Народноослободителната војна на Ју -

гославија, 
Коста Наѓ, е. р. 

За Стопанската комора на Југославија 
претседател на Стопанската комора 

на Југославија, 
Илија Бакиќ, е. р. 

856. 
Врз основа на член 31 став 1 од Законот за 

општествена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА МАКСИМАЛНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЈАГЛЕН И ПРИ-

РОДЕН ГАС 

1. Производител ските организации на здруже-
ниот труд — производители на јаглен можат своите 
постојни продажни цени за сите видови јаглен 
да ги зголемат до 15%, при задржување на постој-
ните услови на продажбата. 

Зголемувањето на цените според став 1 на оваа 
точка не може да се врши за јагленот за термо-
електрани, за кој зголемувањето на цената е веќе 
извршено во 1976 година според важечките прописи. 

2. Производителските организации на здруже-
ниот труд — производители на јаглен што со тер-
моелектраните склучиле долгорочни договори за 
снабдувањето и динамиката на испораката на ја -
глен, можат јагленот да го продаваат по цените од 
тие договори, со тоа што тие цени за јагленот да 
не можат да бидат основ за зголемување на цените 
на. електричната енергија. 

3. Производителските организации на здруже-
ниот труд можат своите постојни продажни цени 
за природен гас да ги зголемат до 15%. 
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Цените од став 1 на оваа точка се подразбираат 
како продажни цени на производителите, односно 
дистрибутерите, при задржување на постојните ус-
лови на продажбата. 

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престануваат да важат Одлуката за макси-
малните цени за јаглен („Службен лист на СФРЈ" , 
бр. 18/75) и Одлуката за максималните цени за 
природен гас („Службен лист на СФРЈ" , бр. 18/75). 

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

Е. п. бр. 1015 
29 декември 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Доброслав &улафиќ, е. p. 

857. 
Врз основа на член 29 став 2 и член 33 став 2 

од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ" , 
бјр. 10/76), член 1 став 2 од Законот за посебната та-
кса на увезени стоки („Службен лист на СФРЈ", бр. 
31/70) и член 1 став 2 од Законот за посебна давач-
ка за израмнување на даночното оптоварување на 
увезените стоки („Службен лист на СФРЈ" , бр. 
22/68), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА И 
УВОЗНИ ДАВАЧКИ И ТАКСИ НА УВОЗОТ НА 

СУРОВА НАФТА 

1. Се ослободува од плаќање царина увозот на 
3,483.000 t. сурова нафта за натамошна преработка 
од тар. број 27.09/1 од Царинската тарифа што го 
вршат организациите на здружениот труд што се 
занимаваат со преработка на нафта, односно што ќе 
се изврши за тие организации. 

2. На увозот на .суровата нафта од точка 1 на 
ова решение нема да се наплатува посебната такса 
пропишана со Одлуката за определување на стоки-
те на кои при увозот се плаќа посебна такса („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 61/75,15/76 и 17/76), давачката 
за царинско евидентирање пропишана со Одлуката 
за височината на давачката за царинско евиденти-
рање („Службен лист на СФРЈ", бр. 35/76) и давач-
ката за израмнување на даночното оптоварување 
пропишана со Одлуката за одредување на стоките 
за кои се плаќа посебна давачка за израмнување 
на даночното алтоватуување на увезените стоки 
(„Службен лист ца СФРЈ", бр. 61/75). 

3. Ова решение се применува на увозот извршен 
во периодот од 1 јули до !31 декември 1976 година. 

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

Е. п. бр. 1006 
20 декември 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

858. 
Врз основа на член 37д став 2 од Законот за 

прометот на стоки и услуги со странство („Службен 
лист на ФНРЈ" , бр. 27/62 и „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
И РАСПРЕДЕЛБА НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА 
КВОТА ЗА УВОЗ НА СТОКИ ЗА ЛИЧНА ПОТРО-

ШУВАЧКА ВО 1976 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за утврдување и расцределба на 
глобалната девизна квота за увоз на сцоки за лична 
потрошувачка во 1976 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 21/76) во точка 1 зборовите: „636,400.000 
динари" се заменуваат со зборовите: „1.176,400.000 
динари". 

2. Во точка 2 во одредбата под 1 зборовите 
„206,400.000 динари" се заменуваат со зборовите: 
„368,400.000 динари", во одредбата под 2 зборовите: 
„51,600.000 динари" — со зборовите: „141,600.000 ди-
нари", а во одредбата под 3 зборовите: „86,000.000 
динари" — со зборовите: „122,000.000 динари". 

3. Во точка 3 зборовите: „68,800.000 динари" се 
заменуваат со зборовите: „140,800.000 динари". 

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

Е. п. бр. 1005 
23 декември 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д -р Берислав Шефер, е. р. 

859. 
Врз основа на член 14 став 3 од Основниот за -

кон за службата за безбедност на пловидбата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/64), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА З А ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА ПЛОВНИТЕ ПАТИШТА ОД МЕЃУ-

НАРОДНО ЗНАЧЕЊЕ 

1. Во Одлуката за определување на пловните 
патишта од меѓународно значење („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 21/65 и 39/75) во точка 6 во одредбата 
под 3 зборовите: „од Осиек" се заменуваат со збо-
ровите: „од речниот километар 198,60". 

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

Е. п. бр. 1014 
29 декември 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател 
Доброслав Кулафиќ. е. р. 
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860. 

Врз основа на член 23 став 1.од Законот за ца -
ринската служба („Службен лист на СФРЈ", бр. 
54/70, 40/73 и 21/74), на предлог од Сојузната управа 
за царини, Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЦАРИНАРНИЦА ВО КРАГУЈ-

ЕВАЦ 

1. Се основа Царинарница во Крагуевац. 
2. Царинарницата во Крагуевац почнува да ра -

боти на 1 јануари 1977 година. 

Е. п. бр. 1004 
23 декември 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател 
д-р Берислав Шефер, е. р. 

А — 3 = 42° 59.4'N, 
В — Ѕ = 42° 56.4'N, 

D = 17° 28.5'Е 
D = 17° 32.8'Е; 

3) зона 1пто го опфаќа морскиот простор во 
Стонски Канал, внатре во спојницата 'ртот Б л а -
ца — место Ж у р о њ а ; 

4) зона што го опфаќа морскиот простор во 
широчина од ЗОО метри кон отворениот дел на бре-
гот на островот Ластово и внатрешните (води поме-
ѓу островот Ластово и островите: Доњи Врховња-
ци, Братин Оток и Мрчара и котлината Скривена 
Лука; 

5) зона (што го опфаќа морскиот појас во широ-
чина од ЗОО метри кон отворениот дел на брегот на 
островот Вис и внатрешните води помеѓу островот 
Вис и островите: Гребен, (Паржан, |Будиковац и 
Равник. 

6) Зона !што го Опфаќа *морскиот појас во ши-
рочина од ЗОО метри, сметајќи од брегот на полуо-
стровот Превлака, ограничена со точките на 'брегот: 

7) зоната (што !го (опфаќа морскиот појас пред 
Бродоремонтниот завод „Сава Ковачевиќ" во Ти-
ват, ограничена со следните точки; 

А — Ѕ = 42° 25.9'N, 
В — Ѕ = 42° 25.8'N, 
С — Ѕ = 42° 26.2'N, 
D — Ѕ = 42° 26.4'N, 

D = 18° 41.8'Е 
D = 18° 41.4'Е 
D = 18° 41.3'Е 
D = 18° 41.5'Е; 

8) зона што го о п ф а ќ а морскиот појас во .широ-
чина од ЗОО метри, сметајќи од брегот на островот 
Палагружа; 

9) зона што го опфаќа морскиот (појас во широ-
чина од ЗОО метри кон јужниот брег на островот 
Брач, од 'ртот Заступ до котлината Фарска, ограни-
чена со точките: 

А — Ѕ = 43° 17.9'N, 
В — Ѕ = 43° 16.2'N, 

D = 16° 27.5'Е 
D = 16° 32.4'Е; 

861. 

Врз основа *на член 65 став !2 од Законот за пре-
минување на државната граница [и |за движење во 
краничниот појас („Службен лист е а СФРЈ" , бр. 
6/73), во согласност со сојузниот секретар за на-
родна одбрана и со претседателот на Сојузниот ко-
митет за сообраќај и врски, сојузниот секретар за 
внатрешни работи издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УСТАНОВУВАЊЕ ЗАБРАНЕТИ ЗОНИ ВО ЈУ-
ГОСЛОВЕНСКИТЕ ВНАТРЕШНИ МОРСКИ ВОДИ 

1. Во југословенските внатрешни морски води 
се установуваат следните забранети зони: 

1) зона што го опфаќа морскиот појас во широ-
чина од 100 метри кон северниот брег на полуос-
тровот Луштица, и тоа помеѓу местата Шпиљице-
-Доњи Крашиќи |и местата Росе — 'рт Добран; 

2) зона Што го опфаќа морскиот појас во широ-
чина од ЗОО метри Кон северниот брег на Мало Мо-
ре (Неретвански (Канал), и тоа од котлината Води-
це до 'ртот Меѓед, ограничена со точките на брегот: 

10) зона во заливот Мала Будава што |го 
опфаќа морскиот простор југозападно од линијата 
чии кра јни точки на копното се обележени со две 
ѕидани пирамиди (44° 53.6'N, 13° 59.1'Е tn 44° 53.8'N, 
13° 59.0'Е); 

11) зона !што го опфаќа Морскиот појас во ши-
рочина од ЗОО метри, сметајќи од брегот на островот 
Голи. 

12) зона што го о п ф а ќ а Фажанскиот К а н а л и 
морскиот простор околу Брионските Острови, огра-
ничена со линијата што ги спојува следните точки: 

1) 'ртот Б а р б а р и н (44° 59.2'N, 13° 44.1'Е); 
2) светлото на гребенот Кабула (44° 56.8'N, 13° 

42,6'Е); 
3) позициите 44° 54.0'N, 13° 43.1'Е; 
4) јужниот 'рт на островот ЈероЛим (44° 53.9'N, 

13° 47.2'Е); 
5) позициите 0,3 !милји во правецот 180° од све-

тилникот Пинида; 
6) 'ртот Кришто (44° 53.5'N, 13° 47.7'Е), потоа 

по западниот брег на Истра од 'ртот Крипгго по 
'ртот Барбарига. 

2. Југословенските бродови 1и чамци можат да 
пловат без ограничување низ зоната од точка 1 под 
4, 5 и 8 на оваа наредба. 

Југословенските бродови и чамци, во сопстве-
ност на лица што имаат живеалиште на подрачјето 
на зоната од точка 1 [под 12 на оваа наредба можат 
да пловат по делот на оваа зона јужно од 'ртот на 
островот Јеролим до светлото на гребенот Кабула 
ограничен со линиите што ата спојуваат следните 
точки: 

1) позиција 44° 53.9'N, 
2) позиција 44° 54.4'N, 
3) позиција 44° 55.4'N, 
4) позиција 44° 56.9'N, 
5) позиција 44° 56.8'N, 

13° 47.2'Е 
13° 47.6'Е 
13° 47.1'Е 
13° 44.7'Е 
13° 42.6'Е 

А — Ѕ = 42° 24.5'N, 
В — Ѕ = 42° 24.5'N, 

D = 18° 30.6'Е 
D = 18° 30.7'Е; 

По исклучок, југословенските бродови и чамци 
што не се во сопственост на лица што имаат ж и -
веалиште на подрачјето на зоната од точка 1 под 
12 на оваа наредба можат да пловат по оваа зона 
само ако добијат одобрение од надлежниот општин -
ски орган. 

Бродовите од Ст. 1 [до 3 (на (оваа точка не смеат 
да се користат з а вршење подводни активности 
(подводно снимање, скицирање на морското дно, 
подводно спелеолошко истражување, (подводен ри-
болов и др.). 

3. Со денот на (влегувањето teo Сила tea оваа на-
редба престанува да в а ж и Наредбата за установу-
вање забранети зони во југословенските внатрешни 
морски своди („Службен |лист (на СФРЈ" , бр. 14/67, 
26/70 и 20/71). 
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4. Оваа наредба влегува во аила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" 

Бр. 288-1-4/31 
8 декември 1976 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за внатрешни работи 

Фрањо Херлевиќ, е. р. 

862. 

Врз основа на член 14 став 4 од Законот за 
Службата на општественото книговодство („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 5/72, 23/72, 33/72, 39/72, 55/72, 
63/72, 71/72 и 60/75), сојузниот секретар за финансии 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УПЛАТУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ НА ОПШТЕ-
СТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ, САМОУП-
РАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ И ФОНДО-

ВИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО -ПОЛИТИЧКИТЕ 
ЗАЕДНИЦИ 

Приходите на општествено-политичките заедни-
ци, самоуправните Интересни заедници 1и фондовите 
на огаптествено-политичките заедници се уплату-
ваат Ца сметките к а ј Службата на општественото 
книговодство, што се определени со оваа наредба. 

I. ПРИХОДИ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ 
ЗАЕДНИЦИ 

1. Даноци ца доход и од личниот доход на 
работниците 

1. Данокот на доход се уплатува: 
1) на сметка бр. 840-1104 — Републички, односно 

покраински данок на доход, од 'стопанството; 
2) на сметка бр. 1840-1125 )— Републички, односно 

покраински данок на доход, од нестопанството; 
3) на вметка бр. 840-1130 i— Општински данок на 

доход, од стопанството; 
4) на сметка бр. 840-1146 1— Општински данок 

на доход, од нестопанството. 
2. Данокот од (личниот доход ice уплатува: 
1) на сметка бр. 840-1200 <— Републички, односно 

покраински данок од личниот доход (од работен од-
нос, од стопанството; 

2) на сметка бр. 840-1216 .— Републички, односно 
покраински ^цанок од личниот доход од работен од-
нос, од нестопанството. 

3) на сметка бр. 840-1221 н - Републички, односно 
покраински данок од личниот доход на работниците 
вработени к а ј трагани што самостојно вршат дејно-
ст и к а ј граѓански правни лица; 

4) на сметка бр. 840-1237 — Општински данок 
од личниот доход од (работен однос, од стопанството; 

5) на сметка бр. 840-1242 — Општински (данок ЈОД 
личниот доход од работен однос, од нестопанството; 

6) на сметка бр. 840-1258 i— Општински данок од 
личниот доход на работниците вработени к а ј гра-
ѓани што самостојно вршат дејност и к а ј граѓански 
правни лица. 

На сметките Под 1 (до 6 став 1 на оваа точка се 
уплатува данокот од личниот доход од работен 
однос од Итрана на обврзниците на тој данок, без 
оглед на ѓгоа дали тој се пресметува според редовна 
или посебна стапка. 

3. Данокот 1од Личниот доход кпто се плаќа во 
паушален износ, се уплатува на сметка бр. 840-1263 
— Данок од ^личниот доход од работен однос, што 
се плаќа bo паушален износ. 

4. Данокот (од личниот Доход од самостојно вр -
шење на дејности, се уплатува: 

1) на сметка бр. 1840-1307 1— Данок од личниот 
доход од самостојно вршење на земјоделска дејност 
(на приходи од шуми и др.), што се пресметува во 
процент, а не според катастарскиот приход и ф а к -
тичкиот доход; I ' i 

2) на сметка бр. 840-1403 >— Републички, односно 
покраински данок од личниот доход од самостојно 
вршење на стопански дејности, што ice пресметува 
во процент; 

3) На сметка бр. 840-1419 — Општински данок од 
личниот доход (од Самостојно вршење на стопански 
дејности, што се пресметува во процент; 

4) на сметка бр. 840-1424 — Републички, односно 
покраински данок ОД личниот доход од самостојно 
вршење на нестопанеки дејности, што ice пресметува 
во процент; 

5) на сметка бр. 840-1445 i— Општински данок од 
личниот доход од самостојно вршење на нестопан-
ски дејности, што се Пресметува во процент; 

6) на сметка бр. 840-1450 «— Републички, односно 
покраински данок од Личниот доход од авторски 
права, патенти и технички унапредувања; 

7) на сметка бр. 840-1466 >— Општински данок 
од личниот доход од авторски драва, патенти и тех-
нички унапредувања. 

2. Даноци зва промет на производи и на надомести 
за вршење услуги 

5. Основниот данок п а промет |на производи се 
уплатува: 

1) на сметка бр. '840-2101 1— Основен данок на 
промет на н а ф т а и деривати на јнафта (тар. број 2); 

2) !на сметка бр. 840-2117 — Основен данок !на 
промет на преработки од тутун (тар. број 3); 

3) на (сметка бр. 840-2122 i— Основен данок на 
промет на алкохолни пи јачки н а кои се плаќа ѓгој 
данок, освен на прометот на алкохолни пијачки ис-
порачани на угостителски дуќани на самостојни 
угостители и граѓани (тар. број 4); 

4) на сметка (бр. 840-2138 — Основен данок на 
промет на алкохолни пијачки испорачани на уго-
стителски дуќани на самостојни угостители и граѓани, 
што го плаќаат општествени правни лица како да-
ночни обврзници (тар. број 4); 

5) на сметка бр. 840-21184 <— Основен данок на 
промет на алкохолни пи јачки испорачани на уго-
стителски дуќани на самостојни угостители и Гра-
ѓани што го плаќаат граѓани како даночни обврз-
ници !(тар. број 4); | 

6) на сметка бр. 840-2143 b— Основен данок на 
промет на алкохол — етанол !(тар. број 5); 

7) јна вметка 1бр. 840-2159 I— Основен данок на 
промет на патнички автомобили |(тар. број 6); 

8) на Сметка бр. &40-2164 — Основен данок на 
промет на лекови (тар. број 17); 

9) н а сметка бр. 840-2185 i— Основен данок на 
промет на [други производи дик) служат за крајна 
потрошувачка (тар. број 1); 
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10) на сметка бр. 840-2190 — Основен данок на 
промет на други производи ((тар. бр. 8 до 18); 

11) на сметка бр. 840-21100 — Основен данок на 
промет на производи, на прометот остварен од вр-
шење самостојни дејности што не се разрежува во 
годишен износ; 

12) на сметка бр. 840-21116 — Основен данок на 
промет на производи {што |се плаќа при увозот и на 
прометот на производи з а потреби на Југословен-
ската народна армија. 

На сметките под 1 до 12 став 1 на оваа точка се 
уплатува основниот данок на 'промет на производи 
за производите наведени во Тарифата на основниот 
данок на промет која е составен дел на Законот за 
оданочување на Производи и услуги во прометот 
(„Службен лист јна СФРЈ" , бр. 33/72, 55/72, 28/73, 
36/75 и 58/75). 

6. Посебниот републички, (односно покраински 
данок на промет на (производи се уплатува: 

1) на сметка бр. ;840-2208 — Посебен републички, 
односно покраински данок на |промет на производи 
што се плаќа по општа стапка, а к о ј го плаќаат 
општествени правни лица како даночни обврзници; 

2) на сметка бр. 840-22204 «— Посебен републич-
f ки, односно покраински данок на (промет на произ-

води што се плаќа по општа стапка, а к о ј го пла -
ќаат граѓани како даночни обврзници; 

3) на сметка бр. 840-22001 — Посебен републич-
ки, односно покраински данок на промет на произ-
води .што се плаќа по повисока стапка од општата, 
а ко ј го плаќаат општествени правни лица како 
даночни обврзници; 

4) на сметка бр. 840-22017 I— (Посебен републич-
ки, односно покраински данок на промет на произ-
води што се плаќа по повисока (стапка од општата, 
а (кој го плаќаат 1раѓани к а к о даночни обврзници; 

5) на Сметка бр. 840-22022 ,— Посебен републич-
ки, односно покраински данок на (промет на произ-
води што се Плаќа по пониска (стапка од општата, 
а ко ј го плаќаат општествени правни лица како 
даночни обврзници; 

6) на сметка бр. 840-22038 — Посебен републич-
ки, односно (покраински данок на промет на произ-
води што ,се плаќа по пониска стапка од општата, 
а ко ј го Плаќаат граѓани како даночни обврзници; 

7) на Сметка бр. {840-2213 i— Посебен републички, 
односно покраински данок Ца промет на моторни 
возила што го плаќаат општествени правни лица 
како даночни обврзници; 

8) на сметка бр. 840-22225 Посебен републич-
ки, односно покраински данок на (промет на мотор-
ни (возила што го (плаќаат граѓани како даночни 
обврзници; 

9) на сметка бр. 840-2297 — Посебен републички, 
односно покраински &анок на промет на алкохолни 
пијачки, освен на прометот на алкохолни пијачки 
испорачани ца угостителски дуќани на самостојни 
угостители и граѓани; 

10) на сметка бр. 840-22230 i— Посебен републич-
ки, (односно покраински данок на промет на безал-
кохолни пијачки, освен на прометот на безалкохол-
ни пијачки испорачани на угостителски дуќани На 
самостојни угостители и граѓани; 

11) јна сметка бр. 840-22108 — Посебен републич-
ки, односно покраински данок на промет на алко-
холни пијачки испорачани на -угостителски дуќани 
на самостојни угостители и граѓани; 

12) на вметка бр. 840-22197 — Посебен републич-
ки, односно покраински данок на промет на безал-
кохолни пијачки испорачани на угостителски ду-
ќани на {самостојни угостители и граѓани. 

7. ^Посебниот (републички, односно покраински 
данок tna надомести за вршење услуги се Уплатува: 

1) на сметка бр. 840-2255 —Посебен републички, 
односно покраински данок на надомести за услуги, 
што го Плаќаат организациите на здружениот труд 
како даночни обврзници; 

2) ца сметка бр. 840-2260 >— (Посебен републички, 
односно покраински данок на надомести за услуги, 
што го плаќаат граѓани и граѓански правни лица 
во месечни рокови; 

3) на сметка бр. 840-2276 I— Посебен републички, 
односно покраински данок на надомести за услуги 
од граѓани и граѓански правни лица што не се за -
нимаваат редовно со вршење услуги; 

4) на сметка бр. 840-2281 .— Посебен републички, 
односно (покраински данок на надомести з а услуги 
од приредување игри на среќа; 

5) на сметка бр. 840-22181 I— (Посебен републич-
ки, односно покраински данок на надомести за ус-
луги на менични кредити. 

8. {Посебниот општински данок н а промет на 
производи се уплатува: 

1) Ца сметка бр. 840-2304 i— Посебен општински 
данок на промет на производи (Што се плаќа по оп-
штата стапка, а ко ј го Плаќаат општествени правни 
лица Како даночни обврзници; 

2) на сметка бр. 840-23173 i— Посебен општински 
данок {на промет на производи што се плаќа по 
општата стапка, а ко ј дх) плаќаат граѓани како да -
ночни обврзници; I 

3) на Сметка бр. 1840-23201 — Посебен општински 
данок на промет на производи [што се плаќа по по-
висока стапка од општата, а Кој го плаќаат опш-
тествени правни лица к а к о даночни обврзници; 

4) На сметка бр. 840-23217 — Посебен општински 
данок на промет на Производи што се плаќа по по-
висока стапка од општата, а ко ј го плаќаат граѓани 
како даночни обврзници; 1 

5) на сметка бр. (840-23222 — Посебен општински 
данок на промет На производи што се плаќа по по-
ниска стапка од општата, а ко ј го плаќаат опште-
ствени правни лица к а к о даночни обврзници; 

6) !на Сметка бр. 840-23238 i— (Посебен општински 
данок на промет на производи што се плаќа по 
пониска стапка од општата, а ко ј го (плаќаат гра-
ѓани како даночни обврзници; 

7) на сметка бр. 840-2325 i— Посебен (општински 
данок на промет на моторни возила што го плаќаат 
општествени правни (лица к а к о даночни обврзници; 

8) јна (сметка бр. 840-23189 — Посебен општински 
данок на промет на моторни возила што го плаќаат 
граѓани како даночни обврзници; 

9) на сметка бр. 840-2393 .— (Посебен општински 
данок на промет на (алкохолни пијачки, освен на 
промет на алкохолни пи јачки испорачани на уго-
стителски дуќани на самостојни угостители и гра-
ѓани; 

10) на сметка бр. 840-23194 — Посебен општин-
ски данок на промет На безалкохолни пијачки, ос-
вен на промет на безалкохолни пијачки испорачани 
на угостителски дуќани на самостојни угостители 
и граѓани; 

11) на сметка бр. 840-23105 I— (Посебен општин-
ски данок на промет н а алкохолни пи јачки испора-
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чани на угостителски дуќани на самостојни угости-
тели и граѓани; 1 

12) Јна сметка бр. 840-23168 — посебен општин-
ски данок н а промет на безалкохолни п и ј а ч к и ис-
порачани на угостителски дуќани на ' самостојни 
угостители и граѓани; 

9. Посебниот општински данок н а надомести за 
в р ш е њ е услуги, се уплатува : 

1) н а сметка |бр. 840-2351 i— Посебен општински 
данок н а надомести за услуги, што го п л а ќ а а т ор-
ганизациите на здружениот труд к а к о даночни об-
врзници; 

2) на сметка бр. 840-2367 i— Посебен општински 
данок на надомести за услуги, дато го плаќаат г р а -
ѓани и граѓански правни л и ц а во месечни рокови; 

3) ц а сметка бр. 840-2372 — Посебен општински 
данок на надомести за услуги од граѓани и граѓан-
ски правни ^ и ц а ш т о н е се з анимаваат редовно со 
вршење услуги; 

4) н а сметка бр. 840-2388 ,— Посебен општински 
данок н а надомести з а услуги од приредување игри 
на среќа. 

10. Данокот на промет на недвижности и права 
се уплатува : 

1) на сметка бр. 840-2400 ,— Данок н а (промет на 
недвижности и права , од општествени и правни 
лица; 

2) н а сметка бр. ,840-2416 .— Данок н а промет на 
недвижности и права од граѓани. 

3. Даноци од странски лица 

11. Даноците од странски лица се уплатуваат : 
1) на сметка бр. 840-2715 — Данок на добивка 

на странски д и ц а остварена по основ на в л о ж у в а њ е 
средства н а странски лица во домашна организа-
ци ја н а з д р у ж е н труд з а р а д и заедничко работење; 

2) на сметка бр. 840-2720 — Данок н а добивка 
на странски лица, остварена со изведување н а и н -
вестициони работи; 

3) на сметка бр. 840-2736 — Данок на приход на 
странски лица, остварен од превоз ц а патници и 
стоки. 

4. Данок на приходи од имот и имотни права, данок 
на имот и данок на вкупен приход на граѓани 

12. Данокот н а приходи од имот |и имотни (права, 
данокот јна {имот и данокот н а вкупен приход |на 
граѓани се уплатуваат : - • зг • 7WIJJP" ч-у^ј. • • -чтпг , 

1) н а сметка бр. 840-2507 1— Данок н а приходи 
од имот и имотни п р а в а ; 

2) н а сметка бр. 840-2512 Данок н а ;имот; 
3) на сметка бр. i840-2528 >— Данок н а добивки 

од игри на среќа ; 
4) на сметка бр. 840-2533 i— Данок н а наследство 

и подароци; 
5) на сметка бр. 840-2549 i— Данок н а товарни 

друмски моторни и п р и к л у ч н и (возила (и н а комби 
возила; 

6) на сметка бр. 840-2603 — Данок од вкупниот 
приход на граѓани. 

На сметката под il став 1 ц а оваа точка се у п л а -
туваат сите даноци по основ д а остварените прихо-
ди од имот и имотни права , (вклучувајќи го и д а -
нокот н а приход од угради. 

На сметката под 2 став 1 н а оваа точка се у п л а -
туваат сите даноци на имот и имотни предмети (да-
нок н а згради, данок н а други имотни .предмети 
и ел.). 

Н а сметката под 3 став 1 (на оваа точка се у п л а -
тува данокот н а добивки од игри н а среќа, оства-
рен од страна (на граѓани. 

Во сите други случаи во кои обврзниците на 
тие даноци се з а д о л ж у в а а т во годишен износ, д а -
ноците на приходи од имот Ц Имотни права и д а -
ноците (на имот се уплатуваат н а збирната преодна 
сметка (сметка бр. 846). 

Даноците н а непри јавени приходи од имот и 
имотни права, н а |имот и н а вкупен приход на гра -
ѓани, утврдени [во дополнителна постапка од над-
лежниот орган според посебен пропис односно пос-
тапка се уплатуваат н а сметките под 1 до 6 став 1 
на оваа точка. 

5. Такси 

13. Административните т а к с и се уплатуваат : 
1) н а сметка бр. 840-3109 — Ц а р и н с к и такси во 

готови пари, од стопанството; 
2) н а сметка бр. 840-3114 — Ц а р и н с к и такси во 

тотови пари, од нестопанството; 
3) н а сметка бр. 840-3135 *— Царински такси во 

готови пари, од граѓани и граѓански п р а в н и лица; 
4) н а сметка бр. 840-3140 — К о н з у л а р н и такси; 
5) н а сметка бр. (840-3156 t— Други со јузни ад-

министративни такси во готови пари; 
6) н а сметка бр. 840-3161 I— Републички, односно 

покраински административни такси во готови пари; 
7) на сметка бр. ,840-3177 -— Општински а д м и н и -

стративни такси; 
8) н а сметка бр. 840-3182 1— Републички, односно 

покраински |такси Јна промет н а ч а п у н к а р и и к о -
питари. 

Н а сметката |под 7 став ;1 (на оваа точка се у п -
латува приходот остварен со продажба н а општин-
ски административни такси и приходот од општин-
ски административни такси наплатен во готови 
пари. 

14. К о м у н а л н и т е такси се уплатуваат : 
1) н а сметка бр. 840-3205 i— (Комунални такси на 

престој во туристички места; 
2) н а сметка бр. 840-3210 (— К о м у н а л н и такси 

на ф и р м а , од стопанството; 
3) н а сметка бр. 840-3226 «— К о м у н а л н и такси 

на фирма , од нестопанството; 
4) (на сметка бр. 840-3231 i— Комунални такси 

на ф и р м а , од граѓани и од граѓански правни лица; 
5) на сметка бр. 840-3294 — (Комунални такси 

за регистрација н а моторни возила ; 
6) н а сметка бр. 840-3247 — К о м у н а л н и такси на 

други предмети з а таксирани , од стопанството; 
7) !на сметка бр. 840-3252 i— (Комунални такси 

на други цредмети з а таксирани , од нестопанството: 
8) fca сметка бр. 840-3268 — К о м у н а л н и такси 

на други предмети з а таксирање, од граѓани и од 
граѓански п р а в н и лица ; 

15. Судските такси се уплатуваат : 
1) н а сметка бр. 840-3301 i— Сојузни судски т а к -

си во [готови пари, од стопанството; 
2) на сметка бр. 840-3317 — Сојузни судски т а к 7 

си во готови пари, од нестопанството; 
3) н а сметка бр. 840-3322 — Сојузни судски т а к -

си во готови цари, од граѓани (и граѓански .правни 
лица ; 

4) на сметка бр. 1840-3338 <— Републички, односно 
покраински судски т а к с и во готови пари, од ;сто-
панството; 

5) на сметка бр. 840-3343 — Републички, односно 
покраински судски т а к с и во готови пари, од несто-
панството; 
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6) на сметка бр. 840-3359 — Републички, односно 
покраински судски такси во готови пари, од граѓа-
ни и од граѓански правни лица; 

7) на сметка бр. 840-3364 .— Општински судски 
такси. 

На сметките под 1, 2 и 3 став 1 на оваа точка 
се уплатува приходот од судски такси во готови 
пари, што ќе го остварат сојузните судови, а на 
сметките под 4, 5 и 6 од тој став — приходите од 
судски такси што ќе ги остварат судовите на ре-
публиките и на автономните покраини. На сметка-
та под 7 став 1 на оваа точка се уплатува прихо-
дот од општински судски такси, од продадени так-
сени вредносници и од судски такси во готови пари. 

6. Царини и посебни давачки 

16. Царините, посебната царинска давачка, 
посебната царинска такса на увезени стоки и ле-
жарината се уплатуваат во корист на партијата на 
евидентната сметка бр. 845 на надлежната царинар-
ница односно на Сојузната управа за царини. При-
ходите уплатени по тие основи царинарницата, од-
носно Сојузната управа за царини ги распоредува: 

1) на сметка бр. 840-4106 >— Царина, од стопан-
ството ; 

2) на сметка бр. 840-4111 — Царина, !од несто-
панството; 

3) на сметка бр. 840-4127 — Царина, од граѓани 
и 1од граѓански правни лица; 

4) на сметка бр. 840-4202 — Посебни такси на 
увезени стоки, од стопанството; 

5) на сметка бр. 840-4356 — Посебни такси на 
увезени стоки, од нестопанството; 

6) на сметка бр. 840-4244 — Посебни такси на 
увезени стоки, од граѓани и граѓански правни лица; 

7) на сметка бр. 840-4309 — Посебна давачка при 
увозот на земјоделски и прехранбени производи; 

8) на сметка бр. 840-4314 — Посебна давачка за 
израмнување на даночното оптоварување; 

9) на сметка бр. 840-4335 — Посебна давачка за 
царинско евидентирање; 

10) на сметка бр. 840-4340 — Лежарина на стоки 
сместени во царински магацини и стоваришта. 

7. Приходи според посебни прописи 

17. Паричните казни се уплатуваат: 
1) на сметка бр. 840-5103 — Парични казни за 

царински прекршоци и парични средства добиени 
од продадени стоки, одземени по сторени прекр-
шоци; 

2) на сметка бр. 1840-5119 1— Парични Казни За 
стопански престапи, што и припаѓаат на републи-
ката, односно на автономната покраина; 

3) на сметка бр. 840-5124 i— Парични Казни (за 
прекршоци, што и припаѓаат на републиката, од-
носно на автономната покраина; 

4) на сметка бр. 840-5145 — Парични казни за 
сообраќај™ прекршоци, што и припаѓаат на репуб-
ликата, односно на автономната покраина; 

5) на сметка бр. 840-5150 — Парични казни за 
кривични дела, што и припаѓаат на републиката, 
односно на автономната покраина; 

6) на сметка бр. 840-5166 — Парични казни за 
прекршоци што ги изрекуваат републичките, од-
носно покраинските органи на управата надлежни 
за работите на приходите; 

7) на сметка бр. 840-5171 — Парични казни за 
прекршоци, што ги изрекуваат општинските органи 
на управата надлежни за работите на приходите: 

8) на сметка бр. 840-5187 — Други парични к а з -
ни, што и припаѓаат на општината; 

9) на сметка бр. 840-5192 — Приходи остварени 
во постапка за утврдување Потекло на имот; 

10) на сметка бр. 840-6254 *— Разлики во цената 
одземени по решенија од надлежните републички 
односно покраински органи; 

11) на сметка бр. 840-6275 1— Разлики во цената 
одземени по решенија од надлежните општински 
органи. 

На сметката под 9 став 1 од оваа точка се упла-
туваат паричните износи на средствата одземени 
од граѓани и паричните износи добиени со продаж-
ба на одземен имот во постапка за утврдување по-
текло на имот. 

18. Данокот на средствата на Заедничката потро-
шувачка се уплатува: 

1) на сметка бр. 840-5215 — Данок на средства-
та на заедничката потрошувачка, од стопанството; 

2) на сметка бр. 840-5220 — Данок на средствата 
на заедничката потрошувачка, од нестопанството. 

8. Приходи на органите на Управата и други при-
ходи 

19. Приходите на органите на Управата се упла-
туваат на сметка бр. 845 — Еведентна сметка на 
приходите на органите на управата. На сметка бр. 
845, односно на соодветната партија на таа сметка 
на надлежниот орган на управата, се уплатуваат 
приходите на органите на управата што тие ќе ги 
остварат со вршењето на својата дејност. 

Приходите уплатени во корист на сметка бр. 
845, односно на соодветната партија на таа сметка, 
се распоредуваат: 

1) на сметка бр. 840-6100 <— Приходи на орга-
ните на управата на федерацијата ; 

2) на сметка бр. 840-6116 — Приходи на репуб-
личките, односно на покраинските органи на упра-
вата ; 

3) на сметка бр. 840-6121 <—Приходи на општин-
ските органи на управата. 1 

20. Другите приходи се уплатуваат: 
1) на сметка бр. (840-6207 — Други приходи на 

федерацијата ; 
2) на сметка бр. &40-6212 >— Други републички, 

односно покраински приходи; 1 

3) на сметка бр. 840-6228 1— 'Други општински 
приходи; 

4) на сметка бр. 840-6249 — Укинати буџетски 
приходи на федерацијата; 

5) на сметка бр. 840-62116 — "Укинати буџетски 
приходи на републиките, односно н а автономните 
покраини; 

6) на сметка бр. 840-62121 — Укинати буџетски 
приходи на општините. 

На сметките под 1 до 3 Став '1 од оваа точна 
се уплатуваат разни непредвидени и вонредни при-
ходи (наплатени трошоци за прекршочна постапка, 
излегување на судови на терен, присилни наплати 
и ел.). 

На сметките под 4, 5 и 6 став 1 на оваа точка 
се уплатуваат укинатите буџетски приходи, ако 
прописите врз основа на кои се воведени тие при-
ходи престанале да важат во (претходната и пора-
нешните години, а во тековната година не е вове-
ден соодветен приход. 

II. ПРИХОДИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕС-
НИ ЗАЕДНИЦИ ОД ОБЛАСТА НА ОПШТЕСТВЕ-

НИТЕ ДЕЈНОСТИ 

1. Приходи на заедниците за здравство и здравстве-
1 но осигурување 

21. Придонесот за здравство и здравствено оси-
гурување се уплатува: 

1) на сметка бр. 843-16 — Придонес од доходот 
за здравство и здравствено осигурување на работ-
ниците, од стопанството: 
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2) на сметка бр. 843-21 — Придонес од доходот 
за здравство и здравствено осигурување на работ-
ниците, од нестопанството; 

3) на сметка бр. 843-37 — Придонес од личниот 
доход за здравство и здравствено осигурување на 
работниците од стопанството; 

4) на сметка бр. 843-42 — Придонес од личниот 
доход за здравство и здравствено осигурување на 
работниците, од нестопанството; 

5) на сметка бр. 843-58 — Придонес за здрав-
ство и здравствено осигурување на земјоделците; 

6) на сметка бр. 843-63 >— Придонес за здрав-
ство и здравствено осигурување на работните луѓе 
што самостојно вршат стопанска дејност; 

7) на сметка бр. 843-79 — Придонес за здрав-
ство и здравствено осигурување на работните луѓе 
што самостојно вршат нестопанска дејност; i 

8) на сметка бр. 843-84 — Придонес за здравство 
и здравствено осигурување на работните луѓе вра-
ботени к а ј граѓани што самостојно вршат дејност 
и к а ј граѓански правни лица; 

9) на сметка бр. 843-1905 — Придонес за здрав-
ство и здравствено осигурување што го плаќаат за-
едниците на пензиското и инвалидското осигуру-
вање; 

10) на сметка бр. 843-107 — Придонес за здрав-
ство и здравствено осигурување што го плаќаат за -
едниците за вработување за невработени лица. 

2. Приходи на заедниците на пензиското и инва-
лидското осигурување 

22. Придонесот за пензиско и инвалидско оси-
гурување се уплатува: 

1) на сметка бр. 843-128 — 'Придонес од доходот 
за пензиско и инвалидско осигурување на работни-
ците, од стопанството; 

2) на сметка бр. 843-133 — Придонес од доходот 
за пензиско и инвалидско осигурување на работни-
ците, од нестопанството; 

3) на сметка бр. 843-149 — Придонес од личниот 
доход за пензиско и инвалидско осигурување, од 
стопанството; 

4) на сметка бр. 843-154 — Придонес од личниот 
доход за пензиско и инвалидско осигурување, од 
нестопанството; 

5) на сметка бр. 843-175 — Придонес за пензиско 
и инвалидско осигурување на земјоделците; 

6) на сметка бр. 843-180 — Придонес за пен-
зиско и инвалидско осигурување на работните луѓе 
пЈто самостојно вршат стопанска дејност; 

7) на сметка бр. 843-196 — Придонес за пензиско 
и инвалидско осигурување на работните луѓе што 
самостојно вршат нестопанска дејност; 

8) на сметка бр. 843-203 — Придонес за ћен-
зиско и инвалидско осигурување на работните луѓе 
вработени к а ј граѓани што самостојно вршат де ј -
ност и к а ј граѓански правни лица; 

9) на сметка бр. 843-112 — Придонес за пензиско 
и Инвалидско осигурување што го плаќаат заедни-
ците за вработување за невработени лица. 

3. Приходи на заедниците за детска заштита 

23. Придонесите за детска заштита и додаток 
на деца се уплатуваат: 

1) на сметка бр. 843-219 i— Придонес од личниот 
доход за детска заштита, од стопанството; 

2) на сметка бр. 843-224 — Придонес од личниот 
доход за детска заштита, од нестопанството: 

3) на сметка бр. 843-432 — Придонес од личниот 
доход за детска заштита, од работните луѓе што са-
мостојно вршат стопанска дејност; 

4) на сметка бр. 843-448 — Придонес од личниот 
доход за детска заштита од работните луѓе што са-
мостојно вршат нестопанска дејност; i 

5) на сметка бр. 843-245 — Придонес од личниот 
доход за детска заштита, од работните луѓе врабо-
тени к а ј граѓани што самостојно вршат дејност и 
к а ј граѓански правни лица; 

6) на сметка бр% 843-801 — Придонес за детска 
заштита што го плаќаат заедниците за вработување 
за невработени лица; 

7) на сметка бр. 843-1910 — Придонес за детска 
заштита што го плаќаат заедниците на пензиското 
и инвалидското осигурување; 

8) на сметка бр. 843-250 — Придонес 1од доходот 
за додаток на деца, од стопанството; 

9) на сметка бр. 843-266 — Придонес од доходот 
за додаток на деца, од нестопанството; 

10) на сметка бр. 843-271 -— Придонес од лич-
ниот доход за додаток на деца, од стопанството; 

11) на сметка бр. 843-287 — Придонес од лич-
ниот доход за додаток на деца, од нестопанството; 

12) на сметка бр. 843-292 — Придонес од лич-
ниот доход за додаток на деца, од работните луѓе 
вработени к а ј граѓани што самостојно вршат деј-
ност и к а ј граѓански правни лица; 

13) на сметка бр. 843-817 — Придонес за дода-
ток на деца што го плаќаат заедниците за врабо-
тување за невработени лица; 

14) на сметка бр. 843-1583 — Придонес за до-
даток на деца што го плаќаат заедниците на пен-
зиското и инвалидското осигурување; 

15) на сметка бр. 843-1926 — Други приходи. 
На сметката под 15 став 1 на оваа точка се уп -

латуваат приходите остварени во текот на детската 
недела и ел. 

4. Приходи на заедниците за образование 

24. Придонесот за образование од доходот и при-
донесот за образование од личниот доход од рабо-
тен однос се уплатуваат: 

1) на сметка бр. 843-315 — Придонес од доходот 
за насочено образование, од стопанството; 

2) на сметка бр. 843-320 — Придонес од доходот 
за насочено образование, од нестопанството; 

3) на сметка бр. 843-1931 — Републички, односно 
покраински придонес од личниот доход за насочено 
образование, од стопанството; 

4) на сметка бр. 843-1947 — Републички, односно 
покраински придонес од личниот доход ва насочено 
образование, од нестопанството; 

5) на сметка бр. 843-1146 — Републички, односно 
покраински придонес за насочено образование, од 
работните луѓе што самостојно вршат (стопанска 
дејност; 

6) на сметка бр. 843-1151 — Републички, односно 
покраински придонес за насочено образование од 
работните луѓе што самостојно вршат нестопанска 
дејност; ' 1 

7) на сметка бр. 843-1952 — Републички, односно 
покраински придонес од личниот доход за насочено 
образование, од работните луѓе вработени к а ј гра-
ѓани што самостојно вршат дејност и к а ј граѓански 
правни лица. 

8) на сметка бр. 843-378 — Републички, односно 
покраински придонес од личниот доход од работен 
однос За основно и предучилишно образование, од 
стопанството; 
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9) на сметка бр. 843-383 — Републички, односно 
покраински придонес од личниот доход од работел 
однос за основно и предучилишно образование, од 
нестопанството; 

10) на сметка бр. 843-960 — Републички, односно 
покраински придонес за основно и предучилишко 
образование, од работните луѓе што самостојно вр-
шат стопанска дејност; 

11) на сметка бр. 843-1104 i— Републички, од-
носно покраински придонес за основно и предучи-
лишно образование, од работните луѓе што самос-
тојно вршат нестопанска дејност; 

12) на сметка бр. 843-399 — Републички, односно 
покраински придонес од личниот доход од работен 
однос за основно и предучилишно образование од 
работните луѓе вработени к а ј граѓани што самостој-
но вршат дејност и к а ј граѓански правни лица; 

13) на сметка бр. 843-406 — Општински придо-
нес од личниот доход за основно и предучилишно 
образование, од стопанството; 

' 14) на сметка бр. 843-411 — Општински придо-
нес од личниот доход за основно и преду чи лишио 
образование, од нестопанството; 

15) на сметка бр. 843-1125 — Општински придо-
нес за основно и предучилишно образование, од 
работните луѓе што самостојно вршат стопанска 
дејност; 

16) на сметка бр. 843-1130 — Општински fripptдо-
нео за основно и предучилишно образование од ра -
ботните луѓе што самостојно вршат нестопанска 
дејност; 

17) на сметка бр. 843-427 i— Општински придо-
нес од личниот доход за основно и предучилишно 
образование, од работните луѓе вработени к а ј гра-
ѓани што самостојно вршат дејност и к а ј граѓански 
правни лица. 

5. Приходи на заедниците За култура 

25. Придонесот за Култура од доходот и придо-
несот за култура од личниот доход се уплатуваат: 

1) на сметка бр. 843-469 — Републички, односно 
покраински придонес од доходот за култура, од 
стопанството; 

2) на сметка бр. 843-474 — Републички, односно 
покраински придонес од доходот за [Култура, од 
нестопанството; 

3) на сметка бр. 843-495 — Републички, односно 
покраински придонес од личниот доход за култура, 
од стопанството; 

4) на сметка бр. 843-502 — Републички, односно 
покраински придонес од личниот доход за култура, 
од нестопанството; 

5) на сметка бр. 843-1328 — Републички, односно 
покраински придонес за култура, од работните луѓе 
што самостојно вршат стопанска дејност; 

6) на сметка бр. 843-1333 — Републички, односно 
покраински придонес за култура, од работните луѓе 
што самостојно вршат нестопанска дејност; 

7) на сметка бр. 843-518 — Републички, односно 
покраински придонес од личниот доход за култура, 
од работните луѓе вработени к а ј граѓани што са-
мостојно вршат дејност !и к а ј граѓански правни 
лица; 

8) на сметка бр. 843-523 — Општински придонес 
од доходот за култура, од стопанството; 

9) на сметка бр. 843-539 — Општински придонес 
од доходот за култура, од нестопанството; 

10) на сметка бр. 843-544 — Општински придо-
нес од личниот доход за култура, од стопанството; 

11) на сметка бр. 843-565 — Општински придо-
нес од личниот доход за култура, од нестопанството; 

12) на сметка, бр. 843-1167 — Општински придо-
нес за култура од работните луѓе |што самостојно 
вршат стопанска дејност; 

13) на сметка бр. 843-1172 — Општински придо-
нес за култура, од работните луѓе што самостојно 
вршат нестопанска дејност; 

14) на сметка бр. 843-570 — Општински придонес 
од личниот доход за култура, од работните луѓе 
вработени к а ј граѓани што самостојно вршат де ј -
ност и к а ј граѓански правни лица. 

15), на сметка бр. 843-1627 — Придонес за кул-
тура од личниот доход од авторски права, патенти 
и технички унапредувања. 

6. Приходи на заедниците за научен труд 

26. Придонесот за научен труд се уплатува: 
1) на сметка бр. 843-586 — Републички, односно 

покраински придонес од доходот за научен труд, од 
стопанството; 

2) на сметка бр. 843-591 — Републички, односно 
покраински придонес од доходот за научен труд, од 
нестопанството; 

3) на сметка бр. ,843-609 '— Републички, односно 
покраински придонес од личниот доход за Научен 
труд, од стопанството; 

4) на сметка бр. 843-614 <— Републички, односно 
покраински придонес од личниот доход за научен 
труд, од нестопанството; 

5) на сметка бр. 843-1188 1— Републички, односно 
покраински придонес за научен труд, од работните 
луѓе што самостојно вршат стопанска дејност; 

6) на сметка бр. 843-1193 — Републички, односно 
покраински придонес за научен труд, од работните 
луѓе што самостојно вршат нестопанска дејност; 

7) на сметка бр. 843-635 — Републички, односно 
покраински придонес од личниот доход за научен 
труд, од работните луѓе вработени к а ј граѓани што 
самостојно вршат дејност и к а ј граѓански правни 
лица. 

7. Приходи на заедниците за физичка култура 

27. Придонесот за физичка култура се уплатува: 
1) на сметка бр. 843-640 — Републички, односно 

покраински придонес од доходот за ф и з и ч к а кул-
тура, од стопанството; 

2) на сметка бр. 843-656 — Републички, односно 
покраински придонес од доходот за физичка кул-
тура, од нестопанството; 

3) на сметка бр. 843-661 — Републички, односно 
покраински придонес од личниот доход за физичка 
култура, од стопанството; 

4) на сметка бр. 843-677 — Републички, односно 
покраински придонес од личниот доход за физичка 
култура, од нестопанството; 

5) на сметка бр. 843-1200 — Републички, односно 
покраински придонес за физичка култура, од ра -
ботните луѓе што самостојно вршат стопанска де ј -
ност; 

6) на сметка бр. 843-1216 1— Републички, односно 
покраински придонес за ф и з и ч к а култура, од ра -
ботните луѓе што самостојно вршат нестопанска 
дејност; 
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7) на сметка бр. 843-692 — Републички, односно 
покраински придонес од личниот доход за физичка 
култура, од работните луѓе вработени к а ј граѓани 
што самостојно вршат дејност и к а ј граѓански 
правни лица; 

8) на сметка бр. 843-698 — Општински придонес 
од доходот за физичка култура, од стопанството; 

9) на сметка бр. 843-705 — Општински придонес 
од доходот за физичка култура, од нестопанството; 

10) на сметка бр. 843-710 — Општински придонес-
ол личниот доход за физичка култура, од стопан-
ството; 

11) на сметка бр. 843-726 ;— Општински придонес 
од личниот доход за физичка култура, од несто-
панството; 

12) на сметка бр. 843-1221 — Општински придо-
нес за физичка култура, од работните луѓе што 
самостојно вршат стопанска дејност; 

13) на сметка бр. 843-1237 — Општински придо-
нес за физичка култура, од работните луѓе што 
самостојно вршат нестопанска дејност; 

14) на сметка бр. 843-731 — Општински ^придо-
нес од личниот доход за физичка култура, од р а -
ботните луѓе вработени к а ј граѓани што самостојно 
вршат дејност и к а ј граѓански правни лица. 

8. Приходи на заедниците за вработување 

28. Придонесот за вработување се уплатува: 
1) на сметка бр. 843-747 — Придонес од доходот 

за вработување, од стопанството; 
2) на сметка бр. 843-752 — Придонес од доходот 

за вработување, од нестопанството; 
3) на сметка бр. 843-768 — Придонес од личниот 

доход за вработување, од стопанството; 
4) на сметка бр. 843-773 — Придонес од личниот 

доход за вработување, од нестопанството; 
5) на сметка бр. 843-1242 — Придонес за врабо-

тување, од работните луѓе што самостојно вршат 
стопанска дејност; 

6) на сметка бр. 843-1258 — Придонес за врабо-
тување, од работните луѓе што самостојно вршат 
нестопанска дејност; 

7) на сметка бр. 843-789 — Придонес од личниот 
доход за вработување, од работните луѓе вработени 
к а ј граѓани што самостојно вршат дејност и к а ј 
граѓански правни лица. 

9. Приходи на заедниците за социјална заштита 

29. Придонесите за социјална заштита ice упла-
туваат: 

1) на сметка бр. 843-1013 — Републички, односно, 
покраински придонес од доходот за социјална заш-
тита од стопанството; 

2) на сметка бр. 843-1029 — Републички, односно 
покраински придонес од доходот за социјална заш-
тита од нестопанството; 

3) на сметка бр. 843-1034 — Републички, односно 
покраински придонес од личниот доход за социјал-
на заштита, од стопанството; 

4) на сметка бр- 843-1055 — Републички, односно 
покраински придонес од личниот доход за социјална 
заштита, од нестопанството; 

5) на сметка бр. 843-1263 — Републички, односно 
покраински придонес за социјална заштита, од ра-
ботните луѓе што самостојно вршат стопанска де ј -
ност; 

6) на сметка бр. 843-1279 — Републички, односно 
покраински придонес за социјална заштита, од ра -
ботните луѓе што самостојно вршат нестопанска 
дејност; 

7) на сметка бр. 843-1968 — Републички, односно 
покраински придонес од личниот доход за социјал-
на заштита, од работните луѓе вработени к а ј гра-
ѓани што самостојно вршат дејност и к а ј граѓански 
правни лица; 

8) на сметка бр. 843-1060 i— Општински придонес 
од доходот за социјална заштита, од стопанството; 

9) на сметка бр. 843-1076 — Општински придо-
нес од доходот з а социјална заштита, од нестопан-
ството; 

10) на сметка бр. 843-1081 — Општински придо-
нес од личниот доход за социјална заштита, од сто-
панството; 

11) на сметка бр. 843-1097 >— Општински придо-
нес од личниот доход за социјална заштита, од не -
стопанството; 

12) на сметка бо. 843-1284 <— Општински при-
донес за социјална заштита, од работните луѓе што 
самостојно вршат стопанска дејност; 

13) на сметка бр. 843-1307 — Општински при-
донес за социјална заштита, од работните луѓе што 
самостојно вршат нестопанска дејност; 

14) на сметка бр. 843-1973 — Општински при-
донес од личниот доход за социјална заштита, од 
работните луѓе вработени к а ј граѓани што самостој-
но вршат дејност и к а ј граѓански правни лица. 

10. Приходи на другите заедници од областа на 
општествените дејности 

30. Придонесите на другите заедници се упла-
туваат: 

1) на сметка бр. 843-1674 — Придонес з а други 
заедници, од стопанството; 

2) на сметка бр. 843-1695 (— Придонес за други 
заедници, од нестопанството; 

3) на сметка бр. 843-1718 — Придонес За други 
заедници, од работните луѓе што самостојно вршат 
стопанска дејност; 

4) на сметка бр. 843-1723 -— Придонес 'за Други 
заедници, од работните луѓе што самостојно вршат 
нестопанска дејност; 

5) на сметка бр. 843-1739 — Придонес за други 
заедници од личниот доход од авторски права, па-
тенти и технички унапредувања. 

На сметките под 1 до 5 од став 1 на оваа точка 
се уплатуваат придонесите за другите самоуправни 
интересни заедници од областа на општествените 
дејности. 

III. ПРИХОДИ НА ДРУГИТЕ САМОУПРАВНИ ИН-
ТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ, ПРИХОДИ НА ФОНДОВИ-
ТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕД-

НИЦИ И ДРУГИ ПРИХОДИ 

1. Приходи на другите самоуправни интересни 
заедници, односно фондови 

31. Приходите на заедниците, односно фондови-
те за домување се уплатуваат: 

1) на сметка бр. 842-16 — Придонес за станбена 
изградба, од стопанството; 

2) на сметка бр. 842-21 — Придонес за станбена 
изградба, од нестопанството; > 

3) на сметка бр. 842-112 — Средства за покритие 
на разликата во станарината (субвенционирање на 
станарината), од стопанството: 
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4) на сметка бр. 842-128 — Средства за покритие 
на разликата во станарината (субвенционирање на 
станарината), од нестопанството; 

5) на сметка бр. 842-133 — Придонес за изградба 
на станови за учесниците на Народноослободител-
ната војна, од стопанството; 

6) на сметка бр. 842-149 — Придонес за Изградба 
на станови за учесниците на Народноослободител-
ната војна, од нестопанството; 

7) на сметка бр. 842-154 — Придонес за соли-
дарна изградба на станови з а (работниците, од сто-
панството; 

8) на сметка бр. 842-175 — Придонес за солидар-
на изградба н а станови за работниците, од несто-
панството. 

На сметките под 1 1и 2 став 1 н а оваа точка се 
уплатуваат основните придонеси за станбена и з -
градба, ако со посебни налози не се уплатуваат на 
други сметки од оваа точка. 

На сметките под 3 и 4 став 1 од оваа точка сг 
уплатува дел од средствата определен со републич-
ки, покраински, односно општински пропис и л и ут-
врден со општествен договор, односно самоуправна 
спогодба за покритие на р а з л и к а т а во станарината 
(субвенционирање на станарината) . 

Во корист на сметките од став 3 на оваа точка 
се уплатуваат и средствата за покритие на р а з л и -
ката во станарината, ако собранието на градот, во 
согласност со сите општини во состав на градот, 
донесе одлука то ј придонес да fee уплатува н а по-
себна сметка, со тоа ш т о наместо статистичката оз-
нака за општината, на налогот за уплата се става 
статистичка ознака за градот. 

32. Приходите на заедниците, односно ф о н д о в и -
те за комунална дејност, се уплатуваат : 

J 1) на сметка бр. 842-406 — Надомест за отстапу-
вање и користење на градежно земјиште ; 

2) на сметка бр. 842-84 — Надомест за иско-
ристување на земјоделско земјиште ; i 

3) на сметка бр. 842-42 — Други приходи на 
заедниците, односно фондовите з а комунална д е ј -
ност. 

33. Приходите на заедниците, односно фондови-
те на водостопанството, се уплатуваат : 

1) на сметка бр. 842-1562 — Придонес од доходот 
за водостопанството, од стопанството; 

2) на сметка бр. 842-1578 — Придонес (од дохо-
дот за водостопанството, од нестопанството; 

3) на сметка бр. 842-224 — Други приходи на 
заедниците, односно фондовите на водостопанството, 
од стопанството; 

4) на сметка бр. 842-245 — Други приходи на 
заедниците односно фондовите н а водостопанството, 
од нестопанството; 

5) на сметка бр. 842-250 — Приходи на заедни-
ците, односно фондовите на водостопанството, од 
граѓани и од граѓански правни лица. 

На сметката под 5 став 1 н а оваа точка се уп -
латува приходот од граѓани и граѓански правни 
лица, ако не се уплатува преку збирната преодна 
сметка на приходите од граѓани и од граѓански 
правни лица (сметка бр. 846). 

34. Приходите на заедниците, односно фондо-
вите за патишта, се уплатуваат : 

1) на сметка бр. 842-1599 — Придонес од л и ч -
ниот доход за патишта, од стопанството; 

2) на сметка бр. 842-1611 — Придонес од л и ч -
ниот доход, за патишта, од нестопанството; 

3) на сметка бр. 842-1632 — Придонес од лични-
от доход за патишта, од работни луѓе вработени 
к а ј граѓани што самостојно в р ш а т дејност и к а ј 
граѓански правни лица ; 

4) на сметка бр. 842-320 — Надомест, односно 
придонес за ј авни патишта на друмски моторни 
возила, од стопанството; 

5) на сметка бр. 842-336 — Надомест, односно 
придонес за ј авни патишта на друмски моторни во-
зила, од нестопанството; 

6) на сметка бр. 842-341 «— Надомест, односно 
придонес за ј авни патишта на друмски моторни во-
зила , од граѓани и од граѓански правни лица ; 

7) н а сметка бр. 842-357 — Надомест, односно 
придонес за ј авни патишта на друмски з а п р е ж н и 
возила ; 

8) на сметка бр. 842-362 1— Надомест, односно 
придонес од сопственици на моторни и з а п р е ж н и 
возила за о д р ж у в а њ е чистота на градот, од сто-
панството ; 

9) на сметка бр. 842-378 i— Надомест, односно 
придонес од сопственици на моторни и з а п р е ж н и 
возила за о д р ж у в а њ е чистота на градот, од несто-
панството; 

10) на сметка бр. 842-383 — Надомест, односно 
придонес од сопственици на моторни и з а п р е ж н и 
возила за о д р ж у в а њ е чистота н а градот, од граѓани 
и од граѓански правни лица ; 

11) на сметка бр. 842-292 .— Надомест н а стран-
ски друмски возила ; 

12) на сметка бр. 842-399 — Надомест за патиш-
та што го п л а ќ а а т к р а ј н и т е потрошувачи н а бензин: 

13) на сметка бр. 842-196 — Други приходи на 
заедниците, односно фондовите за патишта. 

35. Приходите на другите заедници, односно 
фондови се уплатуваат н а сметка бр. 842-219 — П р и -
ходи на другите заедници, односно фондови. 

На сметката од став 1 н а оваа точка се у п л а -
туваат приходите на другите заедници, односно 
фондови за кои не се предвидени уплатни сметки 
со оваа наредба (противградна заштита и ел.). 

36. Приходи н а месните заедници — месниот 
самопридонес и другите приходи на месните з а е д -
ници, се уплатуваат : 

1) на сметка бр. 842-794 — Местен самопридонес 
од работниците вработени во општествениот сектор: 

2) на сметка бр. 842-801 — Местен самопридонес 
од земјоделците; 

3) на сметка бр. 842-817 — Местен самопридонес 
од другите обврзници. 

На сметките под 1 до 3 став 1 )од оваа точка се 
у пл ату ваат приходите н а месните заедници, ако со 
пропис од н а д л е ж н и о т орган на општината за рабо-
ти на приходите е определено приходите на месните 
заедници да не се уплатуваат на збирната преодна 
сметка на приходите од граѓани и о д граѓански 
правни лица (сметка бр. 846). 

2. Приходи на фондовите на општествено-политич-
ките заедници 

37. Средствата на задолжителниот заем н а Фон-
дот н а ф е д е р а ц и ј а т а за кредитирање на побрзиот 
р а з в о ј на стопански недоволно развиените репуб-
л и к и и автономни покраини, се уплатуваат : 

1) на сметка бр. 842-570 — Деловни средства на 
организациите на здружениот труд од областа на 
стопанството по основ н а з адолжителниот заем од 
1976 година; 

2) на сметка бр. 842-1744 •— Деловни средства 
на организациите н а здружениот труд од областа 
на стопанството по основ н а задолжителниот заем 
од 1977 година. 

38. Средствата на фондовите н а заедничките ре -
зерви, се уплатуваат : 

1) на сметка бр. 842-58 — Средства на органи-
зациите на здружениот труд издвоени од деловните 
средства за републичкиот, односно покраинскиот 
ф о н д на заедничките резерви; 

2) на сметка бр. 842-63 — Средства на органи-
зациите на здружениот труд издвоени од деловните 
средства за општинскиот ф о н д (на заедничките ре-
зерви. 
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39. Средствата на солидарноста за отстранување 
на (последиците од елементарни непогоди, се упла-
туваат на сметка бр. 842-565 — Средства на соли-
дарноста за отстранување на последиците од еле-
ментарни непогоди. 

40. Средствата на фондовите за противпожарна 
заштита, се уплатуваат: 

1) на сметка бр. 842-107 — Дел од премијата за 
осигурување од пожар; 

2) на сметка бр. 842-266 — Други приходи на 
фондовите за противпожарна заштита. 

3. Други приходи 

41. Филмскиот придонес и придонесот (од надо-
местот за увезени и изнајмени филмови, се упла-
туваат: 

1) на сметка бр. 842-271 — Филмски придонес; 
2) на сметка бр. 842-287 — Придонес (данок) од 

надоместите за увезени и изнајмени филмови. 
42. Приходите на укинатите фондови на опш-

тествено-политичките заедници се уплатуваат на 
сметка бр. 842-432 — Приходи на укинатите фон-
дови на општествено-политичките заедници. 

На сметката од став 1 на оваа точка с е упла-
туваат приходите на укинатите фондови на опш-
тествено-политичките заедници, ако прописите врз 
основа на кои се тие заведени престанале да в а -
жат. Уплатениот износ на приходите се распоре-
дува врз корисниците според порано важечките 
прописи. 

43. Средствата на организациите на здружениот 
труд издвоени од деловните средства за задолжи-
телните заеми, се уплатуваат на сметка бр. 842-79 
— Средства на организациите на здружениот труд 
издвоени од деловните средства за задолжителните 
заеми. 

IV. ПРИХОДИ ОД НАСЕЛЕНИЕТО, ШТО СЕ Р А З -
РЕЖУВААТ ВО ГОДИШЕН ИЗНОС И ВТАСУ-
ВААТ ЗА НАПЛАТА ВО ТРИМЕСЕЧНИ РОКОВИ 

44. Приходите од населението, што се разрежу-
ваат во годишен износ и втасуваат за наплата во 
тримесечни рокови, се уплатуваат на сметка бр. 84G 
— Збирна преодна сметка на приходите, од граѓани 
и од граѓански правиш лица. 

На сметка бр. 846 се уплатуваат, и тоа: 
1) Данокот од личниот доход од земјоделска 

дејност, што се пресметува според катастарскиот 
приход; 

2) Данокот од личниот доход од земјоделска 
дејност, што се пресметува според фактичкиот 
доход; 

3) Данокот од личниот доход од самостојно вр-
шење на стопански дејности, што се пресметува 
според остварениот личен доход; 

4) Данокот од личниот доход од самостојно вр-
шење на нестопански дејности, што се пресметува 
според остварениот личен доход; 

5) Републичкиот, односно покраинскиот данок 
од личниот, доход од самостојно вршење на стопан-
ски дејности, што се плаќа во паушален износ; 

6) Републичкиот, односно покраинскиот данок 
од личниот доход од самостојно вршење на ^ с т о -
пански дејности, што се плаќа во паушален износ; 

7) Општинскиот данок од личниот доход од са-
мостојно вршење стопански дејности, што се плаќа 
во паушален износ; 

8) Општинскиот данок од личниот доход од са-
мостојно вршење нестопански дејности, што се пла-
ќа во паушален износ; 

9) Основниот данок на промет на производи, ка 
промет од самостојно вршење занаетчиски дејности; 

10) Основниот данок на промет на производи, 
на промет од самостојно вршење други нестопански 
дејности; 

11) Посебниот републички, односно покраински 
данок на промет на производи, на промет од само-
стојно вршење занаетчиски дејности; 

12) Посебниот републички, односно покраински 
данок на промет на производи, на промет од са-
мостојно вршење други стопански дејности; 

13) Посебниот републички, односно покраински 
данок на надомести за услуги, од самостојно врше-
ње занаетчиски дејности; 

14) Посебниот републички, односно ^покраински 
данок на надомести за услуги, од самостојно врше-
ње други стопански дејности; 

15) Посебниот општински данок на промет на 
Производи, на промет од самостојно вршење занает-
чиски дејности; 

16) Посебниот општински данок на промет на 
производи, на промет од самостојно вршење други 
стопански дејности; , 

17) Посебниот општински данок на надомести за 
услуги од вршење занаетчиски дејности; 

18) Посебниот општински данок на надомести 
за услуги од вршење други стопански дејности; 

19) Републичкиот, ^односно покраинскиот данок 
на надомести за превознички услуги; 

20) Општинскиот данок на надомести за превоз-
нички услуги; 

21) Данокот на приход од имот и Имотни права; 
22) Данокот на приход од згради; 
23) Данокот на имот; 
24) Данокот на згради; 
25) Данокот на товарни друмски моторни де ,при-

клучни возила и на комби возила; 
26) Данокот на хибридна лоза; 
27) Придонесот од личниот доход од земјоделска 

дејност — за образование; 
28) Придонесот од личниот доход од самостојно 

вршење стопански дејности — за образование; 
29) Придонесот од личниот доход од самостојно 

вршење нестопански дејности — за образование; 
30) Придонесот з а здравствено осигурување на 

земјоделците; 
31) Придонесот за здравствено осигурување на 

работните луѓе што самостојно вршат стопанска 
дејност; 

32) Придонесот за здравствено осигурување на 
работните луѓе што самостојно вршат нестопанска 
дејност; 

33) Придонесот за инвалидско де пензиско оси-
гурување на земјоделците; 

34) Придонесот за инвалидско 1и пензиско оси-
гурување на работните луѓе што самостојно вршат 
стопанска дејност; 

35) Придонесот за инвалидско и пензиско оси-
гурување на работните луѓе што самостојно вршат 
нестопанска дејност; 

36) Придонесот од личниот доход од земјоделска 
дејност — за култура; 

37) Придонесот од личниот доход од самостојно 
вршење стопански дејности — за култура; 
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38) Придонесот од личниот доход од самостојно 
вршење ^ с т о п а н с к и дејности — за култура; 

39) Придонесот од личниот доход од земјодел-
ска дејност — за научен труд; 

40) Придонесот од личниот доход од самостојно 
вршење стопански дејности — за научен труд; 

41) Придонесот од личниот доход од"самостојно 
вршење нестопански дејности — за научен труд; 

42) Придонесот од личниот доход од земјоделска 
дејност — за физичка култура; 

43) Придонесот од личниот доход од самостојно 
вршење стопански дејности — за физичка култура; 

44) Придонесот од личниот доход од самостојно 
вршење нестопански дејности — за физичка к у л -
тура; 

45) Придонесот од личниот доход од земјоделска 
дејност — за социјална заштита; 

46) Придонесот од личниот доход од самостојно 
вршење стопанска дејност — за социјална заштита; 

47) Придонесот од личниот доход од самостојно 
вршење нестопанска дејност — з а социјална з а ш -
тита; 

48) Придонесот од личниот доход од земјоделска 
дејност — за детска заштита; > 

49) Придонесот од личниот доход од самостојно 
вршење стопански дејности — за детска заштита; 

50) Придонесот од личниот доход од самостојно 
вршење нестопански дејности — за детска заштита; 

51) Водниот придонес; 
52) Надоместот (такса) за заштита и користење 

на води; 
53) Надоместот за искористување на мелиора-

тивни и водостопански објекти и постројки; 
54) Надоместот (придонес) за јавни патишта на 

друмски запрежни возила; 
55) Комуналната такса на фирма, што ја (пла-

ќаат граѓани и граѓански правни лица; 
56) Комуналш1те такси на други предмети што 

подлежат на плаќање такса, што ги плаќаат граѓа-
ни и граѓански правни лица; 

57) Надоместот за користење градежно зем-
јиште; 

58) Придонесот за противградна заштита; 
59) Месниот самопридонес од земјоделците; 
60) Месниот самопридонес од другите обврзници; 
61) Затезната, односно казнената камата; 
62) Наплатените трошоците на присилната на-

плата; 
63) Другите приходи; 
64) Укинатите приходи. 
45. За обврските на граѓаните и на граѓанските 

правни лица, што се разрежуваат во годишен износ 
и втасуваат за наплата во тримесечни рокови, Слу-
жбата на општественото книговодство на Југосла-
вија, во рамките на збирната преодна сметка (бр. 
846), ќе отвори посебни евидентни сметки, со тоа 
тито општинскиот орган на управата надлежен за 
работите на приходите ќ е ги внесе во специфика-
цијата за распоред на приходите од сметката 846 

46. На збирната преодна сметка (бр. 846) се уп-
латуваат и другите обврски на граѓаните, ако со 
пропис е определено на територијата на општината 
да се разрежуваат во годишен износ, а се плаќаат 
тримесечно. Во таквите случаи службата на опште-
ственото книговодство во републиката, односно во 
автономната покраина, на барање од републичкиот, 
односно покраинскиот орган на управата надлежен 
за работите на финансиите, ќе отвори посебни 
сметки во рамките на збирната преодна сметка 
(бр. 846). 

47. Прокнижување на уплатите на обврските на 
граѓаните и на граѓанските правни лица од збир-
ната преодна сметка (бр. 846), на одделни сметки 
отворени во рамките на основните сметки 840, 842 и 
843 ќе врши Службата на општественото книговод-
ство по одделни видови и форми на приходи, а врз 
основа на с п е ц и ф и к а ц и ј е и вирманските налози 

што се издадени од страна на општинскиот орган 
на управата надлежен за работите на приходите, во 
роќовите определени со републички, односно покра-
ински пропис. 

V. ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ 

48. Ако бројот на сметките од оваа наредба за 
уплата на приходите на општествено-политичките 
заедници, на самоуправните интересни заедници, и 
на фондовите на општествено-политичките заедни-
ци не е достаточен за применување на одделни ре-
публички и покраински прописи, републичките, од-
носно покраинските органи, во согласност со служ-
бата на општественото книговодство во република-
та, односно во автономната покраина, можат со 
свој пропис одделните сметки предвидени со оваа 
наредба да ги расчленат на потсметки. 

49. Обврзниците на даноци, придонеси и упла-
тителите на други приходи, што ги уплатуваат 
приходите на сметките предвидени со оваа наред-
ба, при уплатувањето на приходите на односните 
сметки, ќе го испишат на налогот за уплата опера-
тивниот број на надлежната служба на опште-
ственото книговодство, бројот на основната сметка 
од планот на сметките на службата, статистичката 
ознака на односната општина (градот) предвидена 
од страна на службата и број на уплатната сметка 
на приходот предвиден со оваа наредба. На пример: 
60800-840-018-1104, каде што е: 

60800 — Оперативен број на службата; 
840 — Основна сметка во планот на сметките 

на службата; 
018 — Статистичка ознака на општината (во 

овој случај Стари Град — Белград); 
1104 — Републички, односно покраински данок 

од доходот, од стопанството. 
Заради овозможување на правилно испоставу-

вање на налозите за уплата на приходите, кон оваа 
наредба е отпечатен Списокот на општините со 
нивните статистички ознаки по републиките и ав-
тономните покраини и надлежните служби на оп-
штественото книговодство, што е составен дел на 
оваа наредба. 

50. Обврзниците за. уплата на даноците и при-
донесите во согласност со Законот за применување 
на прописите и за решавање на судирите на ре-
публичките односно покраинските закони во облас-
та на даноците, придонесите и таксите („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 36/75 и 33/76) — (во натамошни-
от текст: Законот) и со прописите на републиката, 
односно ^ автономната покраина, даноците и придо-
несите ќе им ги уплатуваат на општествено-поли-
тичките заедници и на самоуправните интересни 
заедници на кои даноците и придонесите им при-
паѓаат со еден налог по пат на збирни стапки на 
преодните сметки, ако се обезбедени следните ус-
лови : 

1) прописите на општествено-политичките за-
едници и одлуките на самоуправните интересни 
заедници, односно изводите од тие прописи и одлу-
ки, согласно со член 22 од Законот, да се објавени 
во службеното гласило на републиката, односно на 
автономната покраина. 

2) овластените органи на републиката, односно 
автономната покраина да ги утврдиле даноците и 
придонесите што ќе се уплатуваат по пат на 
збирни стапки на проодните сметки, како и збир-
ните стапки по пат на кој со помал број налози се 
уплатуваат обврските по основ на тие даноци и при-
донеси; 

3) да се отворени преодните сметки од страна 
на републичкиот, односно покраинскиот орган на 
управата надлежен за работите на финансиите, на 
кој се врши уплатувањето на даноците и придоне-
сите по пат на збирни стапки, во согласност со 
оваа наредба. 
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Согласно со условите од став 1 на оваа точка 
републичкиот, односно покраинскиот секретар за 
финансии, со свој пропис ги утврдува преодните 
сметки и збирните стапки. 

Во една збирна стапка можат да бидат содржа-
ни даноците и придонесите што се пресметуваат од 
иста основица и ако стапките се пропорционални. 

Ако одделни обврзници за уплата на даноците 
и придонесите, со пропис на општествено-политич-
ката заедница, се ослободени од уплата на одделни 
видови даноци или придонеси, уплатата на задол-
жителните даноци и придонеси ќе ја вршат со пое-
динечни налози непосредно на сметките од оваа на-
редба. 

Уплатувањето на даноците и придонесите по 
пат на збирни стапки се врши на преодните смет-
ки што се, отвораат к а ј надлежната службата на 
општественото книговодство на онаа општествено-
-политичка заедница, односно самоуправна инте-
ресна заедница на која, во согласност со Законот, 
уплатените даноци и придонеси по пат на збирни 
стапки и припаѓаат. 

Преодните сметки се отвораат посебно за секоја 
збирна стапка по сектори (стопанство, ^стопанство) 
и тоа к а ј надлежната служба на општественото 
книговодство во општините, а во рамките на ос-
новната сметка број 844. Ознаката на бројот на 
преодната сметка ја утврдува републичкиот, однос-
но покраинскиот орган на управата надлежен за ра-
боти на финансиите во согласност со службата на 
општественото книговодство во републиката, односно 
автономната покраина. Бројот на преодната сметка 
содржи и статистичка ознака на општествено-поли-
тичката заедница од Списокот на општините со 
нивните статистички ознаки по републиките и ав-
тономните покраини и - надлежните служби на оп-
штественото книговодство. На пример: 61800-844-
050-16, каде што е: 

61800 — Оперативен број на службата; 
844 — Број на преодната сметка к а ј службата: 
050 — Статистичка ознака на општина Кра лево; 
16 — Даноци и придонеси од личниот доход од 

работен однос од стопанството — збирна стапка. 
Даноците и придонесите уплатени по пат на 

збирни стапки на преодните сметки надлежната 
служба на општественото книговодство ги распоре-
дува според структурата на учеството на индиви-
дуалните стапки во збирната стапка, а во корист 
на збирните сметки пропишани со оваа наредба. 
Ако се измени збирната стапка, распоредувањето 
на средствата од преодните сметки се врши од де-
нот на нејзинито применување а според структура-
та на учеството на индивидуалните етапни во но-
вата изменета збирна стапка. 

Ако даноците и придонесите се уплатуваат по 
пат на збирни стапки на преодните сметки, обврзни-
кот за уплата на даноците и придонесите во нало-
гот за уплата — за целта на дознаката ќе ја ис-
пише основицата за пресметување на даноците и 
придонесите, збирната стапка и периодот на кој се 
однесува уплатата. 

51. Како уплатите ли на приходи од стопанство-
то, односно нестопанството, во смисла на оваа на-
редба, се сметаат корисниците на општествени 
средства распоредени според Одлуката за единстве-
ната класификација на дејностите („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 34/76), односно упатствата- на Сојуз-
ниот завод за статистика. 

Како уплатители на приходи од граѓани и од 
граѓански правни лица се сметаат граѓаните и гра-
ѓанските правни лица што се занимаваат со стопан-
ска дејност (земјоделство, шумарство, градежништ-
во, сообраќај, трговија и угостителство, занаетчист-
во и ел.), граѓаните и граѓанските правни лица што 
вршат нестопанска дејност, а се обврзници на да-
ноци и придонеси по кој и да било основ, како и 
граѓаните што не се вработени а остваруваат при-

ходи по кој и да било основ и се обврзници на да-
ноци и придонеси. 

52. Обврзниците за уплата на даноци, придоне-
си, такси и други приходи од оваа наредба (освен 
царини и царински давачки), тие приходи ги упла-
туваат во корист на пропишаните сметки по општи-
ните к а ј надлежната служба на општественото 
книговодство ка ј која се води жиро-сметката на 
општината на чија територија е остварен приходот. 

Надлежната служба на општественото книго-
водство ќе обезбеди евиденција за приходите од 
оваа наредба по општините, освен за приходите од 
царини и посебни давачки. 

53. Средствата од сметките од оваа наредба, к а -
ко и од сметките отворени со пропис на републики-
те, односно автономните покраини не можат дирек-
тно да се користат пред нивниот пренос од страна 
на надлежната служба на општественото книговод-
ство на жиро-сметката на општествено-политичка-
та заедница, самоуправната интересна заедница, 
фондот на општествено-политичките заедници, од-
носно друг корисник кон кој се насочуваат сред-
ствата од тие сметки. 

54. Поврат на повеќе уплатените приходи, од-
носно на погрешно уплатените приходи што ќе ги 
утврди надлежната служба на општественото книго-
водство или друг надлежен орган, се врши од 
сметката на која е извршена уплатата на тој при-
ход. 

VI. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ 

55. Уплатените приходи на општествено-поли-
тичките заедници, на самоуправните интересни за-
едници, на фондовите на општествено-политичките 
заедници и другите приходи, се распоредуваат спо-
ред определените инструменти (стапки) и според 
тоа на која општествено-политичка заедница, само-
управна интересна заедница, фонд на општествено-
-политичка заедница или друг корисник на сред-
ства му припаѓаат тие. 

Распоредувањето на приходите на општествено-
-политичките заедници, на самоуправните интерес-
ни заедници, на фондовите на општествено-поли-
тичките заедници и на другите корисници на 
средства се врши во роковите и на начинот што со 
пропис ќе го определат општествено-политичките 
заедници или со одлука сомоуправните интересни 
заедници, на фондот на општествено-политичките 
заедници или друг корисник на средства, во со-
гласност со службата на општественото книговод-
ство на републиката, односно автономната покра-
ина. Распоредувањето на средствата од преодните 
сметки на кои се уплатени даноците и придонесите 
по пат на збирни стапки, се врши во корист на 
збирните сметки пропишани со оваа наредба во ро-
ковите предвидени во смисла на овој став. 

Додека не ќе се определат роковите во смисла 
на став 2 од оваа точка, надлежната служба на оп-
штественото книговодство ќе врши распоредување 
на приходите во роковите што важеле во 1976 го-
дина. 

Со цел самоуправните интересни заедници на 
здравственото осигурување и самоуправните ин-
тересни заедници на пензиското и инвалидското 
осигурување да располагаат со потребната доку-
ментација за уплата на придонесите, надлежните 
служби на општественото книговодство треба ре-
довно да доставуваат изводи за промените на уп-
латните сметки на односната заедница со комплет-
ната документација за уплатата на придонесите (по 
уплатителите). 

Ако уплатувањето на даноците и придонесите се 
врши по пат на збирни стапки на преодните смет-
ки, заради информирање на корисниците на така 
уплатените средства надлежната служба на опште-
ственото книговодство доставува извод од преодна-
та сметка со соодветна документација до надлеж-
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ниот орган на управата на општествено-политичка-
та заедница, односно до организацијата што спогод-
бено ќе ја определат корисниците на општествени 
средства на кои им се уплатуваат приходите по пат 
на збирни стапки. 

56. Приходите на буџетот и на фондовите на 
федерацијата ќе се распоредуваат од соодветните 
уплатни сметки предвидени со оваа наредба на се-
кој 7, 14, 22 и 28 ден во месецот. 

Заради овозможуваше на Службата на општест-
веното книговодство во роковите од став 1 на оваа 
точка да ги распореди приходите од царини и од 
други царински давачки од збирните сметки пред-
видени со оваа наредба во корист на буџетот на 
федерацијата, својата индивидуална партија отво-
рена во рамките на евидентната сметка бр. 845 ца-
ринарниците ќе ја распоредуваат на соодветните 
збирни сметки на секој 5, 12, 20 и 26 ден во месе-
цот, а Сојузната управа за царини секој работен 
ден. 

57. Приходите на буџетот на федерацијата од 
царини и од други царински давачки за стоките 
увезени до 31 декември 1976 година, другите извор-
ни приходи на федерацијата, приходите од придо-
несите од републиките и автономните покраини од 
1976 година што ќе се наплатат до 31 јануари 1977 
година, се уплатуваат, во смисла на член 57а од 
Законот за финансирање на федерацијата („Служ-
бен лист на СФРЈ" , бр. 35/72, 63/72, 71/73, 4/75 и 
60/75), во корист на Буџетот на федерацијата за 1976 
година. 

При уплатите на приходите од царини и од 
други царински давачки за стоките увезени до 31 
декември 1976 година, на другите изворни приходи на 
федерацијата и на придонесите од републиките и 
автономните покраини од 1976 година, што ќе се 
уплатат до 31 јануари 1977 година, обврзниците на 
тие приходи се должни иа сите налози за уплата 
да назначат во горниот десен агол: „за 1976 годи-
на". 

Заради разграничување на приходите од ст. 1 и 
2 на оваа точка, помеѓу 1976 и 1977 година, уплати-
телите на приходите се должни при уплатата на 
приходите до 31 јануари 1977 година, за приходите 
што и припаѓаат на таа година, на сите делови на 
налогот за уплата да назначат во горниот десен 
агол: „за 1977 година". 

58. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
наредба престанува да в а ж и Наредбата за утврду-
вање на приходите на општествено-политичките за-
едници, самоуправните интересни заедници, фондо-
вите на општественочполитичките заедници и дру-
гите корисници од областа на другата потрошувач-
ка („Службен лист на СФРЈ", бр. 65/75, 2/76 и 40/76). 

59. Оваа наредба влегува во сила на 1 јануари 
1977 година. 

Бр. 6-12371 
24 декември 1976 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии 
Момчило Демовиќ, е. р. 

С П И С О К 
НА ОПШТИНИТЕ СО НИВНИТЕ СТАТИСТИЧКИ ОЗНАКИ ПО РЕПУБЛИКИТЕ И АВТОНОМНИТЕ 

ПОКРАИНИ И НАДЛЕЖНИТЕ С Л У Ж Б И НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО 

Служба на општественото книговодство 

фили јала 

Оперативен 
-број на СОК 

експозитура деловница 

Назив на Статистичка 
општината ознака на 

општината 

1 2 3 4 5 6 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

Бања Лука 10500 Б а њ а Лука 002 
Челинац 022 
Лакташи 053 

Босанска Градишка 10510 Босанска Градишка 007 
Гламоч 10570 Гламоч 032 
Ј а ј ц е 10560 Ј а ј ц е 042 

Шипово 088 
К љ у ч 10520 К љ у ч 048 
Котор Варош 10530 Котор Варош 050 
Мркоњић Град 10580 Мркоњић Град 063 
Прњавор 10540 Прњавор 072 
Србац 10550 Србац 083 
Скендер В а к у ф 10590 Скендер В а к у ф 081 

Бихаћ 10600 Бихаћ 003 
Босанска Крупа 10610 Босанска Круна 008 
Цазин 10620 Цазин 019 
Велика Клвдуша 10630 Велика К л а д у т а 097 

Добој 11200 Добој 025 
Босански Брод 11270 Босански Брод 009 
Босански Шамац 11280 Босански Шамац 012 
Дервента 11260 Дервента 024 
Маглај 11210 Маглај 060 
Модрича 11220 Модрича 061 

Оџак 11221 Оџак 066 
Теслић 11202 Теслић 089 
Тешањ 11201 Тешањ 090 

Дрвар 11300 Дрвар 027 
Босански Петровац 11310 Босански Петровац ОИ 
Босанско Грахово 11320 Босанско Грахово 013 

Горажде 11500 Горажде 033 
Ча јниче 020 
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Мостар 

Требиње 

Приједор 

Сарајево 

Травник 

Тузла 

Зеница 

2 3 4 5 6 

Фоча 11530 Фоча 029 
Рогатица 11510 Рогатица 074 
Вишеград 11520 Вишеград 099 

Рудо 075 
11800 Мостар 062 

Читлук 023 
Јабланица 041 

Чапљина 11810 Чапљина 021 
Дувно 11893 Дувно 028 
Лиштица 11830 Лиштица 054 

Груда 037 
Посушје 070 

Коњиц 11820 Коњиц 049 
Ливно 11890 Ливно 055 

Љубиње 058 
Љубушки 11840 Љубушки 059 
Невесиње 11850 Невесиње 064 
Прозор 11860 Прозор 073 
Столац 11870 Столац 086 

12100 Требиње 092 
Билећа 12110 Билећа 005 
Гацко 12120 Гацко 031 

11900 Приједор 071 
Босанска Дубица 11910 Босанска Дубица 006 
Босански Нови 11920 Босански Нови 010 
Сански Мост 11930 Сански Мост 076 

10100 Сара ј ево-Цеигар 077 
Илиџа 10104 Сарај ево-Илиџа 078 

Сарајево Ново 079 
Сарајево Вогошће 080 
Хаџићи 038 

И л и ј а ш 10106 И л и ј а ш 040 
Олово 10105 Олово 067 

Пале 069 
Трново 093 

Високо 10130 Високо 098 
Бреза 016 

Кисељак 10160 Кисељак 046 
Фо ј ница 030 
Крешово 051 

Соколац 10150 Соколац 082 
Хан Пијесак 039 

Калиновиќ 10140 Калиновиќ 045 
Вареш 10120 Вареш 096 

12000 Травник 091 
Нови Травник 12400 Нови Травник 065 
Витез 12030 Витез 100 
Бугојно 12010 Бугојно 017 
Горњи В а к у ф 12050 Горњи В а к у ф 034 

Купрес 052 
Доњи В а к у ф 12020 Доњи В а к у ф 026 

12200 Тузла 094 
Калесија 044 
Лукавац 057 

Сребреник 12295 Сребреник 085 
Живинице 106 

Бановићи 12293 Бановићи 001 
Бијељина 12240 Бијељина 004 

Угљевик 095 
Братунац 12270 Братунац 014 
Сребреница 12292 Сребреница 084 
Брчко 12250 Брчко 015 
Орашје 12290 Орашје 068 
Грачаница 12210 Грачаница 035 
Кладањ 12220 К л а д а њ 047 
Лопаре 12230 Лопаре 056 
Власеница 12280 Власеница 101 
Градачац 12291 Градачац 036 

Шековићи 087 
Зворник 12260 Зворник 104 

12300 Зеница 103 
Бусовача 12330 Бусовача 018 
К а к а њ 12310 К а к а њ 043 
Завидовићи 12320 Завидовићи 102 

Ж е п ч е 105 
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СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА 

1 2 3 4 5 6 

Иванград 20600 Иванград 007 Иванград 
Бијело Поље 20630 Бијело Поље 002 Би јело Поље 

Мојковац 010 
Плав 20610 Плав 012 
Р о ж а ј 20620 Р о ж а ј 015 

Котор 
Р о ж а ј 

20700 Котор 009 Котор 
Тиват 20701 Тиват 018 

Будва 20710 Будва 003 
Херцег-Нови 20720 Херцег-Нови 006 

Никшић 
Херцег-Нови 

20800 Никшић 011 
Плужине 013 

Шавник 20801 Ш а в н и к 016 
Пљевља 20900 Пљевља 014 

Ж а б љ а к 20910 Ж а б љ а к 020 
Титоград 20100 Титоград 017 Титоград 

Даниловград 20101 Даниловград 005 
Б а р 20130 Б а р 001 
Цетиње 20120 Цетиње 004 
Колашин 20110 Колашин 008 
Улцињ 20140 Улцињ 019 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА 

1 2 3 4 5 6 

Бјеловар 31200 Б јеловар 004 Бјеловар 
Ђурђевац 31210 Ђурђевац 023 
Гарешница 31220 Гарешница 024 
Врбовец 31230 Врбовец 094 
Крижевци 31240 К р и ж е в ц и 041 
Вировитице 31260 Вировитица 089 

012 Дарувар 31270 Дарувар 
089 
012 

Грубишно Поље 31280 Грубишно Поље 028 
Чаковец 

Грубишно Поље 
31400 Чаковец 010 

Дубровник 31700 Дубровник 018 Дубровник 
Корчула 31710 Корчула 038 Корчула 

Ластово 045 
Госпић 31900 Госпић 026 

Доњи Лапац 31910 Доњи Лапац 015 
Грачац 31920 Грачац 027 
Оточац 31930 Оточац 061 

Карловац 
Оточац 

32100 Карловац 034 Карловац 
Дуга Реса 019 

* Озаљ 062 
Војнић 091 

Слуњ 32110 Слуњ 079 
Титова Кореница 32120 Титова Кореница 082 
Вргин Мост 32130 Вргин Мост 092 
Огулин 32140 О гулин 056 Огулин 

Врбовско 095 
Копривница 32300 Копривница 037 
Кутина 32700 Кутина 043 Кутина 

Иванић-Град 32710 Иванић-Град 032 
Новска 32720 Новска 054 
Пакрац 32730 Пакрац 064 
Чазма 32740 Чазма ОИ 

Нашице 33200 Нашице 050 Нашице 
Славонска Ораховица 33210 Славонска Славонска Ораховица 

Ораховица 059 
Подравска Слатина 33220 Подравска Слатина 067 
Доњи Михољац 33230 Доњи Михољац 016 

Осијек 33600 Осијек 060 
Валпово 33630 Валпово 085 
Ђаково 33640 Ђаково 022 
Бели Манастир 33650 Бели Манастир 001 

Пула 33700 Пула 069 
Бузет 33710 Бузет 007 
Пазин 33720 Пазин 065 
Пореч 33730 Пореч 068 
Ровињ 33740 Ровињ 072 



Страна 1900 — Број 58 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 31 декември 197fr 

Ријека 

Сисак 

Славонски Брод 

Сплит 

Шибеник 

Вараждин 

Винковци 

Вуковар 

За бок 

Задар 

Загреб 

Лабин 
Умаг 

К р к 
Паг 
Раб 
Сен, 
Делнице 

Цриквеница 
Мали Лошин, 
Опатија 

Двор на Уни 
Глина 
Коста ј ница 
Петриња 

Нова Градишка 
Славонска Пожега 

Хвар 
Вис 
Сињ 
Макарске 
Имоггски 
Книн 
Метковић 

Плоче 

Дрниш 

Иванец 
Лудбрег 

Ж у п а њ а 

Илок 

Доња Стубица 
Златар 
К р алина 

Биоград на мору 
Бенковац 

Загреб 
Загреб 

33750 
33760 

33800 
33810 
33820 
33830 
33840 
33850 

33860 
33870 
33880 
34100 
34110 
34120 
34130 
34150 
34300 
34310 
34320 
34400 

34410 
34420 
34430 
34440 
34450 
34460 
34470 

34480 
34600 
34610 
34800 

34810 
34820 
34900 
34910 
35100 
35110 
35200 

35210 
35220 
35230 
35300 
35320 
35310 

30101 
30102 

Загреб 
Загреб 
Загреб 
Дуго Село 
Јастребарско 
Самобор 
Сесвете 
Велика Горица 
Зелина 

30104 
30105 
30107 
30111 
30112 
30113 
30114 
30115 
30116 

Лабин 044 

Б у ј е 006 
Ријека 071 
К р к 042 
Паг 063 
Раб # 070 
Сењ 074 
Делнице 013 
Чабар 009 
Цриквеница 008 
Мали Лошин, 048 
Опатија 058 
Сисак 076 
Двор на Уни 021 
Глиша 025 
Коста ј ница 039 
Петриња 066 
Славонски Брод 078 
Нова Градишка 051 
Славонска Пожега 077 
Сплит 080 
Омиш 057 
Б р а ч 005 
Трогир 083 
Хвар 029 
Вис 090 
Син, 075 
Макарска 047 
Имотски 030 
Книн 036 
Метковић 049 
Вргорац 093 
Плоче 112 
Шибеник 081 
Дрниш 017 
Вараждин 086 
Нови Мароф 053 
Иванец 031 
Лудбрег 046 
Винковци 088 
Жупан, a 111 
Вуковар 096 

Забок 097 
Клањец 035 
Доња Стубица 014 
Златар-Бистрица ИО 
Крапина 040 
Задар 107 
Биоград на мору 003 
Бенковац 002 
Обровац 055 

Нови Загреб ИЗ 
Загреб—Центар 114 
Загреб—Чрномерец 115 
Загреб—Дубрава 116 
Загреб—Максимир 117 
Загреб—Медвепгчак 118 
Загреб—Пешћеница 119 
Загреб—Суседград 120 
Загреб—Трешњевка 121 
Загреб—Трње 122 
За прешић 108 

Дуго Село 020 
Јастребарско 033 
Самобор 073 
Сесвете 104 
Велика Горица 087 
Зелина 109 
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СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1 2 3 4 5 6 

Битола 40300 Битола 002 
Демир Хисар 40301 Демир Хисар 006 

Кичево 40320 Кичево 010 
Брод 
Македонски 40321 Брод Македонски 003 

Ресен 40310 Ресен 021 
Куманово 40900 Куманово 015 

Кратово 012 
Крива Паланка 40910 Крива Паланка 013 

Кратово 40901 
Охрид 41000 Охрид 017 

Дебар 41030 Дебар 004 
Струга 41020 Струга 025 

Прилеп 41100 Прилеп 018 
Крушево 41110 Крушево 014 

Скопје Скопје—Центар 033 
Скопје—Чаир 034 
Скопје—Гази Баба 035 
Скопје—Карпош 036 
Скопје—Кисела 
Вода 037 

Струмица 41300 Струмица 026 
Радовиш 41310 Радовиш 020 

Валандово 031 
Штип 41400 Штип 028 

Пробиштип 41401 Пробиштип 019 
Берово 41440 Берово 001 
Делчево 41450 Делчево 005 
Кочани 41430 Кочани Oil 

Виница 41431 Виница 032 
Св. Николе 41420 Св. Николе 027 

Тетово 41500 Тетово 029 
Гостивар 41510 Гостивар 008 

Титов Велес 41600 Титов Велес 030 
Гевгелија 41610 Гевѓелија 007 
Кавадарци 41620 Кавадарци 009 
Неготино 41630 Неготино 016 

СОЦИЈАЛР1СТИЧКА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА 

1 2 3 4 5 6 

Љубљана 

Цеље 

Кочев је 

Копер 

Крањ 

50100 Љубљана—Центар 025 
Пословница 50101 Љубљана—Мосте— 

Поље 026 
Пословница 50102 Љубљана—Бежиград 024 
Пословница 50103 Љубљана—Вич— 

Рудник 028 
Пословница 50104 Љубљана—Шишка 027 

Врхника 50110 Врхника 060 
Логатец 023 

Домжале 50120 Домжале 006 
Гросупље 50130 Гросупље 009 
Камник 50140 Камник 015 
Литија 50150 Литија 022 
Ракек 50160 Церкница 004 

50700 Цеље 003 
Шентјур при Цељу 051 

Лашко 50710 Лашко 019 
Словенске Коњице 50720 Словенске Коњице 049 
Шмарје при Ј е л ш а х 50730 Шмарје при Јелшах 053 
Ж а л е ц 50750 Ж а л е ц 062 

51300 Кочевме 016 
Рибница 51310 Рибница 045 

51400 Копер 017 
Изола 013 

Порторож 51410 Пиран 039 
Сежана 51420 Сежана 047 

51500 К р а њ 018 
Ш к о ф ј а Лока 51510 Ш к о ф ј а Лока 052 
Т р ж и ч 51520 Т р ж и ч 057 
Јесенице 51530 Јесенице 014 
Радовљица 51540 Радовљица 043 
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1 2 3 4 5 в 

Кршко 51600 К р ш к о 059 Кршко 
Севница 51610 Севница 046 
Б р е ж и ц е 51620 Б р е ж и ц е 002 

Марибор 51800 Марибор 030 
Ленарт 020 

Словенска Бистрица 51810 Словенска Бистрица 048 
Дравоград 51820 Дравоград 007 

Радл>е об Драви 042 
Преваље 51830 Равне на Корошкем 044 
Словењ Градец 51840 Словен* Градец 050 

Мурска Собота 51900 Мурска Собота 035 
Горња Рад гона 51910 Горња Радгона 008 
Лендава 51920 Лендава 021 
Љутомер 51930 Љутомер 029 

Нова Горица 52000 Нова Горица 036 
Ајдовшчина 52010 Ајдовшчина 001 
Идриза 52020 Идри ј а ОИ 
Толмин 52030 Толмин 054 

Ново Место 52100 Ново Место 037 
Требње 056 

Чрномељ 52110 Чрномељ 005 
Метлика 033 

Постојна 52200 Постојна 040 
Илирска Бистрица 52210 Илирска Бистрица 012 

Сежана 047 
Птуј 52400 Птуј 041 

Ормож 52401 Ормож 038 
Трбовље 52700 Трбовље 055 

Храстник 010 
Загорје об Сави 061 

Белење 52800 Белење 058 
Мозирје 52810 Мозирје 034 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА С Р Б И Ј А 

1 2 3 4 5 в 

Београд 

Чачак 

Крагујевац 

Краљево 

Крушевац 

Горњи Милановац 

Аранђеловац 

Трстеник 
Врњачка Б а њ а 

Александровац 
Брус 
Варварин 

Лучани 
Гуна 

Рана 
К р а љ е в а ч к а 
Баточина 
Топола 

60800 Савски Венац 016 
Бара јево 010 
Чукарица ОИ 
Гроцка 012 
Врачар 020 
Палилула 015 
Сопот 017 
Звездара 022 
Земун 021 
Нови Београд 013 
Стари Град 018 
Вождовац 019 
Обреновац 014 
Лазаревац 056 
Младеновац 070 
Раковица 120 

61300 Ч а ч а к 034 
61320 Горњи Милановац 041 
61301 Лучани 060 
61302 — 

61700 Крагу јевац 049 
Кнић 044 

61710 Аранђеловац 003 

61701 Рача Крагу јевачко 086 
61702 Баточина 008 
61703 Топола 101 
61800 Краљево 050 
61810 Трстеник 103 
61820 Врњачка Б а њ а 115 
61900 Крушевац 052 
61910 Александровац 001 
61930 Брус 029 
61920 Варварин 108 

Ћићевац 032 
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1 2 

Лесковац 
Лебане 

Власотинце 

Лозница 

Ниш 

Бела Паланка 
Сврљиг 
Алексинац 

Соко Б а њ а 
Нови Пазар 

Р а ш к а 
Сј еница 

Пирот 
Бабушница 
Димитровград 

Пожаревац 

Петровац на Млави 
Велико Градиште 

Жагубица 
Кучево 

Пријепоље 
Нова Варош 
Прибој на Лиму 

Прокупље 

Блаце 
Куршумлија 

Смедерево 
Смедеревска Паланка 

Велика Плана 
Светозарево 

Ћуприја 
Деспотовац 
Параћин 
Свилајнац 

Шабац 
Богатић 
Владимирци 

Титово Ужице 

Ба јина Башта 
Ивањица 
Косјерић 
Ужичка Пожега 

Ваљево 

Уб 
Љиг 

Врање 

Бу јановац 

Сурдулица. 
Босилград 
Владичин Хан 

3 4 5 6 

62100 Лесковац 058 
62110 Лебане 057 

Бо јник 025 
Медвеђа 067 

62120 Власотинце ИЗ 
Црна Трава 031 

62200 Лозница 059 
Крупањ 62220 К р у п а њ 051 

Мали Зворник 065 
Љубовија 62210 Љубовија 062 

62500 Н и ш 073 
Дољевац 038 
Гаџин Х а н 039 

62510 Бела Паланка 009 
62520 Сврљиг 098 
62530 Алексинац 002 

Р а ж а њ 088 
62540 Соко Б а њ а 094 
62600 Нови Пазар 075 

Тутин 62602 Тутин 104 
62610 Р а ш к а 087 
62620 Сј еница 091 
62800 Пирот 079 
62810 Бабушница 006 
62820 Димитровград 037 
62900 Пожаревац 080 

Мало Црниће 066 
Ж а б а р и 117 

62910 Петровац на Млави 078 
62920 Велико Градиште ИО 

Голубац 040 
62930 Жагубица 118 
62940 Кучево 053 
63000 Пријепоље 084 
63010 Нова Варош 074 
63020 Прибој н а Лиму 083 
63100 Прокупље 085 

Мерошина 068 
Житорађе 119 

63110 Блаце 023 
63120 Куршумлија 054 
63200 Смедерево 092 
63300 Смедеревска 

Паланка 093 
63310 Велика Плана 109 
63500 Светозарево 096 

Рековац 089 
63530 Ћуприја 033 
63520 Деспотовац 036 
63540 Параћин 077 
63510 Свилајнац 097 
63600 Шабац 099 
63610 Богатић 024 
63620 Владимирци 112 

Коцељево 046 
63700 Титово Ужице 100 

Чајетина 63702 Чајетина 035 
63710 Ба јина Башта 007 
63720 Ивањица 042 
63730 Косјерић 048 
63740 Ужичка Пожега 081 

Ариље 63701 Ариље 004 
63900 Ваљево 107 

Мионица 63903 Мионица 069 
Осечина 63901 Осечина 076 
Лајковац 63902 Ла јковац 055 

63910 Уб 105 
63930 Љиг 061 
64100 Врање 114 

Трговиште 102 
64110 Бу јановац 030 

Преглово 082 
64120 Сурдулица 095 
64130 Босилград 028 
64140 Владичин Хан 111 



Страна 1900 — Број 58 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 31 декември 197fr 

1 2 3 4 5 6 

За јечар 64200 За ј ечар 116 
Бољевац 64210 Бољевац 026 
К њ а ж е в а ц 64220 К њ а ж е в а ц 045 
Бор 64230 Бор 027 
Неготин 64240 Неготин 072 
Кладово 64260 Кладово 043 
Мајданпек 64270 Мајданпек 063 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА АВТОНОМНА ПОКРАИНА КОСОВО 

1 2 3 4 5 6 

Косовска Митровица 68200 Косовска Митровица 310 Косовска Митровица 
Лепосавић 68202 Лепосавић ЗИ 

Србица 318 
Вучитрн 322 

Пећ 68300 
Дечани 301 
Исток 306 
Клина 308 
Пећ 314 

Приштина 68400 Приштина 316 Приштина 
Глоговац 304 

Липљан 68401 Липљан 312 
Подујево 68402 Подујево 315 

Гњилане 68430 Гњилане 305 
Косовска Каменица 309 
Витина 321 

Урошевац 68440 Урошевац 320 Урошевац 
Качаник 307 

Призрен 68500 Призрен 317 Призрен 
Драгаш 302 

Ораховац 68501 Ораховац 313 
Сува Река 68502 Сува Река 319 

Ђаковица 68510 Ђаковица 303 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА АВТОНОМНА ПОКРАИНА ВОЈВОДИНА 

1 2 3 4 5 6 

Бачка Паланка 65100 Бачка Паланка 205 
Б а ч 204 

Кикинда 65500 Кикинда 215 
Нови Кнежевац 65510 Нови Кнежевац 222 

Чока 211 
Нови Сад 65700 Б а ч к и Петровац 207 

Беочин 210 
Нови Сад 223 
Темерин 238 
Тител 239 

Бечеј 65710 Бече ј 208 
Ж а б а љ 65720 Ж а б а љ 243 
Инђија 65730 Инђија 212 
Стара Пазова 65740 Стара Пазова 235 
Србобран 65750 Србобран 233 

Панчево 66000 Панчево 226 
Алибунар 202 
Ковачица 216 
Опово 225 

Ковин 66010 Ковин 217 
Сента 66200 Сента 231 

Ада 66210 Ада 201 
Сомбор 66300 Сомбор 232 

Апатин 66310 Апатин 203 
Оџаци 66320 Оџаци 224 

Сремска Митровица 66400 Сремска Митровица 234 
Шид 66410 Шид 237 
Рума 66420 Рума 229 

Ириг 213 
Пећинци 227 
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i 2 3 4 5 6 

Суботица 66600 Суботица 236 
К а њ и ж а 66610 К а њ и ж а 214 

Бачка Топола 65200 Б а ч к а Топола 206 
Мали Иђош 219 

Врбас 66700 Врбас 240 
Кула 66710 Кула 218 

Вршац 66800 Вршац 241 
Пландиште 228 

Бела Црква 66810 Бела Црква 209 
Зрењанин 66900 Зрењанин 242 

Ж и т и ш т е 244 
Нова Црња 66903 Нова Црња 220 
Нови Бече ј 66901 Нови Бече ј 221 
Сечањ 66902 Сечањ 230 

863. 
Врз основа на точка 2 од Одлуката за мерките 

и начинот за утврдување посебна давачка при уво-
зот на одделни земјоделски и прехранбени произво-
ди („Службен лист на СФРЈ", бр. 16/68, 27/68 и 
30/69), во спогодба со сојузниот секретар за надво-
решна трговија, сојузниот секретар за пазарот и 
цените издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ВИСОЧИНАТА 
НА ПОСЕБНАТА ДАВАЧКА ПРИ УВОЗОТ НА 

ОДДЕЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ 
ПРОИЗВОДИ 

1. Во Наредбата за височината на посебната да-
вачка при увозот на одделни земјоделски и прехран-
бени производи („Службен лист на СФРЈ" , бр. 18/73. 
27/73, 47/73, 52/73, 5/74, 37/74, 58/74, 65/74, 23/75 
и 15/76) во точка 1 одредбата под 94 се менува и 
гласи: 
„94) 0403/1 путер, свеж во износ од 23,80 динари за 

1 килограм". 
2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден 

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

Бр. 17-4348/1 
16 декември 1976 година 

Белград 
Сојузен секретар за 
пазарот и цените. 
Имер Пуља, е. р. 

864. 
Врз основа на член 220 алинеја 2 од Законот за 

основите на безбедноста на сообраќајот на патиш-
тата („Службен лист на СФРЈ" , бр. 17/74), во спо-
годба со сојузниот секретар за внатрешни работи и 
со претседателот на Сојузниот комитет за енергети-
ка и индустрија, претседателот на Сојузниот коми-
тет за сообраќај и врски пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА УРЕДИТЕ, ОПРЕМАТА, ДИМЕНЗИИТЕ И 
ВКУПНИТЕ ТЕЖИНИ НА ВОЗИЛАТА ВО СОО-

БРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА 

Член 1 
Во Правилникот за уредите, опремата, димен-

зиите и вкупните тежини на возилата во сообраќа-
јот на патиштата („Службен лист на СФРЈ" , бр. 
20/75) во член 64 по став 3 се додава нов став 4, 
кој гласи: 

„Приклучоците за врзување на сигурносните 
појаси во патничките автомобили мораат во поглед 
на приклучувањето да им одговараат на приклучо-
ците на сигурносните појаси од член 65 став 2 на 
овој правилник." 

Член 2 
Член 65 се менува и гласи: 
„Паничните автомобили, освен комби возила, 

што имаат вградени приклучоци за врзување на си-
гурносни појаси на три точки за врзување, како и 
патничките автомобили што ќ е се произведат и ќ е 
се вклучат во сообраќајот почнувајќи од 1 јануари 
1977 година, мораат да имаат вградени сигурносни 
појаси за првиот ред на бочните седишта, од денот 
на регистрацијата на тие возила во 1977 година. 

Сигурносните појаси мораат да им одговараат на 
условите пропишани во Правилникот бр. 16 — Едно-
образни прописи што се однесуваат на хомолопци-
јата на сигурносните појаси за возрасни лица што 
се наоѓаат во моторните возила („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 47/74 — Меѓународни договори и други 
спогодби) и да имаат соодветна ознака на хомологаци-
јата, односно националниот стандард." 

Член 3 
Во член 99 став 2 точка 3 под д) зборовите: „ст. 

2, и 3" се заменуваат со зборовите: „став 2". 
Член 4 

Овој правилник влегува во сила на 1 јануари 
1977 година. 

Бр . 3690 
17 декември 1976 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот комитет за 
сообраќај и врски, 

Божидар Димитриевиќ, cjp. 

865. 
Врз основа н а член 74 став 3, член 123 став 3, 

член 164 став 2, член 192 став 1, член 199 став 1, 
член 254 став 5 и член 287 став 4 од Царинскиот за -
кон („Службен лист на СФРЈ" , бр. 10/76) и точка 8 
од Одлуката за работите на вршењето на услуги 
при облагбродување на стоки („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 18/73 и 58/73), директорот на Сојузната 
управа за царини пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ 
НА ПОПОЛНУВАЊЕ И ПОДНЕСУВАЊЕ НА ИС-

ПРАВИТЕ ВО ЦАРИНСКАТА ПОСТАПКА 
Член 1 

Во Правилникот з а начинот на пополнување и 
поднесување на исправите во царинската постапка 
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(„Службен лист на СФРЈ" , бр. 37/76), во Кодексот 
на шифрите за пополнување на исправите во ц а р и н - 1 2 3 
ската постапка, што е составен дел на тој правилник, 
глава III се менува и гласи: 41 Производство на други електро тех-

01179 нички производи 01179 
ДП. СТОПАНСКА ДЕЈНОСТ, СТОПАНСКА 

ГРАНКА И ДРУГА ДЕЈНОСТ (ГРУПИ НА 
К О Р И С Н И Ц И Н А У В Е З Е Н И СТОКИ) 

42 

43 

^Производство н а хемикалии (освен 
за земјоделството) 
Производство на хемикалии за земјо-
делството 

01181 

01182 
44 Производство н а хемиски влакна и 

пластични маси Реден Стопанска дејност, стопанска 
45 

Производство н а хемиски влакна и 
пластични маси 01183 

број гранка и друга дејност (групи на Ш и ф р а 45 Производство на лекови и ф а р м а -
01191 корисници на увезени стоки) 

46 
цевтски суровини 01191 корисници на увезени стоки) 

46 Производство н а средства за перење 46 Производство н а средства за перење 
1 2 3 и козметички препарати 01192 

47 Производство н а бои и лакови 01193 47 Производство н а бои и лакови 01193 
1 Електростопанство 01010 48 Преработка н а пластични маси 01194» 
2 Производство на јаглен 01020 49 Производство на други хемиски про-
3 Преработка на јаглен 01030 изводи 01199 
4 Производство на сурова н а ф т а 01041 50 Призводств(о на камен, ч а к а л и песок 01200 
5 Производство на земен гас 01042 51 Производство н а в а р и гипс 01211 
6 Производство н а деривати од н а ф т а 01050 52 Производство на цемент 01212 
7 Производство руда на железо 01060 53 Производство н а т у л и и ќерамида 01213 
8 Производство на железо и челик 01071 54 Производство на г р а д е ж н и п р е ф а б -
9 Производство на феролегури 01072 рикати и битуменски производи 01214 

10 Производство на руда и концентрат на 55 Производство на р е ж а н а граѓа и 
бакар 01081 плочи 01220 

И Производство на руда и концентрат на 56 Производство на мебел од дрво 01231 
олово и ц и н к 01082 57 Производство на други ф и н а л н и про-

12 Производство на боксит 01083 изводи од дрво 01232 
13 Производство на руда и концентрат на 58 Производство н а целулоза и харти ј а 01241 

други обоени метали 01089 59 Преработка на х а р т и ј а 01242 
14 Производство н а бакар 01091 60 Производство н а влакна , предиво и 
15 Производство н а олово 01092 конец 01251 
16 Производство на цинк 01093 61 Производство на ткаенини 01252 
17 Производство на глиница и а л у - 62 Производство на т р и к о т а ж н и »предива 01261 

миниум 01094 63 Производство н а текстилна к о н ф е к -
18 Производство н а други обоени метали 01099 ци ја 01262 
19 Преработка на алуминиум 01101 64 Производство на други текстилни 
20 Преработка н а бакар и други обоени производи 01269 

метали 01109 65 Производство на к о ж а и крзна 01270 
21 Производство на неметални мине- бб Производство н а тажени обувки 01281 

рали (без сол) 01111 67 Производство н а к о ж а н а галантерија 01282 
22 Производство на сол 01112 68 Производство н а к о ж а н а и крзнена 
23 Производство н а стакло 0)1121 к о н ф е к ц и ј а 01283 
24 Производство н а огноотпорен мате- 69 Преработка н а к а у ч у к 01290 

р и ј а л 01122 70 Мерење и лупење на ж и т а 01301 
25 Производство на порцелан и керамика 01123 71 Производство н а леб и тестенини 01302 
26 Преработка на други неметални ми- 72 Преработка и конзервирање на овош-

нерали 01129 је и зеленчук 01303 
27 Производство на метален репродук- 73 Преработка и (конзервирање на месо 

ционен материјал 01131 и риби 01304 
28 Производство н а метални, градежни 74 Преработка и конзервирање на млеко 01305 

и други конструкции 01132 75 Производство н а ш е ќ е р 01306 
29 Производство на стоки за широка по-

трошувачка и други метални произ-
76 Производство н а кондиторски произ-

води 01307 
води 01139 77 Производство н а растителни масла 

30 Производство на машини и уреди (без и масти 01308 
електрични и земјоделски) 01141 78 Производство н а други прехранбени 

31 Производство на земјоделски машини 01142 производи (без добиточна храна) 01309 
32 Производство на опрема за професио-

н а л н и и научни цели, мерни и кон-
тролни инструменти и уреди за авто-
матизација на управувањето (освен 

79 

80 

Производство на а л к о х о л од расти-
телно потекло и алкохолни п и ј а ч к и 
Производство (на безалкохолни пи-

ј а ч к и 

01311 

01312 
оние од гранка 0117) 01143 81 Производство на добиточна храна 01320 

33 Производство и поправка на ш и н с к и 82 Производство на ферментиран тутун 01331 
возила 01151 83 Преработка на тутун 01332 

34 Производство на друмски возила 01152 84 Г р а ф и ч к а дејност 01340 
35 Производство на други сообраќајни 85 Производство н а разновидни произ -

средства 01159 води 01390 
36 Бродоградба 01160 86 Рата ј ство 02011 
37 Производство на електрични машини 87 Овоштарство 02012 

и уреди 01171 88 Лозарство 02013 
38 Производство на електронски и те- 89 Сточарство 02014 

лекомуникациони уреди 01172 90 Земјоделски услуги 02020 
39 Производство на кабли и спровод- 91 Рибарство 02030 

ници 01173 92 Шумарство 03000 
40 Производство на електрични апарати 93 Водостопанство 04000 

за домаќинство 01174 94 Високоградба 05010 
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95 Нискоградба и хидроградба 05020 
96 Инсталациоки и завршни работи во 

градежништвото ' I 05030 
97 Железнички сообраќај 06010 
98 Поморски сообраќај 06020 
99 Речен и езерски сообраќај i I 06030 

100 Воздушен сообраќај 06040 
101 Друмски сообраќај 06050 
102 Градски сообраќај 06060 
103 Цевовод ен транспорт 06070 
104 Претоварил услуги 06080 
105 ПТТ услуги 06090 
106 Трговија 07000 
107 Угостителство и туризам 08000 
108 Занаетчиство и лични услуги 09000 
109 Станбено-комунални дејности и уре-

дување на населби и простори 10000 
НО Финансиски, технички и деловни ус-

луги 11000 
111 Образование, наука, култура и ин-

формации 12000 
112 Здравствена и социјална заштита 13000 
113 Општественочполитички заедници, са-

моуправни интересни заедници и оп-
штественонполитички организации 
(без ЈНА и сојузните дирекции за 
резерви) 14001 

114 Југословенска народна армија и 
пошти 14002 

115 Сојузни дирекции за резерви 14003 
116 Приватници 15000". 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. Д-21252/l 
23 декември 1976 година 

Белград 

Директор 
на Сојузната управа за 

царини 
Кемал Тарабар, е. р. 

866. 

Врз основа на член 12 став 2 точка 4 од Законот 
за царинската служба („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 54/70, 40/73 и 21/74), директорот на Сојузната 
управа за царини донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УКИНУВАЊЕ НА ЦАРИНСКАТА ИСПОСТАВА 
НА ЦАРИНАРНИЦАТА САРАЕВО СО СЕДИШТЕ 
ВО ДОБОЈ И ЗА ОТВОРАЊЕ НА ЦАРИНСКА ИС-
ПОСТАВА НА ЦАРИНАРНИЦАТА ТУЗЛА СО СЕ-

ДИШТЕ ВО ДОБОЈ 

1. Се укинува Царинската испостава на Цари-
нарницата Сараево со седиште во Добој. 

Царинската испостава од став 1 на оваа точка 
престанува да работи на 31 декември 1976 година. 

2. Се отвора Царинска испостава на Царинар-
ницата Тузла со седиште во Добој. 

Царинската испостава од став 1 на оваа точка 
започнува да работи на 1 јануари 1977 година. 

3. Работите од укинатата Царинска испостава на 
Царинарницата Сараево со седиште во Добој ги пре-

зема Царинската испостава на Царинарницата Тузла 
со седиште во Добој. 

03-01 бр. 20063 
6 декември 1976 година 

Белград 
Директор 

на Сојузната управа за 
царини, 

Кемал Тарабар, е. р. 

867. 
Врз оанова на член 12 став 2 точка 4 од Законот 

за царинската служба („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 54/70, 40/73 и 21/74), директорот на Сојузната 
управа за царини донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УКИНУВАЊЕ НА ЦАРИНСКАТА ИСПОСТАВА 

НА ЦАРИНАРНИЦАТА САРАЕВО СО СЕДИШТЕ ВО 
ТУЗЛА И ЗА ОТВОРАЊЕ НА ЦАРИНСКА ИСПО-
СТАВА НА ЦАРИНАРНИЦАТА ТУЗЛА СО СЕ-

ДИШТЕ ВО ТУЗЛА 
1. Се укинува Царинската испостава на Цари-

нарницата Сараево со седиште во Тузла. 
Царинската испостава од став 1 на оваа точка 

престанува да работи на 31 декември 1976 година. 
2. Се отвора Царинска испостава на Царинарни-

цата Тузла со седиште во Тузла. 
Царинската испостава од 'став 1 на оваа точка 

започнува да работи на 1 јануари 1977 година. 
3. Работите од укинатата Царинска испостава на 

Царинарницата Сараево со седиште во Тузла ги пре-
зема Царинската испостава на Царинарницата Тузла 
со седиште во Тузла. 

03-01 бр. 20064 
6 декември 1976 година 

Белград 
Директор 

на Сојузната управа за 
царини, 

Кемал Тарабар, е. р. 

868. 
Врз оснива на член 12 став 2 точка 4 од Законот 

за царинската служба („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 54/70, 40/73 и 21/74), директорот на Сојузната упра-
ва за царини донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УКИНУВАЊЕ НА ЦАРИНСКАТА ИСПОСТАВА 
НА ЦАРИНАРНИЦАТА САРАЕВО СО СЕДИШТЕ 
ВО БРЧКО И ЗА ОТВОРАЊЕ НА ЦАРИНСКА 
ИСПОСТАВА НА ЦАРИНАРНИЦАТА ТУЗЛА СО 

СЕДИШТЕ ВО БРЧКО 
1. Се укинува Царинската испостава на Цари-

нарницата Сараево со седиште во Брчко. 
Царинската испостава од став 1 на оваа точка 

престанува да работи на 31 декември 1976 година. 
2. Се отвора Царинска испостава на Царинарни-

цата Тузла со седиште во Брчко. 
Царинската испостава од став 1 на оваа точка 

ќе започне да работи на 1 јануари 1977 година. 
3. Работите од укинутата Царинска испостава на 

Царинарница Сараево со седиште во Брчко ги 
презема Царинската испостава на Царинарницата 
Тузла со седиште во Брчко. 

03-01 бр. 20065 
6 декември 1976 година 

Белград 
Директор 

на Сојузната управа за 
царини, 

Кемал Тарабар, е. р. 
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869. 

Врз основа на член 42 став 1 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76), во соглас-
ност со сојузниот секретар за финансии, директорот на Сојузната управа за царини утврдува 

Л И С Т А 
НА ЦАРИНСКИТЕ ОСНОВИЦИ ЗА ПАТНИЧКИТЕ, ДОСТАВНИТЕ И ТОВАРНИТЕ МОТОРНИ ВОЗИ-
ЛА ШТО ЈУГОСЛОВЕНСКИ И СТРАНСКИ ДРЖАВЈАНИ НЕПОСРЕДНО ГИ УВЕЗУВААТ ОД 

СТРАНСТВО 

1. За патничките, доставните и товарните моторни возила што југословенски и странски држав-
јани непосредно ги увезуваат од странство, се определува царинската основица, и тоа: 

I. ЗА ПАТНИЧКИ МОТОРНИ ВОЗИЛА 

1 2 3 4 5 6 7 

AUDI NSU — Сојузна Република Германија 
DM 

1 Audi 50 LS L 2 1092 50 7.396 
2 Audi 50 GLS L 2 1092 60 7.861 
3 Audi 80 L 2 1297 60 8.406 
4 Audi 80 L 4 1297 60 8.721 
5 Audi 80 L L 2 1297 60 8.971 
6 Audi 80 L L 4 1297 60 9.268 
7 Audi 80 S L 2 1588 75 8.821 
8 Audi 80 S L 4 1588 75 9.136 
9 Audi 80 LS L 2 1588 75 9.346 

10 Audi 80 LS L 4 1588 75 9.661 
11 Audi 80 GLS L 2 1588 85 10.041 
12 Audi 80 GLS L 4 1588 85 10.356 
13 Audi 80 GTE L 2 1588 НО 11.531 
14 Audi 80 GTE L 4 1588 110 11.846 
15 Audi 100 L 4 1577 85 10.111 
16 Audi 100 L L 4 1577 85 10.676 
17 Audi 100 GL L 4 1577 85 11.606 
18 Audi 100 S L 4 1960 115 10.431 
19 Audi 100 LS L 4 1960 115 11.026 
20 Audi 100 GLS L 4 1960 115 11.906 

Забелешка: Просечните трошоци на превозот и доставувањето до југословенската граница изнесуваат 
500 динари. 

BLMC — Велика Британија 

1 Austin AUegro 1100 DL 
2 Austin Allegro 1100 DL 
3 Austin Allegro 1300 DL 
4 Austin Allegro 1300 DL 
5 Austin Allegro 1300 S DL Estate 
6 Austin Allegro 1500 DL 
7 Austin Allegro 1500 Special 
8 Austin Allegro 1500 S DL Estate 
9 Austin Maxi 1500 

10 Austin Maxi 1750 
11 Austin Maxi 1750 HL 
12 Morris Mini 850 DL 
13 Morris Mini 1000 DL 
14 Morris Clubman 1100 
15 Morris Clubman 1100 Estate 
16 Morris Clubman 1275 GT 
17 Morris Marina 1.3 DL 
18 Morris Marina 1.3 DL 
19 Morris Marina 1.3 S DL 

Lstg 
L 2 1098 46 1.450 
L 4 1098 46 1.510 
L 2 1275 54 1.610 
L 4 1275 54 1.670 
Кг 4 1275 54 1.770 
L 4 1485 68 1.800 
L 4 1485 68 1.950 
Кг 4 1485 68 1.930 
L 4 1485 68 1.870 
L 4 1748 72 1.940 
L 4 1748 91 2.100 
L 2 848 34 1.220 
L 2 998 39 1.270 
L 2 1098 45 1.400 
Кг 2 1098 45 1.510 
L 2 1275 55 1.540 
L 2 1275 57 1.540 
L 4 1275 57 1.610 
L 2 1275 57 1.620 
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1 2 3 4 5 6 7 

Lstg 
20 Morris Marina 1.3 S DL L 4 1275 57 1.685 
21 Morris Marina 1.8 S DL L 2 1798 73 1.750 
22 Morris Marina 1.8 S DL L 4 1798 73 1.810 
23 Morris Marina 1.8 Special L 2 1798 86 1.900 
24 Morris Marina 1.8 L 4 1798 86 1.970 
25 Morris Marina 1.8 GT Ки 2 1798 86 2.030 
26 Morris Marina 1.8 HL L 4 1798 86 2.100 
27 Morris Marina 1.8 Estate Кг 4 1798 73 2.020 

Забелешка: Просечните трошоци на превозот и доставувањето до југословенската граница изнесуваат 
1.850 динари. 

BMW — Сојузна Република Германија 
DM 

1 316 L 2 1573 90 10.383 
2 318 L 2 1766 98 11.017 
3 320 L 2 1990 109 11.825 
4 320 i L 2 1990 125 13.302 
5 518 L 4 1766 90 12.305 
6 520 L 4 1990 115 13.271 
7 520 А L 4 1990 115 14.265 
8 520 i L 4 1990 130 14.582 
9 525 L 4 2494 145 15.591 

10 525 А L 4 2944 145 16.730 
11 528 L 4 2788 165 17.451 
12 528 А L 4 2788 165 18.589 
13 1502 L 2 1573 75 8.574 
14 2500 L 4 2494 145 17.415 
15 2500 А L 4 2494 145 18.553 
16 2.8 L L 4 2788 170 20.291 
17 2.8 LA L 4 2788 170 21.429 
18 3.0 Ѕ L 4 2985 180 20.982 
19 3.0 ЅА L 4 2985 180 22.121 
20 3.0 Si L 4 2985 200 22.971 
21 3.0 SiA L 4 2985 200 24.110 
22 3.0 L L 4 3295 190 22.510 
23 3.0 LA L 4 3295 190 23.649 
24 3.3 LiA L 4 3295 190 32.225 
25 630 CS Ки 2 2985 185 30.955 
26 630 CSA Ки 2 2985 185 32.165 
27 633 CSi Ки 2 3210 200 32.870 
28 633 CSiA Ки 2 3210 200 34.079 

а белешка: Просечните трошоци на превозот и доставувањето до југословенската граница изнесува: 
500 динари. 

CHRYSLER-SIMCA — Франција 
Ff 

1 Siimca 1005 LS L 4 944 40 10.117 
2 Simca 1006 GLS L 4 1118 55 11.747 
3 Simca 1000 Rallye 1 L 4 1294 60 12.182 
4 Simca 1000 Rallye 2 L 4 1294 82 15.422 
5 Simca 1100 LE L 2 1118 58 12.745 
6 Simca 1100 LE L 4 1118 58 13.300 
7 Simca 1100 LE Break Кг 4 1118 58 13.870 
8 Siimca 1100 LX L 2 1118 58 13.745 
9 Simca 1100 GLX L 4 1118 58 14.295 

10 Simca 1100 ES L 2 1118 58 14.465 
11 Simca 1100 ES L 4 1118 58 15.020 
12 Simca 1100 Special L 2 1294 75 15.010 
13 Simca 1100 Special L 4 1294 75 15.570 
14 Simca 1100 ti L 2 1294 82 16.785 
15 Simca 1100 ti L 4 1294 82 17.340 
16 Simca 1100 GLS Break Кг 4 1118 58 14.930 
17 Simca 1307 Special L 4 1294 82 18.400 
18 Simca 1307 GLS L 4 1294 68 16.700 
19 Simca 1308 GT L 4 1422 85 19.745 
20 Chrysler 1609 L 4 1639 80 18.225 
21 Chrysler 1610 L 4 1812 100 18.895 
22 Chrysler 2.L, automatic L 4 1981 110 20.640 

Забелешка: Просечните трошоци на превозот и доставувањето до југословенската граница изнесуваат 
2.300 динари. 
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1 2 3 4 5 6 7 

FORD — Сојузна Република Германија 
DM 

1 Fiesta 1.0 L 2 957 45 7.237 
2 Fiesta 1.0 L L 2 957 45 7.705 
3 Fiesta 1.1 L 2 1097 53 7.407 
4 Fiesta 1.1 L L 2 1097 53 7.875 
5 Fiesta 1.1 S L 2 1117 53 8.415 
6 Fiesta 1.0 Ghia L 2 957 45 9.175 
7 Fiesta 1.1 Ghia L 2 1097 53 9.345 
8 Escort 1.1 L 2 1071 44 7.743 
9 Escort 1.1 L 4 1071 44 8.180 

10 Escort 1.1 Turnier Кг 2 1071 44 8.369 
11 Escort 1.1 L L 2 1071 44 8.274 
12 Escort 1.1 L L 4 1071 44 8.710 
13 Escort 1.1 L Turnier Кг 2 1071 44 8.900 
14 Escort 1.1 GL L 2 1071 44 8.896 
15 Escort 1.1 GL L 4 1071 44 9.332 
16 Escort 1.1 GL Turnier Кг 2 1071 44 9.522 
17 Escort 1.3 L 2 1263 54 7.743 
18 Escort 1.3 L 4 1263 54 8.180 
19 Escort 1.3 Turnier Кг 2 1263 54 8.369 
20 Escort 1.3 L L 2 1263 54 8.247 
21 Escort 1.3 L L 4 1263 54 8.683 
22 Escort 1.3 L Turnier Кг 2 1263 54 8.900 
23 Escort 1.3 GL L 2 1263 54 8.896 
24 Escort 1.3 GL L 4 1263 54 9.332 
25 Escort 1.3 GL Turnier Кг 2 1263 54 9.522 
26 Escort 1.3 Sport L 2 1363 70 8.990 
27 Escort 1.3 Ghia L 2 1263 70 10.310 
28 Escort 1.6 Sport L 2 1566 84 9.248 
29 Escort 1.6 Ghia L 2 1566 84 10.567 
30 Taunus 1.3 L 2 1285 55 8.639 
31 Taunus 1.3 L 4 1285 55 9.085 
32 Taunus 1.3 Turnier Кг 4 1285 55 9.581 
33 Taunus 1.3 L L 2 1285 55 9.135 
34 Taunus 1.3 L L 4 1285 55 9.581 
35 Таити s 1.3 L Coupe Ки 2 1285 55 9.752 
36 Taunus 1.3 L Turnier Кг 4 1285 55 10.076 
37 Taunus 1.3 XL L 2 1265 55 10.094 
38 Taunus 1.3 XL L 4 1285 55 10.540 
39 Taunus 1.3 XL Coupe Ки 2 1285 55 10.711 
40 Taunus 1.3 XL Turnier Кг 4 1285 55 10.036 
41 Taunus 1.6 L 2 1576 72 8.990 
42 Taunus 1.6 L 4 1576 72 9.436 
43 Taunus 1.6 Turnier Кг 4 1576 72 9.932 
44 Taunus 1.6 L L 2 1576 72 9.486 
45 Taunus 1.6 L L 4 1576 72 9.932 
46 Taunus 1.6 L Coupe Ки 2 1576 72 10.103 
47 Taunus 1.6 L Turnier Кг 4 1576 72 10.427 
48 Taunus 1.6 XL L 2 1576 72 10.445 
49 Taunus 1.6 XL L 4 1576 72 10.891 
50 Taunus 1.6 XL Coupe Ки 2 1576 72 11.063 
51 Taunus 1.6 XL Turnier Кг 4 1576 72 11.387 
52 Taunus 1.6 XL L 2 1576 88 10.864 
53 Taunus 1.6 XL L 4 1576 88 11.310 
54 Taunus 1.6 GXL L 2 1576 72 11.306 
55 Taurus 1.6 GXL L 4 1576 72 11.750 
56 Taunus 1.6 GXL L 2 1576 88 11.725 
57 Taunus 1.6 GXL L 4 1576 88 12.171 
58 Taunus 1.6 GXL Coupe Ки 2 1576 72 11.923 
59 Taunus 1.6 GXL Coupe Ки 2 1576 88 12.342 
60 Taunus 2.0 XL L 2 1981 90 11.130 
61 Taunus 2.0 XL L 4 1981 90 11.576 
62 Taunus 2.0 XL Coupe Ки 2 1981 90 11.747 
63 Taunus 2.0 XL Turnier Кг 4 1981 90 12.072 
64 Taunus 2.0 GXL L 2 1981 90 11.990 
65 Taunus 2.0 GXL L 4 1981 90 12.436 
бб Taunus 2.0 GXL Coupe Ки 2 1981 90 12.608 
67 Taunus 2.3 GXL L 2 2274 108 12.468 
68 Taunus 2.3 GXL L 4 2274 108 12.914 
69 Taumus 2.3 GXL Coupe Ки 2 2274 108 13.085 
70 Capri II 1.3 L Ки 2 1263 54 9.810 
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1 2 3 4 5 6 7 

DM 
71 Capri II 1.3 XL К и 2 1263 54 10.310 
72 Capri I I 1.6 L К и 2 1576 72 10.486 
73 Capri II 1.6 X L К и 2 1576 72 10.986 
74 Capri II 1.6 Ghia К и 2 1576 88 14.166 
75 Capri I I 1.6 GT К и 2 1576 88 11.846 
76 Capri II 2.3 GT К и 2 2274 108 12.734 
77 Capri I I 2.3 Ghia К и 2 2274 108 15.054 
78 Capri II 3.0 GT К и 2 2945 138 13.648 
79 Capri 3.0 Ghia К и 2 2945 138 15.896 
80 Granada 1.7 L 2 1680 70 10.806 
81 Granada 1.7 L 4 1680 70 11.260 
82 Granada 1.7 L 2 1680 75 10.806 
83 Granada 1.7 L 4 1680 75 11.260 
84 Granada 1.7 Coupe К и 2 1680 70 11.436 
85 Granada 1.7 Coupe К и 2 1680 75 11.436 
86 Granada 1.7 Turnier Кг 4 1680 70 11.882 
87 Granada 1.7 Turnier К г 4 1680 75 11.882 
88 Granada 1.7 L L 2 1680 70 11.620 
89 Granada 1.7 L L 4 1680 70 12.080 
90 Granada 1.7 L L 2 1680 75 11.620 
91 Granada 1.7 L L 4 1680 75 12.080 
92 Granada 1.7 L Coupe К и 2 1680 70 12.252 
93 Granada 1.7 L Coupe К и 2 1680 75 12.252 
94 Granada 1.7 L Turnier К г 4 1680 70 12.698 
95 Granada 1.7 L Tuirnier К г 4 1680 75 12.698 
96 Granada 2.0 L 2 1981 90 11.283 
97 Granada 2.0 L 4 1981 90 11.742 
98 Granada 2.0 Coupe К и 2 1981 90 11.910 
99 Granada 2.0 Turnier К г 4 1981 90 12.360 

100 Granada 2.0 L L 2 1981 90 12.099 
101 Granada 2.0 L L 4 1981 90 12.550 
102 Granada 2.0 L Coupe К и 2 1981 90 12.729 
103 Granada 2.0 L Turnier К г 4 1981 90 13.175 
104 Granada 2.0 GL L 2 1981 90 14.900 
105 Granada 2.0 GL L 4 1981 90 15.359 
106 Granada 2.0 GL Coupe К и 2 1981 90 15.531 
107 Granada 2.0 GL Turniier К г 4 1981 90 16.112 
108 Granada 2.3 L 2 2274 108 11.560 
109 Granada 2.3 L 4 2274 108 12.025 
110 Granada 2.3 Coupe К и 2 2274 108 12.190 
111 Granada 2.3 Ghia L 4 2274 108 18.130 
112 Granada 2.3 Turnier К г 4 2274 108 12.640 
113 Granada 2.3 L L 2 2274 108 12.382 
114 Granada 2.3 L L 4 2274 108 . 12.845 
115 Granada 2.3 L Coupe К и 2 2274 108 13.013 
116 Granada 2.3 L Turnier К г 4 2274 108 13.459 
117 Granada 2.3 GL L 2 2274 108 15.184 
118 Granada 2.3 GL L 4 2274 108 15.643 
119 Granada 2.3 GL Coupe К и 2 2274 108 15.815 
120 Granada 2.3 GL Turnier К г 4 2274 108 16.396 
121 Granada 2.6 GL L 2 2520 125 15.720 
122 Granada 2.6 GL L 4 2520 125 16.180 
123 Granada 2.6 GL Coupe К и 2 2520 125 16.351 
124 Granada 2.6 GL Turnier К г 4 2520 125 16.932 
125 Granada 3.0 GL L 2 2945 138 16.009 
126 Granada 3.0 GL L 4 2945 138 16.468 
127 Granada 3.0 GL Coupe К и 2 2945 138 16.639 
128 Granada 3.0 GL Turnier К г 4 2945 138 17.220 

Комби, без седишта 
— бензински мотор 

129 FT 75 1478 60 11.850 
130 FT 100 1478 60 12.160 
131 FT 100 L 1680 65 14.030 
132 FT 125 1680 65 14.280 
133 FT 130 1680 65 15.810 
134 FT 150 1680 65 16.480 
135 FT 175 1680 65 16.710 
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136 
137 
138 
139 
140 
141 

— дизел мотор 
FT 75 
FT 100 
FT 100 L 
FT 125 
FT 130 
FT 150 

2360 
2360 
2360 
2360 
2360 
2360 

1478 
1478 

62 
62 
62 
62 
62 
62 

60 
60 

DM 
13.960 
14.275 
16.390 
16.140 
17.920 
18.590 

13.830 
15.620 

Kleinbus (мал автобус) 
— бензински мотор 

142 FT 9 седишта 
143 FT 12 седишта 

— дизел мотор 
144 FT 9 седишта 2360 62 15.940 
145 FT 12 седишта 2360 62 17.730 

Забелешка: Просечните трошоци на превозот и доставувањето до југословенската граница изнесуваат: 
1) за возила од типот Fiesta, Escort, Taunus i Capri — 1.320 динари; 1 

2) за возила од типот Granada, Kombi и Kleinbus — 1.560 динари. 

MERCEDES-BENZ — Сојузна Република Германија 
DM 

1 200 (115.015) L 4 1987 95 15.740 
2 200 (123.020) L 4 1987 94 17.350 
3 200 D (115.115) L 4 1987 55 16.500 
4 200 D (123.120) L 4 1987 55 18.120 
5 220 D (115.110) L 4 2197 60 17.050 
6 220 D (123.126) L 4 2197 60 18.690 
7 230 (115.017) L 4 2307 110 16.590 
8 230 (114.015) L 4 2292 120 17.520 
9 230 (114.017) L 4 2292 120 24.830 

10 230 (123.023) L 4 2307 109 18.210 
11 240 D (115.117) L 4 2404 65 17.610 
12 240 D 3.0 (115.114) L 4 3005 80 19.040 
13 240 D (115.119) L 4 2404 65 24.920 
14 240 D (123.123) L 4 2404 65 19.260 
15 250 (114.011) L 4 2778 130 18.500 
16 250 (123.026) L 4 2525 129 19.410 
17 250 С (114.023) К и 2 2778 130 21.210 
18 280 (114.060) L 4 2746 160 20.490 
19 280 (123.030) L 4 2746 156 21.770 
20 280 Е (114.062) L 4 2746 185 22.200 
21 280 Е (123.033) L 4 2746 168 23.520 
22 280 Ѕ (116.020) L 4 2746 156 24.850 
23 280 ЅЕ (116.024) L 4 2746 185 26.750 
24 280 SEL (116.025) L 4 2746 185 29.690 
25 280 С (114.073) К и 2 2746 160 23.200 
26 280 СЕ (114.072) К и 2 2746 185 24.910 
27 280 SLC (107.022) К и 2 2746 185 36.280 
28 280 SL (107.042) Ro 2 2746 185 30.440 
29 ЗОО D (123.130) L 4 3005 80 21.410 
30 350 ЅЕ (116.028) L 4 3499 295 30.010 
31 350 SEL (116.029) L 4 3499 195 32.510 
32 350 SLC (107.023) К и 2 3499 195 39.100 
33 350 SL (107.043) Ro 2 3499 195 33.260 
34 450 ЅЕ (116.032) L 4 4520 217 33.960 
35 450 SEL (116.033) L 4 4520 217 39.040 
36 450 SEL 6.9 (116.036) L 4 6834 286 63.590 
37 450 SLC (107.024) Ки 2 4520 217 43.040 
38 450 SL (107.044) Ro 2 4520 217 37.200 
39 L 206 D, комби без седишта 

— вкупна тежина 2,5 t 2197 60 15.590 
— вкупна тежина 2,8 t 2197 60 17.010 

40 L 206 D, комби 8 седишта 
— вкупна тежина 2,5 t 2197 60 17.410 
— вкупна тежина 2,8 t 2197 60 18.830 
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DM 
41 L 207, комби без седишта 

— вкупна тежина 2,5 t 1798 70 13.400 
— вкупна тежина 2,8 t 1798 70 14.810 

42 L 207, комби 8 седишта 
— вкупна тежина 2,5 t 1798 70 15.220 
— вкупна тежина 2,8 1 1798 70 16.630 

43 L 306 D, комби без седишта 
— вкупна тежина 3,1 t 2197 60 18.020 
— вкупна тежина 3,5 t 2197 60 18.720 

44 L 307, комби без седишта 
— вкупна тежина 3,1 t 1798 70 15.820 
— вкупна тежина 3,5 t 1798 70 16.520 

абелешка: Просечните трошоци на превозот и доставувањето до југословенската граница изнесува 
600 динари. 

OPEL — Сојузна Република Германија 
DM 

1 Kadet t 1.0 L 2 993 40 6.560 
2 Kadet t 1.2 Е L 2 1196 50 6.560 
3 Kadet t 1.2 L 2 1196 50 7.440 
4 Kadet t 1.2 L 4 1196 50 7.885 
5 Kadel t 1.2 Coupe К и 2 1196 50 8.505 
6 Kadet t 1.2 Caravan Кг 2 1196 50 8.115 
7 Kadet t 1.2 S L 2 1196 60 7.600 
8 Kadet t 1.2 S L 4 1196 60 8.015 
9 Kadet t 1.2 S Rally L 2 1196 60 8.135 

10 Kadet t 1.2 S Coupe Ки 2 1196 60 8.665 
11 Kadet t 1.2 S Coupe Rally К и 2 1196 60 9.200 
12 Kadet t 1.2 S Caravan К г 2 1196 60 8.275 
13 Kadet t L 1.2 L 2 1196 50 8.140 
14 Kadet t L 1.2 L 4 1196 50 8.505 
15 Kadet t L 1.2 Caravan Кг 2 1196 50 8.785 
16 Kadet t L 1.2 S L 2 1196 60 8.300 
17 Kadet t L 1.2 S L 4 1196 60 8.665 
18 Kadet t L 1.2 S Caravan Кг 2 1196 60 8.945 
19 Kadet t City 1.2 L 2 1196 50 7.580 
20 Kadet t City 1.2 S L 2 1196 60 7.740 
21 Kadet t City L 1.2 L 2 1196 50 8.280 
22 Kadet t City 1.2 S L 2 1196 60 8.440 
23 Kadet t GT/E 1.9 S К и 2 1897 105 11.140 
24 Kadet t GT/E 1.9 S, 5 брзини Ки 2 1897 105 12.135 
25 Ascona 1.2 S L 2 1196 60 8.775 
26 Ascona 1.2 S L 4 1196 60 9.250 
27 Ascona L 1.2 S L 2 1196 60 9.460 
28 Ascona L> 1.2 S L 4 1196 60 9.950 
29 Ascona 1.6 L 2 1584 60 9.040 
30 Ascona 1.6 L 4 1584 60 9.515 
31 Ascona 1.6 S L 2 1584 70 9.245 
32 Ascona 1.6 S L 4 1584 70 9.720 
33 Ascona L 1.6 L 2 1584 60 9.725 
34 Ascona L 1.6 L 4 1584 60 10.215 
35 Ascona L 1.6 S L 2 1584 70 9.930 
36 Ascona L 1.6 S L 4 1584 70 10.425 
37 Ascona 1.9 S L 2 1897 90 9.385 
38 Ascona 1.9 S L 4 1897 90 9.860 
39 Ascona 1.9 S Rally L 2 1897 90 10.060 
40 Ascona L 1.9 S L 2 1897 90 10.070 
41 Ascona L 1.9 S L 4 1897 90 10.565 
42 Manta 1.6 Ки 2 1584 60 9.920 
43 Manita 1.6 S Ки 2 1584 70 10.130 
44 Manta L 1.6 К и 2 1584 60 10.630 
45 Manta L 1.6 S Ки 2 1584 70 10.835 
46 Manta 1.9 S К и 2 1897 90 10.270 
47 Manta 1.9 S Rally К и 2 1897 90 11.010 
48 Manta L 1.9 S К и 2 1897 90 10.975 
49 Manta GT/E 1.9 S К и 2 1897 105 12.070 
50 Rekord 1.9 S L 2 1897 90 10.230 
51 Rekord 1.9 S L 4 1897 90 10.635 
52 Rekord 1.9 S Coupe К и 2 1897 90 11.895 
53 Rekord 1.9 S Caravan Кг 2 1897 90 10.945 
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DM 
54 Rekord 1.9 S Caravan Кг 4 1897 90 11.415 
55 Rekord L 1.9 S L 2 1897 90 10.960 
56 Rekord L 1.9 S L 4 1897 90 11.375 
57 Rekord L 1.9 S Caravan Кг 4 1897 90 12.125 
58 Rekord 2.0 S L 2 1979 100 10.335 
59 Rekord 2.0 S L 4 1979 100 10.745 
60 Rekord 2.0 S Coupe Ки 2 1979 100 12.070 
61 Rekord 2.0 S Ooupe Sprint Ки 2 1979 100 12.410 
62 Rekord 2.0 S Caravan Кг 2 1979 100 11.050 
63 Rekord 2.0 S Caravan Кг 4 1979 100 11.520 
64 Rekord L 2.0 S L 2 1979 100 11.070 
65 Rekord L 2.0 S L 4 1979 100 11.480 
66 Rekord L 2.0 S Caravan Кг 4 1979 100 12.230 
67 Rekord 2.1 Diesel L 2 2068 60 12.200 
68 Rekord 2.1 Diesel L 4 2068 60 12.610 
69 Rekord 2.1 Caravan Diesel Кг 2 2068 60 12.915 
70 Record 2.1 Caravan Diesel Кг 4 2068 60 13.390 
71 Record L 2.1 Diesel L 2 2068 60 12.935 
72 Record L 2.1 Diesel L 4 2068 60 13.350 
73 Rekord L 2.1 Caravan Diesel Кг 4 2068 60 14.100 
74 Commodore 2.5 L 4 2490 115 13.975 
75 Commodore 2.5 Coupe Ки 2 2490 115 14.320 
76 Commodore 2.8 GS L 4 2784 140 15.865 
77 Commodore 2.8 GS Coupe Ки 2 2784 140 16.210 
78 Commodore 2.8 GSE L 4 2784 155 17.475 
79 Commodore 2.8 GSE Coupe Ки 2 2784 155 17.815 
80 Admiral L 2.8 H L 4 2784 140 19.755 
31 Admiral L 2.8 Е L 4 2784 160 22.170 
82 Diplomat 5.4 V-8 L 4 5354 230 24.835 

абелешка: Просечните трошоци на превозот и доставувањето до југословенската граница изнесуваат: 
1) за возила од типот Kadett , Аѕсопа и Mant a — 1.200 динари; 
2) за возила од типот Rekord, Commodore, Diplomat и Admiral — 1.500 динари. 

PEUGEOT — Франција 
Ff 

1 104 GL 6. L 4 1124 57 14.940 
2 304 GL L 4 1290 65 15.915 
3 304 GL Break Кг 4 1127 59 15.980 
4 304 GLD Break Кг 4 1357 45 18.785 
5 504 L L 4 1796 79 19.115 
6 504 LD L 4 1948 55 22.150 
7 504 GL L 4 1971 96 20.830 
8 504, injection L 4 1971 106 23.350 
9 504 D Familiale Кг 4 2112 65 26.605 

10 504 L Break Кг 4 1796 73 21.255 
11 504 LD Break Кг 4 2112 65 24.260 
12 504 GL Break Кг 4 1971 96 22.855 
13 604 SL V-6 L 4 2664 136 33.020 

абелешка: Просечните трошоци на превозот и осигурувањето до југословенската граница изнесуваат: 
1) трошоци на превозот 1.175 динари; 
2) трошоци на осигурувањето 0,3% од цената. 

RENAULT — Франција 
Ff 

1 5 TL L 2 956 44 13.788 
2 5 GTL L 2 956 44 14.158 
3 5 ТЅ L 2 1289 64 15.228 
4 6 TL L 4 1108 47 14.652 
5 12 TL L 4 1289 54 14.963 
6 12 ТЅ L 4 1289 60 15.622 
7 12 Break Кг 4 1289 54 15.589 
8 14 TL L 4 1218 57 17.070 
9 15 GTL Ки 2 1289 60 20.162 

10 16 TL L 4 1565 65 17.527 
11 16 ТХ L 4 1647 93 20.397 
12 17 TS К и 2 1647 98 22.487 
13 20 TL L 4 1647 90 21.578 
14 30 TS L 4 2664 131 28.698 

Забелешка: Цените се изразени на паритетот франко Југословенската граница. 
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SUNBEAM /HILLMAN — Велика Британија 
Lstg 

1 Avenger 1300 DL L 2 1295 58 1.380 
2 Avenger 1300 DL L 4 1295 58 1.440 
3 Avenger 1300 Super L 2 1295 58 1.550 
4 Avenger 1300 Super L 4 1295 58 1.610 
5 Avenger 1300 DL Estate К г 4 1295 58 1.610 
6 Avenger 1600 DL L 4 1598 70 1.510 
7 Avenger 1600 Super L 4 1598 70 1.680 
8 Avenger 1600 GT L 2 1598 82 1.730 
9 Avenger 1600 GLS L 4 1598 82 1.980 

10 Avenger 1600 Super Estate Кг 4 1598 70 1.870 
11 Hunter DL L 4 1725 72 1.620 
12 Hunter Super L 4 1725 72 1.860 
13 Hunter DL Estate Кг 4 1725 72 1.810 
14 Hunter GL Estate Кг 4 1725 72 2.020 

Забелешка: Просечните трошоци на превозот и доставувањето до југословенската граница изнесуваат 
1.800 динари. 

VAUXALL — Велика Британија VAUXALL — Велика Британија 
Lstg 

1 Chevette 1300 L 2 1256 59 1.370 
2 Chevette 1300 L 4 1256 59 1.490 
3 Chevette 1300 L L 2 1256 59 1.560 
4 Chevette 1300 L L 4 1256 59 1.620 
5 Chevette 1300 GL L 2 1256 59 1.640 
6 Chevette 1300 GLS L 2 1256 59 1.800 
7 Chevette 1300 GLS L 4 1256 59 1.830 
8 Viva 1300 L 2 1256 59 1.460 
9 Viva 1300 L L 2 1256 59 1.580 

10 Viva 1300 L L 4 1256 59 1.640 
11 Viva 1300 L Estate Кг 2 1256 59 1.760 
12 Viva 1300 SL L 2 1256 59 1.690 
13 Viva 1300 SL L 4 1256 59 1.750 
14 Viva 1300 SL Estate Кг 2 1256 59 1.870 
15 Magnum 1800 L 2 1759 88 1.960 
16 Magnum 1800 L 4 1759 88 2.020 
17 Magnum 1800 Estate Кг 2 1759 88 2.140 
18 Magnum 2300 L 2 2279 108 2.050 
19 Magnum 2300 L 4 2279 108 2.110 
20 Magnum 2300 Estate Кг 2 2279 108 2.230 
21 Cavalier 1600 L L 2 1584 75 1.830 
22 Cavalier 1600 L L 4 1584 75 1.890 
23 Cavalier 1600 GL L 4 1584 75 2.080 
24 Cavalier 1900 GL L 4 1897 90 2.170 
25 Cavalier 1900 GL Coupe Ки 2 1897 90 2.550 
26 VX 1800 L 4 1759 88 2.210 
27 VX 1800 Estate Кг 4 1759 88 2.400 
28 XV 2300 L 4 2279 108 2.310 
29 VX 2300 Estate Кг 4 2279 108 2.500 

Забелешка: Просечните трошоци на превозот и доставувањето до југословенската граница изнесуваат 
1.800 динари. 

VOLVO — Холандија 
Hfl 

1 66 DL L 2 1108 47 8.750 
2 66 DL, отвор на покривот L 2 1108 47 9.300 
3 66 DL Caravan Кг 2 1108 47 9.350 
4 66 DL Caravan, отвор на покривот К г 2 1108 47 9.900 
5 бб GL L 2 1289 57 9.100 
6 бб GL, отвор на покривот L 2 1289 57 9.650 
7 бб GL Caravan Кг 2 1289 57 9.700 
8 бб GL Caravan, отвор на покривот Кг 2 1289 57 10.100 
9 343 DL L 2 1397 70 11.200 

10 343 DL, отвор на покривот L 2 1397 70 11.850 
Забелешка: Просечните трошоци на превозот и доставувањето до југословенската граница изнесуваат 

1.050 динари. 
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VOLVO — Шведска 
Skr 

1 244 DL L 4 2127 100 25.200 
2 244 DL, automatic L 4 2127 100 26.300 
3 244 GL L 4 2127 123 29.500 
4 244 GL, overdrive, подвижен покрив L 4 2127 123 31.400 
5 244 GL, automatic, подвижен покрив L 4 2127 123 32.300 
6 245 DL Caravan Кг 4 2127 100 27.200 
7 264 DL L 4 2664 125 32.300 
8 264 DL, automatic, подвижен покрив L 4 2664 125 35.400 
9 264 GLE L 4 2664 140 42.000 

Забелешка: Просечните трошоци на превозот и доставувањето до југословенската граница изнесуваат 
1.970 динари. 

VOLKSWAGEN — Сојузна Република Германија 
DM 

1 11 VW 1200 L 2 1192 34 6.525 
2 11 VW 1200 L L 2 1192 34 6.995 
3 11 VW 1200 S L 2 1584 50 7.000 
4 11 VW 1200 LS L 2 1584 50 7.450 
5 15 VW 1303 LS Cabriolet Ка 2 1584 50 10.515 
6 17 VW Golf L 2 1093 50 7.040 
7 17 VW Golf L 4 1093 50 7.400 
8 17 VW Golf L 2 1093 50 7.470 
9 17 VW Golf L L 4 1093 50 7.830 

10 17 VW Golf GL L 2 1093 50 7.980 
11 17 VW Golf GL L 4 1093 50 8.340 
12 17 VW Golf S L 2 1588 75 7.550 
13 17 VW Golf S L 4 1588 75 7.910 
14 17 VW Golf S, automatic L 2 1588 75 8.085 
15 17 VW Golf S, automatic L 4 1588 75 8.450 
16 17 VW Golf LS L 2 1588 75 7.980 
17 17 VW Golf LS L 4 1588 75 8.340 
18 17 VW Golf LS, automatic L 2 1588 75 8.515 
19 17 VW Golf LS, automatic L 4 1588 75 8.880 
20 17 VW Golf GLS L 2 1588 75 8.490 
21 17 VW Golf GLS L 4 1588 75 8.850 
22 17 VW Golf GLS, automatic L 2 1588 75 9.025 
23 17 VW Golf GLS, automatic L 4 1588 75 9.385 
24 32 VW Passat L 2 1297 60 8.150 
25 32 VW Passat L 4 1297 60 8.505 
26 33 VW Passat Variant Кг 4 1297 60 8.990 
27 32 VW Passat L L 2 1297 60 8.635 
28 32 VW Passat L L 4 1297 60 8.985 
29 33 VW Passat L Variant Кг 4 1297 60 9.470 
30 32 VW Passat S L 2 1588 75 8.515 
31 32 VW Passat S L 4 1588 75 8.865 
32 32 VW Passat S, automatic L 2 1588 75 9.125 
33 32 VW Passat S, automatic L 4 1588 75 9.475 
34 33 VW Passat S Variant Кг 4 1588 75 9.350 
35 33 VW Passat S Variant, automatic К г 4 1588 75 9.960 
36 32 VW Passat LS L 2 1588 75 8.995 
37 32 VW Passat LS L 4 1588 75 9.345 
38 32 VW Passat LS, automatic L 2 1588 75 9.605 
39 32 VW Passat LS, automatic L 4 1588 75 9.955 
40 33 VW Passat LS Variant К г 4 1588 75 9.830 
41 33 Passat LS Variant, automatic Кг 4 1588 75 10.440 
42 32 VW Passat LS L 2 1588 85 9.250 
43 32 VW Passat LS L 4 1588 85 9.600 
44 32 VW Passat LS, automatic L 2 1588 85 9.860 
45 32 VW Passat LS, automatic L 4 1588 85 10.210 
46 33 VW Passat LS Variant Кг 4 1588 85 10.085 
47 33 VW Passat LS Variant, automatic К г 4 1588 85 10.695 
48 32 VW Passat GLS L 2 1588 75 9.595 
49 32 VW Passat GLS L 4 1588 75 9.945 
50 32 VW Passat GLS, automatic L 2 1588 75 10.205 
51 32 VW Passat GLS, automatic L 4 1588 75 10.555 
52 33 VW Passat GLS Variant К г 4 1588 75 10.430 
53 33 VW Passat GLS Variant, automatic Кг 4 1588 75 11.040 
54 32 VW Passat GLS L 2 1588 85 9.850 
55 32 VW Passat GLS L 4 1588 85 10.200 
56 32 VW Passat GLS, automatic L 2 1588 85 10.460 
57 32 VW Passat GLS, automatic L 4 1588 85 10.810 
58 33 VW Passat GLS Variant Кг 4 1588 85 10.685 
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DM 
59 33 VW Passat GLS Variant, automatic Кг 4 1588 85 11.295 
60 53 VW Scirocco Coupe Ки 2 1093 50 9.010 
61 53 VW Scirocco L Coupe Ки 2 1093 50 9.620 
62 53 VW Scirocco S Coupe К и 2 1588 75 9.330 
63 53 VW Scirocco S Coupe, automatic К и 2 1588 75 10.030 
64 53 VW Scirocco LS Coupe К и 2 1588 75 9.945 
65 53 VW Scirocco LS Coupe, automatic Ки 2 1588 75 10.640 
бб 53 VW Scirocco GL Coupe К и 2 1588 75 10.850 
67 53 VW Scirocco GL Coupe, automatic Ки 2 1588 75 11.540 
68 53 VW Scirocco GLI Coupe Ки 2 1588 110 12.620 
69 53 VW Scirocco GT Coupe Ки 2 1588 75 10.300 
70 53 VW Scirocco GT Coupe, automatic Ки о 1588 75 10.995 
71 53 VW Scirocco GTI Coupe Ки 2 1588 ИО 12.070 
72 86 VW Polo L 2 895 40 6.940 
73 86 VW Polo L т 2 895 40 7.320 
74 86 VW Polo S L 2 1092 50 ' 7.140 
75 86 VW Polo LS L 2 1092 50 7.525 
76 86 VW Polo LS L 2 1092 60 7.650 
77 86 VW Polo GLS L 2 1092 50 7.940 
78 86 VW Polo GLS L 2 1092 60 8.060 
79 22 VW Kleinbus, (мал автобус), 9 седишта 1584 50 13.840 
80 22 VW Kleinbus L, 9 седишта 1584 50 14.970 
81 22 VW Kleinbus, 9 седишта 1970 70 14.680 
82 22 VW Kleinbus L, 9 седишта 1970 70 15.820 
83 23 VW Kombi 1584 50 12.910 
84 23 VW Kombi 1970 70 13.760 

Забелешка: Просечните трошоци на превозот и доставувањето до југословенската граница изнесуваат 
900 динари. 

Општа забелешка (колона каросерија): 
L — лимузина 
Ка — кабриолет 
К и — купе 
Ro — roadster — отворен, возило (со две седишта. 
Кг — караван. Возилата караван, воглавно, имаат додатна врата одзади. 
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FORD — Сојузна Република Германија 
Фургон * 

— бензински мотор 
1 FT 75 1,99 2690 0,75 1478 60 11.250 
2 FT 100 2,24 2690 1,00 1478 60 11.590 
3 FT 100 L 2,31 2990 1,00 1680 65 13.750 
4 FT 125 2,63 2690 1,34 1680 65 13.500 
5 FT 130 2,80 2990 1,35 1680 65 15.290 
6 FT 150 3,00 2990 1,53 1680 65 15.940 
7 FT 175 

— дизел мотор 

3,25 2990 1,77 1680 65 16.190 

8 FT 75 2,22 2690 0,75 ' 2360 62 13.360 
9 FT 100 2,45 2690 1,00 2360 62 13.700 

10 FT 100 L 2,58 2990 1,00 2360 62 15.860 
И FT 125 2,72 2690 1,34 2360 62 15.610 
12 FT 130 3,1 2990 1,35 2360 62 17.400 
13 FT 150 3,32 2990 1,53 2360 62 18.050 
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Камион 
— стандардна кабина и бензински мотор 

14 FT 100 2,31 2690 1,00 1478 60 11.500 
15 FT 100 L 2,38 2990 0,97 1680 65 14.730 
16 FT 125 2,57 2690 1,20 1680 65 12.380 
17 FT 130 2,80 2990 1,27 1680 65 14.720 
18 FT 150 3,00 2990 1,46 1680 65 15.420 
19 FT 175 3,25 2990 1,70 1680 65 15.710 

— стандардна кабина и дизел мотор 
20 FT 100 2,54 2690 1.00 2360 62 13.610 
21 FT 100 L 2,58 2990 0,97 2360 62 15.560 
22 FT 125 2.72 2690 1,20 2360 62 14.490 
23 FT 130 3,1 2990 1,27 2360 62 16.840 
24 FT 150 3,32 2990 1,46 2360 62 17.530 

— дупла кабина и бензински мотор 
25 FT 100 2,31 2690 0,93 1478 60 12.810 
26 FT 100 L 2,58 2990 0,97 1680 65 14.670 
27 FT 125 2,58 2690 1Д4 1680 65 13.640 
28 FT 130 2,8 2990 1,23 1680 65 15.940 
29 FT 150 3,00 2990 1,42 1680 65 16.630 
30 FT 175 3,25 2990 1,66 1680 65 16.920 

— дупла кабина и дизел мотор 
31 FT 100 2.54 2690 0,93 2360 62 14.920 
32 FT 100 L 2,58 2990 0,97 2360 62 16.780 
33 FT 125 2,72 2690 1,14 2360 62 15.720 
34 FT 130 3,1 2990 1,23 2360 62 18.050 
35 FT 150 3,32 2990 1,42 2360 62 18.740 
36 А 0406 D 3,75 3050 1,71 2360 62 18.320 36 

3,75 3680 1,60 2360 62 19.690 
37 А 0407 3,75 3050 1,83 1996 65 16.210 

3,75 3680 1,72 1996 65 17.580 
38 А 0506 D 4,6 3300 2,25 2360 62 19.990 

4,6 3680 2,31 2360 62 20.610 
4,6 3960 2,07 2360 62 21,050 
5,0 3300 2,63 2360 62 20.470 
5,0 3680 2,54 2360 62 21.090 
5,0 3960 2,45 2360 62 21.530 

39 А 0507 4,6 3300 2,73 1996 65 17.880 
4,6 3680 2,25 1996 65 18.500 
4,6 3960 2,19 1996 65 18.940 

40 А 0509 D 4,6 3300 2,13 3537 87 20.990 
4,6 3680 2,01 3537 87 21.610 
4,6 3960 1,95 3537 87 22.050 
5,2 3300 2,71 3537 87 23.100 
5,2 3680 2,62 3537 87 23.720 
5,2 3960 2,53 3537 87 24.160 

41 А 0510 4.6 3300 2,33 2993 100 18.880 
4,6 3680 2,21 2993 100 19.500 
4,6 3960 2,14 2993 100 19.940 
5,0 3300 2,71 2993 100 19.870 
5,0 3680 2,61 2993 100 20.490 
5,0 3960 2,53 2993 100 20.930 

42 А 0609 D 5,6 3300 3,10 3537 87 24.670 
5,6 3680 3,01 3537 87 25.290 
5,6 3960 2,94 3537 87 25.730 
6,3 3300 3,72 3537 87 25.250 
6,3 3680 3,62 3537 87 25.870 
6,3 3960 3,55 3537 87 26.310 

43 А 0610 5,6 3300 3,3 2993 100 22.560 
5,6 3680 3,21 2993 100 23.180 
5,6 3960 3,11 2993 100 23.620 

44 N 0708 D 7,0 3020 3,62 4147 76 28.990 
7,0 3380 3,54 4147 76 29.200 

45 N 0710 D 7,25 3020 3,71 5945 104 32.600 
7,25 3380 3,63 5945 104 32.810 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

46 N 0808 D 7,49 3020 3,94 4147 76 30.330 
7,49 3380 3,86 4147 76 30.540 
7,49 3940 3,71 4147 76 30.790 

47 N 0810 D, kiper 7,49 3020 2,86 5945 104 36.850 
48 N 0812 D 7,49 3020 3,61 6221 116 32.970 

7,49 3380 3,56 6221 116 33-180 
7,49 3940 3,40 6221 116 33.430 

49 N 0814 D 7.49 3020 3,41 5945 144 34.690 
7,49 3380 3,32 5945 144 34.900 
7,49 3940 3,18 5945 144 35.150 

50 N 0910 D 8,99 3020 4,9 5945 104 35.050 
8,99 3380 4,8 5945 104 35.260 
8,99 3940 4,7 5945 104 35.510 

51 N 1114 D 11,2 3020 6,7 5945 111 44.330 
11,2 3380 6,6 5945 144 44.340 
11,2 3940 6,5 5945 144 44.680 

52 N 1414 D 14,5 3380 9,4 5945 144 53.220 
14,5 3940 9,2 5945 144 53.470 

53 N 1414 D, kiper 14,5 3020 8,5 5945 144 62,500 

Забелешка: 
1. Класа: FT 75 (600) 

FT 100 (1000) (900) 
FT 125 (1100) 
FT 130 (1300) 
FT 150 (1500) 
FT 175 (1750) 

2. Просечните трошоци на превозот и доставувањето до југословенската граница изнесуваат: 
1) за возила со носивост до 5 тони —1.200 динари; 
2) за возила со носивост над 5 тони — 2.800 динари. 

MAGIRUS—DEUTZ — Сојузна Република Германија 

1 90 D 5.2 FV, фургон 5,2 3000 2,3 4086 87 26.780 
2 90 D 5.2 FL 5,2 3000 2,7 4086 87 24.550 
3 90 D 5.2 FL, дупла кабина 5,2 3600 2,41 4086 87 26.780 
4 90 D 5.2 FL, тројна кабина 5,2 3600 2,36 4086 87 28.420 
5 90 D 5.2 FV, фургон 5,6 3000 2,66 4086 87 28.690 
6 90 D 5.6 FL 5,6 3000 3,07 4086 87 26.460 
7 90 D 5.6 FL, дупла кабина 5,6 3600 3,43 4086 87 28.690 
8 90 D 6 FV, фургон 5,99 3600 2,63 4086 87 31.160 
9 90 D 6 FL 5,99 3600 3,07 4086 87 27.190 

10 90 D 6.5 FV, фургон 6,5 3600 3,14 4086 87 31.260 
11 90 D 6.5 FL, дупла кабина 6,5 3600 3,43 4086 87 30.280 
12 90 D 6.5 FL, тројна кабина 6,5 3600 3,38 4086 87 32.120 
13 90 D 7.5 FB, фургон 7,49 3600 4,07 4086 87 35.500 
14 90 D 7.5 FL, дупла кабина 7,49 3600 4,36 4086 87 34.520 
15 90 D 7.5 FL, тројна кабина 7,49 3600 4,31 4086 87 36.360 
16 90 M 6 FK 6,6 3000 3,3 4086 87 36.450 
17 90 M 7 FK 7,49 3000 4,17 4086 87 39.900 
18 90 M 9 FL 9,4 3850 5,83 4086 87 36.300 
19 130 M 8 FK 7,49 3000 3,64 6128 130 42.600 
20 130 M 9 FL 9,4 3850 5,53 6128 130 39.650 
21 130 M 9 FK 9,4 3000 5,34 6128 130 44.700 
22 130 M И FL 11,0 4000 6,56 6128 130 47.340 
23 130 М 11 FK 11,0 3100 6,2 6128 130 52.900 
24 130 М 13 FL 13,0 4000 8,49 6128 130 51.240 
25 130 М 13 FK 13,0 3100 7,9 6128 130 58.500 
26 130 D 12 К 12,3 3900 6,7 6128 130 55.900 

130 I D 12 AK 12,6 3900 6,9 6128 130 60.450 
28 130 D 14 FL 14,0 4200 8,7 6128 130 56.310 

14,0 4600 8,7 6128 130 57.75b 
29 130 D 15 K 15,0 4400 8,7 6128 130 61.700 
30 130 D 15 AK 15,0 4400 8,5 6128 130 70.000 
31 160 M И FL 11,0 4000 6,4 6128 160 51.890 
32 160 M И FK 11,0 3100 6,07 6128 160 58.500 
33 160 D 12 K 12,3 3900 6,6 6128 160 59.950 
34 160 D 12 AK 12,3 3900 6,5 6128 160 65.950 
35 160 M 13 FL 13,0 4000 8,4 6128 160 56.290 
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13,0 3100 7,7 6128 160 64.250 
15,0 4400 8,4 6128 160 65.500 
15,0 4400 8,2 6128 160 70.000 
11,2 4200 5,9 8482 176 55.850 
12,6 4900 6,4 8482 176 68.450 

- 14,0 4200 8,5 8482 176 62.960 
14,0 4600 8,4 8482 176 64.400 
15.0 4400 8,3 8482 176 72.900 
15,0 4400 8,0 8482 176 78.850 
15,0 3500 8,2 8482 176 73.600 
15,2 3500 7,6 8482 176 79.900 
16,0 4800 9,7 8482 176 72.200 
13,0 4600 7,1 11310 232 69.950 
15,0 3500 8Д 11310 232 83.900 
15,2 3500 7,0 11310 232 89.000 
15,5 4400 8,6 11310 232 80.650 
16,0 4600 7,7 11310 232 97.950 
22,0 3—0 12,8 11310 232 120.750 
22,0 3—0 10,9 11310 232 128.950 
22,0 3—0 11310 232 119.750 
22,0 3—0 10,7 11310 232 127.950 
22,0 3—0 10,0 11310 232 139.450 
16,0 4800 8,5 14702 270 97.750 
16,0 14702 270 114.400 
16,0 14702 270 107.450 
16,0 4600 8,2 14702 270 102.450 
16,0 4600 7,5 14702 270 109.400 
22,0 3—0 14702 270 114.750 
22,0 3—0 14702 270 131.600 
22,0 3—0 14702 270 121.750 
22,0 3—0 14702 270 126.750 
16,0 4800 8,7 14702 305 104.000 
16,0 3800 8,2 14702 305 111.950 
16,0 3800 7,8 14702 305 122.900 
16,0 4600 8,2 14702 305 106.950 
16,0 4600 7,5 14702 305 117.900 
22,0 3—0 13,1 14702 305 119.000 
22,0 3—0 10,2 14702 305 139.850 
22,0 3—0 14702 305 128.500 
22,0 3—0 10,3 14702 305 138.600 
22,0 3—0 9,7 14702 305 150.100 
22,0 3—0 11,0 14702 305 133.500 

Забелешка: Просечните трошоци на превозот и доставувањето до југословенската граница изнесуваат: 
1) за возила со носивост до 5 тони — 1.200 динари; 
2) за возила со носивост над 5 тони — 2.800 динари. 

M.A.N. — Сојузна Република Германија 

1 
4.70 (270) — класа 

4.70 F, fu rgon 4,5 2680 2,11 3317 70 23.650 
4,5 3240 1,77 3317 70 24.000 

2 4.70 F 4,5 2680 2,10 3317 70 22.300 
4,5 3240 2,00 3317 70 22.600 

3 4.70 F K 4,5 2680 1,80 3317 70 27.970 
4 5.70 F, fu rgon 4,5 2640 2,15 3317 70 25.950 

4,5 3740 2,05 3317 70 27.450 
6.90 (6.85) (485) (475) — класа 

5 6.90 F 6,0 2680 3,33 3570 90 29.820 
6,0 3240 3,17 3570 90 30.120 
6,0 3940 3,02 3570 90 30.940 

6 6.90 F K 
7.90 (7.85) (585) — класа 

6,0 2680 3,06 3570 90 35.900 

7 7.90 F 7,49 2680 4,79 3570 90 33.820 
7,49 3240 4,64 3570 90 34.120 
7,49 3940 4,35 3570 90 34.940 

8 7.90 F K 
11.136 (7.136) (7.126) (5.136) 

(5.126) (626) (520) — класа 

7,49 2680 4,29 3570 90 40.130 

9 11.136 H 11,0 4400 6,5 5488 136 46.590 
11,0 5000 6,3 5488 136 47.080 

36 160 М 13 FK 
37 160 D 15 К 
38 160 D 15 Л К 
39 170 D 11 FL 
40 170 D 12 AK 
41 170 D 14 FL 

42 170 D 15 K 
43 170 D 15 AK 
44 170 D 15 FK 
45 170 D 15 F A K 
46 170 D 16 F L 
47 232 D 13 F L 
48 232 D 15 FK 
49 232 D 15 F A K 
50 232 D 15.5 F L 
51 232 D 16 AK 
52 232 D 22 F K / 6 X 4 
53 232 D 22 FAK/6X6 
54 232 D 26 K / 6 X 4 
55 232 D 26 AK/6X6 
56 232 D 26 A K / 6 X 6 Mulden 
57 270 D 16 F L 
58 270 D 16 F A K 
59 270 D 16 F K 
60 270 D 16 K 
61 270 D 16 AK 
62 270 D 22 FL /6X4 
63 270 D 22 FAK/6X6 
64 270 D 22 K / 6 X 4 
65 270 D 26 F K / 6 X 4 
66 310 D 16 F L 
67 310 D 16 F K 
68 310 D 16 F A K 
69 310 D 16 K 
70 310 D 16 A K 
71 310 D 22 F L / 6 X 4 
72 310 D 22 FAK/6X6 
73 310 D 26 K / 6 X 4 
74 310 D 26 AK/6X6 
75 310 D 26 A K / 6 X 6 Mulden 
76 310 D 26 FK/6X4 
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10 11.136 Н К 11,0 4100 5,8 5488 136 50.300 
11 11.136 ИКА 11,0 4100 5,9 5488 136 57.900 
12 11.136 и 11,0 3900 6,2 5488 136 48.180 

11,0 4200 6,0 5488 136 48.400 
11,0 5050 5,8 5488 136 49.870 

13 13.136 и 13,0 3900 8,1 5488 136 52.430 
13,0 4200 8,0 5488 136 52.650 
13,0 5050 7,7 5488 136 54.120 

13.168 (8.168) (8.160) 
(8.156) (650) — класа 

13,0 7,7 

14 13.168 Н 13,5 4600 8,2 9199 168 55.790 13.168 
13,5 5200 8,0 9199 168 56.280 

15 13.168 Н К 13,5 4100 7,6 9199 168 60.160 
16 13.168 ИКА 13,5 4100 7,2 9199 168 68.160 
17 13.168 F 13,5 3500 7,9 9199 168 58.600 

13,5 4100 7,7 9199 168 59.160 
13,5 4650 7,6 9199 168 60.130 

18 13.168 FK 13,5 3100 7,6 9199 168 63.980 
19 14.168 F 13,8 4100 8,0 9199 168 61.310 
20 14.168 FK 13,8 3100 7,8 9.199 168 66.130 
21 14.192 F 13,8 4100 7,8 9199 192 67.110 
22 14.192 FK 13,8 3100 7,5 9199 192 71.930 

23 
15.168 
15.168 

(9.168) (9.160) (9.156) (850) — класа 
Н 15,0 4600 9,0 9199 168 61.290 23 

15.168 
15.168 

(9.168) (9.160) (9.156) (850) — класа 
Н 

15,0 5200 8,7 9199 168 61.750 
24 15.168 Н К 15,0 4300 8,4 9199 168 67.850 
25 15.168 ИКА 15,0 4300 7,7 9199 168 75.650 
26 15.168 F 15,0 3500 9199 168 64.300 

15,0 4200 8,7 9199 163 64.760 
15,0 4650 8,6 9199 168 65.730 

27 15.168 FK 15,0 3100 8,3 9199 168 71.010 
15.200 (15.192) (9.192) (9.186) (780) (770) — класа 

15,0 8,3 

28 15.200 Н 15,0 5200 8,5 11039 200 67.400 
29 15.200 н к 15,0 4300 8,1 11039 200 73.500 
30 15.200 ИКА 15,0 4300 7,6 11039 200 82.100 
31 15.200 F 15,0 3500 11039 200 70.500 

15,0 4200 8,7 11039 200 70.960 
15,0 4650 8,5 11039 200 71.930 

32 15.200 
15.240 

FK 
(15.216) (9.216) — класа 

15,0 3100 7,8 11039 200 77.210 

33 15.240 н 15,0 4600 8,8 11039 240 75.200 
15,0 5200 8,5 11039 240 75.660 

34 15.240 Н К 15,0 4300 8,1 11039 240 81.760 
35 15.240 ИКА 15,0 4300 7,5 11039 240 90.560 
36 15.240 F 15,0 4200 8,7 11039 240 79.820 36 15.240 

15,0 4650 8,5 11039 240 80.790 
37 15.240 FK 15,0 3100 7,8 11039 240 86.070 
38 16.168 Н К 16,0 4100 9,3 9199 168 72.170 

16,0 4600 9,2 9199 168 72.420 
39 16.168 ИКА 16,0 4600 8,6 9199 168 81.520 
40 16.168 F 16,0 4500 9,6 9199 168 69.410 40 16.168 

16,0 5000 9,4 9199 168 70.530 
41 16.168 

16.200 
FK 
(16.192) — класа 

16,0 3500 9,4 9199 168 76.520 

42 16.200 Н К 16,0 4100 9,1 11039 200 77.220 
16,0 4600 8,9 11039 200 77.470 

43 16.200 ИКА 16,0 4100 8,5 11039 200 86.320 
16,0 4600 8,4 11039 200 86.570 

44 16.200 F 16,0 4500 9,4 11039 200 74.460 
16,0 5000 8,7 11039 200 75.630 

45 16.200 
16.240 

FK 
(16.216) — класа 

16,0 3500 8,8 11039 200 81.570 

46 16.240 Н К 16,0 4100 9,0 11039 240 86.770 
16,0 4600 8,9 11039 240 87.120 

47 16.240 ИКА 16,0 4100 8,3 11039 240 96.170 
16,0 4600 8,3 11039 240 96.420 

48 16.240 F 16,0 4500 9,4 11039 240 84.360 
16,0 5000 8,7 11039 240 86.080 

49 16.240 
16.256 

FK 
(13-256) — класа 

16,0 3500 8,6 11039 240 91.470 

50 16.256 Н К 16,0 4100 8,4 12756 256 100.530 
16,0 4600 8,1 12756 256 100.780 

51 16.256 ИКА 16,0 4100 7,9 12756 256 109.630 
16,0 4600 7,8 12756 256 109.880 
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52 16.256 F 16,0 4500 9,0 12756 256 95.760 
53 16.256 FK 16,0 3500 8,3 12756 . 256 103.050 
54 16.256 U 16,0 4700 8,4 12756 256 97.020 
55 16.320 Н К 16,0 4100 8,4 12756 320 108.840 

16,0 4600 8,2 12756 320 109.090 
56 16.320 ИКА 16,0 4100 7,9 12756 320 118.590 

16,0 4600 7,8 12756 320 118.840 
57 16.320 F 16,0 4500 8,3 12756 320 103.770 
58 16.320 FK 16,0 3500 7,8 12756 320 111.190 
59 16.320 FAK 16,0 3500 7,3 12756 320 120.940 
60 19.240 НК 16,0 4100 8,6 11039 240 98.530 
61 19.240 ИКА 16,0 4100 8,1 11039 240 107.630 
62 19.240 F 16,0 4500 9,2 11039 240 93.760 
63 19.240 FK 16,0 3800 8,1 11039 240 101.050 
64 19.240 FAK 16,0 3800 7,6 11039 240 110.800 

22.240 (22.192) — класа 
16,0 7,6 

65 22.240 FNL/BL 22,0 3—0 14,0 11039 240 92.670 
бб 22.240 FNL/LL 22,0 3—0 13,9 11039 240 97.070 
67 22.320 FNL/LL 22,0 3—0 13,6 15945 320 120.000 
68 26.240 DHK 22,0 3—0 12,0 11039 240 120.750 

22,0 3—0 11,8 11039 240 121.210 
69 26.240 DHK Mulden 22,0 3—0 11,2 11039 240 131.240 
70 26.240 DHAK 22,0 3—0 11,6 11039 240 130.050 

22,0 3—0 11,5 11039 240 130.510 
71 26.240 DHAK Mulden 22,0 3—0 10,8 11039 240 140.470 
72 26.240 DF 22,0 3—0 11039 240 111.340 
73 26.240 DFK 22,0 3—0 12,3 11039 240 124.580 
74 26.320 DHK 22,0 3—0 11,5 15945 320 130.720 
75 26.320 DHAK 22,0 3—0 10,9 15945 320 140.470 
76 26.320 DF 22,0 3—0 12,2 15945 320 118.440 
77 26.320 DFK 22,0 3—0 11,3 15945 320 131.770 
78 26.320 DFAK 22,0 3—0 10,7 15945 320 142.140 
79 30.240 DHK 30,0 3—0 19,7 11039 240 131.980 
80 30.240 DHAK 30,0 3—0 19,1 11039 240 142.130 
81 30.240 DHAK Mulden 30,0 3—0 11039 240 158.730 
82 30.320 DHK 30,0 3—0 19,3 15945 320 144.510 
83 30.320 DHAK 30,0 3—0 18,8 15945 320 154.660 
84 30.320 DHAK Mulden 30,0 3—0 15945 320 171.260 
85 32.320 DFAK 32,0 3—0 19,9 15945 320 158.590 
86 38.320 DFAK 38,0 3—0 15945 320 189.560 

Забелешка: Просечните трошоци на превозот и доставувањето до југословенската граница изнесуваат: 
1) за возила со носивост до 5 тони — 1.200 динари; 
2) за возила со носивост над 5 тони 2.800 динари. 

MERCEDES-BENZ — Сојузна Република Германија DM 

1 L 206 D, фургон 2,5 2400 0,97 2197 60 15.100 
2,5 2940 0,88 2197 60 15.900 
2,8 2400 1,25 2197 60 16.510 
2,8 2940 1,16 2197 60 17.310 

2 L 206 D 2,4 2700 0,98 2197 60 14.960 
2,4 2940 0,94 2197 60 15.930 
2,4 3400 0,91 2197 60 16.780 
2,8 2700 1,36 2197 60 16.380 
2,8 2940 - 1,31 2197 60 17.340 
2,8 2940 1,31 2197 60 17.340 

3 L 206 D, дупла кабина 2,4 3400 0,78 2197 60 17.740 
2,8 2400 1,16 2197 60 19.160 

4 L 207, фургон 2,5 2400 1,00 1798 70 12.900 
2,5 2940 0,94 1798 70 13.700 
2,8 2400 1,31 1798 70 14.320 
2,8 2940 1,22 1798 70 15.120 

5 L 207 2,4 2700 1,00 1798 70 12.770 
2,4 2940 1,00 1798 70 13.730 
2,4 3400 0,97 1798 70 14.590 
2,8 2700 1,42 1798 70 14.130 
2,8 2940 1,37 1798 70 15.150 
2,8 3400 1,34 1798 70 16.000 

6 L 207, дупла кабина 2,4 3400 0,84 1798 70 15.550 
2,8 3400 1,22 1798 70 16.960 
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1 2 

7 L 306 D, фургон 

8 L 306 D 

9 L 306 D, дупла кабина 

10 L 307, фургон 

И L 307 

L 407 D (L 406 D) (L 405 D) (L 319 D) — класа 
12 L 407 D, фургон 

— височина 1600 m m 
4 врати 
лизгачка врата 

— височина 1750 mm 
4 врати 
лизгачка врата 

13 L 407 D 

14 LK 407 D 
L 409 (L 408) (L 407) (L 319) — класа 

15 L 409, фургон 
— височина 1600 m m 

4 врати 
лизгачка врата 

— височина 1750 m m 
4 врати 
лизгачка врата 

16 L 409 

17 LK 409 
18 L 508 D, фургон 

— височина 1600 mm 
4 врати 
лизгачка врата 

— височина 1750 mm 
4 врати 
лизгачка врата 

19 L 508 D 

20 LK 508 D 
21 L 608 D, фургон 

— височина 1600 mm 
4 врати 

лизгачка врата 

— височина 1750 mm 
4 врати 

лизгачка врата 

22 L 608 D 

3 4 5 6 7 8 

з д 2400 1,53 2197 60 17.520 
3,1 2940 1,44 2197 60 18.320 
3,5 2400 1,89 2197 60 18.220 
3,5 2940 1,79 2197 60 19.020 
3,1 2700 1,64 2197 60 17.390 
3,1 2940 1,59 2197 60 18.350 
3,1 3400 1,56 2197 60 19.210 
3,5 2700 1,99 2197 60 18.090 
3,5 2940 1,95 2197 60 19.050 
3,5 3400 1,91 2197 60 19.910 
3,1 3400 1,44 2197 60 20.170 
3,5 3400 1,79 2197 60 20.870 
3,1 2400 1,59 1798 70 15.330 
3,1 2940 1,50 1798 70 16.130 
3,5 2400 1,95 1798 70 16.030 
3,5 2940 1,85 1798 70 16.830 
3,1 2700 1,70 1798 70 15.190 
3,1 2940 1,65 1798 70 16.160 
3,1 3400 1,62 1798 70 17.010 
3,5 2700 2,05 1798 70 15.890 

3,5 2940 2,01 1798 70 16.860 
3,5 3400 1,97 1798 70 17.710 

4,0 2950 1,75 2376 65 22.760 
4,0 2950 1,75 2376 65 23.480 

4,0 3500 1,54 2376 65 24.160 
4,0 3500 1,54 2376 65 24.990 
4,0 2950 1,97 2376 65 21.080 
4,0 3500 1,84 2376 65 21.730 
4,0 2950 1,60 2376 65 27.470 

4,0 2950 1,97 2277 90 22.210 
4,0 2950 1,75 2277 90 22.930 

4,0 3500 1,54 2277 90 23.610 
4,0 3500 1,54 2277 90 24.440 
4,0 2950 1,97 2277 90 20.530 
4,0 &500 1,84 2277 90 21.180 
4,0 2950 1,60 2277 90 26.920 

5,0 2950 2,39 3782 85 25.780 
5,0 2050 2,39 3782 85 26.500 

5,0 3500 2,18 3782 85 27.180 
5,0 3500 2,18 3782 85 28.010 
5,0 2950 2,61 3782 85 24.100 
5,0 3500 2,48 3782 85 24.750 
5,0 4100 2,32 3782 85 25.580 
5,0 2950 2,22 3782 85 31.280 

5,6 2950 2,98 3782 85 27.760 
6,5 2950 3,74 3782 85 29.090 
5,6 2950 2,98 3782 85 28.480 
6,5 2950 3,74 2782 85 29.810 

5,6 3500 2,77 3782 85 29.160 
6,5 3500 3,53 3782 85 30.490 
5,6 3500 2,77 3782 85 29.990 
6,5 3500 3,53 3782 85 31.320 
5,6 2950 3,19 3782 85 26.080 
5,6 3500 3,07 3782 85 26.730 
5,6 4100 2,90 3782 85 27.580 
6,5 2950 3,95 3782 85 27.410 
6,5 3500 3,83 3782 85 28.060 
6,5 4100 3,66 3782 85 28.890 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

23 LK 608 D 5,6 2950 2,81 3782 85 33.260 
6,5 2950 3,57 3782 85 34.590 

24 LP 608 (LP 710) — класа 6,5 3200 3,65 3782 85 31.100 LP 608 (LP 710) — класа 
6,5 3600 3,59 3782 85 31.550 
6,5 4200 3,50 3782 85 32.000 

25 LPK 608 6,5 3200 3,31 3782 85 35.600 
L P 808 (LP 710) (LP 323) — класа 

6,5 

26 LP 808 7,49 3200 4,52 3782 85 33.250 
7,49 3600 4,44 3782 85 33.700 
7,49 4200 4,31 3782 85 34.150 

27 LPK 808 7,49 3200 3,96 3782 85 38.150 
L P 813 (LP 811) (LP 810) — класа 

7,49 3,96 

28 L P 813 7,49 3200 4,21 5675 130 36.150 
7,49 3600 4,14 5675 130 36.600 
7,49 4200 3,98 5675 130 37.050 

29 LPK 813 7,49 3200 3,63 5675 130 41.700 
L 911 В (L 328) — класа 

7,49 3,63 
5675 110 41.050 30 L 911 В 8,99 3600 5,2 5675 110 41.050 30 L 911 В 

8,99 4200 5,0 5675 110 41.600 
8,99 4830 4,9 5675 110 42.150 

31 LK 911 В 8,99 3600 4,6 5675 110 45.500 
32 LAK 911 В 8,99 3600 4,3 5675 110 51.000 
33 LP 911 В 8,99 3200 5,0 5675 110 41.950 33 LP 911 В 

8,99 3600 4,8 5675 110 42.100 
8,99 4200 4,7 5675 110 42.550 
8,99 4380 5675 110 43.200 

34 LP 913 8,99 3200 5,5 5675 130 38.150 
8,99 3600 5,5 5675 130 38.600 
8,99 4200 5,4 5675 130 39.050 

35 LPK 913 8,99 3200 5,0 5675 130 43.750 
36 1013 10,3 3600 5,8 5675 130 44.550 
37 1013 K 10,3 3200 5,3 5675 130 51.850 
38 1013 AK 10,3 3200 5675 130 58.100 
39 1017 10,3 3600 5,8 5675 168 49.100 
40 1017 K 10,3 3200 5,2 5675 168 56.300 

L 1113 (L 322) — класа 
130 45.100 41 L 1113 В 11,0 3600 7,0 5675 130 45.100 41 L 1113 В 

11,0 4200 6,8 5675 130 45.650 
11,0 4830 6,7 5675 130 46.200 

42 LK 1113 В 11,0 3600 6,5 5675 130 50.250 
43 LAK 1113 11,0 3600 6,1 5675 130 57.250 
44 L P 1113 В 11,0 3200 6,7 5675 130 46.750 44 L P 1113 В 

11,0 3600 6,6 5675 130 46.900 
11,0 4200 6,5 5675 130 47.400 
11,0 4830 5675 130 48.150 

- 11,0 5170 5675 130 48.600 
45 LPK 1113 В 11,0 3200 6,2 5675 130 52.350 
46 1213 11,0 3200 6,9 5675 130 48.550 
47 1213 K 11,8 3200 6,3 5675 130 55.550 
48 1213 AK 11,8 3200 5,9 5675 130 61.800 
49 1217 11,8 3600 6,3 5675 168 53.000 
50 1217 K 11,8 3200 6,3 5675 168 60.400 
51 1217 AK 11,8 3200 5,9 5675 168 66.650 
52 1219 K 11,8 3200 5,9 9570 192 69.800 
53 1219 AK 11,8 3200 5,3 9570 192 76.050 
54 L 1313 13,0 3600 8,8 5675 130 48.200 

13,0 4200 8,7 5675 130 48.750 
13,0 4830 8,5 5675 130 49.300 

55 LK 1313 12,5 3600 7,4 5675 130 55.150 
56 LAK 1313 12,5 3600 7,1 5675 130 61.500 

L P 1313 (LP 1213) — класа 
12,5 7,1 

57 LP 1313 13,0 3200 8,6 5675 130 50.850 
13,0 3600 8,5 5675 130 51.000 
13,0 4200 8,4 5675 130 51.450 
13,0 4830 5675 130 52.300 
13,0 5170 5675 130 52.720 

58 LPK 1313 
LP 1319 (LP 1317) (LP 1216) — класа 

12,5 3200 7,3 5675 130 57.900 

59 L P 1319 13,0 3200 8,0 8720 190 61.550 
13,0 3600 7,9 8720 190 61.700 
13,0 4200 7,7 8720 190 62.150 
13,0 4830 8720 190 62.800 
13,0 5170 8720 190 63.400 
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1 , 2 3 4 5 6 7 8 

60 LPK 1319 12,5 3200 6,6 8720 190 68.650 
61 1413 14,0 4200 8,5 5675 130 57.400 
62 1413 К 14,0 3200 7,7 5675 130 64.050 
63 1413 АХ 14,0 3200 7,4 5675 130 70.300 
64 1417 14,0 3600 8,4 5675 168 61.750 

14,0 4200 8Д 5675 168 63.400 
14,0 4800 8,0 5675 168 65.100 

65 1417 К 14,0 3200 7,6 5675 168 68.550 
бб 1417 АК 14,0 3200 7,4 5675 168 74.800 
67 1419 14,0 3600 8,1 9570 192 67.950 

14,0 4200 7,8 9570 192 69.600 
14,0 4800 7,7 9570 192 71.300 

68 1419 К 14.0 3200 7,3 9570 192 73.850 
69 1419 АК 14,0 3200 6,9 9570 192 80.100 
70 L 1513 14,8 4200 9,9 5675 130 52.550 

14,8 4830 9,7 5675 130 53.200 
71 LK 1513 14,8 4200 8,9 5675 130 60.500 
72 LAK 1513 14,8 4200 8,6 5675 130 66.550 
73 LP 1513 14,8 3200 10,1 5675 130 57.100 

14,8 3600 10,0 5675 130 57.200 
14,8 4200 9,7 5675 130 57.700 
14,8 4830 5675 130 58.600 
14,8 5170 5675 130 59.050 

74 LPK 1513 
L 1519 (L 1517) -r. класа 

14,8 3200 9,0 5675 130 65.900 

75 L 1519 14,8 4200 9,4 8720 192 63.450 
14,8 4830 9,2 8720 192 64.100 

76 LK 1519 14,8 4200 8,3 8720 192 72.900 
77 LAK 1519 

LP 1519 (LP 1517) — класа 
14,8 4200 7,7 8720 192 78.450 

78 LP 1519 14,8 3200 9,4 8790 192 67.950 
14,8 3600 9,3 8790 192 68.050 
14,8 4200 9,2 8790 192 68.550 
14,8 4830 8790 192 69.250 
14,8 5170 8790 192 69.850 

79 LPK 1519 14,8 3200 8,4 8790 192 75.500 
80 1613 16,0 3900 10,9 5675 130 59.850 

16,0 4500 10,3 5675 130 61.500 
81 1613 K 16,0 3200 9,6 5675 130 68.500 
82 1617 16,0 4500 10,2 5675 168 69.300 
33 1617 K 16,0 3200 9,6 5675 168 72.950 
84 1617 AK 16,0 3200 8,7 5675 168 79.200 
85 1619 16,0 4500 9,8 9570 192 73.150 

16,0 5200 9,6 9570 192 75.000 
Во 1619 K 16,0 3200 9,2 9570 192 78.580 
87 1619 AK 16,0 3200 8,3 9570 192 85.100 
88 1624 16,0 3900 9,6 12760 240 83.950 

16,0 4500 12760 240 85.600 
16,0 5200 12760 240 87.450 

89 1626 16,0 4500 8,7 12760 256 94.600 
90 16,0 3800 8,3 12760 256 100.700 
91 1626 AK 16,0 3800 7,6 12760 256 111.000 
92 1632 16,0 4500 8,6 15950 320 103.000 
93 1632 K 16,0 3800 7,9 15950 320 109.650 
94 1632 AK 16,0 3800 7,3 15950 320 120.400 
95 1719 AK 16,0 3800 7,9 9.570 192 89.300 
96 2232/6X2 22,0 3—0 13,2 15950 320 113.500 
97 2232/6X4 

L 2624 (L 2623) (L 2220) — класа 
22,0 3—0 12,7 15950 320 118.400 

98 ЛК 2624/6X4 22,0 3—0 12,0 11580 240 121.300 
99 LK 2624/6X4 Mulden 22,0 3—0 10,7 11580 240 134.500 

100 LAK 2624/6X6 22,0 3—0 11,7 11580 240 130.400 
101 LAK 2624/6X6 Mulden 22,0 3—0 10,3 11580 240 143.650 
102 2626 K/6X4 22,0 3—0 11,6 12760 256 123.200 
103 2626 AK/6X6 22,0 3—0 10,7 12760 256 131.600 
104 2632 K/6X4 22,0 3—0 10,9 15950 320 131.050 
105 2632 AK/6X6 22,0 3—0 10,4 15950 320 141.450 

Забелешка: Просечните трошоци на превозот и доставувањето до југословенската граница изнесуваат: 
1) за возила со носивост до 5 тони — 1.200 динари, 
2) за возила со носивост над 5 тони — 2.800 динари. 
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1 2 3 4 5 6 7 

OPEL — Сојузна Република Германија 

Фургон 
— Bedford-Blitz серија 

1 F 6 2,34 2692 0,99 1759 67 11.400 
2 F 7 2,54 2692 1,15 2278 80 12.700 
3 G 6 2,8 3200 1,28 2278 80 14.620 
4 G 7 3,5 3200 1,91 2278 80 16.860 

Камион 
— Bedford-Blitz серија 

5 F 3 2,34 2692 0,96 1759 67 11.560 
6 F 4 2,54 2692 1,12 2278 80 12.860 
7 Н 7 2,74 2692 1,28 2278 80 13.350 
8 G 3 2,8 3200 1,26 2278 80 14.630 
9 G 4 3,5 3200 1,87 2278 80 16.870 

10 Е 1016 (ЕЈМ 2 DT) (KDS 5) 7,49 3435 4,29 5337 100 29.670 
И Е 3016 (ЕЈМ 3 DT) 7,49 3835 3,86 5337 100 29.940 

Забелешка: Просечните трошоци на превозот и доставувањето до југословенската граница изнесуваат 
1.200 динари. 

VOLKSWAGEN — Сојузна Република Германија 

1 21 VW, фургон 2,3 2400 1,0 1584 50 11.590 
2 21 VW, фургон повишен 2,3 2400 0,95 1584 50 12.990 
3 26 VW, камион 2,3 2400 1,0 1584 50 11.500 
4 26 VW, камион со дупла кабина 2,3 2400 0,95 1584 50 12.950 
5 VW LT 28, фургон 2,8 2500 1,25 1984 75 15.120 
6 VW LT 28, фургон повишен 2,8 2500 1,20 1984 75 16.240 
п 1 VW LT 28 D, фургон 2,94 2500 1,25 2710 65 17.310 
8 VW LT 28 D, фургон повишен 2,94 2500 1,25 2710 65 18.440 
9 VW LT 28, камион 2,8 2500 1,22 1984 75 14.880 

10 VW LT 28 D, камион 2,94 2500 1,22 2710 65 17.080 
11 VW LT 31, фургон 3,08 2500 1,5 1984 75 16.130 
12 VW LT 31, фургон повишен 3,08 2500 1,45 1984 75 17.250 
13 VW LT 31 D, фургон 3,22 2500 1,5 2710 65 18.320 
14 VW LT 31 D, фургон повишен 3,22 2500 1,5 2710 65 19.450 
15 VW LT 31, камион 3,08 2500 1,5 1984 75 15.890 
16 VW LT 31 D, камион 3,22 2500 1,5 2710 65 18.090 
17 VW LT 35, фургон 3,5 2500 1,86 1984 75 16.830 
18 VW LT 35, фургон повишен 3,5 2500 1,81 1984 75 17.950 
19 VW LT 35 D, фургон 3,64 2500 1,8 2710 65 19.020 
20 VW LT 35 D, фургон повишен 3,64 2500 1,86 2710 65 20.150 
21 VW LT 35, камион 3,5 2500 1,8 1984 75 17.470 
22 VW LT 35 D, камион 3,64 2500 1.8 2710 65 19.660 

Забелешка: Просечните трошоци на превозот и доставувањето до југословенската граница изнесуваат 
1.200 динари. 

Општа забелешка (колона растојане на оските): 3—0 — 3 оски. 
2. Основицата за пресметување на царината и на другите увозни давачки се определува со прес-

метување на странската валута во динари според курсот што ќе го утврди Сојузниот извршен совет, 
а кој е во сила на денот на настанувањето на обврската за плаќање на царина (член 39 став 2 од Ца-
ринскиот закон) и со додавање на просечните трошоци на превозот и доставувањето до југословенската 
граница. 

3. За патничките, достапните и товарните моторни возила 'што југословенски и странски држав-
јани непосредно ги увезуваат од странство, а кои несе опфатени со точка 1 на оваа листа, царинската 
основица, во смисла на член 42 ст. 2 и 3 од Царинскиот закон, ја утврдува царинарницата со процена, 
врз основа на просечните цени на странските пазари и просечните трошоци на превозот и доставува-
њето до југословенската граница. 

4. Со оваа листа се предвидени цените за возилата од сериска опрема. Додатната опрема, што 
посебно се вградува во возило, посебно се пресметува и се додава кон царинската основица. 

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа листа престанува да важи Листата на царинските осно-
вици за патничките, доставните и товарните моторни возила што југословенски и странски државјани 
непосредно ги увезуваат, односно примаат од странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 39/76). 

6. Оваа листа влегува во сила на 1 јануари 1977 година. 

Бр. 20314/1 
20 декември 1976 година 

Белград 

Директор 
на Сојузната управа за царини 

Кемал Тарабар, е. р. 
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870. 

Врз основа на чл. 33 и бб став 1 точка 7 од З а -
конот за Народната банка на Југославија и за 
единственото монетарно работеше на народните бан-
ки на републиките и на народните банки на авто-
номните покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 
49/76), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА МИНИМАЛНИТЕ ОПШТИ УСЛОВИ НА КРЕ-
ДИТНАТА СПОСОБНОСТ НА БАНКИТЕ И ДРУ-

ГИТЕ ФИНАНСИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

. 1. Банките и другите финансиски организации 
се должни да ги исполнуваат следните минимални 
општи услови на кредитната способност: 

1) своето парично, кредитно и девизно работење 
да го вршат во согласност со Законот за паричниот 
систем („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76), со З а -
конот за Народната банка на Југославија и за 
единственото монетарно работење на народните бан-
ки на републиките и на народните банки на авто-
номните покраини и со други сојузни закони со кои 
е регулирано тоа работење; 

2) својата деловна политика да ја усогласуваат 
со утврдената заедничка емисиона, парична и де-
визна политика и со заедничките основи на кредит-
ната политика и да се придржуваат кон прописите 
и мерките за спроведување на заедничката емисио-
на, парична и девизна политика и кон заедничките 
основи на кредитната политика; 

3) да го одржуваат пропишаниот минимум на 
ликвидните средства, како и пропишаната струк-
тура на пласманите според роководите на втасаноста; 

4) уредно да ги намируваат своите обврски спре-
ма странство; 

5) уредно да ги намируваат своите обврски во 
Југославија по меници, авали, гаранции, суперга-
ранции и други инструменти за обезбедување на 
плаќањето; 

6) уредно да ја пресметуваат и издвојуваат за -
должителната резерва, како и да ја држат таа ре-
зерва на посебна сметка к а ј Службата на опште-
ственото книговодство во пропишаната височина; 

7) уредно да ги намируваат своите обврски 
спрема Народната банка на републиката, односно 
народната банка на автономната покраина по кре-
дитите од примарната емисија што ги користат к а ј 
неа, како и динарските и девизните обврски спрема 
народната банка на републиката, односно народната 
банка на автономната покраина и Народната банка 
на Југославија во врска со своето девизно работење; 

8) да имаат ажурно и уредно книговодство; 
9) уредно да доставуваат извештаи и податоци 

што ги бара од нив народната банка на републи-
ката, односно народната банка на автономната по-
краина и Народната банка на Југославија во врска 
со извршувањето на своите задачи. 

Банките овластени за работите на платниот про-
мет и за кредитните работи со странство се должни 
покрај исполнувањето на условите од став 1 на оваа 
точка, да ја одржуваат пропишаната минимална 
резерва на ликвидноста за плаќањето во странство. 

2. Како банка, во смисла на оваа одлука, се 
смета банката, односно деловната единица на бан-
ката што, согласно со мерките за спроведување на 
монетарно-кредитната политика за тековната годи-
на, ги исполнува условите самостојно да користи 
средства од примарната емисија к а ј народните бан-
ки на републиките и народните банки на автоном-
ните покраини. 

3. Упатства за примената на оваа одлука дава 
народната банка на Југославија. 

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да в а ж и Одлуката за минималните 
општи услови на кредитната способност на делов-
ните банки и кра јните корисници на нивните кре-
дити („Службен лист на СФРЈ" , бр. 57/72 и 4/73). 

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

О. бр. 86 
2ђ декември 1976 година 

Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите, 

гувернер на Народната банка 
на Југославија, 

Бранислав Чолановић е. р. 

871. 

Врз основа 'на член 17 став 6, член 29 и член бб 
став 1 точка 4 од Законот за Народната банка на 
Југославија и за единственото монетарно работење 
на народните банки на републиките и на народните 
банки на автономните покраини („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 49/76), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА И УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ 
ИА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ 
И НА ДРУГИТЕ ФИНАНСИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗАРАДИ ОДРЖУВАЊЕ НА НИВНАТА ДНЕВНА 

ЛИКВИДНОСТ 

1. Банката или друга финансиска организација 
може за одржување на својата дневна ликвидност 
да користи до 10% од износот на средствата на 
задолжителната резерва издвоен на посебна сметка 
к а ј Службата на општественото книговодство, ако 
на својата жиро-сметка нема средства и ако прет-
ходно за намирување на своите обврски ги искорис-
тила во целост паричните средства од својот резер-
вен фонд. 

Банката или друга финансиска организација 
што користи средства од задолжителната резерва 
во смисла на став 1 од оваа точка, должна е да 
обезбеди просекот на таа резерва на посебната смет-
ка к а ј Службата на општественото книговодство за 
тековниот пресметковен период да биде во височина 
на износот пресметан за тој период. 

2. Банката или друга финансиска организација 
што користи средства од задолжителната резерва 
во смисла на точка 1 став 1 о^ оваа одлука, согласно 
со член 17 став 7 од Законот за Народната банка 
на Југославија и за единственото монетарно рабо-
тење на народните банки на републиките и на на-
родните банки на автономните покраини, должна е 
на Народната банка на Југославија да и плати до 
0,05% дневно на користениот износ на средствата 
од таа резерва. 

3. Банката или друга финансиска организација 
што, во смисла на точка 1 став 1 од оваа одлука 
користи средства од задолжителната резерва непре-
кинато подолго од 15 дена ќе се смета како не-
ликвидна и спрема неа ќ е се преземат мерките 
предвидени со важечките прописи. 

4. Средствата на задолжителната резерва може, 
во смисла на оваа одлука, да ги користи само бан-
ката, односно деловната единица на банката или 
друга финансиска организација што самостојно 
пресметува и издвојува задолжителна резерва к а ј 
Народната банка на Југославија. 

5. Упатства |за примена на оваа (одлука дава 
Народната банка на Југославија. 

.V 
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6. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престанува да важи Одлуката за начинот на 
пресметување и издвој ување на задолжителната 
резерва на деловните банки („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/76). 

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

О. бр. 87 
20 декември 1976 година 

Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 
гувернер на Народната банка 

на Југославија, 
Бранислав Чолановић, с. р. 

872. 

Врз основа на член 28 став 2 и член бб став 1 
одредба под 3 од Законит за Народната банка на 
Југославија и за единственото монетарно работење 
на народните банки на републиките и на народните 
банки на автономните покраини („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 49/76), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА СТРУКТУРАТА НА ПЛАСМАНИТЕ НА БАН-
КИТЕ И НА ДРУГИТЕ ФИНАНСИСКИ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ СПОРЕД РОКОВИТЕ НА ВТАСАНОСТА 

1. Заради усогласување на структурата на плас-
маните според роковите на втасаноста со структу-
рата на изворите на средствата според нивната 
рочност, банките и другите финансиски организа-
ции се должни од вкупните краткорочни извори на 
средствата на јмалку 35% да користат за давање 
на краткорочни кредити за обртни средства и за 
други пласмани, со рок за враќање до 2 години, 
од што на јмалку 20% од тие извори за давање на 
кредити на организациите на здружениот труд за 
повремени вложувања во обртни средства, со рок 
за враќање до 3 месеци и за есконт на меници, со 
р'ок до 90 дена. 

2. Под краткорочни кредити за обртни средства 
со рок за враќање до 2 години, односно до 3 месеци 
се подразбираат, во смисла на точка 1 од оваа од-
лука, и кредитите дадени за производство и за за -
лихи на земјоделски производи врз основа на кои 
деловните банки и другите финансиски организации 
можат да користат кредити од средствата на при-
марната емисија к а ј народните банки на републи-
ките и к а ј народните банки на автономните покра-
ини и кредити за производство на станови за паза-
рот, без оглед на договорениот рок за враќање на 
тие кредити. 

3. Како банка, во смисла на оваа одлука, се 
смета банката, односно деловната единица на банка 
што, согласно со мерките за спроведување на мо-
нетарно-кредитната политика за тековната годи-
на, ги исполнува условите самостојно да користи 
средства од примарната емисија к а ј народните банки 
на републиките и к а ј народните банки на автоном-
ните покраини. 

4. Упатства за примената на оваа одлука дава 
Народната банка на Југославија. 

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да в а ж и Одлуката за структурата 
на пласманите на деловните банки според роковите 
на втасаноста („Службен лист на СФРЈ", бр. 11/76 
и 27/76). 

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

О. бр. 88 
20 декември 1976 година 

Белград 
Претседател 

н а Советот на гувернерите 
Гувернер на Народната банка 

на Југославија, 
Бранислав Чолановић, е. р. 

873. 

Врз основа на член 244 од Уставот на СФРЈ, 
Социјалистичка Република Босна и Херцеговина, 
Социјалистичка Република Македонија, Социјалис-
тичка Република Словенија, Социјалистичка Репуб-
лика Србија, Социјалистичка Република Хрватска, 
Социјалистичка Република Црна Гора, Социјалис-
тичка Автономна Покраина Војводина и Социјалис-
тичка Автономна Покраина Косово склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ НА ФИНАНСИРА-

ЊЕТО НА ОПШТОНАРОДНАТА ОДБРАНА 

Член 1 
Социјалистичка Република Босна и Херцегови-

на, Социјалистичка Република Македонија, Соција-
листичка Република Словенија, Социјалистичка Ре -
публика Србија, Социјалистичка Република Хрват-
ска, Социјалистичка Република Црна Гора, 
Социјалистичка Автономна Покраина Војводина и 
Социјалистичка Автономна Покраина Косово (во на-
тамошниот текст: републиките и автономните по-
краини) се согласија, заради обезбедување на мате-
ријални услови за подготовките за општонародна 
одбрана, со овој договор да ги утврдат заедничките 
основи на финансирањето на усогласените програми 
за тие подготовки на својата територија. 

Член 2 
Под подготовки за општонародна одбрана, во 

смисла на овој договор, се подразбира обезбедува-
њето на материјални услови за остварување на пла-
новите на одбраната, и тоа: 

1) организирање, опремување, вооружување, ос-
пособување и обучување на единици, установи и 
штабови на територијалната одбрана и воената ми-
лиција; 

2) организирање, опремување, оспособување и 
обучување на цивилната заштита, службата за врска 
и службата за набљудување, јавување, известување 
и тревожење; 

3) обезбедување и одржување на потребни ма-
теријални резерви за намените од точ. 1 и 2 став 1 
на овој член; 

4) организирање и спроведување на подготов-
ките за општонародна одбрана и за дејствување во 
воени услови на органите и организациите на оп-
штествено-политичките заедници, на организациите 
на здружениот труд, на месните заедници, на само-
управните интересни заедници и на другите самоуп-
равни организации и заедници, општествено-поли-
тички и општествени организации и работни луѓе 
и граѓани; 

5) оспособување и обучување на воншколската 
младина и населението за одбрана и заштита што, 
во смисла на Законот за народната одбрана, не ги 
финансира федерацијата; 

6) извршување на други задачи од значење за 
подготовките и развојот на општонародната одбрана. 



Петок, 31 декември 1976 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 58 — Страна 1905 

Републиките и автономните покраини се согла-
си! а со свои прописи да ги уредат општите, заед-
ничките и сопствените подготовки, како и правата 
и должностите во финансирањето на подготовките 
за општонародна одбрана на републиките, автоном-
ните покраини, општините, организациите на здру-
жениот труд, самоуправните интересни заедници, 
месните заедници и другите самоуправни органи-
зации и заедници, општествено-политички органи-
зации и општествени организации што се од посе-
бен интерес за подготовките на општонародната 
одбрана (во натамошниот текст: носителите на пра-
вата и обврските во финансирањето на подготовките 
за општонародна одбрана). 

Член 3 
Републиките и автономните покраини се согла-

сија заедничките основи на финансирањето на под-
готовките за општонародна одбрана, во смисла на 
овој договор, да сочинуваат, и тоа: 

1) единствена методологија на планирањето на 
потребите на општонародната одбрана; 

2) постојаност и стабилност на изворите на сред-
ствата. инструментите за обезбедување на тие сред-
ства и инструментите за финансирање на утврде-
ните планови на одбраната, во согласност со основ-
ните принципи на финансирањето; 

3) меѓусебните односи на носителите на правата 
и обврските во финансирањето и основните крите-
риуми за условите и начинот на користење на сред-
ствата; 

4) основните принципи на управувањето и рас-
полагањето со средствата; 

5) задолжителноста за преземање на потребните 
мерки за спроведување и остварување на утврдена-
та прогоама за Финансирање на подготовките за 
општонародна одбрана. 

Член 4 
Основните принципи на финансирањето на под-

готовките за општонародна одбрана од точка 2 член 
3 од овој договор ги сочинуваат: 

1) самофинансирањето на сопствените подготов-
ки за општонародна одбрана, при примена на наче-
лото на заемност и солидарност на работните луѓе и 
граѓаните и на сите носители на правата и обврски-
те во обезбедувањето и издвојувањето на средства 
за финансирање на општите, заедничките и сопстве-
ните подготовки за општонародна одбрана; 

2) придонесот кен финансирањето wg утврде-
ните подготовки за општонародна одбрана, сраз-
мерно со економските можности на носителите на 
правата и обврските во финансирањето на тие под-
готовки, на начинот и под условите утврдени со 
самоуправна спогодба, со општествен договор и со 
закон; 

3) програмирањето на финансирањето на под-
готовките за општонародна одбрана, во согласност 
со утврдените приоритети и потреби на постојаната 
ефикасност на општонародната одбрана; 

4) рационалноста во користењето на средствата 
и усогласеноста на програмите за финансирање на 
подготовките за општонародна одбрана со плановите 
на одбраната; 

5) насочувањето на средствата според ппиори-
тетите на потребите на општонародната одбрана и 
специфичностите на одделни подрачја, односно сто-
пански гранки и општествени дејности; 

6) утврдувањето "на даночните олесненија, од-
носно ослободувања од обврските за плаќање на 
даноци и доуги давачки на средствата што се из-
двојуваат за финансирање на подготовките за оп-
штонародна одбрана. 

Член 5 
в Републиките и автономните покраини се согла-

сија со свои прописи и мерки да обезбедат издвоју-
вањето на средства за финансирање на подготов-

ките за општонародна одбрана, како утврдени про-
порции во распределбата на националниот доход, да 
се врши во согласност со: 

1) материјалните можности на стопанството; 
2) утврдените основи на плановите и подготви-

телните мерки за одбрана на земјата, основите на 
подготовките на стопанството и општествените де ј -
ности за функционирање во војна и плановите на 
одбраната: 

3) потребите на општонародната одбрана утвр-
дени со плановите на општествено-политичките за -
едници и самоуправните организации и заедници. 

Член 6 
Републиките и автономните покраини се согла-

сија височината на издвојувањето на средствата за 
финансирање на подготовките за општонародна од-
брана да ја утврдуваат со својот среднорочен општес-
твен план во процент од националниот доход на 
вкупното стопанство на републиката, односно атво-
номната покраина. 

Член 7 
Републиките и автономните покраини се согла-

сија средствата за финансирање на подготовките за 
општонародна одбрана да ги утврдат на начинот на 
кој се утврдуваат средствата за финансирање на 
основната дејност и функциите на општествено-по-
литичките заедници, самоуправните интересни за -
едници, месните заедници и другите самоуправни 
организации и заедници, односно на начин на кој 
се обезбедуваат средства за општите и заедничките 
потреби на организациите на здружениот труд. 

Републиките и автономните покраини се согла-
сија за финансирање на подготовките за општона-
родна одбрана, покрај изворите на средствата од 
став 1 на овој член, да можат да се здружуваат 
средства и да се установуваат посебни извопи на 
средства што ќе се утврдат со посебни прописи, 
општествени договори и самоуправни спогодби. 

Ч л е н 8 
Републиките и автономните покраини се согла-

сија со свои прописи да обезбедат финансирањето 
на подготовките за општонародна одбрана да се 
врши преку посебни фондови, посебни сметки, по-
себни намени во буџетот, односно финансискиот план 
на носителите на правата и обврските во финанси-
рањето на подготовките за општонародна одбрана. 

Член 9 
Републиките и автономните покраини се согла-

сија со свои прописи и други акти да обезбедат сите 
носители на правата и обврските на финансирањето 
на подготовките за општонародна одбрана да издво-
јуваат средства за финансирање на тие подготовки 
и да водат евиденција за тие средства, да ги утвр-
дат можностите и обврските за здружување на 
средствата заради финансирање на заедничките по-
треби утврдени со плановите на одбраната, како и 
обврската, динамиката на издвојувањето и насочу-
вањето на средствата да се усогласи со програмите 
за финансирање на подготовките за општонародна 
одбрана на одделни носители на правата и обврски-
те на финансирањето на тие подготовки. 

Член 10 
Републиките и автономните покраини се согла-

сија финансирањето на подготовките за општона-
родна одбрана да се врши врз основа на утврдените, 
и усогласените планови на одбраната на одделни 
носители на правата и обврските во финансирањето 
на тие подготовки. 

Републиките и автономните покраини се согла-
сија начинот на финансирање, височината на вкуп-
ните средства и нивниот распоред за финансирање 
на подготовките за општонародна одбрана да се 
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утврдуваат со среднорочната, односно годишната 
програма за финансирање на тие подготовки, што 
е составена според единствената методологија. 

Среднорочната програма за( финансирање од 
став 2 на овој член, се донесува истовремено со пла-
нот на општествено-политичката заедница, односно 
со планот на самоуправната организација и заедни-
ца, а годишната програма за финансирање — исто-
времено со донесувањето на буџетот, односно го-
дишниот финансиски план на тие организации и 
заедници. 

Републиките и автономните покраини се согле• 
сија програмите за финансирање на подготовките 
за општествена одбрана на одделни носители на пра-
вата и обврските во финансирањето на тие подго-
товки да се утврдуваат во согласност со плановите 
на развојот на тие носители. 

Член 11 
Републиките и автономните покраини се согла-

сија со свои прописи да определат, управувањето со 
средствата за финансирање на подготовките за оп-
штонародна одбрана да го вршат органите на носи-
телите на правата и обврските во финансирањето 
на тие потреби што управуваат со средствата за ре-
довна дејност, односно тековно работење. 

Член 12 
Републиките и автономните покраини се согла-

сија со свои прописи и преку општествено договара-
ње и самоуправно спогодување да обезбедат реали-
зација на утврдените и усогласените програми за 
финансирање на подготовките за општонародна од-
брана, во согласност со принципот на рационално 
користење на средствата, ефикасност на остварува-
њето на концепцијата на општонародната одбрана, 
селективно насочување на средствата според при-
оритетите на развојот на општонародната одбрана и 
специфичностите на потребите на одделни подрачја, 
односно стопански гранки и општествени дејности во 
остварувањето на општонародната одбрана. 

Член 13 
Републиките и автономните покраини се согла-

сија да ја утврдат единствената методологија на 
планирањето на потребите и на следењето на оствару-
вањето на финансирањето на подготовките за општо-
народна одбрана, чии заеднички основи се утврдени 
со овој договор и меѓусебно да ги изменуваат стек-
натите искуства заради натамошна изградба на што 
поефикасно планирање и финансирање на подго-
товките за општонародна одбрана врз самоуправни 
принципи. 

Член 14 
Овој договор влегува во сила кога ќе го усвојат 

собранијата на социјалистичките републики и со-
бранијата на социјалистичките автономни покраини. 

Член 15 
Овој договор се објавува во „Службен лист на 

СФРЈ". 

13 декември 1976 година 
Белград 

За СР Босна и Херцеговина 
републички секретар за 

народна одбрана, 
Јово Мишковиќ, е. р. 

За СР Македонија 
републички секретар за 

народна одбрана, 
Миле Арнаутове™, е. р. 

З а СР Словенија 
републички секретар за 

народна одбрана, 
Михаел Бугара, е. р. 

За СР Србија 
републички секретар за 

народна одбрана, 
Драгоман Радоичић, е. р. 

За СР Хрватска, 
републички секретар за 

народна одбрана, 
Миливое Глухак, е. р. 

За СР Црна Гора 
републички секретар за 

народна одбрана, 
Славко Мариќевиќ, е. р. 

За САП Војводина 
покраински секретар за 

народна одбрана, 
Рудолф Јонтовиќ, е. р. 

За САП Косово 
покраински секретар за 

народна одбрана, 
Вук Шаљиќ, е. р. 

874. 
Врз оснива на член 124 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Со-
јузниот извршен совет, Извршниот совет на Собра-
нието на Социјалистичка Република Босна и Хер-
цеговина, Извршниот совет на Соорг името на 
Социјалистичка Република Македонија, Извршниот 
совет на Собранието на Социјалистичка Република 
Словенија, Извршниот совет на Собранието на Со-
цијалистичка Република Србија, Извршниот совет 
на^Саборот на Социјалистичка Република Хрватска, 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Црна Гора, Извршниот совет на Собра-
нието на Социјалистичка Автономна Покраина Вој-
водина, Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Автономна Покраина Косово, Собранието 
на општина Сплит, Собранието на Заедницата на 
југословенската лотарија, Сојузот на организациите 
за физичка култура на Југославија и Фудбалскиот 
сојуз на Југославија, склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕТО И ФИНАНСИРАЊЕТО НА 
VIII МЕДИТЕРАНСКИ ИГРИ ВО 1979 ГОДИНА ВО 

СПЛИТ 

Член 1 
Со овој општествен договор се утврдуваат об-

врските на учесниците на овој општествен договор 
во организирањето и финансирањето на VIII меди-
терански игри во 1979 година во Сплит. 

Член 2 
Учесниците на овој општествен договор утврду-

ваат: 
1) дека на Југославија ft е доверено организи-

рањето и одржувањето на VIII медитерански игри; 
2) дека VIII медитерански игри ќе се одржат 

во Сплит, во септември 1979 година; 
3) дека одржувањето на VIII медитерански игри 

Bb Југославија претставува многу значаен и крупен 
придонес на меѓународниот углед на самоуправната 
и неврзаната политика и нова потврда на местото 
и улогата на Југославија на Медитеранот; 
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4) дека >организирањето и одржувањето на VIII 
медитерански игри во Југославија, а со оглед на 
учествувањето на голем број земји и спортисти и 
поради големиот број на спортски дисциплини на 
игрите, претставува нова и натамошна афирмација 
на југословенската физичка култура како во Југо-
славија така и на меѓународен план. 

Член 3 
Имајќи предвид дека вр Социјалистичка Ре -

публика Хрватска е склучен Општествен договор 
за организирањето и финансирањето на VIII меди-
терански игри, со кој за одржувањето на VIII ме-
дитерански игри се обезбедуваат средства во изн^с 
од 390,000.000 динари, како и дека Фудбалскиот СО-
ЈУЗ на Југославија и клубовите од I и II фудбалска 
лига ќе издвојат за организирањето на VIII меди-
терански игри 10% од своите приходи од спортска 
прогноза остварени во периодот од 1976 до 1980 го-
дина, учесниците на овој општествен договор 
утврдуваат дека својот придонес во финансирањето 
на VIII медитерански игри ќе го обезбедат на след-
ниот начин: 

1) Сојузниот извршен совет ќе им предложи на 
републиките и на автономните покраини во буџетот 
на федерацијата, преку Сојузот на организациите 
за физичка култура на Југославија, до 1979 година, 
да се обезбедат средства во износ до 42,000.000 ди-
нари, што можат да се користат исклучиво за не -
посредно организирање и одржување на VIII меди-
терански игри; 

2) извршните совети на собранијата на републи-
ките и извршните совети на собранијата на авто-
номните покраини ќе донесат, ќе предложат или ќе 
препорачат донесување на соодветни одлуки, со кои 
ќе се обезбеди учеството на одделните републики 
и автономни покраини во финансирањето на VIII 
медитерански игри BIO износ од 3% од приходот на 
спортска прогноза од средствата на фондот на до-
бивките остварени во времето од 1 јануари 1977 
до 31 декември 1980 бодина, а најмногу до износот 
од 120,000.000 динари. 

Член 4 
Сојузниот извршен совет, во согласност со кри-

териумите на тековната царинска политика, ќе ја 
разгледа можноста за' намалување на царинските 
давачки за увоз на специфичната опрема што во 
Југославија не се произведува, а е наменета за 
опремување на објекти, во согласност ао овој оп-
штествен договор. 

Член 5 
За успешно раководење со подготовките и одр-

жувањето на VIII медитерански игри, Сојузниот 
извршен совет ќе формира Комитет на VIII меди-
терански игри и, на предлог од Сојузот за физичка 
култура на Југославија, ќе ги именува членовите 
на тој комитет. 

Член в 
Учесниците на овој општествен договор се со-

гласни правата и должностите на инвеститор да ги 
врши Собранието на општина Сплит. 

Член 7 
Заради остварување на овој општествен договор 

и на задачите што произлегуваат од него, Собрание-
то на општина Сплит во својство на инвеститор ќе 
отвори посебна сметка к а ј Службата на општестве-
ното книговодство. 

Член 8 
Иницијатива за измени и дополненија на овој 

општествен договор може да поведе секој учесник 
на овој општествен договор. 

Член 9 
Овој општествен договор влегува во сила кота 

ќе го потпишат овластените претставници на сите 
учесници на овој општествен договјор, а ќе се при-
менува наредниот ден од денот на објавувањето во 
„Службен лист на СФРЈ" . 

15 декември 1976 година 
Белград 

З а Сојузниот извршен совет 
заменик сојузен-секретар за 

финансии, 
Божидар Радуновић е.p. 

З а Извршниот совет (на 
Собранието на СР Босна и 

Херцеговина 
потсекретар во Републичкиот 
секретаријат за финансии, 

Александар Марковиќ, с.р. 

З а Извршниот совет на 
Собранието на С Р 

Македонија 
член на Извршниот ф в е т и 

републички секретар за 
финансии, 

Ристо Филиповски, е .p. 

За Извршниот совет јна 
Собранието на СР Словенија 

заменик-републички 
секретар за финансии, 

Драган Мозетич, с.р. 

З а Извршниот совет н а 
Собранието на СР Србија 
член на Извршниот совет и 

републички секретар за 
финансии, 

Милош Милосавлев^, с.р. 

З а Извршниот совет на 
Саб1орот на СР Хрватска 

член на Извршниот совет на 
Саборот, 

д - р Иван Јурковић, с.р. 

З а Извршниот совет на 
Собранието на СР Црна Гора 

заменик-републички 
секретар за финансии, 

д - р Данило Алексиќ, с.р. 

За Извршниот совет на 
Собранието на САП 

Војводина 
Заменик 

покраински секретар за 
финансии. 

Јулијана Вулетић, с.р. 

За Извршниот совет на 
Собранието на САП Косово 
член на Извршниот совет и 

покраински секретар за 
финансии, 

Џемшит Дуричи, с.р. 

За Собранието на општина 
Сплит 

претседател на Извршниот 
савет на СО Сплит, 

Анте Скатаретико, с.р. 
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За Собранието на Заедницата 
на југословенската лотарија 

помошник-републички 
секретар за здравје и 

социјална политика на 
Извршниот совет на СР 

Србија, 
Чеда Симиќ« с.р. 

За Сојузот на организациите 
за физичка култура на 

Југославија 
претседател на Сојузот за 

физичка култура на 
Југославија, 

Хакија Поздерац, с.р. 
З а Фудбалскиот ф ј у з на 

Југославија 
претседател на Фудбалскиот 

сојуз на Југославија, 
Тоне Флоријанчиќ, с.р. 

875. 
Брз основа на член 22 од Законот за општестве-

на контрола на цените 0,Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производите-
лите и претставниците на потрошувачите склучу-
ваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ З А 

ПАНЕЛ-ПЛОЧИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 31 јули 1976 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за панел-плочи, со тоа што производи-
телските организации на здружен труд да можат да 
ги зголемат своите затечени продажни цени, при 
постојните услови на продажбата, до 15 /̂0 за произ-
водите наведени во Ценовникот што е составен дел 
на Спогодбата. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 2927 од 22 декември 
1976 година. 

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

Претставници на производителите: 9 производи-
тели потписници на Спогодбата. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 16 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

876. 

Врз основа на член 22 од Законот за опште-
ствена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 |и 35/72), претставниците на произ-
водителите и претставниците Јна потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЦЕ-

МЕИТ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 19 јули 1976 бо-

дина склучија !и потпишаа Спогодба Фа промена tea 
затечените цени за цемент, со тоа што производи-
телските организации на здружен труд да можат 
да ги зголемат своите затечени продажни цени, та -
ка што највисоките продажни цени да изнесуваат, 
и тоа з а цемент: 

1 1 ! ' : , 1 Дин/t 
1) РС — 250 1 482,00 
2) РС — 350 539,30 
3) РС — 450 , 619,70 
4) РС — 550 ' 772,60 
5) Р — 700 I > 527,80 
6) L — 700 , 1.543,95 
Ђ салодур | | 1 715,30 
8) бел 250 1.124,50 
9) бел 350 1.321,35 

10) металургиски 250 482,00 
11) металургиски 350 539,30 

Цените од став 1 на (оваа <точка се однесуваат 
на цемент пакуван во вреќи од 50 килограми, на-
товарен во возило на склад на производителот. 

При испорака на цементот во растурена состојба, 
цените од став 1 на оваа точка се намалуваат за 45 
динари за една тона. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 2816 од 22 декември 
1976 година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на ^ ј а в у в а њ е т о £о „Службен лист на 
СФРЈ" . 

Претставници на ^производителите: „Салонит 
Анхово" — Анхово, Цементарна Трбовле — Тр-
бовле, „Далмација цемент" — Солун, „Слобода" 
— Подсусед, Истарске творнице цемента и хи-
дратизираног вапна — Пула, Творница цемента 
— Умаг, Беочинска фабрика цемента — Беочин, 
Фабрика цемента „Нови Поповац" — Поповац, 
Фабрика цемента „Шар" i— Генерал Ј а н к о в и ћ 
Фабрика цемента „Усје" — Скопје, Цементара 
„Азот" — Горажде, Фобрика цемента — Лука-
вац, Фабрика цемента — Косјерић и Фабрика 
цемента — Плевља. 
Претставници на ку пу в аните-потрошувачи: 34 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

877. 

Врз основа н а Член И2 од Законот за опште-
ствена контрола ша цените („Службен лист на 
СФРЈ" , бр. 25/72 и 35/72), претставниците на произ-
водителите и претставниците |на потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ МАЛОПРОДАЖ-
Н И ЦЕНИ З А ВЕЛОСИПЕДИ, ВЕЛОСИПЕДИ СО 
ПОМОШЕН МОТОР, МОТОЦИКЛИ, МОПЕДИ, 
ВОНБРОДСКИ МОТОРИ, СТАБИЛНИ МОТОРИ, 
ОПРЕДЕЛЕНИ ВИДОВИ МОТОРНИ ПУМПИ СО И 
Б Е З ПРИБОР, С К И Ј А Ч К И ВЛЕЧАЛКИ И РЕЗЕР-

В Н И ДЕЛОВИ З А ТИЕ ПРОИЗВОДИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 22 ноември 1976 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
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на затечените малопродажни цени за велосипеди, 
велосипеди со помошен мотор, мотоцикли, мопеди, 
вонбродски мотори, стабилни мотори, определени 
видови моторни пумпи со и без прибор, скијачки 
влечалки и резервни делови за тие производи, со 
тоа што производителските организации на здру-
жен труд да можат да ги зголемат своите затечени 
малопродажни цени, при условите на продажбата, 
наведени во Спогодбата, до 10%. 

2. Цените од точка 1 на оваа спогодба важат 
како цени во продажба на мало, без данокот на 
промет. Во тие цени е вклучен работот, зависно од 
видот на производот, и тоа од 6% до 10% за покри-
вање на трошоците во прометот на големо и од 10% 
до 18% за покривање на трошоците во прометот !на 
мало, како и трошоците на амбалажата. 

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

4. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 4037 од 24 декември 
1976 година. 

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

Претставници на производителите: 5 претстав-
ници производители потписници на Спогодбата. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 16 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

878. 
Врз основа на член 22 од Законот за опште-

ствена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), претставниците на про-
изводителите и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЕЛЕК-
ТРИЧНИ ГРЕЈАЧИ ЗА ВОДА (БОЈЛЕРИ) И ЗА 

НИВНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 14 октомври 1976 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за електрични грејани за вода 
(бојлери) и за нивни резервни делови, со тоа што 
производителските организаци на здружениот труд 
да можат да ги зголемат своите затечени продажни 
цени, при постојните услови на продажбата, до 13%. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 3706 од 28 декември 
1976 година. 

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

Претставници на производителите: „Тики" — 
— Љубљана, „Раде Кончар" — Загреб, „Емо" — 
— Целје, „Делиград" — Ниш, „Сутјеска" — Б е л -
град и „Енергоинвест-Мебош" — Босански 
Шамац. 

Претставници на купув аните - потрошу в ани: 27 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

879. 
Врз основа на член 22 од Законот за општествена 

контрола на цените („Службен лист на СФРЈ" бр. 
25/72 и 35/72), претставникот на производителот и 
претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА КЕ-

РАМИЧКИ КАНАЛИЗАЦИОНИ ЦЕВКИ 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите на 4 јуни 1976 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за керамички канализациони цевки, со 
тоа што производителската организација на здру-
жен труд да може да ги зголеми своите затечени 
продажни цени, при постојните услови на продаж-
бата, во просек до 12%, а според Ценовникот што е 
составен дел на Спогодбата. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени. со решение бр. 2099 од 27 декември 
1976 година. 

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

Претставник на производителот: „Керамика" — • 
— Младеновац. 
Претставници на купувачите-потр ошувачи: „Ко-
паоник" — Белград, ^Металсејрвис" — Белград, 
„Електрометал" — Белград, „Технопромет" — 
— Белград, .,Фероелектро" — Сараево, „Агро-
војводана" — Нови Сад, „Караорман" — Скопје, 
„Грамекс" — Љубљана, „Керакомерц" — Загреб, 
„Грамат" — Загреб, „Гвожѓар" — Кралево, 
„Монтинвест" — Белград, „Керамика унион" — 
— Белград, Дирекција за реконструкцију града 
Београда — Белград, Београдски водовод и к а -
нализација — Белград и „Монтажа" — Белград. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
е утврдено дека сво текстот на Одлуката за »износот 
на постојаните девизни резерви и за најмалиот Из-
нос на тековните девизни резерви, објавен во 
„Службен лист на СФРЈ" , бр. 55/76, се поткрала до-
лунаведената грешка, та се дава ; 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ НА ПОСТОЈАНИТЕ 
ДЕВИЗНИ РЕЗЕРВИ И З А НАЈМАЛИОТ ИЗНОС 

НА ТЕКОВНИТЕ ДЕВИЗНИ РЕЗЕРВИ 

Во точка 1 наместо бројот: „18,000.000" треба 
да стои: „18.000,000.000". 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 24 Де-
кември 1976 година. 

Ј 
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НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

Врз основа на член 43 од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на управа-
та и на сојузните организации („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76 и 48/76), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-СОЈУЗЕН СЕ-

КРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

За помошник-сој узел секретар за надворешни 
работи се назначува Милиќ Бугарчиќ, досегашен 
советник на сојузниот секретар за (надворешни (ра-
боти. 

Е. п. бр. 958/76 
8 декември 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

Врз основа на член 43 од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на управа-
та и на сојузните организации („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76 и 48/76), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-СОЈУЗЕН СЕ-

КРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА 

За помошник-сојузен секретар за надворешна 
трговија се назначува Алија Башиќ, комерцијален 
директор на претпријатието .,Енергоиивест" од Са-
раево. 

Е. п. бр. 959/76 
8 декември 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедик, е. р. 

ОДЛИКУВАЊА 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и член 4 од Законот за одликувањата на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија одлу-
чува да се одликува 

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето 
на соработката и пријателските односи помеѓу Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија и 
Република Грција 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Генерал Dionisios Arbuzis, командант на воору-
жените сили на Република Грција. 

Бр. 51 
8 јуни 1976 година 

Белград 

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

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и член 4 од Законот за одликувањата на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија одлу-
чува да се одликува 

— за извонредни заслуги во развивањето и за -
цврстувањето на соработката и пријателските од-
носи помеѓу Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија и Јапонија 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА СО ЛЕНТА 

Неговото Царско В и с о ч е с т в о престолонаследник 
принц Akihito. 

Бр. 53 
7 јуни 1976 година 

Белград 

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

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и член 4 од Законот за одликувањата на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија одлу-
чува да се одликува 

— за особени заслуги на развивањето и за-
цврстувањето на соработката и пријателските одно-
си помеѓу оружените сили на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија и вооружените 
сили на Република Индонезија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЛАВРОВ 
ВЕНЕЦ 

Генерал Makmuid Murod, началник иа Генерал-
штабот на КОВ на Република Индонезија. 

Др. 54 
11 јуни 1976 година 

Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р . 
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У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и член 4 од Законот за одликувањата на Социј а ли-
стичка Федеративна Република Југославија одлу-
чува да се одликува 

— за извонредни заслуги во развивањето и за -
цврстувањето на миролзубивата соработка и прија-, 
тел ските односи помеѓу Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија и Република Того 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ГОЛЕМА ЅВЕЗДА 

Генерал Gnaissingibe Eyademe, претседател /на Ре-
публика Того. 

Бр. 58 
22 јуни 1976 година 

Белград 

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

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

822. Закон за утврдување на вкупниот обем 
на расходите на Буџетот на федерација -
та за 1977 година — — — — — — 1733 

823. Буџет на федерацијата за 1977 година 1734 
824. Закон за извршување на Буџетот на ф е -

дерацијата за 1977 година — — — — 1775 
825. Закон за книговодството — — — — 1778 
826. Закон за условите и постапката за сана-

ција — — — — — — — — — 1785 
827. Закон за измени и дополненија на Зако-

нот за обезбедување на тра јни обртни 
средствана организациите на здружениот 
труд — — — — — — — — — 1790 

828. Закон за амортизација на основните 
средства на основните организации на 
здружен труд и на други корисници на 

• општествени средства — — — — — 1791 
829. Закон за дополнение на Законот за раз -

војните премии и за обезбедување сред-
ства за исплата на тие премии — — — 1801 

830. Закон за измени на Законот за премиите 
за млеко и згоени телиња, јуниња и ј а г -
ниња и за компензациите за свежо месо 1801 

831. Закон за измени на Законот за компен-
зација на производителите на вештачки 
ѓубриња во 1974, 1975 и 1976 година — 1801 

832. Закон за пренесување на средствата на 
ануитетите по определени кредити во 
корист на средствата за солидарност на 
републиките и автономиите покраини — 1802 

833. Закон за измена и дополнение на З а к о -
нот за утврдување на вкупниот износ на 
средствата за финансирање на Програма-
та за интеграција на заедничките служби 
за водење на цивилните и воените воз-
духоплови, во периодот од 1977 до 1981 

Страна 
година и на Програмата за модернизација 
на заедничките служби за водење на ци-

вилните и воените воздухоплови, во пе-
риодот од 1976 до 1981 година — — — 1803 

834. Закон за измена на Законот за обезбеду-
вање средства за покритие на пречекору-
вањето на трошоците за изградба на пру-
гата Белград-Бар на територијата на Со-
цијалистичка Република Црна Гора — 1803 

835. Закон за пуштање на лекови во промет 1804 
836. Закон за измени и дополненија на Зако-

нот за основните права од пензиското и 
инвалидското осигурување — — — — 1812 

837. Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за здравственото осигурување' на во-
ените осигуреници — — — — — — 1813 

838. Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за пензиското и инвалидското осигу-
рување иа воените осигуреници — — 1815 

839. Закон за додатокот на деца и ba други 
форми на детска заштита на децата на 
воените осигуреници — — — — — 1817 

840. Закон за воведување на единствен мати-
чен број на граѓаните — — — — — 1823 

841. Закон за државјанството на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југосла-
ви ја — — — — — — — — — — 1824 

842. Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за одликувањата на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија — 1827 

843. Закон за спречување е а злоупотреба на 
слободата на печатот и на другите видо-
ви информирање — — — — — — 1829 

844. Резолуција за политиката на остварува-
њето на Општествениот план на Југосла-
ви ја за периодот од 1976 до 1980 тодина 
во 1977 година — — — — — — — 1831 

845. Одлука за утврдување на вкупниот и з -
нос на девизи за потребите на федераци-
јата, републиките и автономните покра-
ини за 1977 година — — — — — — 1837 

846. Одлука за одобрување на Финансискиот 
план на Сојузната дирекција за резерви 
на индустриски производи за 1977 година 1837 

847. Одлука за одобрување на Финансискиот 
план на Сојузната дирекција за резерви 
на прехранбени производи за 1977 година 1837 

848. Одлука за одобрување на Измените и до-
полненијата на Финансискиот план на 
Сојузната дирекција за резерви на инду-
стриски производи за 1976 година — — 1838 

849. Одлука за одобрување на Измените и де -
по лиени јата на финансискиот план на 
Сојузната дирекција за резерви на пре-
хранбени производи за 1976 година — 1838 

850. Договор за основите на Општествениот 
план на Југославија за развој на произ-
водите на базната хемија во периодот од 
1976 до 1980 година — — — — — 1838 

Одлука за потврдување на Договорот за ос-
новите на Општествениот план на Југо-
славија за развој на производите на баз-
ната хемија во периодот од 1976 до 1980 
година — — — — — — — — — 1842 
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Страна 
851. Договор за основите на Општествениот; 

план на Југославија за развој на произ-
водството на неметали во периодот од 
1976 до 1980 година — — — — — — 1842 

Одлука за потврдување на Договорот за ос-
новите на Општествениот план на Југо-
славија за развој на производството на 
неметали во периодот од 1976 до 1980 го-
дина — — — — — — — — — 1846 

852. Договор за основите на Општествениот 
план на Југославија за развој на маши-
ноградбата и бродоградбата во период 
од 1976 до 1980 година — — — — — 1947 

Одлука за потврдување на Договорот за осно-
вите на Општествениот план на Југосла-
вија за развој на машиноградбата и бро-
доградбата во период од 1976 до 1980 го-
дина — — — — — — — — — 1851 

853. Договор за основите на Општествениот 
план на Југославија за развој на Југосло-
венските железници во периодот од 1976 
до 1980 година — — — — — — —• 1851 

Одлука за потврдување на Договорот за 
основите на Општествениот план на Југо-
славија за развој на Југословенските же-
лезници во периодот од 1976 до 1980 година 1854 

854. Договор за основите на Општествениот 
план на Југославија за развој на ПТТ со-
обраќај во периодот од 1976 до 1980 година 1854 

Одлука за потврдување на Договорот за 
основите на Општествениот план на Југо-
славија за развој на ПТТ сообраќај во пе-
риодот од 1976 до 1980 година — — — 1856 

855. Општествен договор за основите и мери-
лата за утврдување на личните доходи и 
другите примања на функционерите во 
федерацијата — — — — — — — 1857 

856. Одлука за максималните цент за јаглен 
и природен гас — — — — — — —7 1859 

857. Одлука за ослободување од плаќање ца-
рина и увозни давачки и такси на увозот 
на сурова нафта — — — — — — — 1860 

858. Одлука за измени на Одлуката за утврду-
вање и распределба на глобалната девиз-
на квота за увоз на стоки за лична по-
трошувачка во 1976 година — — — — 1860 

859. Одлука за измена на Одлуката за 'оп-
ределување на пловните патишта од меѓу-
народно значење — — — — — — 1860 

860. Решение за основање на Царинарница во 
Крагуевац — —' — — — — — — 1861 

861. Наредба за установување забранети зони 
во југословенските внатрешни морски 
води — — — — — — — — — — 1861 

862. Наредба за уплатување на приходите на 
општествено-политичките заедници, само-
управните интересни заедници и фондо-
вите на ошптествено-политичките заед-
ници — — — — — — — — — — 1862 

863. Наредба за измена на Наредбата за висо-
чината еа посебната давачка при увозот 
на одделни земјоделски и прехранбени 
производи — — — — — — — — 1881 

864. Дравилник за измени и дополненија на 
Правилникот за уредите, опремата, ди-
мензиите и вкупните тежини на возилата 
во сообраќајот на патиштата — — — 1881 

Страна 
865. Правилник за измена на Правилникот за 

начинот на пополнување и поднесување 
на исправите во царинската постапка — 1881 

866. Решение за укинување на Царинската ис-
постава на Царинарницата Сараево со 
седиште во Добој и за отворање на Ца-
ринска испостава на Царинарницата Туз-
ла со седиште во Добој — — — — — 1883 

867. Решение за укинување на Царинската ис-
постава на Царинарницата Сараево со се-
диште во Тузла и за отворање на Царин-
ска испостава на Царинарницата Тузла со 
седиште во Тузла — — — — — — 1883 

868. Решение за укинување на Царинската ис-
постава на Царинарницата Сараево со се-
диште во Брчко и за отворање на Царин-
ска испостава на Царинарницата Тузла со 
седиште во Брчко .— — — — — — 1883 

869. Листа на царинските основици за патнич-
ките, доставните и товарните моторни во-
зила што југословенски и странски 
државјани непосредно ги увезуваат од 
странство — — — — — — — — 1884 

870. Одлука за минималните општи услови на 
кредитната способност на банките и дру-
гите финансиски организации — — — 1903 

871. Одлука за височината и условите за ко-
ристење на задолжителната резерва на 
банките и на другите финансиски органи-
зации заради одржување на нивната днев-
на ликвидност — — — — — — — 1903 

872. Одлука за структурата на пласманите на 
банките и на другите финансиски органи-
зации според роковите на втасаноста — 1904 

873. Договор за заедничките основи на финан-
сирањето на општонародната одбрана — 1904 

874. Општествен договор за организирањето и 
финансирањето на VIII медитерански 
игри во 1979 година во Сплит — — — 1906 

875. Спогодба за промена на затечените цени 
за паеел-плочи — — — — — — — 1908 

876. Спогодба за промена на затечените цени 
за цемент — — — — — — — — 1908 

877. Спогодба за промена на затечените мало-
продажни цени за велосипеди, велосипеди 
со помошен мотор, мотоцикли, мопеди, 
вонбродски мотори, стабилни мотори, оп-
ределени видеви моторни пумпи со и без 
прибор, скијачки влеча лин и резервни де-
лови за тие производи — — — — — 1908 

878. Спогодба за промена на затечените цени 
за електрични грејани за вода (бојлери) и 
за (нивни резервни делови — — — — 1909 

879. Спогодба за промена на затечените цени 
за керамички канализациони цевки — — 1909 

Исправка на Одлуката за износот на постоја-
ните девизни резерви и за најмалиот из-
нос на тековните девизни резерви — — 1909 

Назначувања и разрешувања — — — — 1910 
Одликувања — — — — — — — — — 1910 

Меѓународни договори — — — — — — 1161 


