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686. 

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА 
НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1974 ГО-

ДИНА 

Се прогласува Завршната сметка на Буџетот 
на федерацијата за 1974 година, што ја усвои Со-
бранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот со-
бор од 1 октомври 1975 година. 

ПР бр. 416 
1 октомври 1975 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, с. р. 

З А В Р Ш Н А С М Е Т К А 
НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1974 

ГОДИНА 

Член 1 
Потрошените средства и остварените приходи во 

1974 година изнесуваат: 
1) вкупен износ на потро-

' шените средства според 
билансот на буџетот 

2) вкупен износ на остваре-
ните приходи според би-
лансот на буџетот 

3) остварен вишок на при-
ходи 

Динари 48.263,339,467,42 

Динари 48.606,356.501,82 

Динари 343,017,034,40 
Член 2 

Остварениот вишок на приходите од член 1 на 
оваа завршна сметка, во износ од 343,017.034,40 ди-
нари се пренесува, во смисла на член 13 став 2 од 
Законот за финансирање на федерацијата, во по-
стојаната буџетска резерва на федерацијата. 

Средствата од став 1 на овој член ќе се корис-
тат за делумно покритие на обврските на федера-
цијата по основ на враќање на давачките и на курс-
ните разлики што се пренесени од 1974 година во 
1975 година. 

Член 3 
Прегледот на извршените расходи и на остваре-

ните приходи се наоѓа во Билансот на Буџетот на 
федерацијата за 1974 година, кој гласи: 

ПРЕГЛЕД НА ИЗВРШУВАЊЕТО НА БИЛАНСНИОТ ДЕЛ НА БУЏЕТОТ НА 
ФЕДЕРАЦИЈАТА 

I. РАСХОДИ ВО, БИЛАНСОТ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

ОСНОВНА НАМЕНА 07. 
РАБОТА НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 
И ОРГАНИЗАЦИИ 

07-2 07-2-1 Средства распоредени во определен 
износ за редовна дејност 

07-2-2 Средства распоредени во определен 
износ за посебни намени (освен за ин-. 
вестиции) 

07-2-3 Средства распоредени во определен 
износ за општи општествени потреби 

, Вкупно основната намена 07 

-634,035.820 

683,075.560 

687,675.260 

915,672.676,75 911,288.214,75 

617,980.585,55 

674,556.290,50 

566,900.441,03 

660,569.455,60 

2.004,786.640 2.208,209.552,80 2.138,758.111,38 
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ОСНОВНА НАМЕНА 08. 
НАРОДНА ОДБРАНА 

08-2 Средства распоредени во определен 
износ 19.559,000.000 20.404,000.000 20.858,165.824,57 

Вкупно основната намена 08 19.559.000.000 2б.4ед.ооо.оео . т858Д65.824;57 

ОСНОВАА НАМЕНА 09. ОПШТИ 
ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА НА 
СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗ-
ВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И САП 
КОСОВО 

09-2 Средства распоредени во определен 
износ 2 863,000.000 2 863,ООО.ООО 2863,000.000 

Вкупно основната намена 09 2.863,000.000 2 863,000.000 2.863,000.000 

ОСНОВНА НАМЕНА 10. 
НАМЕНСКИ ДОПОЛНИТЕЛНИ 
СРЕДСТВА 

10-2 Средства распоредени во определен 
износ 7.264,000.400 8.009.000.000 8.006,949.792,81 
Вкупно основната намена 10 7.264,000.000 8,009.000.000 8.006,949.792,Ш 

ОСНОВНА НАМЕНА 13. ДЕЈНОСТ 
НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

13-2 Средства распоредени во определен 
износ 117,776.000 117,776.000 117,774.089,25 
Вкупно основната намена' 13 117,776.000 117,776.000 117,774.089,25 

ОСНОВНА НАМЕНА 14. 
НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 

14-2 Средства распоредени во определен 
износу 427,255.000 435,497.426 430,957.126 
Вкупно основната намена 14 427,255.000 435,497.426 430,957.126 

ОСНОВНА НАМЕНА 15. 
ОБВРСКИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ПО 
ОСНОВ НА ИНВЕСТИЦИИ ВО 
СТОПАНСТВОТО 

15-2 Средства распоредени во определен 
износ 40,000.000 - -

Вкупно основната намена 15 40,000.000 

ОСНОВНА НАМЕНА 16. ИНТЕР-
ВЕНЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО 

V. 

16-2 - Средства распоредени во определен 
износ 6.735,Q00.ООО 10.650,000.000 10.585,032.593,89 
Вкупно основната намена 16 6.735.000.000 10.650.000.000 10.585,032.593,89 

ОСНОВНА НАМЕНА 17. ОБВРСКИ 
ОД ПОРАНЕШНИТЕ ГОДИНИ 

17-2 Средства распоредени во определен 
износ 1.926,352.000 1.840,322.283 1.815,719.522,99 
Вкупно-основната намена 17 1.926,352,000 1.840,822.283 1.815,719.522,99 

р 
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ОСНОВНА НАМЕНА 18. 
ИЗДВОЈУВАЊЕ ВО ПОСТОЈАНАТА 
БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА НА ФЕДЕРА-
ЦИЈАТА 

18-2 Средства распоредени во определен 
износ 181,000.000 181,000.000 181,000.000 

Вкупно основната намена 18 181.000.000 181,000.000 181,000.000 

ОСНОВНА НАМЕНА 19. 
БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 

-

19-2 Средства распоредени во определен 
износ 

19-2-21 Тековна буџетска резерва 319,830.360 383,694.738,20 396,480.363,48 

Вкупно основната намена 19 319,830.360 483,694.738,20 396,480.363,48 

ОСНОВНА НАМЕНА 20. 
НАДОМЕСТ НА СЛУЖБАТА НА 
ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО 

20-2 Средства распоредени во определен 
износ 75,000.000 75,000.000 75,000.000 

Вкупно основната намена 20 75,000.000 75,000.000 75,000.000 

ВКУПНО РАСХОДИ (основни намени 
од 07 до 20) 41.513,000.000 47.268,000.000 47.468,837.424,37 

Обврски по основ на предвремена 
амортизација на обврзници 794,502.043,05 

ВКУПНО РАСХОДИ 41.513,000.000 47.268,000.000 48.263,339.467,42 

II. ПРИХОДИ ВО БИЛАНСОТ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 
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Предвидено 
според 
буџетот 

Предвидено 
според 

ребалансот 
ОСТВАРЕНО 

1 2 3 4 5 6 

ВИД 3. Т А К С И 

34 Конзуларни такси 58,000.000 58,000.000 ' 48,508.432,44 
Зб Царински такси 42,000.000 42,000.000 44,492.826,12 

Вкупно видот 3. Такси 100,000.000 100,000.000 93,001.258,56 

ВИД 4. ЦАРИНИ И ПОСЕБНИ ЦА-
РИНСКИ ДАВАЧКИ 

41 411 Царини и посебни давачки 12.100,000.000 14.733,760.000 15.313,714.522,96 
412 Посебни такси на увезени стоки 3.900,000.000 4.806,240.000 5.433,607.701,60 
413 Посебни давачки при увоз на земјо-

делско-прехранбени производи 160,000.000 160,000.000 59,695.054,37 

Вкупно видот 4. Царини и посебни ца-
рински давачки 16.160,000.000 19.700,000.000 20.807,017.278,93 
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ВИД 5. ПРИХОДИ СПОРЕД ПОСЕБ-
НИ СОЈУЗНИ ПРОПИСИ 
Позитивни курсни разлики 
Средства на кредити на Народната 
банка на Југославија 
Средства по основ на обврзници што 
ќе се издадат во 1974 година 
Вкупно видот 5. Приходи според по-
себни сојузни прописи 

600,000.000 

1.400,000.000 

1.800,000.000 

1.080,000.000 

2.168,000.000 

2.617,000.000 

3.800,000.000 5.865,000.000 

ВИД 6. ПРИХОДИ НА СОЈУЗНИТЕ 
ОРГАНИ И ДРУГИ РАЗНИ 
ПРИХОДИ 
Приходи на сојузните органи и орга-
низации 
Други разни приходи 

Вкупно видот 6. Приходи на сојузните 
органи и други разни приходи 

1.200,000.000 
93,000.000 

1.200,000.000 
243,000.000 

1.293,000.000 1.443,000,000 

ВИД 7. ПРИХОДИ ОД ДРУГИ 
ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ 
ЗАЕДНИЦИ 
Придонеси од републиките и автоном-
ните покраини 
Придонес од Социјалистичка Репуб-
лика Босна и Херцеговина 
Придонес од Социјалистичка Репуб-
лика Македонија 
Придонес од Социјалистичка Репуб-
лика Словенија 
Придонес од Социјалистичка Репуб-
лика Србија, без автономните покра-
ини 
Придонес од Социјалистичка Репуб-
лика Хрватска 
Придонес од Социјалистичка Репуб-
лика Црна Гора 
Придонес од Социјалистичка Авто-
номна Покраина Војводина 
Придонес ,од Социјалистичка Авто-
номна Покраина Косово 

Вкупно видот 7. Приходи од други оп-
штествено-политички заедници 

2.448,539.000 

1.139,386.000 

3.395,652.000 

^ 5.218,240.000 

5.379,834.000 

417,297.000 

1.968,184.000 

192,868.000 

2.448,539.000 

1.139,386.000 

3.395,652.000 

5.218,240.000 

5.379,834.000 

417,297.000 

1.968,184.000 

192,868.(Л)0 

20.160,000.000 20.160,000.000 

ВКУПНО ПРИХОДИ 
(видови од 3 до 7) 41.513,000.000 47.268,000.000 

III. ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИ-
ХОДР1 ПО ЗАВРШНАТА СМЕТКА 

Извршени расходи 
Остварени приходи 
Остварен вишок на приходи 

IV. РАСПОРЕД НА ОСТВАРЕНИОТ 
ВИШОК НА ПРИХОДИ 

Пренесено во постојаната буџетска ре-
зерва на федерацијата 

819,693.138,45 

2.168,000.000 

2.683.749.746,63 

5,671,442.885,08 

1.568,704.756,89 
306,190.322,36 

1.874,895.079,25 

2.448,539.000 

1.139,386.000 

3.395,652.000 

5.218,240.000 

5.379,834.000 

417,297.000 

1.968,184,000 

192,868.000 

20.160,000.000 

48.606,356.501,82 

48.263,339.467,42 
48.606;356.501,82 

343,017.034,40 

343,017.034,40 

Член 4 
Потрошените средства по носителите, корисниците и поблиски намени се искажани во посебниот 

дел на Завршната сметка на Буџетот на федерацијата за 1974 година, кој е посебно отпечатен и е сос-
тавен дел на оваа завршна сметка. 

Член 5 
Оваа завршна сметка ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ". 
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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 ФОРМИ-
РАЊЕ И РАБОТА НА ДЕЛЕГАЦИИТЕ НА АКТИВ-
НИТЕ ВОЕНИ ЛИЦА И НА ГРАЃАНСКИТЕ ЛИЦА 
НА СЛУЖБА ВО ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 

ЈУГОСЛАВИЈА 

Се прогласува Законот за формирање и работа 
на делегациите на активните воени лица и на гра-
ѓанските лица на служба во вооружените сили. на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седни-
цата на Сојузниот собор од 1 октомври 1975 година. 

ПР бр. 419 
1 октомври 1975 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ФОРМИРАЊЕ И РАБОТА НА ДЕЛЕГАЦИИТЕ 
НА АКТИВНИТЕ ВОЕНИ ЛИЦА И НА ГРАЃАН-
СКИТЕ ЛИЦА НА СЛУЖБА ВО ВООРУЖЕНИТЕ 
СИЛИ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

I. Општи одредби 

Член 1 
Активните воени лица и граѓанските Лица на 

служба во вооружените сили на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија (во натамош-
ниот текст: активните воени лица и граѓанските 
лица) формираат делегации заради непосредно ос-
тварување на своите права, должности и одговор-
ности и организирано учество во вршењето на 
функциите на собранијата на општествено-поли-
тичките заедници. 

Член 2 
Делегациите се формираат, по правило, во вое-

ните единици и во воените установи на вооружени-
те сили на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија (во натамошниот текст: воените едини-
ци и воените установи), од ранг на полк, односно 
на самостоен баталјон, ако таква воена единица, 
односно воена установа се наоѓа на територија на 
иста општина. 

Ако дел од -воената единица или воената установа 
од став 1 од овој член се наоѓа на територија на друга 
општина, активните воени лица и граѓанските лица 
на служба во тој дел на воената единица, односно 
на воената установа формираат: ' 

1) заедничка делегација со активните воени" 
лица и граѓанските лица на служба во воената еди-
ница или воената установа од ранг на полк, односно 
на самостоен баталјон, што се наоѓа на територи-
јата на истата општина; или 

2) заедничка делегација со активните воени ли-
ца и граѓанските лица од друга помали воени еди-

ници и воени установи на територијата на истата 
општина; или , 

3) -своја делегација. 
Активните воени лица и граѓанските лица во 

воена единица, односно во воена установа од пови-
сок ранг од полк можат на територијата на истата 
општина да формираат повеќе делегации. 

Член 3 
Ако на територијата на општината се наоѓа 

само една единица на Југословенската народна ар-
мија во која има помалку, од 30 активни воени лица 
и граѓански лица, сите тие лица вршат функција 
на делегација. 

Член 4 
Сојузниот секретар за народна одбрана или вое-

ниот старешина овластен од него ги определува, во 
согласност со одредбите на член 2 од овој закон, 
воените единици и воените установи во ,кои актив-
ните воени лица и граѓанските лица формираат 
делегации. 

Член 5 
Активните воени лица и граѓанските лица во 

штабот на територијалната одбрана формираат по-
себна делегација или оq активните воени лица и 
граѓанските лица од друга воена единица, односно 
воена установа што се наоѓа во седиштето на шта-
бот на територијалната одбрана — заедничка деле-
гација. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, активните воени лица и граѓанските лица во 
општинскиот штаб на територијалната одбрана мо^ 
жат да формираат делегација со работниците од 
работната заедница на собранието на општината, 

Член в 
Секое активно воено лице, односно граѓанско 

лице има право да избира и да биде избрано за 
член на делегација. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, за член на делегација не може да биде изби-
рано активно воено лице што се наоѓа на раководно 
место на кое го именувало собранието на опште-
ствено-политичката заедница. 

Член 7 . 
На член на делегација му престанува мандатот 

пред истекот на времето' за кое е избран, ако биде 
преместен од составот на воените единици, односно 
воените установи кои го избрале за член на деле-
гацијата, ако му престане својството на активно 
воено лице? односно на граѓанско лице, или ако на-
стапи некоја друга причина за престанок на ман-
датот предвидена со закон на републиката, односно 
на автономната покраина. 

II. Кандидациона постапка и изборна комисија 

Член 8 
Кандидационата постапка за избор на делега-

ција ја организира и ја спроведува кандидациона 
комисија. 

Кандидационата комисија се избира на прет-
кандидациониот состанок што го организира и сви-
кува старешината на воената единица, односно на 
воената установа (во натамошниот текст: воениот 
старешина) ? во која се формира делегацијата, во 
спогодба со претседавачот на делегацијата на која 
ќ истечува мандатот. 

Претседателот и членовите нгг кандидационата 
комисија и нивните заменици ги избираат актив-
ните воени лица и граѓанските лица од воената еди-
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ница, односно од воената установа во која се фор-
мира делегацијата. Ако активните воени лица и 
граѓанските лица од повеќе -воени единици и воени 
установи формираат заедничка делегација, канди-

' дационата комисија се избира на заеднички соста-
нок на активните воени лица и на граѓанските лица 
од тие воени единици и воени установи. 

Кандидационата комисија има претседател и 
најмалку два члена. 

Член 9 
Кандидационата комисија е должна, во сора-

ботка со општествено-политичките организации, да 
обезбеди во воените ед,иници и во воените установи 
таква демократска кандидациона постапка која на 
активните воени лица и на граѓанските лица ќе им 
овозможи слободно да ја изразат својата волја ,во 
'предлагањето и утврдувањето на кандидатите. 

Член 10 
На преткандидациониот состанок, покрај избо-

рот на претседател и членови на ќандидационата 
комисија и нивни заменици, се предлагаат канди-
дати за членови на делегацијата, а можат да се 
истакнуваат и можни кандидати за делегати во 
собранијата на општествено-политичките заедници 
и за најодговорни функции во тие заедници. 

Член И ' 
За кандидати за членови на делегација можат 

да се предлагаат само активни воени лица и граѓан-
ски лица од составот на воената единица, односно на 
воената установа во која се формира делегацијата, 
односно од составот на, воените единици и на воени-
те установи што формираат заедничка делегација. 

Член 12 . . 
Можните кандидати за делегати во собранијата 

на општествено-политичките заедници и за најодго-
ворни функции во тие заедници се истакнуваат сооб-
разно со правилата на Социјалистичкиот сојуз на 
работниот народ на Југославија, односно со правила-
та на Сојузов на синдикатите на Југославија за ис-
такнувањето на кандидатите на собирите на работ-
ните луѓе во основните самоуправни организации и 
заедници. 

Член 13 
На преткандидациониот состанок се утврдува 

бројот на членовите на делегацијата, односно на 
заедничката делегација, со тоа што бројот на чле-
новите на делегацијата да биде најмалку пет, а нај-
многу 30. 

При утврдувањето на бројот на членовите на 
заедничката делегација мора да се обезбеди во за-
едничката делегација да бидат застапени воени ли-
ца и граѓански лица од сите воени единици и воени 
установи што ја формираат таа делегација. 

Член 14 ' 
Кандидационата комисија организира и свикува 

кандидационен состанок во соработка со воениот 
старешина и со синдикалната подружница, ако син-
дикална подружница постои во воената единица/ 
односно во воената установа. 

Кандидационата комисија, на кандидациониот 
состанок, предлага листа на кандидатите за чле-
нови на делегацијата . и ги евидентира можните 
кандидати за делегати во собранието на епштестве-
но-политичката заедница и за најодговорни функ-
ции во тие заедници, врз основа на предлозите од 
преткандидациониот состанок и консултациите 
спроведени од одржувањето на тој состанок до 
свикувањето ,на кандидациониот состанок. 

Пред утврдувањето на конечната листа на кан-
дидатите за членови на делегацијата, на кандида-
циониот состанок можат да се предлагаат кандидати 
кои не се опфатени со листата на кандидатите од 
став 2 на овој член. 

Член 15 
На кандидациониот состанок се утврдува ко-

нечната листа на кандидатите на тој начин што 
за секој предложен кандидат се гласа поединечно. 

Во листата на кандидатите се внесува секој 
предложен кандидат за кого гласало мнозинството од 
присутните на состанокот. 

На утврдената листа на кандидатите мора да 
има најмалку онолку кандидати колку што се из-
бираат членови на делегацијата. 

Редоследот на кандидатите на листата на кан-
дидатите го определува кандидационата комисија 
врз основа на бројот на гласовите што ги добиле 
кандидатите и на другите мерила предвидени со 
правилата на Социјалистичкиот сојуз на работниот 
народ на Југославија и на Сојузот на синдикатите 
на Југославија. 

Член 16 
Листата на кандидатите ги содржи податоците 

што се определени со закон на републиката, однос-
но на автономната покраина, со тоа што како назив 
на воената единица, односно на воената установа по 
која делегацијата го носи името, односно како адреса 
на работното место на кандидатот, се наведува соод-
ветната воена пошта. 

Листата на кандидатите ја потпишува лицето 
што претседавало на кандидациониот состанок и 
претседателот на кандидационата комисија. 

Претседателот на кандидационата комисија ја 
поднесува листата на кандидатите на потврда до 
изборната комисија, во рокот предвиден со закон 
на републиката, односно на автономната покраина. 

Член 17 ' . . 
Со поднесувањето на листата на кандидатите до 

изборната комисија се смета дека кандидационата 
постапка е завршена. 

Член 18 
Со спроведувањето на изборот за членови на 

делегација на активните воени лица и на граѓан-
ските лица раководат изборна комисија и избирачки 
одбор. 

Изборна комисија може да се формира за сите 
воени единици и воени установи или за одделни 
воени единици и воени установи на територија на 
иста општина. 

Изборната комисија ,обезбедува законитост на 
спроведувањето на изборите во воените единици и 
воените установи. 

Претседателот и членовите на изборната коми-
сија ги именува старешината на воената единица, 
односно на воената установа од член 4 на овој закон. 

Претседателот и членовите на избирачкиот од-
бор ги именува изборната комисија. 

Член 19 
Активните воени лица и граѓанските лица, кан-

дидационите комисии и изборната комисија се долж-
ни во текот на целата изборна постапка да се придр-
жуваат кон прописите за заштита на тајните пода-
тоци. 

При доставувањето на записници и на други из-
борни материјали до изборните комисии на опште-
ствено-политичките заедници, односно до друг со-
одветен орган, претседателот на изборната коми-
сија е должен да ја предупреди таа комисија, од-
носно тој орган на обврската за чување на тајноста' 
на податоците. 
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Член 20 
Одредбите од овој закон за кандидационата по-

стапка се применуваат и при повторни и дополни-
телни избори. 

Ш. Работа на делегациите и на делегатите 

Член 21 
Поаѓајќи од интересите и ^насоките на актив-

ните воени лица и на граѓанските лица во воена 
единица, односно воена установа во која е избрана 
и уважувајќи ги интересите на самоуправните орга-
низации ЈЛ заедници и општите општествени инте-
реси и потреби, делегацијата ги утврдз^ва основните 
ставови за работата на делегатите во собранието 
И" за нивното учество "во одлучувањето. 

Делегациите се должни за својата работа и за 
работата на делегатите во собранието да ги извес-
туваат активните воени лица и граѓанските лица 
и се одговорни пред тие лица. 

Делегацијата и делегатите развиваат своја ак-
тивност во согласност со програмите за работа на 
собранијата на општествено-политичките заедници 
и во согласност со програмата за политичка работа 
во воените единици и воените установи. 

Член 22 
Делегацијата има право да свикува состанок на 

активните воеии лица и на граѓанските лица што 
ја формирале таа делегација заради разгледување 
на определени прашања предвидени во програмата 
за работа на собранието на општината или на 
собранието на пошироката општествено-политичка 
заедница заради определување на насоките за 
работа на делегацијата. 

Член 23 
Делегацијата е должна да свика состанок: на ли-

цата од член 22 на овој закон ако со програмата за 
работа на собранието на општината или на собра-
нието на пошироката општествено-политичка за-
едница се предвидува разгледување на прашања во 
врсжа со народната одбрана, со безбедноста и со 
општествената самозаштита. 

Делегацијата може да х:вика состанок на лицата 
од член 22 на овој закон и заради разгледување на 
други прашања, ако оцени дека тие прашања се од 
интерес за активните воени лица или за граѓан-
ските лица. 

Член 24 
Делегацијата е должна да свика состанок на 

лицата од член 22 на овој закон кога делегатот во 
собранието на општествено-политичката заедница 
отстапил од насоките за кои се изјасниле активните 
воени лица и граѓанските лица, заради запознавање 
со причините за тоа отстапување и со одлуката на 
собранието на општествено-политичката заедница. 

,Член 25 
Активните воени лица и граѓанските лица мо-

жат да предложат свикување на. состанок за кое и 
да е прашање што се однесува на работата на нив-
ната делегација и на делегатите. 

Делегацијата е должна да го свика состанокот 
од став 1 на овој член, ако за свикување на соста-
нокот се изјаснила најмалку една третина, од ак-
тивните воени лица и од граѓанските лица. 

Член 26 
Состаноците од чл. 22 до 25 на овој закон ги 

свикува, од името "на делегацијата, претседавачот 
на делегацијата, по претходен договор со воениот 
старешина. 

При договорат од став 1 на овој член, претседа-
вачот на делегацијата е должен да го запознае вое-
ниот старешина со дневниот ред што го предлага 
делегацијата i со планот на разгледувана на пра-
шаната oд тој дневен ред во собранието на опште-
ствено" политичката заедница. 

Воениот старешина има право и должност од 
претседавачот на делегацијата да побара откажу-
вање или одлагање на веќе свикан состанок на акт 
тивките воени лица и на граѓанските лица ако 
одржувањето на таков состанок би ја спречило во-
ената единица, односно воената установа да извр-
ши неодложна задача. 

Член 27 
Ако се свикува состанок на воени "лица и на 

граѓански лица што формирале заедничка делега-
ција во смисла на член 2 став 2 и чл. 4 и 5 од овој 
закон, правата и должностите на воениот старешина 
од член 26 на овој закон ги врши старешината на 
воената единица, односно на воената установа по 
која заедничката делегација го носи името, 

Член 28 
Првиот состанок на новоизбраната делегациј,а 

го свикува членот на делегацијата што добил-нај-
голем број гласови, а ако два или повеќе членови 
на делегацијата добијат ист најголем број гласови, 
состанокот го свикува член на делегацијата кој е 
најстар по години. На првиот состанок се избираат 
претседавач на делегацијата и негов заменик. Ман-
датот 'на претседавачот' на делегацијата трае една " 
година. 

Во текот на траењето на мандатот на делегаци-
јата, ниедно лиие ве може дз биде избирано два-
пати за претседавач 'на делегацијата. 

Член 29 
Претседавачот на делегацијата има право и 

должност да свикува состаноци на делегацијата за-
ради разгледување на прашања што се однесуваат 
на работата на делегацијата и на делегатите. 

Претседавачот на делегацијата е должен да 
свика состанок на делегацијата кога делегатот во 
собранието на општествено-политичката заедница 
отстапил од.основните ставови на делегацијата, или 
кога тоа ќе го побара една третина од делегацијата. 

Член 30 
Делегацијата може да донесе деловник за све-

жата работа. 

Член 31 
Заради усогласување на основните ставови и 

утврдување на единствените насоки за работата на 
делегатите, може да се свика заеднички состанок 
на сите делегации од „еден гарнизон, односно од те-
риторијата на иста општина ако постојат услови 
за тоа. 

Состанокот од став 1 на овој член го свикува 
претседавачот на делегацијата што е формирана во 
воена единица, односно воена установа од највисок 
ранг. 

Член 32 
Делегатот е должен за работата на собранието 

и за својата работа да ги известува делегациите 
што го.делегирале и активните воени лица, и гра-
ѓанските лица и им е одговорен за својата работа. 

Член 33 
Ако делегатот го делегираат4 повеќе делегации, ч 

секоја од тие делегации има право д-а бара делегатот 
во собранието на оппхтествено-политичката заедни-^ 
ца чиј е член, да бара претресување на определено 
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прашање и да стави предлог да се донесе соодветен 
акт или да се преземат соодветни мерки за реша-
вање на тоа прашање. 

Делегатот е должен да постапи по барањето од 
став 1 на овој член, ако тоа барање го поддржи 
мнозинството од делегациите што го делегирале. 

Член 34 
За време 'на присуствувањето на седниците на 

собранието на општествено-политичката заедница, 
на нејзините собори, односно работни тела, на де-
легатот му припаѓа платата што ја добива редовно 
како активно воено лице, односно граѓанско лице. 

По исклучок од одредбата на" став 1 од овој 
член, на делегатот на служба во воена установа ко-
ј,а работи според принципот на стекнување и рас-
пределба на доходот, за времето поминато на сед-
ниците од став 1 на овој член, му припаѓа надо-
мест на личниот доход според соодветните акти на 
собранието на општествено-политичката заедница 
дај е член. 

Член 35 
Правото на надомест на трошоците за превоз и 

на дневници во врска со патувањето и присуству-
вањето на седниците на собранието на општестве-
но-политичката заедница и на седниците на собо-
рите и на работните тела на тоа собрание — делега-
тот го остварува во собранието на општествено-по-
литичката заедница чиј е член, според соодветниот 
акт на тоа собрание. 

Член 36 
Воениот старешина определува 'кои органи во 

воената единица односно воената установа ќе вр-
шат работи за потребите на делегацијата во врска 
Со подготвување и умножување на материјали и 
други неопходни работи за организирана работа н ^ 
,делегациите и потполна информираност на актив-" 
ните воени лица и на граѓанските лица. 

IV. Заедничка одредба 

Член 37 
Врз изборот и отповикот на членовите на де-

легацијата и на делегатите во собранието на о-
пштествено-политичките заедници, делегирањето 

на делегати во собранијата на самоуправните ин-
тересни заедници и врз работата на делегацијата и 
Делегатите се применуваат законите на репуб.ликата 
односно законите на автономната покраина, ако 
со овој закон не е определено поинаку. ' , 

V. Завршни одредби^ 

Член 38 
г Со денот на влегувањето во сила на овој закон 
Престануваат да важат Законот за избор и отповик 
на делегации на активни воени лица и на граѓан-
ските лица на служба во вооружените сили („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 10/74) и Правилникот за 
одредување воени единици и воени установи во 
кои се формираат делегации на активни воени ли-
ца и граѓански лица на служба во вооружените 
сили и за кандидационата постапка за нивниот из-
бор („Службен воен лист", бр. 5/74). 

Член 39 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во ,,Службен, лист на СФРЈ". 

688. 

Врз основа на член 285 точка 17 од Уставот на 
-Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, а во врска со член 39 од Законот за сојузните 
стоковни резерви, Собранието на СФРЈ, на седни-
цата на Сојузниот собор од 1 »октомври 1975 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА 
СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ НА ПРЕ-

ХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ ЗА 1974 ГОДИНА 

Се одобрува Завршната сметка на Сојузната ди-
рекција за резерви на прехранбени производи за 
1974 година, што ја донесе Советот на Сојузната 
дирекција за резерви на прехранбени производи со 
својата одлука бр. 02-64/2 од 16 април 1975 година. 

Собрание на. СФРЈ 

АС бр. 203 
1 октомври 1975 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, с. р. 

.. . Претседател 
на Сојузниот собор, 
Данило Кекиќ, с. р. 

689.. 

Врз основа на член 285 точка 17 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, а во врска со член 39 од Законот за сојузните 
стоковни резерви, Собранието на СФРЈ, на седни-
цата на Сојузниот собор од 1 октомври 1975 година, 
донесе ; 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА 
СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ НА ИН-

ДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ ЗА 1974 ГОДИНА 

Се одобрува Завршната сметка на Сојузната 
дирекција за резерви на индустриски производи за 
1974 година, што ја донесе Советот на Сојузната 
дирекција за резерви на индустриски производи со 
својата одлука бр. 14/1 од 10 април 1975 година. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 236 
1 октомври 1975 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на, СФРЈ, 

Киро Глигоров, с. р. „ 

Претседател 
на Сојузниот собор, 
Данило Кекиќ, е. р, 
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690, 
1 ' В р з основа на член 5 од Законот за полагање 

депозит при инвестициони вложувања во нестопан-
ски и непроизводни инвестиции („Службен лист , на 
СФРЈ", бр. 36/75), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД 
ОБВРСКАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ ДЕПОЗИТ ПРИ ИН-
ВЕСТИЦИОНИ ВЛОЖУВАЊА ВО НЕСТОПАНСКИ 

И НЕПРОИЗВОДНИ ИНВЕСТИЦИИ 

1. Корисникот на општествени средства —» ин-
веститор се ослободува од обврската За полагање 
на депозитот определен со Законот за полагање де-
позит ' при инвестициони вложувања во нестопант 
ски и непроизводни инвестиции (во натамошниот 
текст: Законот), ако врши инвестициони вложу-

,ван^: ' 
' 1) во станбена изградба и во подготвување, и 

опремување на градежно земјиште за изградба на 
станови, под услов тие вложувања да ги врши од сво-
ите средства наменети за стамбена изградба; 

2) во објекти пострадани од елементарни непо-
годи (земјотреси, поплави, пожари и сл.); 

3) за потребите на вооружените сили на СФРЈ и 
народната одбрана, наведени во член 218 став 1 од 
Законот за народната одбрана („Службен ,лист на 
СФРЈ", бр. 22/74); 

4) во сообраќајници и придружни објекти вр-
зани за 'сообраќајници, во согласност со програмата; 

5) во чие финансирање учествуваат меѓународ-
ни организации Брз основа на спогодба што ја склу-
чила федерацијата; 

6) во развој на радиомрежата и на телевизис-
ката мрежа, во согласност со програмата за тој 
развој; 

7) во складиштен простор за потребите на Со-
јузната'дирекција за резерви на индустриски про-
изводи и на Сојузната дирекција за резерви на 
прехранбени производи; 

8) во нестопански и непроизводни објекти ако 
изместувањето на тие објекти го врши заради из-

.градба на стопански објекти. 
2. Југословенската народна армија — инвести-

тор се ослободува од обврската за полагање на де-
позитот определен со Законот ако инвестиционите 
вложувања ги врши од средствата предвидени во 
годишниот план на задачите и финансирањето на 
Југословенската народна армија. 

3. Органот на внатрешните работи — инвести-
тор се ослободува од обврската за1 полагање на де-
позитот определен со Законот ако инвестиционите 
вложувања ги врши во согласност со усвоените 
програми, од средствата обезбедени за реализација 
на тие програми, како и од средствата за посебни 
намени. 

4. Организацијата на здружениот труд — ин-
веститор се ослободува од обврската за полагање на 
депозитот определен со Законот ако инвестиционите 
вложувања ги врши во работнички одморалихптЈа 
и ресторани за општествена исхрана, под услов 
инвестирањето да го врши од наменските средства 
издвоени од доходот на инвеститорот по завршната 
сметка. 

5. Службата на општественото книговодство -
инвеститор се ослободува од обврската за полагање 
на депозитот определен со Законот ако инвестици-
оните вложувања ги врши во средства за автомат-
ска обработка на податоци за механографска об-
работка на податоци, за обезбедување парични 
средства и во сигнални и бигурносни уреди, во со-
гласност со програмата за развојот на таа служба. 

6. Средствата што се уплатени според Законот 
на име депозит за инвестиционите вложувања од 
точ. 1 до 5 на оваа одлука, ќе им се вратат на ин-
веститорите што ги уплатиле тие средства. 
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7. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето Е о „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. '700 
29 септември 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

691. 

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за 
општествена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 од 
Одлуката за утврдување на основните земјоделски 
производи што се сметаат како земјоделски произ-
води од интерес за целата земја („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 40/72), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПЧЕНИЦАТА ОД 

РОДОТ НА 1976 ГОДИНА 

1. На организациите на здружениот труд што 
се Занимаваат со производство на пченица сами и лп 
во кооперација со индивидуални земјоделски про-
изводители и на индивидуалните производители (во 
натамошниот текст: производителите), им се обез-
бедуваат гарантирани" цени за пченицата од родот 
на 1976 година, и тоа за: 

Дин/kg 
1) пченица од сорти на квалитетните 

групи А и Б 2,30 
2) пченица од сорти на квалитетната 

група Ц 2,10 

Цените од став 1 на оваа точка се подразбираат 
за пченица испорачана во јули. Тие цени " се 
зголемуваат за секој следен месец, почнувајќи од 
август заклучно со мај наредната година, и тоа за: 

Дин/kg 
1) пченица од сорти на квалитетните 

групи А и Б 0,020 
2) пченица од сорти на квалитетната 

група Ц 0,020. 

Во јуни се применуваат цените од мај. 
2. Сојузната дирекција за резерви на прехран-

бени производи (во натамошниот текст: Дирекција-
та) е должна да ги купува по цените и под услови-
те од оваа одлука сите количини пченица што про-
изводителите ќе и ги понудат заради купување, и 
купената пченица што производителите ќе и ја ста-
ват на располагање да ја преземе во рок од три 
месеци од денот на ставањето на располагање. Ди-
рекцијата е должна да му ја плати на производи-
телот гарантираната цена што важи за месецот во 
кој се презема пченицата. 

3. Цените од точка 1 на оваа одлука се подраз-
бираат франко вагон натоварна станица на произ-
водителот или франко магацин железничка стани-
ца на производителот или франко магацин на мел-
ница за производителите што се занимаваат со про-
изводство на пченица сами или во кооперација со 
индивидуални земјоделски производители — по из-
бор на Дирекцијата, а за индивидуалните произ-
водители — франко магацин на организациите на 
здружениот труд што Дирекцијата ги овластила да 
вршат откуп за нејзина сметка, и тоа за пченица 

' СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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зрела, здрава, без знаци на мувла и без туѓ вкус и 
миризба, употреблива за човечка исхрана, незара-
зена со пченични болести и штетници од квалитет 
76 kg хектолитарска тежина, со 2% плевел и не-
чистотија и 13% влага. 

4. Ако пченицата има поголема или помала хек-
толитарска тежина од онаа што е предвидена во 
точка 3 на оваа одлука, гарантираната цена се зго-
лемува, односно се намалува за 0,5% за секој кило-
грам над или под предвидената хектолитарска те-
жина. Дропките се земаат предвид. Пченицата^ што 
има хектолитарска тежина поголема од 80 kg ќе се 
смета дека има хектолитарска тежина од 80 kg. 

Ако пченицата има поголем или помал процент 
на плевел, нечистотија или влага од оној што е 
предвиден во точка 3 на оваа одлука, гарантира-
ната цена за процентот на плевел, нечистотија или 
влага под или над предвидениот ќе се намали, од-
носно зголеми за истиот процент. Дропките се зе-
маат предвид. Кршени зрна помали од половина се 
сметаат во плевел. 

Врз пченицата што има хектолитарска тежина 
помала од 74 kg или плевел и нечистотија повеќе 
од 5%, не се применуваат одредбите од оваа одлука. 

5. Дирекцијата не е должна да купува понудена 
пченица што има процент на влага поголем од 14%. 

Дирекцијата може, по исклучок, да презема 
пченица што има процент на влага поголем од 1^%, 
со тоа што гарантираната цена на таквата пченица 
ќе се намали и за трошоците на сушењето. Трошо-
ците на сушењето се утврдуваат со договор склу-
.чен помеѓу производителот и Дирекцијата. 

За гламносаност на пченица во посилен степен 
и за замачканост и запаливост на пченица, ќе се 
одбие до 5% од гарантираната цена. 

6. Дирекцијата и производителите ќе ги регули-
раат со договор роковите на преземањето и другите 
услови за испорака на пченицата. 

7. Дирекцијата може да овласти одделни орга-
низации на здружениот труд да купуваат пченица 
за нејзина сметка во смисла на одредбите од оваа 
одлука. 

8. Поблиски прописи за сортите на пченицата 
од точка 1 на оваа одлука донесува претседателот 
на Сојузниот комитет за земјоделство. 

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

Е. п. бр. 716 
2 октомври 1975 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

ќање на кредитите од примарната емисија, втасани 
во периодот од 26 август до 20, ноември 1975 година, 
на деловните банки што на територијата на СР Ср-
бија вон од автономните покраини кредитираат 
организации на здружениот труд што претрпеле 
штета од поплави во 1975 година, под услов и де-
ловните банки до тој рок да ја одложат наплатата 
на. соодветните кредити дадени на организациите 
на здружениот труд од средствата на примарната 
емисија и од средствата на својот кредитен потен-
цијал. 

2. Деловните банки што на организации на 
здружениот труд на територијата на СР Србија вон 
од автономните покраини што претрпеле штета во 
обртни средства од поплави во 1975 година, им да-
ваат кредити за санирање на таа штета и за про-
должување на нормалното работење можат, до 31 
декември 1975 година, да користат кредит за лик-
видност и над 10 работни денови во месецот, под 
услов користениот износ на тој кредит да не го 
преминува вкупниот износ на кредитите дадени на 
организациите на здружениот труд за санирање на 
штета во обртни средства. 

3. Одредбите на точ. 1 и 2 од оваа одлука ќе се 
применуваат врз сите деловни банки што кредити-
раат организации на здружениот труд што претр-
пеле штета од поплави во 1975 година на територи-
ите на општините во СР Србија вон од автономни-
те покраини, што ќе ги утврди надлежниот орган 
на СР Cp6pfa. 

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

Е. п. бр. 717 
2 октомври 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

692. 

Врз основа на член 63 став 2 од Законот за 
Народната банка на Југославија и за единственото 
монетарно работење на народните банки на репуб-
ликите и на народните банки на автономните по-
краини („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/72 и 36/75), 
Сојузниот извршен ч:овет донесува 

О Д Л У К А 1 

ЗА ПРИВРЕМЕНО РЕГУЛИРАЊЕ НА КРЕДИТИ-
ТЕ ОД ПРИМАРНАТА ЕМИСИЈА ЗА ДЕЛОВНИТЕ 
БАНКИ ШТО НА ТЕРИТОРИЈАТА НА СР СРБИ-
ЈА ВОН ОД АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ КРЕ-
ДИТИРААТ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕНИОТ 
ТРУД ШТО ПРЕТРПЕЛЕ ШТЕТА ОД ПОПЛАВИ 

ВО 1975 ГОДИНА 

1. Народната банка на Југославија ќе ги про-
должи до 31 декември 1975 година роковите за вра-

693. 

Врз основа на член 397 став 3 од Царинскиот 
закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 22/73 и 28/75), 
'сојузниот секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НА-
ЧИНОТ НА ПРОДАЖБАТА НА ЦАРИНСКИТЕ 
СТОКИ И ЗА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА 
ДОБИЕНИ СО ПРОДАЖБАТА НА ТИЕ СТОКИ 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на продажбата на 

царинските стоки и за распоредот на средствата 
добиени со продажбата на тие стоки („Службен 
лист на СФРЈ" бр. 51/73, 13/74 и 2/75) по член 1 се 
додава нов член 1а, кој гласи: 

„Моторните возила одземени во прекршочна 
постапка и напуштените моторни возила со стран-
ска регистрација, чиј процент на оштетувањето, 
односно степен на амортизираноста преминува 500/о 
од вредноста на ново возило од ист вид не се про-
даваат туку се уништаваат под царински надзор. 
Процентот на оштетувањето го утврдува комисијата 
од член 3 на овој правилник." 

Член 22 
Во член 3 по став 3 се додава нов став 4, кој 

гласи: 
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„Ако комисијата утврди дека стоките содржат 
неточни ознаки или податоци што купувачот можат 
да .го доведат во заблуда во поглед на -нивното по-
,текло квалитетет производител и други својства, 
" стоките нема да "се продаваат додека не ќе, се отстра-
нат неточностите." 

Досегашните ст. 4 и 5 стануваат ст. 5 и 6. 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 3-10057/1 
23 септември 1975 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Момчило Цемовиќ, с. р. 

694. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 
13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за" масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 

-(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот се-
кретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-

ЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „OGGI" 

Се забранува внесувањето во Југославија и ра-
стурањето на списанието „Oggi", број 36 од 1 сеп-
тември 1975 година, што излегува на италијански 
јазик во Милано, Италија. 

Бр. 650-1-12/227 
19 септември 1975 година 

Белград' 

Заменик«сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Драшко Јуришиќ, с. р. 

695. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 
13 од Законот за внесувањето и растурањето -на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот« се-
кретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-

ЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „NEWSWEEK" 

Се забранува внесувањето во Југославија и ра-
стурањето на списанието „Newsweek", од 1 септем-
ври 1975 година, што излегува на англиски јазик во 
Њујорк, Соединети Американски Држави. 

Бр. 650-1-27/431 
19 септември 1975 година 

Белград 

Заменик-сој узен секретар 
за внатрешни работи, 

Драшко Јуришиќ, с. р. 

696. 
Врз основа на член 18 и член: 62 точка 14 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. 23/72 и 36/75), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО РЕГУЛИРАЊЕ НА ЗАДОЛЖИ-
ТЕЛНАТА РЕЗЕРВА КАЈ НАРОДНАТА БАНКА 
НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ДЕЛОВНИТЕ БАНКИ ШТО 
НА ТЕРИТОРИЈАТА НА СР СРБИЈА ВОН ОД 
АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ КРЕДИТИРААТ 
ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ШТО 
ПРЕТРПЕЛЕ ШТЕТА ОД ПОПЛАВИ ВО 1975 ГО-

ДИНА 
1. Деловните банки што на организациите на 

здружениот труд на територијата на СР Србија 
вон од автономните покраини што претрпеле штета 
во обртни средства од поплави во 1975 година, им 
даваат кредити за санирање на таа штета и за про-

должување на нормалното работење, не се должни 
да поднесуваат пресметки на задолжителната ре-
зерва во периодот септември—декември 1975 годжа 
ако по тие пресметки износот на задолжителна 
резерва би им бил поголем од износот пресметан 
и издвоен на посебна сметка ка ј Народната банка 
на југославија според книговодствената состојба 
на средствата на 31 јули 1975 година. 

2. Деловните банки од точка 1 на оваа одлука 
што во периодот од таа точка поднесуваат пре-
сметки на задолжителната резерва, нема да ја пре-
сметуваат таа резерва на средствата што се депо-
нирани кај нив да име помош за отстранување на 
последиците од поплави на териториите на опре-
делени општини во СР Србија вон од автономните 
покраини. 

3. Одредбите на точ. I и 2 од оваа одлука ќe се 
применуваат само врз деловните банки чие седиште 
-е на териториите на општините во СР Србија вон 
од автономните покраини што ќе ги утврди над-
лежниот орган на СР Србија. 

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

О. бр. 70 
2 октомври 1975 година 

Белград 
Претседател на Советот 

на гувернерите, 
гувернер 

на Народната банка на 
Југославија, 

Бранислав Чолановиќ, с. р. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Деловникот на Сојуз-
ниот извршен совет, објавен во „Службен лист на 
СФРЈ4', бр. 47/75, се позирале долунаведените греш-
ки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ДЕЛОВНИКОТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН 

СОВЕТ 
Во член 24 да се додаде по погрешка изоставе-

ниот став 4, кој гласи: 
„Прашањата од став 3 на овој член Координа-

ц и ј а т а комисија може да ' ги разгледува и при 
учество на претставници на извршните совети на со-
бранијата на републиките и на извршните совети 
на собранијата на автономните покраини и на прет-
ставници на општествено-политичките и други орга-
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низации чие учествување може да придонесе за из-
најдување на соодветното решение. При разгледува-
њето на тие прашања Координационата комисија ќе 
ги земе предвид и ставовите и предлозите од работ-
ните тела на Советот што претходно ги разгледувале 
тие прашања." 1 

Во член 30 точка 11 наместо називот: „Комисија 
за производство и промет на вобружување и воена 
опрема" треба да стои: „Комисија за прашања на 
производството и прометот на вооружување и воена 
опрема". 

Во член 41 наместо текстот на тој член треба 
да стои: 

„Комисијата за прашања на производството и 
прометот на вооружување и воена опрема разгледу-
ва прашања од областа на развојот, производството 
и прометот на вооружување и воена , опрема во мир 

,и оспособеноста на основните и дополнителните ка-
пацитети наменети за производство на вооружува-
ње и воена опрема во војна, и му дава мислења и 
предлози на Советот за тие прашања." 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 3 октом-
ври 1975 година. 

По извршеното споредување со изворниот 
текст е утврдено дека во текстот на Правилникот 
за начинот и постапката за вршење контрола на 
квалитетот на земјоделските и прехранбените про-
изводи во надворешнотрговскиот промет, за обврс-
ките на извозниците, односно увозниците во врска 
со вршењето на таа контрола и за податоците што 
мора да ги содржи цертификатот, објавен во „Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 39/75, се потерале долуна-
ведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАП-
КАТА ЗА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕ-
ТОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ И ПРЕХРАНБЕНИТЕ 
ПРОИЗВОДИ ВО НАДВОРЕШНОТРГОВСКИОТ 
ПРОМЕТ, ЗА ОБВРСКИТЕ НА ИЗВОЗНИЦИТЕ, 
ОДНОСНО УВОЗНИЦИТЕ ВО ВРСКА СО ВРШЕ-
ЊЕТО НА ТАА КОНТРОЛА И ЗА ПОДАТОЦИТЕ 
ШТО МОРА ДА ГИ СОДРЖИ ЦЕРТИФИКАТОТ 

Во член 13 точка 12. наместо зборот: „адитиви" 
треба да стои: „адитиви и други додатни состојки 
за прехранбената индустрија", а во точка 17. на-
место зборот: „какао" треба да стои: „кафе, ка-
каовец". 

Од Сојузниот секретаријат за пазар и цени, 
Белград, 29 септември 1975 година. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 
Врз основа на точка 3 став 1 од Одлуката за 

организацијата и работат^ на Кабинетот на Претсе-
дателот на Републиката, стр. пов. бр. 320 од 20 фев-
руари 1975 година, Претседателот на Републиката 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ШЕФОТ НА КАБИНЕТОТ 

НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКАТА 
Се разрешува од должноста шеф на Кабинетот 

на Претседателот на Републиката Александар Шо-
корац, поради заминување на другар должност. 

Р. бр. 5 
8 септември 1975 година 

Белград Претседател 
1 на Републиката, 

Јосип, Броз Тито, с. р. 

Врз основа на точка 3 став 1 и точка 11 став 2 
од Одлуката за организацијата и работата на Каби-
нетот на Претседателот на Републиката, стр. пов. 
бр. 320 од 20 февруари 1975 година, Претседателот 
на Републиката донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ШЕФ НА КАБИНЕТОТ НА 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКАТА 
Мирослав-Мирко Милутиновиќ се именува за 

шеф на Кабинетот на Претседателот на Републи-
ката, во ранг на сојузен секретар. 

Р. бр 6 
22 септември 1975 година 

Белград Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : Страна 
686. Завршна сметка, на Буџетот на феде-

рацијата за 1974 година — — — - — 1353 
687. Закон за формирање и работа на делега-

циите на активните воени лица и на гра-
ѓанските лица на служба во вооружените 
сили на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија — — — — — 1357 

688. Одлика за одобрување на Завршната 
сметка на Сојузната дирекција за резерви 
на прехранбени производи за 1974 година 1360 

689. Одлука за одобрување на Завршната 
сметка на Сојузната дирекција за резерви 
^ а индустриски производи за 1974 година 1360 

690Ј Одлука за критериумите за ослободување 
^ од обврската за полагање депозит при ин-

вестициони вложувања во нестопански и 
непроизводни инвестиции — — — — 1361 

691. Одлука за гарантираните цени за пчени-
цата од родот на 1976 година — — — 1361 

692. Одлука за привремено регулирање на кре-
дитите од примарната емисија за деловни-
те банки што на територијата на СР Ср-
бија вон од автономните покраини креди-
тираат организации на здружениот труд 
што претрпеле штета од поплави во 1975 
година — — — — — — — — — 1362 

693. Правилник за дополненија на Правилни-
кот за начинот на продажбата на царин-
ските стоки и ?а распоредот на средства-
та добиени со продажбата на тие стоки — 1362 

694.: Решение за забрана на внесувањето и рас-
турањето на списанието „Oggi" — — — 1363 

695. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на списанието „Newsweek" — 1363 

696. Одлука за привремено регулирање на за-
должителната резерва кај Народната бан-
ка на Југославија за деловните банки што 
на територијава на СР Србија вон од авто-
номните покраини дфедитираат организа-
ции на здружениот труд што претрпеле 
штета од поплави во 1975 година — — 1353 

Исправка на Деловникот на Сојузниот извр-
шен совет — — — — — — — — 1363 

Исправка на Правилникот за начинот и пос-
тапката за вршење контрола на квалите-
тот на земјоделските и прехранбените про-
изводи во надворешнотрговскиот промет, 
за обврските на извозниците, односно у-
возниците во врска со вршењето на таа 
контрола и за податоците што мора да ги 
содржи цертификатот — — — — — 1364 

Назначувања и разрешувања — — — — 1364 

^Меѓународни договори — — — — — — 313 
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