
СЛУЖБЕН ЛИСТ 
Н А СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕАЕРЛТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

, ,СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ" изле-
гува во издание па српсвохрватскв 
односно хрватскосрпски, словенечки, 
македонски^ албански и унгарски Ја-
зик. - Огласи според тарифата. -
Жиро-сметка каЈ Службата на опште-

ственото книговодство 60802-603-1125 

, Петок, 13 јуни 1975 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 30 ГОД. XXXI 

Цена на овој број е 24 динари. 
Претплатата за 1975. година изнесува 
420 динари. - Редакција : Улица Јо - 
вана Ристика бр. I. Пошт. ф а х 226. -
Телефони: централа 650-155: Уредни-
штво 651-885; Служба за претплата 
451-732: Комерцијален сектор 651-671; 

Телекс 11756 

426. 

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 ОБЕЗБЕ-

ДУВАЊЕ НА ПЛАЌАЊА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ 

Се прогласува Законот за обезбедување на пла-
ќања на инвестициите, што го усвои Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор, од 10 јуни 
1975 година. 

ПР бр. 395 
10 јуни 1975 година 

Белград в 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р, 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПЛАЌАЊА НА ИНВЕС-

ТИЦИИТЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
. Основните и други организации на здружениот 

труд, нивните заедници, други форми здружување на 
организациите на здружениот труд и други форми 
на здружување на трудот и на средствата; банките, 
заедниците за осигурување на имот и лица и други 
финансиски организации; земјоделските и други 
задруги; самоуправните интересни заедници, месните 
заедници и други самоуправни организации и заед-
ници и нивните' здруженија,, општествено-политич-
ките заедници и нивните органи; општествено-по-
литичките' организации и други општествени 
организации; работните заедници што во организа-

" цијата на здружениот труд Ершат определени работи 
за организациите во нејзиниот состав; работните 
заедници што вршат работи за земјоделските и други 
задруги, организациите на деловно здружување, 
банките и заедниците за осигурување на имот и 
лица; работните заедници што вршат работи за са-
моуправните интересни заедници и другите само-
управни организации и Заедници и нивните 
здруженија, општествено-политичките организации 
и други општествени организации, како и други 
општествени правни лица (во натамошниот текст: 
корисници на општествени средства), што меѓусобно 
засноваат должничко-доверителски односи по основ 
на инвестиции, се должни да ги обезбедат плаќа-
њата, на обврските на начинот и под условите про-
пишани со овој закон. 

Член 2 
Како должник, во смисла на оврј закон, се под-

разбира корисникот на општествени средства од 
член 1 на овој закон што презел обврска за пла-
ќање по основ на инвестиција. 

Како доверител, во смисла на овој закон,, се 
подразбира корисникот на општествени средства од 
член 1 на овој закон, изведувачот на инвестициони 
работи, испорачувачот на инвестициони материјали, 
на опрема и услуги за сметка ала должникот, како 
и друг корисник на општествени средства спрема 
кој должникот е во обврска по основ на инвестиции. 

Како гарант, односно авалист, во смисла на овој 
закон се подразбира банката што ја дала гаран-
цијата односно ја авалирала меницата. 

Член 3 
Како инвестиции,' во смисла на овој закон, се 

подразбираат вложувањата во основни средства, во 
средства што се изедначени со основните средства 
и во други трајни средства при инвестициона из-
градба и набавка и монтажа на опрема. 

Вложувањата од став 1 на овој член корисни-
ците на општествени средства можат да ти вршат 
од расположивите средства што, во согласност со 
самоуправната спогодба, со општ акт и со важечки-
те прописи, можат да ги користат за тие намени. 

II. ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА 
ПЛАЌАЊАТА 

Член 4 
Обезбедување на плаќањата по основ на инвес-

тициите меѓу корисниците на општествени средства 
во смисла на член 1 од овој закон, се врши со 
-инструменти на плаќањата и „со инструменти за 
обезбедување на плаќањата (во натамошниот 
текст: инструменти за обезбедување на.плаќањата), 
и тоа со: 

1) чек; 
2) меница со авал на банка; 
3) неотповиклив документарен акредитив; 
4) гаранција. 

Член 5 
Инструментите за обезбедување на плаќањата 

од член 4 од овој закон се користат, и тоа: 
1) чекот — за плаќање без одлагање; 
2) меницата со авал на. банка — за плаќање во 

рок од 90 дена од денот кога се стоките примени, 
односно услугата извршена, односно за обезбедување 
на плаќањата по кредитот што го одобрува довери-
телот (стоковен кредит) со' рок на втасување што 
е еднаков со договорениот рок на втасување на от-
платата на кредитот; 

3) неотповиклив документарен акредитив — ако 
плаќањето се врши врз основа на документацијата 
утврдена во" договорот меѓу должникот и довери-
телот; 

4) гаранција — ако плаќањето се врши во рок 
кој не може да биде подолг од 30 дена од денот 
кога се стоките примени, односно кога е услугата 
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извршена, освен во случатите од тон. 1 до 3 на овој 
став. 

Должникот е должен инструментите за обезду-
вање на плаќањата да му ги врачи на доверителот 
пред започнувањето на работите по основ на кои се 
засновува дслжничко-доверителскиот однос освен 
ако плаќањето не е извршено однапред. 

Корисникот на општествени средства, односно 
банката е должна да ѓи изврши плаќањата по изда-
дените инструменти за обезбедување на плаќањата 
на начинот пропишан со овој закон. 

Член 6 
За обезбедување на исплатата на издадените 

чекови корисникот на општествени средства може 
да ги издвои средствата на, посебна сметка кај 
Службата на општественото книговодство кај која 
има жиро-сметка. 

Средствата на неотповиклив документарен акре-
дитив се водат на посебна сметка кај надлежната 
Служба на општественото книговодство. 

'Средствата на посебните сметки од ст. 1 и 2 на 
овој член не-можат да бидат предмет на извршува-
ње по основ на други обврски на должникот. 

1. Ч е к 

Член 7 
Како чек, во смисла на овој закон, се подраз-

бира чек трасиран на Службата на општественото 
книговодство кај која се водат сметките на изда-
вачот на чекот (трасантот), од предната страна 
прецртан со две наспоредни црти, со назначување: 
„само за-пресметка" и со наведување на бројот на 
сметката на -трасантот од која чекот треба да се 
наплати. 

Член 8 
Доверителот е должен примениот чек до го под-

несе заради наплата до Службата на општественото 
книговодство кај која се води жиро-сметката на 
издавачот на чекот најдоцна на три дена пред ис-
текот" на рокот од член 12 став 1 точка 1 на Законот 
за чекот. 

Службата на општественото книговодство го из-
вршува чекот врз товар на издавачот на чекот, а 
ако на сметките на издавачот на чекот нема покри-
тие — чекот го поднесува на протест до надлежни-
от суд. 

Службата на општественото книговодство е 
должна да го извести доверителот дека чекот го 
протесТирала. По применото известување за протес-
тот на чекот доверителот е. должен да преземе на-
тамошни дејствија за наплата на чекот. 

2. Меница 

Член 9 
Како меница, во смисла на овој закон, се под-

разбира сопствена трасирана меница, домицилирана 
на Службата на општественото книговодство кај 
која се водат сметките на трасантот, со означен рок 
на втасаност и со авал на целата менична сума. 

На меницата од став 1 на овој член, покрај на-
зивот на трасантот и на ремитентот, задолжително 

,се означува и бројот на нивните жиро-сметки кај 
Службата на општественото книговодство. 

Меницата од став 1 на овој член не може да ги 
содржи клаузулите: „без протест" и ,,без трошоци", 
а ако се ставени-се смета дека не важат. 

Член 10 
По извршувањето на обврските врз основа на 

кои ја примил меницата доверителот може мени-
цата да ја индосира заради намирување на своите 
обврски, односно може да ја ,есконтира кај банка . 
или кај друг корисник на општестевни средства. 

Налогот за пресметка на износ на мениците што 
ги индосирал доверителот, тој и го издава на Служ-
бата на општественото книговодство во последниот 
ден во месецот. 

Член 11 
Банката и друг корисник на општествени сред-

ства вршат есконт на мениците издадени според 
овој закон, на начинот и под условите пропишани 
со општиот акт на банката, односно на' корисникот 
на општествени средства. 

Есконтната стапка за меницата е слободна. 
Есконтната стапка ја определува банката, од-

носно друг корисник на општествени средства со 
свој општ акт. 

Член 12 
Ако доверителот што не ја индосирал меницата 

пред втасаноста, односно ако не ја есконтирал ме-
ницата, или ако дошол во посед на меница по пат 
на индосирање, должен е меницата со налогот за 
наплата да. ја поднесе до Службата на општествен 
ното книговодство' на која е меницата домицили-
рана, најдоцна на три дена пред рокот на втасаноста' 

Службата на општественото книговодство го из-
вршува налогот за наплата од став 1 на овој член 
во целост, а ако на сметките на должникот нема 
доволно средства за изврушување на налогот за 
наплата во целост Службата на општественото 
книговодство го извршува налогот од височината 
на расположивите средства. 

Ако на сметката на должникот на три дена 
пред рокот на втасаноста на меницата немало до-
волно средства налогот за наплата да се изврши во 
целост, односно делумно, за неизвршениот дел на 
налогот за наплата Службата на општественото кни-
говодство изоставува налог за наплата од смет-, 
ката на авалистот и таквиот налог го извршува врз 
сметката на авалистот. 

Ако налогот за наплата од став 3 на овој член 
не можел да биде извршен поради недостиг на сред-
ства, Службата на општественото книговодство ја 
поднесува" меницата' на протест поради неизвршу-
вање на исплатата од надлежниот суд. 

Службата на општественото книговодство е дол-
жна да го. извести доверителот дека ја протести« 
рала меницата. По применото известување за про- -
тестот на меницата, доверителот презема натамошни 
дејствија за ,наплата на меницата. 

Службата на општественото книговодство ги 
извршува налозите за наплата од ст. 1 и 3 на овој 
член од сите парични средства на должникот, од-
носно на авалистот, освен од средствата што според 
овој закон или други закони не можат да бидат 
предмет на извршување. 

3. Неотповиклив документарен акредитив 
Член 13 

Наплата на побарувањата од неотповиклив до-
кументарен акредитив доверителот врши со подне-
сување до Службата на општественото книговодство 
кај која е отворен акредитивот, налог за наплата и 
документација предвидена во налогот за отворање' 
на акредитивот. 

Службата на општественото книговодство е дол-
жна налогот за наплата од став 1 на овој член да 
го изврши истиот ден кога е примен. 

4. Гаранции 
Член 14 

Како гаранција, во смисла на овој закон, со под-
разбира писмено со кое гарантот се обврзува дека 
ќе го изврши плаќањето наместо должникот, ако 
должникот не го стори тоа во договорениот рок. 

Гаранцијата ја дава банката од свое име и за 
cвoja сметка или од свое име, а по овластување од 
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еден или од повеќе корисници на општествени сред-
ства. 

Член 15 
Банката може да даде гаранција од свое име 

и за своја сметка до височината на својот ликвиден 
инвестиционен потенцијал. 

Како ликвиден инвестиционен потенцијал на 
банка, во смисла на овој закон, се подразбираат 
нејзините ликвидни средства, како и приливот на 
ликвидни средства што, во периодот на важењето 
на гаранцијата, можат да се употребат за инвес-
тиции. 

Во ликвидниот потенцијал од став 2 на овој 
член не можат да се засметаат средствата по ви-
дување на основачите и на депонентите на банката, 
што не ја прифатиле гаранцијата за односните ин-
вестиции. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член . банката може да даде гаранција над износот 
на ликвидниот потенцијал од став 2 на овој член 
ако така дадените гаранции ги обезбедила со су-
пергаранции од други банки. 

Член 16 
Банката може да и даде супергаранција на 

друга банка, со која безусловно се обврзува дека 
ќе ги изврши плаќањата по гаранцијата на друга 
банка, ако таа банка не ги изврши своите обврски 
по тие гаранции. 

Банката може да им даде супергаранција на 
други банки до височината на ликвидниот инвести-
ционен потенцијал што не е ангажиран за покритие 
на гаранциите од член 15 на овој закон. 

Член 17 
Банката може да даде гаранција и по овласту-

вањето од еден или од повеќе корисници на општес-
твени средства. 

Корисникот на општествени средства може да 
даде овластување за давање на гаранцијата од став 
1 на овој член најмногу до износот на расположе-
ните средства за инвестиции над задолжителниот 
износ на трајните обртни средства и под услов да 
нема втасани неизвршени обврски постари од 45 
дена. 

Овластувањето за давање на гаранција го за-
верува Службата на општественото книговодство 
кај која се води жиро-сметката на корисниците на 
општествени средства. 

Службата на општественото книговодство кон-
тролира дали се исполнети условите од став 2 на 
овој член според состојбата искажана во последната 
периодична пресметка, односно во завршната сметка. 

Член 18 
Службата на општественото книговодство е дол-

жна во корист на доверителот да изврши наплата 'на 
износите што се предмет на гаранцијата од сите па-
рични средства.со кои располагаат должникот, га-
рантот и супергарантот, освен од средствата што 
според одредбите на овој закон или на други закони 
не можат да бидат предмет на извршување. 

Службата на општественото книговодство е дол-
жна налозите за извршување на обврските што се 
предмет на гаранцијата, а кои се извршени од сред-
ствата на гарантот, да ги евидентира врз товар на 
сметката на должникот и да. ги изврши во корист 
на гарантот според редоследот на евидентирањето. 

Член 19 
Сојузниот извршен совет ќе пропише кои сред-

ства го сочинуваат ликвидниот инвестиционен по-
тенцијал, начин на утврдување на ликвидниот по-
тенцијал на банката до кој можат да се даваат га-
ранции и начин на утврдување на условите за из-
давање овластувања за давање на гаранции. 

Сојузниот извршен совет ќе пропише, според 
потребата, кои вложувања се сметаат како инвес-
тиции во смисла на овој закон. 

Сојузниот секретар за финансии ќе ја пропише' 
содржината на гаранцијата што банката ја дава од 
свое име и за своја сметка, или од свое име а по 
овластување од корисниците на општествени сред^ 
ства, и содржината на ,супергаранцијата. 

Член 20 
Банката дава гаранција под условите, според 

постапката и на начинот што се определени со општ 
акт на банката. 

Член 21 
.Пред издавањето на гаранцијата банката ќе ја 

провери пресметковната вредност на инвестициите 
и способноста на должникот да ги изврши обврските 
за кои бара гаранција. , 

Корисникот на општествени средства е должен 
да ја поднесе документацијата во врска со, издава-
њето на гаранцијата што ќе ја определи банката. 

Претсметковната вредност на инвестициите од 
став 1 на овој член содржи, покрај вредноста на 
инвестицијата" утврдена според пресметковните 
цени, и зголемување на цената во договорениот рок 
за изградба на инвестициониот објект, ако со дого-
ворот за изградба на инвестициониот објект се пред-
видени променливи цени (лизгава скала). 

Член 22 
Корисникот на општествени средства, за чија 

обврска е дадена гаранцијата, должен е за секоја 
промена на пресметковната вредност на инвести-
циите да го извести гарантот, во рокот што е опре-
делен со договорот за гаранција. 

Корисникот на општествени средства не 'може 
да презема обврски по основ на, измените на прет-
сметковната вредност на инвестициите пред гаран-
тот да даде гаранција и на износот на разликата на 
претсметковната вредност. 

Ако гарантот одбие да даде гаранција и на из-
носот на разликата на пресметковната вредност на 
инвестицијата, корисникот на општествени средства 
може, со согласност на гарантот, да побара гаран-
ција од друга банка или плаќањата да ги обезбеди 
на друг начин, во согласност со одредбите на овој 
закон. 

Корисникот на општествени средства што не 
ќе обезбеди плаќање на износот на разликата на 
пресметковната вредност на инвестицијата според 
одредбите на овој член, должен е да ја запре инвес-
тицијата. 

Гарантот што ќе одбие да даде гаранција и на 
износот на разликата на пресметковната вредност 
на инвестицијата, должен е да го извести за тоа 
собранието на општината на чија територија се 
наоѓа седиштето на инвеститорот и Службата на 
општественото книговодство кај која е депонирана 
гаранцијата. 

,Член 23 
Банката издава гаранција во најмалку четири 

примероци. 
По еден примерок од гаранцијата депонираат до-

верителот и должникот кај Службата на општество«' 
ното книговодство кај која имаат свои жиро-сметки, 
а по еден примерок задржуваат гарантот и долж-
никот. 

Депонирањето на гаранцијата кај Службата на 
општественото книговодство се врши пред започ-. 
нување на инвестиционите работи што се предмет 
на гаранцијата. 

Член 24 
Налозите за извршување на обврските што се 

предмет на гаранцијата, врз товар на сопствените 
средства, корисникот на општествени средства и ги 
издава на Службата на општественото книговодство 
ка ј која се водат неговите сметки, најдоцна на три 
дена пред денот на втасаноста на обврската. 
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Налозите за извршување на обврските што се 
предмет на гаранцијата, врз тоЕар на одобрените 
кредити, корисникот на општествени средства и ги 
издава на банката што го одобрила кредитот, нај-
доцна на пет дена пред денот на втасаноста на об-
врската. 

Банката е должна врз Основа на налозите од 
став 2 на овој член да и издаде налог за плаќање 
на надлежната Служба на општественото книго-
водство во рок од три дена од денот на приемот 
на налозите од став 2 на овој член. 

На налозите од ст. 1 до 3 на овој член задол-
жително се означуваат бројот и датумот на гаран 
цијата на која се однесува плаќањето. 

Службата на општественото книговодство ги 
извршува налозите од ст. 1 и 3 на ОВОЈ член, во 
целост или делумно, од сите парични средства на 
корисникот на општествени средства, односно на 
баеката, освен средствата што според одредбите од 
овој закон или други закони не можат да бидат 
предмет на извршување. 

Член 25 
Ако на сметките на должникот нема покритие 

за изврш,ување на налозите од член 24 став 1 од 
овој закон, Службата,. на општественото книговод-
ство налозите неизвршени во целост или неизвр-
шени делумно ги извршува, и тоа: 

1) ако обврската е покриена со гаранцијата на 
банка од член 15 на овој закон — врз товар на 
средствата на банката, освен на средствата што^ 
Според одредбите од овој закон или други закони не 
можат да бидат предмет на извршување; 

2) ако обврската е покриена со гаранцијата на 
банка од член 17 на овој закон — врз товар на сред-
ствата на издавачот на овластувањето за давање на 
гаранција, освен средствата што според одредбите 
од овој закон или други закони не можат да бидат 
предмет на извршување. 

Ако налозите од став 1 на овој член во рок од 
три дена пред втасаноста на обврската не можеле 
да бидат извршени на начинот од точка 1 став 1 
на овој член, а гаранцијата на б,анката од член 15̂  
на овој закон е покриена со супергаранцијата од 
член 16 на овој закон, Службата на општественото 
книговодство ги извршува налозите врз то^рар на 
средствата на банката супергарант. 

Ако налозите од став 1 на овој член во рок од 
три дена пред втасаноста на обврската не можеле да 
бидат извршени на начинот од точка 2 став 1 на овој 
член, Службата на општественото книговодство ги 
извршува налозите врз товар на средствата на бан-
ката што ја дала гаранцијата, а што ќе преостанат 
по извршувањето на. налозите на депонентите на 
средствата по видување издадени врз товар на 
нивните депозити. 

Во случајот од ст. 1 до 3 на овој член, Служ-
бата на општественото книговодството дава налози 
врз товар на сметката на должникот а во корист на 
гарантите, односно на давателот на овластувањето 
за давање на гаранции, ги воведува во евиденција 
на неизвршените обврски и ги извршува според ре-
доследот од таа евиденција. 

Ако Службата на општественото книговодство 
не може да. ги изврши налозите од став 1 на овој 
член' врз товар на гарантот," супергарантот, односно 
на давателот на овластувањето за давање на гаран-
ции, за тоа, без одлагање, ќе го извести доверителот. 

Член 26 
Должникот што не ги извршил своите втасани 

обврски не може да почне нови инвестиции, не 
може да одобрува кредити, ниту да издава овласту-
вања за давање на гаранција, додека не ќе ги извр-
ши тие обврски. 

Гарантот што не ќе ги изврши втасаните обвр-
ски по дадените гаранции, не може да дава нови 

гаранции ниту да одобрува нови кредити додека 
не ќе ги изврши тие обврски. 

Издавачот на овластувањето за давање на га-
ранција што не ќе ги изврши своите втасани обвр-
ски, не може да почне нови инвестиции, не може да 
одобрува г 'чти, ниту да издава нови овластувања 
за давање : гаранција, додека не ќе ги изврши 
тие обврски. 

Член 27 
Доверителот што во рок од 15 дена од денот 

на втасаноста на побарувањата не ќе прими извес-
тување од Службата на општественото книговод-
ство за невозможноста за извршување на гаранци-
јата, а располага со. писмена согласност од долж-
никот на износот на побарувањата, е должен да да-
де налог за наплата на побарувањата што се пред-
мет на гаранција,та. 

На налогот од став 1 на овој член се означуваат 
бројот и датумот на гаранцијата и називот на да-
вателот на гаранцијата. 

Службата на општественото книговодство ги 
извршува налозите на доверителот од став 1 на 
овој член на начинот и ' според постапката од чл. 
24 и 25 на овој закон, со последиците од член 26 на 
овој закон. 

III. ИЗВЕДУВАЊЕ ИНВЕСТИЦИИ НА КРЕДИТ 

Член 28 
Корисникот на општествени средства може да 

изведува инвестициони и други работи на кредит 
и може да врши испорака на ,инвестициона опрема 
на ,кредит само ако кредитот го одобрува од своите 
слободни средства или од слободните средства "обез-
бедени со кредит од банка за тие намени и ако 
наплатата на кредитот ја обезбеди со меница од 
должникот со авал на банка. 

Во случајот од став 1 на овој член, корисникот 
на општествени средства е должен да и подне,се 
на Службата на општественото книговодство, докази 
за расположивите слободни средства за одобрување 
на кредит. \ 

Сојузниот секретар за финансии ќе пропише 
начин на утврдување на слободните средства за 
одобрување на кредити во смисла на ст. 1 и 2 од 
овој член. 

IV. ЕВИДЕНЦИЈА И КОНТРОЛА 

Член 29 
Износите на примените и издадените инстру-

менти за обезбедувања на плаќањата корисникот на 
општествени средства е должен да ги искаже во 
своето книговодство. . ѕ 

Износите на инструментите за обезбедување на 
плаќањата, освен износите на гаранциите, се иска-
жуваат на пропишаните конта. Износите на гарани-
циите се искажуваат во вонбилансна евиденција. 

Член 30 
Ако Службата на општественото книговодство 

во постапката за контрола на работењето на корис-
ниците на општествени ,средства утврди дека тие 
засновале меѓусебни должничко-доверителски од-
носи по основ на инвестиции спротивно на одред-
бите од овој закон, ќе наложи да се отстранат утвр-
дените неправилности во рок од 30 дена. 

Корисникот на општествени средства од став 1 
на овој член не .може да почне нови инвестиции, не 
може да одобрува кредити и не може да издава 
овластувања за давање на гаранции додека не ќе 
постапи според налогот рд Службата на општестве-
ното книговодство. 
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V. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 31 
Одговорното лице на корисникот на општестве-

ни средства — инвеститор кое, знаејќи дека не е 
обезбедено плаќање на инвестициите според одред-
бите од овој закон, ќе склучи договор за изградба 
на инвестиционен објект, за набавка на опрема или 
набавка на материјали и услуги за инвестиции, ќе 
се казни за кривично дело со казната затвор нај-
малку три месеци. 

Член 32 
Одговорното лице на корисникот на општестве-

ни средства — изведувач на инвестициони работи, 
односно испорачувач на опрема кое, знаејќи дека не 
се примени инструменти за 'обезбедување на плаќа-
њата според овој закон, ќе даде налог за започну-
вање на инвестициони работи, ќе се казни за кри-
вично дело со казната затвор најмалку три месеци. 

Член 33 
Одговорното лице во банката или на корисни-

кот на општествени средства кое неовластено или 
со пречекорување на овластувањето ја обврзе бан-
ката или корисникот на општествени средства со 
издавање на инструменти на плаќања и инструмен-
ти за обезбедување на плаќањата, па до извршува-
ње, на обврската не ќе дојде, ќе се казни за кри-
вично дело со казната затвор најмалку три месеци. 

Член 34 
Со парична казна во износ од трикратен до пет-

кратен износ на неизвршените обврски ќе се казни 
за стопански престап корисникот на општествените 
средства, односно, банката ако не го изврши пла-
ќањето според одредбите од член 5 став 3 на начи-
нот од чл. 8, 12, 13, 24 и 25 на овој закон. 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни 
и одговорното лице во банката, односно на корис-
никот на општествени ср дства со парична казна 
од 5.000 до 20.000 динари. Кон казната судот на каз-
нетото лице ќе му изрече и заштитна мерка забрана 
на вршење работи што се врзани за располагање 
со општествени средства, во траење од една до три 

. години. 

Член 35 
Со парична казна од 50.000 до 200.000 динари ќе 

се казни за стопански престап банката: 
1) ако даде гаранција спротивно на одредбите 

од чл. 15,16 и 17 на овој закон; 
2) ако'на Службата на општественото книговод-

ство не и достави налози за извршување на обвро 
ките од одобрените кредити во определениот рок 
(член 24 став 3); 

3) ако одобри нови кредити или даде нови га-
ранции пред да ги намири неизвршените обврски 

,по гаранцијата (член 26 став 2): 
' 4) ако во своето книговодство не ги искаже из-

носите на дадените инструменти за обезбедување на 
плаќањата (член 29). 

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се каз-
ни и одговорното лице во банката со парична казна 
од 5.000 до 20.000 динари. 

4) ако во пропишаниот рок не поднесе меница 
на наплата (член 12 став 1); 

5) ако гаранцијата не ја депонира кај Службата 
на« општественото книговодство (член 23 став 2); 

6) ако не даде налог за извршување на обврски-
те (член 24 ст. 1 и 2); 

7) ако почне изградба на нови инвестициони 
објекти, одобри нови кредити или издаде нови ов-
ластувања за давање на гаранции (член 26 ст. 2 
и 3); 

8) ако не даде налог за наплата на побарувања 
(член 27); 

9) ако изведува инвестициони работа на кредит 
а не располага со слободни средства од кои може 
да се одобри кредитот (член 23 став 1); , 

10) ако на Службата на општественото книго-
водство не и поднесе докази за расположивите сло-
бодни средства за давање на кредит (член 28 став 2); 

11) ако примените и издадените инструменти за 
обезбедување на плаќањата не ги искаже во своето 
книговодство (член 29). 

г За дејствијата од став 1 на овој член ќе се каз-
ни и одговорното лице на корисникот на општестве-
ни средства со парична казна од 5.000 до 20.000 
динари. 

Член 37 
Одредбите на член 34 став 1 и на член 36 став 

1 од овој закон не се однесуваат на општествено« 
-политичките заедници. 

За стопанскиот престап од член 34 став 1 и 
член 36 став 1 на овој закон ќе се казни одговорно-
то лице во органот, на оггштествено-политичката 
заедница или во друг државен орган со парична 
казна од 5.000 до 20.000 динари. 

Член 38 
Ако на банка, односно на корисник на опште-

ствени средства во тек на една година им се изре-
чени две или повеќе казни според одредбите на 
член 34 став 1 од овој закон, судот ќе и изрече на 
банката, односно на корисникот на општествени 
средства забрана на давање гаранции, односно из-
давање на овластувања за давање на гаранции, во 
траење од една до три години. 

Член 39 
Со парична казна од 5.000 до 20.000 динари ќе 

се казни за стопански престап одговорното лице во 
Службата на општественото книговодство: 

1) ако не го наплати чекот (член 8 став 1); 
2) ако не го поднесе чекот на протест (член 8 

став 2); 
3) ако не го извести доверителот дека чекот е 

протестиран (член 8 став 3); 
4) ако не ги изврши налозите за наплата на 

меницата (член 12 став 2); 
5) ако не ја поднесе меницата на протест (член 

12 став 4); ^ 
6) ако не го извести доверителот дека меницата 

е протестираа (член 12 став 5); 
7) ако во пропишаниот рок не изврши налог за 

наплата од неотповиклив документарен акредитив 
(член 13 став 2); 

8) ако не изврши налози за плаќање на обврски 
покриени со гаранција (чл. 24 и 25); 

9) ако не изврши налози за наплата на побару-
вањата (член 27 став 3); 

10) ако не издаде налог за отстранување на не-
правилностите во врска со засновување на долж« 
ничко-доверителски односи (член 30 став 1); 

11) ако не поднесе пријава до органот надлежен 
за поведување постапка за утврдување на кривич-
ните дела, односно на стопанските престапи утврде-
ни со овој закон. 

На одговорното лице од став 1 на овој член, на 
кое му се изречени во време од една година две или 

Член 36 
Со парична казна од 50.000 до 200.000 динари ќе 

се казни за стопански престап корисникот на оп-
штествени средства: 

1) ако во пропишаниот рок не издаде инстру-
менти за обезбедување на плаќањата (член 5 став 
3); 

2) ако во пропишаниот рок не поднесе чек на 
наплата (член 8 став 1); 

3) ако. не поднесе налог за пресметка на износот 
на индосираните меници (член 10 став 2); 
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повеќе казни според одредбите на тон. 1 до 10 или 
една казна според одредбата на точка 11 став 1 од 
овој член, судот ќе му изрече и заштитеа мерка за-
брана на вршење определени работи во Службата 
на општественото книговодство во траење од една до 
три години. 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 40 
Банката е должна во рок од 60 дена од денот 

на влегувањето во сила на овој закон да ја утврди 
состојбата на дадените гаранции и состојбата на 
неизвршените втас,ани обврски по дадените гаран-
ции и одобрените кредити за инвестиции. 

Во рокот од став 1 на овој член корисниците на 
општествени средства чии инвестиции се предмет 
на гаранција се должни да ја известат банката за 
промените на претсметковната вредност на инвес-
тициите и да поднесат барања за усогласување на 
гаранцијата со одредбите од овој закон. 

Банката врз основа на податоците од ст. 1 и 2 
на овој член, во рок од 90 дена од денот на влегу-
вањето во сила на овој закон, ќе го утврди износот 
на гаранциите непокриени со ликвидниот инвести-
ционен потенцијал на банката и ќе преземе мерки 
за покритие на дадените гаранции. 

Во рокот од став 3 на ОВОЈ член банката ќе Ќ 
поднесе на Службата на општественото КНИГОВОД-
СТВО преглед на: дадените гаранции, неизвршените 
втасани, обврски по гаранциите, неизвршените вта-
сани обврски по инвестиционите кредити и проме-
ната на пресметковната вредност на Инвестициите 
што се предмет на гаранции. 

Сојузниот секретар за финансии ќе пропише 
начин на поднесување на податоците од став 4 на 
овој член. 

Член 41 
Додека со ликвидниот инвестиционен потенцијал 

не ќе го обезбеди покритието на дадените гаранции 
од член 40 на овој закон, банката не може да дава 
нови гаранции и не може да одобрува кредити за 
нови инвестиции. 

Додека плаќањето на започнатите инвестиции од 
член 40 на овој закон не ќе го обезбеди на начинот 
пропишан со овој закон, корисникот на општестве-
ни средства не може да почне нови инвестиции, не 
може да одобри нови кредити ниту да издаде ов-
ластувања за давање на гаранции. 

Член 42 
Одредбите од чл. 31 до 34 од овој закон нема да 

се применуваат до 31 октомври 1975 година врз ин-
вестициите , од член 40 на овој закон, започнати до 
денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 43 
Службата на општественото книговодство на 

'Југославија е должна во рок од 30 дена (од денот 
на истекот на секое тримесечје да го извести Со-
јузниот извршен совет за извршените плаќања за 
инвестиции и за состојбата на неизвршените об-
врски по поднесените инструменти за обезбедува-
ње на плаќањата од овој закон, 

Ако Службата на општественото книговодство 
не може врз товар на гарантот да изврши наплата 
на износите покриени со гаранција подолго од 
шест дена во еден месец, за тоа ќе го извести орга-
нот на управувањето на банката и извршниот совет 
на собранието на републиката, односно на собрани-
ето на автономната покраина. 

Член 44 
Сојузниот извршен совет ќе ги донесе прописите 

од член 19 став 1 на овој закон од рок од 15 дена 
од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Сојузниот секретар за финансии ќе ги донесе 
прописите од член 19 став 3, член 28 став 3 и член 
40 став 5 на овој закон во рок од 15 дена од денот, 
на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 45 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престануваат да важат одредбите на чл. 976 и 97в 
од Законот за банките и кредитните работи („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 12/65, 29/65, 4/66, 26/66, 
1/67, 17/67, 54/67, 26/68, 50/68, 13/69, 42/69, 55/69, 28/70, 
33/71 и 50/71). 

ѕ
 v Член 46 

Овој закон' влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

427. 

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 УТВРДУВА-
ЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ЗАЛИХИТЕ И НА ИСПРАВ-
КАТА НА ФИНАНСИСКИОТ РЕЗУЛТАТ ЗА ДЕ-
ЛОТ НА НЕНАПЛАТЕНОТО ПОБАРУВАЊЕ НАД 

ОДРЕДЕНОТО ВРЕМЕ 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за утврдување на вредноста на зали-
хите и на исправката на финансискиот резултат за 
делот на ненаплатено^ побарување над одреденото 
време, што го усвои Собранието на СФРЈ, на сед-
ницата на Сојузниот собор од 10 јуни 1975 година. 

ПР бр. 393 
10 јуни 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 ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ЗАЛИХИТЕ 
И НА ИСПРАВКАТА НА ФИНАНСИСКИОТ РЕЗУЛ-
ТАТ ЗА ДЕЛОТ НА НЕНАПЛАТЕНОТО ПОБАРУ-

ВАЊЕ НАД ОДРЕДЕНОТО ВРЕМЕ 

Член 1 
Во Законот за утврдување на залихите и на 

исправката на финансискиот резултат за делот на 
ненаплатено^ побарување над одреденото време 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/72,^40/73, 16/74 
и 66/74), во член 5а ста,в 4 зборовите: „за машини" 
се заменуваат со зборовите: „за машини и инста-
лации", на двете места, а зборот: „машината" се 
заменува со зборовите: „машината, односно инста-
лацијата". 

Член 2 
Ве член 7 став 1 зборовите: „од 60 дена'' се за-

менуваат со зборовите: „од 45 дена". 
По став I се додаваат три нови става, кои гла-

сат: 
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„По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, организацијата на здружениот труд од обла-
ста на трговијата е должна да изврши исправка на 
'финансискиот резултат за делот на ненаплатеното 
побарување од купувачите за кој од денот на испо-
ставувањето на фактурата до последниот дел на 
пресметковниот период поминало повеќе од 30 
дена. 

' Организацијата на здружениот труд при соста-
вувањето на завршната сметка е должна да извр-
ши исправка на финансискиот резултат во висо-
чина на целокупниот износ на ненаплатеното поба-
рување од купувачите за кој не постои писмена 
согласност од должникот. 

Организацијата на здружениот труд не врши 
исправка на финансискиот резултат за делот на 
ненаплатеното побарување од купувачите од ст. 1 
и 2 на овој член ако таквото побарување е покри-
ено со меница издадена од должникот, со авал на 
банката, чиј рок на втасаноста не е подолг од 90 
дена од денот на изоставувањето на фактурата, 
или ако таквото побарување е покриено со чек". 

Во досегашниот став 2 кој станува став 5 збо-
ровите: „став 1" се заменуваат со зборовите: „ст. 
1 и 2". 

Член 3 
Член 7а се брише. 

Член 4 
Во чл. 8 и 9 став 1 зборовите: „од 60 дена" се 

заменуваат со зборовите: „од 45 дена". 

Член 5 
Во член 11 став 1 зборот: „спецификација" се 

заменува со зборовите: „збирен преглед", а зборо-
вите: „од 60 дена" се заменуваат со зборовите: „од 
45 дена". 

Став 2 се- брише. 

Член 6 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

428. 

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 ЛИЧНИ-
ТЕ ДОХОДИ НА ФУШШИОНЕРИТЕ ШТО ГИ 
ИЗБИРА ИЛИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА 
СФРЈ И ЗА НАДОМЕСТИТЕ НА ЛИЧНИТЕ ДО-
ХОДИ НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА 

СФРЈ 

Се прогласува Законот за личните доходи на 
функционерите што ги избира или именува Собра-
нието на СФРЈ и за надоместите на личните дохо-
ди на делегатите во Собранието на СФРЈ, што го 
усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Со-
јузниот собор од 10 јуни 1975 година. 

ПР бр. 389 
10 јуни 1975 година 

Белград 

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

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ 
ШТО ГИ ИЗБИРА ИЛИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО 
НА СФРЈ И ЗА НАДОМЕСТИТЕ НА ЛИЧНИТЕ 
ДОХОДИ НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА 

СФРЈ 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Според одредбите на овој закон, а во согласност 

со Општествениот договор за основите и мерилата 
за утврдување на личните доходи и другите при-
мања на функционерите во федерацијата и на де-
легатите во Собранието на СФРЈ (во натамошниот 
текст: Општествениот договор), се определуваат 
личните доходи и другите примања на членовите на 
Претседателството на СФРЈ, на функционерите што 
ги избира Собранието на СФРЈ, на функционерите 
што ги именува Собранието на СФРЈ според листа-
та на именуваните функционери утврдена од пот-
писниците на Општествениот договор, и надоместите 
на личните доходи и другите примања на делегати-
те во Собранието на СФРЈ. 

Член 2 
Право на личен доход во месечен износ за вр-

шење на функцијата имаат членовите на Претсе-
дателството на СФРЈ, функционерите што ги. изби-
ра Собранието на СФРЈ и функционерите што ги 
именува Собранието на СФРЈ според листата на име-
нуваните функционери утврдена од потписниците на 
Општествениот договор (во натамошниот текст: 
функционерите). 

Член 3 
Претседателот на Републиката има право на 

личен доход во месечен износ за вршење на функ-
цијата и на надомест на трошоците за репрезента-
ција во износ што се утврдува со буџетот на феде-
ралната. 

Претседателот на Републиката има право на 
користење, без надомест, на резиденција и превозни 
средства во општествена сопственост што му се 
ставени на располагање. 

На личниот доход и на надоместите ' од овој 
член не-се плаќаат придонеси, даноци и други да-
вачки. 

Член 4 
Право на личен доход имаат членовите на Со-

ветот на федерацијата ако не остваруваат личен 
доход или надомест на личниот доход, или ако не 
примаат пензија. 

Член 5 
Делегатите во Собранието на СФРЈ ја вршат 

својата функција како општествена. 
Право на надомест на личниот доход имаат де«1 

легатите во Собранието на СФРЈ што, за деновите 
поминати на работа во соборот на Собранието на 
СФРЈ, работното тело на соборот и во заедничките 
работни тела на соборите, чиишто се членови, или 
вршат работи според одлука од тие тела, од нивните 
претседатели или од претседателот на Собранието на 
СФРЈ, не остваруваат "личен доход во организација 
на здружениот труд, друга организација, заедница 
или орган или не остваруваат приход од самостојна 
дејност. 

Административната комисија на Собранието на 
СФРЈ со свој акт го утврдува начинот на оствару-
вање на правото на надомест на личниот доход на 
делегатите во Собранието на СФРЈ во случаите од 
став 2 на овој член и износот на тој надомест. 

Во случаите и под условите определени со. овој 
закон, делегатите во Собранието на СФРЈ имаат 
право на надомест на личниот доход во постојан 
месечен износ. Ј 
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Право на надомест на личниот доход од став 
4 на овој член имаат делегатите во Сојузниот собор 
и делегатите во Соборот на републиките и покра-
ините, по предлог од републичкото односно покра-
ииското собрание, 

Член 6 
Функционерите, членовите на Советот на феде-

рацијата и делегатите во Собранието на СФРЈ од 
член 5 став 5 на овој закон имаат право и на дру-
гите примања утврдени со овој закон. 

Член 7 
Правата. утврдени со овој закон им припаѓаат 

на функционерите од денот на изборот односно 
именувањето до крајот на месецот во кој се разре-
шени од ф у н к ц и ј а т а , а на делегатите во Собранието 
на СФРЈ од денот на верификацијата на мандатот 
до крајот на месецот во кој им престанал делегат-
скиот мандат. 

Член 8 
Собранието на СФРЈ, по предлог од Админи-

стративната комисија на Собранието на СФРЈ, 
определува со своја одлука постојани заеднички 
работни тела и постојани тела на соборите на Со-
бранието на СФРЈ чиишто претседатели имаат пра-
во на личен доход. 

Член 9 
Личните доходи на функционерите што се из-

бираат од редот на делегатите се обезбедуваат 
од средствата на Собранието на СФРЈ, а на другите 
функционери —, од средствата за работа на органот 
во кој функционерите ја вршат функцијата. 

Член 10 
Правата што според важечките прописи се 

стекнуваат по основ на труд ги имаат функционе-
рите и делегатите што во Собранието на СФРЈ ос-
тваруваат надоме.ст на личниот доход според одред-
бите на овој закон. 

II. ЛИЧНИ ДОХОДИ 

а) Утврдување на личните доходи 

Член 11 
Функционерите од член 2 на овој закон оства-

руваат личен доход во месечен износ што се утвр-
дува на тој начин што просечно остварениот личен 
доход на вработените во стопанството на СФРЈ од 
претходното полугодие ќе се зголеми ,со коефици-
ентите : 

— за првата група функции од 4 до 4,5 
— за втората група функции од 3.5 до 4 
— за третата група функции од 3 до 3,5 
— за четврта.та група функции од 2,5 до 3. 
Административната комисија па Собранието на 

СФРЈ, врз основа на критериумите што се дадени 
во Општествениот договор, утврдува со своја одлу-
ка кои .функции спаѓаат во која од групите функ-
ции со соодветен коефициент од став 1 на овој член. 

Одлуката од став 2 на овој член се донесува по 
предлог на Комисијата за следење и применува-
ње на Општествениот договор, 

Член 12 
Месечниот износ на личниот доход на членови-

те на Советот на федерацијата се утврдува на тој 
начин што просечно остварениот личен доход на 
вработените во стопанСТВото на СФРЈ од претход-
ното полугодие ќе се зголеми со коефициентите од 
2,7 до 4,5. 

Претседателството на СФРЈ или телото овлас-
тено од него, го утврдува месечниот износ на лич-
ниот доход на членовите на Советот н а федераци-

јата, земајќи го предвид личниот доход пред изборот 
и функциите што ги вршеле. 

Член 13 
Надоместите на личните доходи на делегатите 

Во Собранието на СФРЈ од член 5 став 4 на овој 
закон се утврдуваат бо износ на-^просечниот личен 
доход остварен за последните 12 месеци, односно за 
последните 6 месеци ако усогласувањето на личните 
доходи се врши двапати годишно, сметајќи од Ме-
сецот во кој е започнато остварувањето на надо-
местот на личниот доход ве Собранието на СФРЈ. 

Член 14 
Решение за месечниот износ на личниот доход 

на функционерите, односно за месечниот износ на 
надоместот на личниот доход на делегатите во Со-
бранието на СФРЈ, донесува Административната 
комисија на Собранието на СФРЈ, а за членовите на 
Претседателството на СФРЈ и за членовите на Со-
ветот на федерацијата — Претседателството на 
СФРЈ или телото овластено од него, 

Член 15 
Личниот доход според одредбите на чл. 11 и 12 

од овој закон се зголемува на име работно искуство 
изразено во признаениот пензиски стаж и тоа: 

— од 5 до 10 години стаж за 30/о 
— над 10 до 15 години стаж за 5% 
— над 15 до 20 години стаж за 7% 
— над 20 до 25 години стаж за 9% 
— над 25 до 30 години стаж за 11% 
— над 30 до 35 години стаж за 13% 
— над 35 години стаж за 15%. 
На делегат во Собранието на СФРЈ што го 

остварува правото на надомест на личниот доход 
во постојан месечен износ (член 5 став 4 и член 13), 
тој надомест му се зголемува на име работно иску-
ство изразено во признаениот пензиски стаж, ако 
во текот на траењето на мандатот во Собранието на 
СФРЈ ги исполни условите за зголемување по тој 
основ. 

Процентот од став 1 на овој член им се зголе-
мува за 2% на жените — изборни или именувани 
функционери што имаат над 25 години стаж. 

б) Усогласување на личните доходи 

Член 16 
Личните доходи на функционерите и надомести-

те на личните доходи на делегатите' во Собранието 
на СФРЈ се усогласуваат според просечниот пораст 
на личните доходи на вработените во стопанството 
на СФРЈ и просечниот пораст на продуктивноста во 
стопанството во претходното полугодие, врз основа 
на службените податоци на надлежниот орган за 
статистика. 

Одлука за усогласување на личните доходи од-
носно надоместите на личните доходи од став 1 на 
овој член донесува Административната комисија на 
Собранието на СФРЈ, а за членовите на Претседа-
телството на СФРЈ и за членовите на Советот на 
федерацијата — Претседателството на СФРЈ или 
телото овластено од него. 

Одлуките од став 2 на овој член се донесуваат 
по предлог на Комисијата за следење и применува-
ње на Општествениот договор. 

Член 17 
На функционерот што остварува личен доход 

во друга организација, односно орган, му припаѓа 
надомест за вршење на функцијата во износ до 
40% од износот на личниот доход утврден за функ-
цијата што ја врши. 
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Делот од личниот доход од став 1 на овој член, 
заедно со износот на личниот доход што го прима 
функционерот на ,своето постојано работно место, 
не може да биде поголем од износот на личниот до-
ход определен за функцијата што ја врши. 

III. ДРУГИ ПРИМАЊА 

Член 18 
Месечен надомест на трошоците во паушален 

износ им припаѓа на делегатите во Собранието на 
СФРЈ, членовите на Претседателството на СФРЈ, и . 
на членовите на Сојузниот извршен совет во висо-
чина до 5 дневници, со тоа што не им припаѓа 
дневница при одење во републиката или автономна-
та покраина чиишто се претставници. 

Административната комисија на Собранието на 
СФРЈ го утврдува износот на надоместот од став 1 
на овој член за делегатите во Собранието на СФРЈ 
и за членовите на Сојузниот извршен совет, а за 
членовите на Претседателството на СФРЈ .— Прет-
седателството на СФРЈ или телото овластено од 
него. 

Член 19 
Функционерот има право на дневница за дено-

вите што ги поминал . вршејќи службени работи 
надвор од местото на вработувањето. 

Делегатот во Собранието на СФРЈ има право на 
дневница за деновите поминати надвор од местото 
на живеење поради учество во работата на соборот 
на Собранието на СФРЈ, работното тело на соборот 
и заедничките работни тела на Соборите, чијшто е 
член, или поради вршење на работи според одлука 
од тие тела, од нивните претседатели или од прет-
седателот на Собранието на СФРЈ. 

Административната комисија на Собранието на 
СФРЈ го утврдува износот на дневницата од ст. 1 
и 2 на овој член што не може да биде поголема од 
10% од просечно остварениот личен доход на вра-
ботените во стопанството на СФРЈ од претходното 
полугодие, а ако посебно се признаваат трошоците 
за ноќевање — дневницата се намалува за 30%. 

Функционерите и дел,егатите во Собранието на 
СФРЈ имаат право на дневници за службено пату-
вање во странство според прописите што ги донесу-
ва Сојузниот извршен совет. 

Член 20 
Собранието на СФРЈ им обезбедува на делега-

тите во Собранието на СФРЈ и на членовите на 
Сојузниот извршен совет бесплатен превоз во же-
лезничкиот, поморскиот, речниот и друмскиот соо-
браќај во земјата, во сите правци и за неограничен 
број патувања. 

Делегатот во Собранието на СФРЈ има право на 
надомест за користење на авион и кола за спиење 
на железницата при доаѓање на седници на соборот 
на Собранието на СФРЈ, на работното тело на со-
борот и заедничките работни тела на соборите, чиј-
што е член, и при враќање, при патување преземено 
заради вршење на службени работи според одлука 
од тие тела, од нивните претседатели или од 
претседателот на Собранието на СФРЈ, како и 
при одење во места на територијата на својата ре-
публика, односно автономна покраина со цел за 
вршење на делегатската функција; и враќање до 
своето постојано место на живеење. 

Членот на Сојузниот извршен совет, кога врши 
службени работи, има право на надоместот од став 
2 на овој член. 

Член 21 
Делегатот во Собранието на СФРЈ има право на 

надомест за користење на автомобил во лична соп-
ственост за службени цели. 

Административната комисија на Собранието на 
СФРЈ со своја одлука поблиску ги определува ус-
ловите за користење и начинот на остварување ца 
ова право. 

Член 22 
На функционерот што во Белград нема семеен 

стан му припаѓа месечен надомест на трошоците 
поради одвоен живот од семејството, што не може 
да биде поголем од износот на просечно остварениот 
личен доход на вработените во стопанството на 
СФРЈ во претходното полугодие. 

Административната комисија на Собранието на 
СФРЈ ги пропишува со своја одлука условите за 
користење на правото на надомест на трошоците и 
износот на надоместот од став 1 на овој член. 

Член 23 
На претседателот на Собранието на СФРЈ и на 

претседателот на Сојузниот извршен совет, за време 
на вршењето на овие функции, им се обезбедува 
без надомест користење на стан што им одговара 
на нивната функција. 

Член 24 
На функционерот му припаѓа надомест на тро-

шоците за селидба од местото на живеење во мес-
тово во кое ја врши функцијата, а по престанување 
на функцијата — до местото во кое ќе се пресели. 

Надоместот за селидбени трошци од став 1 на 
овој член се исплатува според сметката на превоз-
никот и паѓа врз товар на органот во кој функцио-
нерот ја врши функцијата. 

На "функционерот, при селидба, освен надомес-
тот за селидбените трошоци му припаѓа и надомест 
во износ на едномесечен личен доход. 

Член 25 
На функционерот што остварува личен доход и 

на делегатот што остварува надомест на личниот 
доход во Собранието на СФРЈ, им припаѓа надомест 
за користење на годишен одмор во износ од 60% од 
просечно остварениот личен доход на вработените 
во стопанството на СФРЈ во претходната година. 

Административната комисија "на Собранието на 
СФРЈ го утврдува износот на надоместот од став 1 
на овој член. 

Член 26 
Во'случај на остварување право на пензија, 

функционерот што остварува личен доход и деле-
гатот што остварува надомест на личниот доход во 
Собранието на СФРЈ имаат право на надомест во из-
нос на тримесечен личен доход односно надомест 
на личниот доход. 

Член 27 
Во случај на смрт на функционер што оствару-

ва личен доход односно на делегат што остварува 
надомест на личниот доход во Собранието на. СФРЈ, 
лицето што го погребало умрениот има право, на 
име трошоци -за погребот, на надомест во износ на 
двомесечен личен доход, односно надомест на лич-
ниот доход на умрениот. 

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 28 
Одредбите на овој закон се применуваат и врз' 

поранешните сојузни пратеници и функционери на 
, кои им престанала функцијата, а, кои го остварува-

ат правото во Собранието на СФРЈ според Законот 
за работата и правата на сојузните пратеници и 
функционери на кои им престанала функцијата. 
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Член' 29 
Делегатите што остваруваат надомест на лич-

ниот доход во Собранието на СФРЈ и сојузните 
пратеници и функционери на кои им престанала 
функцијата, а кои го остваруваат правото според 
Законот за работата и правата на сојузните прате-
ници и функционери на кои им престанала функ-
цијата, имаат право на надомест на личниот доход, 
односно на личен доход во износот што го примале 
до денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Надоместот на личниот доход односно личниот 
доход од став 1 на овој член се усогласува за пр-
вото полугодие на 1975 година според просечниот по-
раст на личните доходи на рработените во стопан-
ството на СФРЈ и просечниот пораст на животните 
трошоци во второто полугодие на 1974 година, а по-
натаму се врши според одредбите на член 16 од 
овој закон. 

Член 30 
Одредбите на овој закон што се однесуваат на 

утврдувањето на личните доходи на функционерите 
од член 11 на овој закон и на утврдувањето на на-
доместите на личните доходи на делегатите во Со-
бранието на СФРЈ се применуваат од 1 јануари 
1975 година. 

Одредбите на овој закон за усогласувањето на 
личните доходи на функционерите и за усогласува-
њето на надоместите на личните доходи на делега-
тите во Собранието на СФРЈ според член 16 на овој 
закон се применуваат од 1 јули' 1975 година. 

Другите одредби на овој закон се применуваат 
од денот на неговото влегување во сила. 

Член 31 
Со денот на влегувањето на сила на овој закон -

престануваат да важат: 
— Законот за надоместоците на личните доходи 

на сојузните пратеници и функционери („Службен 
лист на СФРЈ" бр. 64/73); 

— Одлуката за најнискиот износ на надоместо-
кот на личните доходи на функционерите што ги 
избира или ги именува Собранието на СФРЈ 
(Службен лист на СФРЈ" бр. 39/74); 

— Одлуката за најнискиот износ на надоместо-
кот на личниот доход на делегатите во Собранието 
на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ" бр. 39/74); -

— Одлуката за телата на Сојузната скупштина 
и нејзините собори чии претседатели имаат право 
на надоместок на личниот доход („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 50/69 и 25/72). 

Член 32 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

429. 

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 10 јуни 1975 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА 
НА СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ НА 
ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ ЗА 1972 ГОДИНА 

Се одобрува Завршната сметка на Сојузната 
дирекција за резерви' на индустриски производи за 
1972 година, што е усвоена на единаесеттата седница 

на Надворешниот совет на Сојузната дирекција за 
резерви на индустриски производи од 26 јуни 1973 
година. 

Собрание на СФРЈ 

Ас бр. 187 
10 јуни 1975 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, с. р. 

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

430. 

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 10 јуни 1975 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА 
НА СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ НА 
ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ ЗА 1973 ГОДИНА 

Се одобрува Завршната сметка на Сојузната ди-
рекција за резерви на индустриски производи за 
1973 година, што е усвоена на четиринаесетата сед-
ница на Надворешниот совет на Сојузната дирек-
ција за резерви на индустриски производи од 27 
март 1974 година. 

Собрание на СФРЈ 

" 'АС бр. 164 
10 јуни 1975 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, с. р. 

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

431. 

Врз основ на член 24 од Законот за сојузната 
стоковни резерви („Службен лист на СФРЈ", бр. 
14/75), на предлог од сојузниот секретар за пазар 
и цени, а по прибавено мислење од Стопанската ко-
мора на Југославија, Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОГРАМАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕД-
СТВАТА ЗА ИЗГРАДБА НА СКЛАДИШТЕН ПРО-
СТОР ВО 1975 ГОДИНА ЗА СМЕСТУВАЊЕ И ЧУ-
ВАЊЕ НА СОЈУЗНИТЕ СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ НА 

ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ 

1. Од средствата предвидени со Финансискиот 
план на Сојузнита дирекција за резерви на пре-
хранбени производи за. 1975 година' за изградба; 



Петок, 13 јуни 1975 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број' 3(К — Страна 919 

на складиштен .простор во износот од 530,000.000 ди-
нари, Сојузната дирекција за резерви на прехрам-
бени "производи може да употреби, и тоа: 

1) износ од 200,000.000 динари — за учество во 
кредитирањето на изградбата "на складови од посе-
бен интерес, од што 120,000.000 динари за учество 
во кредитирањето на изградбата на силоси и други 
складови за сместуваше и чување на жита, а 
80,000.000 динари за учество во кредитирањето на 
изградбата на ладилници w други разладни мага-
цини за сместување и чување на месо,, маснотии и 
други земјоделско-прехранбени производи; 

2) износ од 330,000.000 динари — за учество во 
кредитирањето на изградбата на складови, од што 
260,000.000 динари за учество во кредитирањето на 
изградбата на силоси и други складови за сместу-
вање и чување на жита, а 70,000.000 динари за уче-
ство во кредитирањето на изградбата на ладилни-
ци, разладни магацини и други складови за сместу-
вање и чување на месо, маснотии и други земјо-
делскотпрехранбени производи. 

2. Средствата од точка 1 на оваа одлука, Сојуз-
ната дирекција за резерви на прехранбени произ-
води ќе ги пласира преку банката што ќе понуди 
најповолни услови. Со договорот склучен помеѓу 
избраната банка и Дирекцијата ќе се определат, 
согласно со условите што ги понудила банката, по-
крај другите, и условите за учество на банката во 
кредитирањето на изградбата на објектите од точка 
1 на оваа ,одлука, како и општите услови под кои 
банката ќе им одобрува на инвеститорите кредити 
од тие средства. 

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

Е. п. бр. 432 
15 мај 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен еовет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

432. 

Врз основа на член 17 од Законот за утврдува-
ње и пресметување на вкупниот приход и доход во 
основните организации на здружениот труд („Сл-
ужбен лист на СФРЈ", бр. 71/72 и 22/75), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА ДЕЛОТ ОД 
ДОХОДОТ ДА ОСНОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА 
ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД СОДРЖАН ВО ФАКТУРИ-
РАНАТА, А НЕНАПЛАТЕНАТА РЕАЛИЗАЦИЈА 
ШТО НЕ МОЖЕ ДА СЕ ОДАНОЧУВА ВО 1975 

ГОДИНА 

1..Вкупниот приход на основната организација 
На здружениот труд утврден врз основа на факту-
рираната реализација претставува износот искажан 
под редниот број 33 од образецот Деловен резултат 
во текот на годината, односно износот искажан под 
редниот број 33 од образецот Биланс на успехот, 
што се составен дел на Законот за книговодството 
на организациите на здружениот труд („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 48/68, .56/69 и 71/72). 

- 2. Делот на вкупниот приход содржан во нева-
ил атената реализација го сочинуваат износите на 
побарувањата во тековната година, намалени за из-

носот на данокот на промет, поленов на вкупниот 
приход, искажани на следните конта од Основниот 
контен план што е составен дел на Законот за кни-
говодството на организациите на здружениот труд: 

1) 103 — Чекови, меници, акцептни налози и 
други инструменти на плаќање; 

2) 120 — Купувачи во, земјата; 
3) 121 — Купувачи во странство;' 
4) 125 - Други побарувања од деловни односи; 
5) 126 — Побарувања над законскиот рок; 
6) 128 — Сомнителни и спорни побарувања од 

деловни односи: 
7) 160 — Интерни купувачи во земјата; 
8) 165 — Интерни купувачи во странство. 

Побарувањата искажани на конто 126 — Побару-
вања, над законскиот рок. се намалуваат за износи-
те искажани на контото 127 - Исправка на вред-
носта на побарувањата над законскиот рок, а поба-
рувањата искажани на контото 128 — Сомнителни и 
спорни побарувања од деловни односи, се намалу-
ваат за износите искажани на контото 129 — Ис-, 
правка на вредноста на сомнителните и спорните 
побарувања. 

3. Делот на доходот содржан во Фактурираната, 
а ненаплатен реализација се утврдува со мно-
жење на износот искажан под редниот број 17 од 
образецот Деловен резултат во текот на годината, 
односно износот искажан под редниот број 17 од об-
разецот Биланс на успехот, со процентот што се до-
бива со делење на износот од точка 2 на оваа одлу-
ка со износот од точка 1 на оваа одлука. 

Пресметување на делот на доходот на основната 
организација на здружениот труд содржан во фак-
турираната а ненаплатената реализација што не 
може да се оданочува во 1975 година, се врши на 
образецот Пресметка за уплата на данокот и на 
другите законски обврски, од доходот за периодот 
од 1 јануари до 1975 година, што е отпе-
чатен кон оваа одлука и е нејзин составен дел. 

4. Како даноци од доходот се подразбираат да-
ноците и другите законски обврски, што основната 
организација на здружениот труд ги плаќа од 
доходот во корист на општествено-политичките за-
едници и нивните фондови, органите и организаци-
ите, искажани под ред. бр. 42 до 45 од образецот 
Деловен резултат во текот на годината, односно од 
образецот Биланс на успехот, освен придонесот за 
потребите на самоуправните интересни заедници од 
точ. 22 до 33 на Наредбата за уплатување на при-
ходите на општествено-политичките заедници, са-
моуправните интересни заедници и фондовите 
(„Служебн лист на СФРЈ", бр. 66/74). 

5. Даноците и другите законски обврски од 
точка 4 на оваа одлука, пресметани според прописи-
те на општествено-политичките заедници основната 
организација на здружениот труд ги плаќа нама-
лени за процентот утврден според одредбата на точ-
ка 3 од оваа одлука, 

Како пресметани даноци и други законски об-
врски во смисла на член 17 од Законот за утврдуг 
вање и пресметување на вкупниот приход и доход 
во основните организации на здружениот труд, што 
се искажуваат во завршната сметка, се подразби-
раат'даноците и другите законски обврски искажа-
ни во колона 5 оддел II од образецот Пресметка за 
уплата' на данокот и на другите законски обврски 
од доходот за периодот од 1 јануари до -
1975 година. 

6. Основната организација на'здружениот труд 
ji поднесува на Службата на општественото книго-
водство пресметка за уплата на данокот и на дру-
гите законски обврски од доходот на образецот од 
точка 3 став 2 на оваа одлука истовремено со под-
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негувањето на периодичната пресметка, односно на 
завршната сметка. 

7. Оваа одлука се применува и врз банките и 
осигурителните организации, со тоа што износите за 
пресметување на данокот и на другите законски 
обврски тие ги земаат од образецот Биланс, односно 
од соодветните конта од основните контни планови, 
пропишани за банките и за осигурителните органи-
зации. ' . 

8. Службата на општественото книговодство ќе 
го приспособи образецот од точка 3 став 2 на оваа 
одлука з'а потребите на механографската обработка. 

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

Е. п. бр. 433 
5 јуни 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 
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433. 

Врз основа на член 37 став 1, чл. 376 и 37д став 
1 и член 37ѓ од Законот за прометот на стоки и ус-
луги 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 ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ 
НА СТОКИТЕ ЧИЈ ИЗВОЗ И УВОЗ Е РЕГУЛИРАН 

1. Во Одлуката ;за определување на стоките чиј 
извоз и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 52/74, 53/74, 1/75, 10/75, 15/75, 18/75 и 21/75), во 
Списокот на стоките за кои се утврдуваат условите 
за извоз и увоз, што е составен дел на таа одлука, 
во колона 4 се вршат следните измени: 

84.06 

84.17 

84.26 

11.07 Слад, пржен или не: 
1) Пржен ДЛ РК 
2) Друг ' ДЛ РК 

19.03 Теста за храна (макарони, 
шпагети и слични произ-
води) ДЛ Д 

22.03 Пиво: 
1) Во шишиња и лименки ДЛ Д 
2) Друго: 

а) во буриња и цистер-
ни ДЛ Д 

б) друго ДЛ ' Д 
28.03 Јаглерод (вклучувајќи и 

јаглени саѓи): 
» 1) Јаглерод, вклучувајќи 

и високоактивни, ' ак-
тивни и полуактивни 
јаглени саѓи од антра-
цен и од ацетилен и са-
ѓи од чад: . 
б) активни саѓи ДЛ ЛБ 

28.42 Карбонати и перкарбона-
ти, трговски амониум кар-
бонат кој содржи амониум 
карбамат: 
2) Друго: 

а) карбонати: 
8) други: 

а) натриум бикарбо-
нат ДЛ ЛБ 

66.01 Чадори и сонцобрани 
(вклучувајќи ги и басту-
ните-чадори, чадорите ш а -

' тори и градинарските и 
слични чадори): 
1) Чадори и сонцобрани: 

а) од свила: 
1) чадори ДЛ ДК 85.14 

'2) сонцобрани ДЛ Д1С 

84.30 

б) од синтетички влак-
на: 
1) чадори ДЛ ДК 
2) сонцобрани ДЛ ДК 

в) од вештачки влакна: 
1) чадори ДЛ ДК 
2) сонцобрани ДЛ ДК 

г) од друг текстилен 
материјал: 
1) чадори ДЛ ДК 
2) сонцобрани ДЛ ДК 

2) Друго ДЛ ДК 
Мотори со внатрешно со-
горување, клипни: 
5) За моторни шински во-

зила ДЛ Д 
Машини, уреди и слична 
лабораториска опрема, 
електрично загревани или 
не, за обработка на мате-
ријали со менување на 
температурата, како што 
се: греење, готвење, прже-
ње. дестилација, пречис- . 
тување, стерилизација, 
пастеризација, парење, су-
шење, евапоризација, ва-
лоризација, кондензација 
или разладување, освен 
машини или уреди за до-
маќинство; грејачи за во-
да и грејачи за бањи, пе-
ел ектрични: 
1) Машини и уреди (освен 

оние од точка 2 на овој 
тарифен број): 
г) за парење и сушење: 

2) друго ДЛ ДК 
з) машини за фермен-

тација, одржување и 
вештачко стареење ДЛ ДК 

Машини за млекарството 
(вклучувајќи и машини за 
молзење): 
3) Машини за изработка 

на сирење, путер и 
слични производи ' ДЛ ДК 

Машини што4" не спаѓаат 
во други тарифни броеви 
од оваа глава, што се упо-
требуваат во следните ин-
дустрии на храна или пи-
јачки: лекарската, слатт 
карската, за изработка на 
чоколадни производи, ма-
карони, равиоли или слич-
ни производи, од жита за 
храна, за изработка на 
преработки од месо, риба, 
овошје и зеленчук (вклу-
чувајќи и машини за се-
чење и режење); за про-
изводство на шеќер и пи-
во: 
6) Машини и уреди за 

преработка на зелен-
чук, освен сушилници ДЛ ДК 

Микрофони и постаменти 
за Микрофони; звучници; 



Страна 922 - Број -30 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 13 јуни 1975 

434. 

аудиофреквентии елек-
' трични зајакнувачи: 

4) Зајакнувачи — ниско-
фреквентни ДЛ Д 

86.08 Контенери специјално 
конструирани и опремени 
за превоз со еден или со 
повеќе видови превозни 
средства: 
4) За превоз на радиоак-

тивен материи ДЛ Д 
6) Друго ДЛ Д 

87.01 Трактори (освен оние од 
тар. број 87.07) со уреди за 
дигање и спуштање на то-
вари, со чекрци и сл. или 
не: 
1) Трактори освен оние од 

точка. 2 на овој тари-
фен број: 
а) трактори над 300 КЅ: 

1) трактори на тр-
кала ДЛ Д 

б) други 'трактори на 
тркала:" 
2) двоосни тракто-

ри: 
б) над 120 КЅ ДЛ Д 

92.11 Грамофони, диктафони и -" 
други апарати за снимање 
и репродукција на звук,, . 
вклучувајќи и направи за 
вртење на плочи и ленти, 
со или без звучни глави; 
телевизиски апарати за 
снимање и репродукција 
на слика и звук, магнетс-
ки: . -
1) Грамофони ДЛ Д 
2) Магнетофони ДЛ Д 

'98.03 Пенкала и моливи (вклу-
чувајќи и пенкала и мо-
ливи со топчиња) и други 
перца, држалки за перца, 
држалки за моливи ' и 
слични држалки и пате-
нт-но диви; делови и опре-
ма за нив, освен од тар. 
број 98.04 или 98.05: 
1) Пенкало ДЛ ЛБ 
3) Хемиски моливи ДЛ Д". 

2. Оваа одлука ќе се применува на работите што 
ќе се склучат и ќе ^ се пријават на банката од де-

нот на влегувањето во сила на оваа одлука. 
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е, п. бр. 434 
'5 јуни 1975 година 

Белград 

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 ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА НА 
ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗОТ НА СУРОВИНИ И ДРУ-
ГИ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА I ПО-

ЛУГОДИЕ НА 1975 ГОДИНА 

1. Во Одлукат-а за утврдување на глобалната 
девизна квота за плаќање на увозот на суровини и 
други репродукциони материјали за I полугодие на 
1975 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 60/74) во 
точка 1 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 

„На организациите на здружениот труд на кои 
не им биле утврдени средствата на глобалната де-

в и з н а квота за 1974 година, за плаќање на увозот 
на суровини и други репродукциони материјали за 
првото полугодие на 1975 година им се утврдува гло-
балната девизна квота во височина од 50в/о од изно-
сот и видот на девизете што во 1974 година ги ис-
користиле за плаќање на увозот на суровини и дру-
ги репродукциони материјали врз основа на реше-
нието на Сојузниот секретаријат за надворешна 
трговија за утврдување на глобалната девизна кво-
та за 1973 година." 

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

Е. п. бр. 435 
5 јуни 1975 година 

Белград 
Сојузен извршен савет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

435. 

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ ЗА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА И ЗА 
НАЧИНОТ ЗА ИЗРАБОТКА НА БИЛАНСОТ НА 
ПЛАНИРАНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ОПШТАТА И ЗА-
ЕДНИЧКАТА ПОТРОШУВАЧКА И ЗА ИЗВЕШТА-

ЈОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО НА ТОЈ БИЛАНС 

Член 1 „ , 
Заради обезбедување на податоци потребни за 

утврдување и спроведување на политиката во обла-
ста на општата и заедничката цротрошувачка, над-
лежниот орган на општеетвено-политичката заед-
ница, самоуправната интересна заедница и на фон-
дот води евиденција за движењето на средства-
та - (за остварувањето на приходите и расходите) за 
општата и заедничката потрошувачка на начинот 
определен со овој правилник. 

Евиденцијата за движењето на средствата за 
општата и заедничката потрошувачка да водат над-
лежните органи на општествено-политичките заед-
ници, на самоуправните интересни заедници и на 
фондовите, на Сметките за водење на евиденцијата 
на средствата за општата и заедничката потрошу-
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Вкупно планираните средства и нивното корис-
тење се искажуваат во билансот од став 1 на овој 
член и по тримесечја. 

Член 7 
Општествено-политичките заедници, самоуправ-

ните интересни заедници и фондовите, составуваат 
биланси на планираните средства за општата и за-
едничката потрошувачка напоредно со донесување-
то на финансискиот план на самоуправната интере-
сна заедница и на буџетот на општествено-полити-
чката заедница, односно напоредно со донесувањето 
на документите за политиката на економскиот и со-
цијалниот развој за наредната година. 

Билансите од став 1.на овој член се доставуваат 
до органот надлежен за работите на финансиите на 
општествено-политичката заедница по донесување-
то од страна на собранието на општествено-полити-
чката заедница, собранието на самоуправната инте-
ресна заедница, односно надлежниот самоуправен 
орган, а најдоцна до 31 март на годината за која 
се донесуваат тие биланси. 

ванка, што се отпечатени кон ОВОЈ правилник и се 
негов составен дел. 

Член 2 
Со цел за планско насочување и следење на 

средствата за општата и. заедничката потрошувачка 
во согласност со политиката на општествено-еко-
номскиот развој, а заради увид во обврските на ор-
ганизациите на здружениот труд, на работните луѓе 
и на граѓаните спрема општествено-политичките за-
едници, самоуправните интересни заедници и фон-
довите и заради увид во обемот и структурата на 
користењето на тие средства општествено-политич-
ките заедници, самоуправните интересни заедници и 
фондовите составуваат биланс на планираните сред-
ства за општата и заедничката-потрошувачка и из-
вештај за извршувањето на билансот на планира-
ните средства за општата и заедничката потрошу-
вачка. 

Член 3 
Како општа потрошувачка, во смисла на овој 

правилник, се подразбираат средствата за задово-
лување на општествените потреби што се финанси-
раат преку буџетите и фондовите на општествено-
-политичките заедници. 

Како заедничка потрошувачка, во смисла на 
овој правилник, се подразбираат средствата за за-
доволување на заедничките потреби во општестве-
ните дејности што се финансираат по пат на само-
управните интересни заедници од областа на школ-
CIBOTO, здравството, детскиот додаток, детската за-
штита, пензиското и инвалидското оси-гурување, со-
цијалната заштита, културата, физичката култура, 
научниот труд, вработувањето и сл. 

Член 4 
Општествено-политичките заедници напоредно 

со донесувањето на документи за политиката на 
економскиот и социјалниот развој, ги утврдуваат 
основните елементи за изработка на билансите на 
планираните средства за општа.та и заедничката 
потрошувачка, до 30 ноември тековната година за 
следната година. 

Основните елементи за изработка на билансите 
на планираните средства за општата и заедничката 
потрошувачка, се утврдуваат во согласност со соод-
ветните програми и планови на организациите на 
здружениот труд и со политиката на економскиот и 
социјалниот развој. 

Заради изработка на основните елементи за би-
лансот на планираните средства за општата и заед-
ничката потрошувачка според став 1 на овој член, 
надлежниот'орган на општествено-политичката за-
едница може да бара од корисникот на средствата 
податоци што ќе ги користи при изработката на тој 
биланс. 

Член 5 
Општествено-политичките заедници, самоуправ-

ните интересни заедници и фондовите составуваат 
биланси на планираните средства за општата и за-
едничката потрошувачка врз основа на податоците 
од евиденцијата од член 1 на овој правилник, пода-
тоците од своите завршни сметки и периодичните 
пресметки за изминатиот период и инструментите 
на финансирањето усогласени со утврдената поли-
тика за општата и заедничката потрошувачка и ос-
новните елементи за изработка на билансите на 
планираните средства за општата и заедничката 
потрошувачка од член 4 на овој правилни,к. 

Член 6 
Билансите на планираните средства за општата 

и заедничката потрошувачка се составуваат за пе-
риод од една година и содржат податоци за прихо-
дите според изворите и за распоредот на средствата 
според основните намени на потрошувачката, со кои 
врз основа на важечките прописи, општествените 
договори и самоуправните спогодби ќе располагаат 
корисниците на средствата за општата и заеднич-
ката потрошувачка, 

Член 8 
Врз "основа на билансите на планираните сред-

ства за општата и заедничката потрошувачка, опш-
тините, автономните покраини и републиките сос-
тавуваат сводни биланси на планираните средства 
за општата и заедничката потрошувачка најдоцна 
до 15 април на годината за која се донесуваат тие 
биланси. 

Сводните биланси на планираните средства од 
став 1 на овој член се составуваат за општествено-
-политичката заедница како целина, и тоа: според 
видовите на корисниците на средствата од член 3» 
на овој прав-илник, според областите на потрошува-
чката (општата и заедничката) и з(гирно за вкуп-
ната општа заедничка потрошувачка. 

Член 9 
Општествено-политичките заедници, самоуправ-

ните интересни заедници и фондовите чија дејност 
се простира на територијата на повеќе општини 
билансите на планираните средства за општата и 
заедничката потрошувачка ги доставуваат до ре-
публичкиот односно покраинскот орган надлежен 
за работите на финансиите. 

Член 10 
Билансот на планираните средства за општата 

и заедничката потрошувачка се составува на Обра-
зецот БПС што, заедно со упатството за составува-
ње, е отпечатен кон овој правилник и е негов сос-
тавен дел. 

Член 11 
Заради следење на извршувањето на билансот 

на планираните средства за општата и заедничката 
потрошувача надлежниот орган на општествено"? 
^-политичката заедница, самоуправната интересна 
заедница и фондот е должен да составува извештај 
за извршувањето на тој биланс (член 2). 

Извештајот од став 1 на овој член се составува 
по тримесечјата кумулативно врз основа на дода-
тоците од евиденцијата што се води на сметките од 
член 1 на овој правилник. 

Член 12 
Извештајот за извршувањето на билансот на 

планираните средства за општата и заедничката 
потрошувачка надлежни орган 'на општествено-
-политичката заедница, самоуправната интересна 
заедница и фондот го доставува до организа-
ционата единица на Службата на општественото 
книговодство кај која се води нивната жиро-сметка,, 
и тоа во рок од 15 дена од денот на истекот на 
периодот за кој се поднесува тој извештај. 
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Член 13 
Извештајот за извршувањето на билансот на 

планираните средства за општата и заедничката 
потрошувачка се составува на Образецот БИС што, 
заедно со упатството за составување е отпечатен кон 
овој правилник и -е негов составен дел. 

Член 14 
Службата на општественото книговодство врши 

контрола на податоците и збирна обработка на при-
мените извештаи за извршувањето на билансот на 
планираните средства за општата и заедничката 
потрошувачка и обработените податоци, во вид на 
сводни биланси на извршувањето на средствата за 
општата и заедничката потрошувачка, на начинот 
од член 8 став 2 од овој правилник ги доставува 
на користење до општествено-политичките заедни-
ци и до другите заинтересирани органи организа-
ции, и тоа во рок од 30 дена од денот на истекот 
на периодот на кој се однесуваат тие извештаи. 

Член 15 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престануваат да важат Правилникот за на-
чинот за водење евиденција и за обезбедување по-
датоци за движењето на средствата во областа на 
општата, заедничката и друга потрошувачка ^,Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 71/73 и Правилникот за 
основните податоци и за начинот на изработката 
на билансот на планираните средства за општа, 
заедничка и друга потрошувачка и за извештајот 
за извршувањето на тој биланс („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 49/74). 

Член 16 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 6-6488/1 
26 мај 1975 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Момчило Демовиќ, с. р. 

С М Е Т К И 
ЗА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА НА СРЕДСТВАТА ЗА 
ОПШТАТА И ЗАЕДНИЧКАТА ПОТРОШУВАЧКА 

I. ПРИХОДИ 

1. Изворни приходи 

01 Данок на доход и данок од личните доходи 
01.1 Данок на доход ' 
01.2 Данок од личниот доход од работен однос 
01.3 Данок од личниот доход од земјоделска деј-

ност 
01.4 Данок од личниот доход од самостојно врше-

ње ка дејност 
01.5 Другк даноци од личниот доход и од доходот 
02 Данок на промет и данок на имот и на при-

ходи од имот 
02.1 Основен данок на промет на производи 
02:2 Посебен републички, односно покраински да-

нок на промет на производи и на надомести 
за услуги 

02.3 Посебен општински данок на промет на про-
изводи и на надомести за услуги" 

02.4 Данок на промет на недвижности и права 
02.5 Други даноци 

(03 Такси 
03.1 Административни такси 
03.2, Комунални тажен 
03,3 Судски такси 
04 Царини 
04.1 Царини, посебни царински давачки к такси 
05 Приходи според посебни прописи 
05.1 Надомести 
05.2 Други приходи според посебни прописи 
06 Други изворни приходи 
06.1 Приходи на органите на управата и други 

приходи 
07" Придонеси од доходот и од личниот ,доход 
07.1 Придонес од доходот ^ 
07.2 Придонес од личниот доход од работен однос 
07.3 Придонес од личниот доход од земјоделска 

дејност 
07.4 Придонес од личниот доход Т)Д самостојно вр-

шење на дејност 
07.5 Други придонеси од личниот доход и од до-

ходот 

2. Дополнителни средства 

08 Средства примени од други корисници 
08.1 Од буџетот на опш тес тв ене -по ли тичк ат а заед-

ница 
08.2 Од самоуправната интересна заедница 
08.3 Од фондовите 

3. Други средства 

09 Кредити и ослободени средства 
09.1 Средства на кредитите 
09.2 Ослободени средства 
09.3 Користени позајмици 

П. РАСХОДИ 

10 Средства пренесени на други корисници 
10.1 На буџетите на општествено-политичките за-

едници 
10.2 На самоуправните интересни заедници 
10.3 На фондовите и на други корисници 
11 Користење на сред станата за финансирање 

на тековните потреби 
11.1 Непосредни исплати за тековните потреби 
11.2 Непосредни исплати за интервенции во сто-

панството 
11.3 Непосредни исплати за нестопански инвести-

ции 
11.4 Средства пренесени на крајните корисници 
12 Кредитни и други обврски 
12.1 Дадени кредити 
12.2 Отплати на кредити 
12.3 Орочени и издвоени средства 

С О Д Р Ж И Н А 
НА СМЕТКИТЕ ЗА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА НА 
СРЕДСТВАТА ЗА ОПШТАТА И ЗАЕДНИЧКАТА 

ПОТРОШУВАЧКА 

I. ПРИХОДИ 

Вид 01 — Данок на доход и данок од личните 
доходи 

На сметката 01.1 Данок на доход се води ре-
публичкиот, покраинскиот, односно општинскиот 
данок на доход од стопанството и нестопанството. 
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На сметката 01.2 Данок од личниот доход од 
работен однос — се води републичкиот, односно по-
краинскиот и општинскиот данок од личниот доход 
од работен однос. 

На сметката 01.3 Данок од личниот доход од 
земјоделска дејност — се води данокот што се пре-
сметува според катастарскиот приход и' според фак-
тичкиот доход, како и данокот од личниот доход од 
земјоделска дејност на приходи од шуми. 

На сметката 01.4 Данок од личниот доход од 
самостојно вршење на дејност — се води републич-
киот, односно покраинскиот и општинскиот данок 
од личниот доход од самостојно вршење на стопан-
ски и нестопански дејности, што се плаќа во пауша-
лен -износ, во процент и според остварениот личен 
доход. 

На сметката 01.5 Други даноци од личниот до-
ход и од доходот — се води данокот од личниот 
доход на работниците вработени кај граѓани што 

. самостојно вршат дејност, данокот на вкупниот при-
ход на граѓани, данокот од странски лица и сл. 

Вид 02 — Данок на промет и данок на имот и на 
приходи од имот 

На сметката 02.1 Основен данок на промет на 
производи — се води основниот данок на промет на 

8 производи. 
На сметката 02.2 Посебен републички, односно 

покраински данок на промет на производи и на на-
домести за услуги — се води посебниот републички, 
односно покраински данок на промет на производи 
и посебниот републички, односно покраински данок 
на надомести за вршење услуги. 

На сметката 02.3 Посебен' општински данок на 
промет на производи и на надомести'за услуги — 
се води посебниот општински данок на промет на 
производи и посебниот општински данок на надо-
мести за вршење услуги. 

На сметката 02.4 Данок на промет на недвиж-
ности и права — се води данокот на промет на нед-
вижности и права. 

На сметката 02.5 Други даноци — се води дано-
кот на згради, данокот на приходи од имот и од 
имотни права, данокот на приходи од згради, дано-
кот на добивки од игри на среќа, данокот на нас-
ледства и подароци, данокот на моторни возила, да-
нокот на хибридна лоза и другите даноци на имот 
и на имотни права. 

Вид 03 - Такси 

На сметката 03.1 Административни такси — се 
водат царинските такси во готови пари, конзулар-
ните такси, другите сојузни административни такси 
во готови пари, републичките односно покраинските 
административни такси во готови пари и. општин-
ските административни такси. 

На сметката 03.2 Комунални такси — се водат 
комуналиите такси за престој во туристички места, 
комуналните такси на фирма и комуналните такси 
на други предмети за таксирање. 

На сметката 03 3 Судски такси — се водат со-
јузните, републичките, односно покраинските судски 
такси во готови пари и општинските судски такси. 

Вид 04 — Царини 

На сметката 04.1 Царини, посебни царински да-
вачки и такси — се. водат царините и посебните ца-
рински - давачки и такси и посебните такси на уве-
зени стоки и лежарина. 

Вид 05 - Приходи според посебни прописи 

На сметката 05.1 Надомести — се водат надо-
мести што се. установени со посебен пропис како 
изворни приходи на општествено"политичката заед-
ница, на самоуправната интересна заедница и на 
фондот. 

На сметката 05.2 Други приходи според посебни 
прописи — се водат другите изворни приходи, како 
што се ка,зни, такси и сл. 

Вид 06 — Други изворни приходи 

На сметката 06.1 Приходи на органите на упра-
вата и други приходи — се водат приходите на ор-
ганите на управата, како и приходите на самоуправ-
ните интересни заедници и фондови на име извр-
шени услуги и сл. 

Вид 07 — Придонеси од доходот и од личниот доход 

На сметката 07.1 Придонес од доход — се водат 
приходите што се установени со прописи на опште-
ствено-политичката заедница, односно со одлука на 
органите на самоуправната интересна заедница, со 
општествен договор или со самоуправна спогодба а 
претставуваат приход на самоуправната интересна 
заедница. 

На сметката 07.2 Придонес од личниот доход од 
работен однос — се водат приходите што се ,уста-
новени со прописи на општествено-политичката за-
едница, со одлука на органите на самоуправната 
интересна заедница со општествен договор или со 
самоуправна спогодба, а претставуваат приход на 
самоуправна,та интересна заедница. 

На сметката 07.3 Придонес од личниот доход од 
земјоделска дејност — се водат приходите што, на 
име придонес за финансирање на заедничките пот-
реби, ги уплатуваат индивидуалните земјоделски 
производители. 

На сметката 07.4 Придонес од личниот доход од 
самостојно вршење на дејност — се водат приходи-
те што, на име придонес за финансирање на заед-
ничките потреби, ги уплатуваат работните луѓи што 
самостојно вршат дејност со личен труд и со сред-
ства во сопственост на граѓани. 

На сметката 07.5 Други придонеси од личниот 
доход и од ^доходот — се водат придонесите за фи-
нансирање на заедничките потреби што не се опфа-
тени на сметките од 07.1 до 07.4. 

Вид 08 — Средства примени од други корисници 

На сметката 08.1 Од буџетот на општествено-
-политичката заедница — се водат средствата при-
мени од буџетот на име дополнителни средства и 
учество во финансирањето, односно отстапени при-
ходи од буџетот и сл. 

На сметката 08.2 Од самоуправната интересна 
заедница — се водат средствата што од фондот на 
една самоуправна интересна заедница се пренесени 
во фондот на друга самоуправна интересна заедни-
ца на име дополнителни средства, учество во фи-
нансирањето и сл. 

На сметката 08.3 Од фондовите — се водат 
средствата примени од фондовите на општествено-
-политичката заедница без оглед на намената. 
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Вид 09 — Кредити и ослободени средства Образец БПС 

На сметката 09.1 Кредитни средства - се водат 
средствата што потекнуваат од кредитни односи, а 
можат да се користат за потрошувачка. 

На сметката 09 2 Ослободени средства — се во-
дат средствата што се пренесени од издвоените сме-
тки на жиро-сметката и можат да се користат за 
потрошувачка. 

На сметката 09.3 Користени позајмици - се во-
дат средствата на краткорочните позајмици, и тоа 
салдото на користените позајмици, односно на при-
мената позајмица намалена за делот на отплатените 
позајмици. 

II. РАСХОДИ 

Група на расходи 10 - Средства пренесени на дру-
ги корисници 

На сметката 10.1 На буџетите на општествено« 
-политичките заедници — се водат средствата пре-
несени во корист на буџетот на друга општествено-
-политичка заедница на име дополнителни сред-
ства, отстапени приходи, придонеси и сл. 

На сметката 10 2 На самоуправните интересни 
заедници — се водат средствата пренесени на само-
управните интересни заедници на име дополнител-
ни средства, учество во финансирањето на опреде-
лени потреби или без определување на поблиската 
намена и сл. 

На сметката 10.3 На фондовите и на други ко-
рисници — се водат средствата пренесени на фон-
довите на општествено-политичката заедница и на 
други самоуправни фондови. 

Група на расходи 11 — Користење на средствата 
за финансирање на тековните потреби 

На сметката 11.1 Непосредни исплати за теков-
ните потреби — се водат сите непосредни исплати 
од буџетот, односно фондовите на самоуправните 
интересни заедници за тековните потреби и за фун-
кционалните расходи, освен исплатите за интервен-
ции и инвестиции. 

На сметката 11.2 Непосредни исплати за интер- ' 
венции во стопанството — се водат исплатите што 
од буџетот, односно фондот на самоуправната инте-
ресна заедница или друг самоуправен фонд се извр-
шени на име интервенции и инвестиции во" стопан-
ството. 

На сметката 11.3 Непосредни исплати за несто-
пански инвестиции — се водат исплатите за несто-
пански инвестиции извршени непосредно од бу-
џетот, фондот на општествено-политичката заедни-
ца односно самоуправната интересна заедница. 

На сметката 11.4 Средства пренесени на крај-
ните корисници — се водат исплатите на име пре-
нос на средствата на органите на општествено-по-
литичките заедници, на месните заедници, на, работ-
ните заедници, на самоуправните интересни заедни-
ци и фондовите и на организациите на општествени 
дејности. -

Група на расходи 12 — Кредитни и други обврски 

На сметката 12.1 Дадени кредити — се водат 
средствата што корисникот на средствата за општа-
та и заедничката потрошувачка ги дал како кредит 
во текот на периодот за кој се поднесува извешта-
јот. 

На сметката 12.2 Отплати на кредити — се во-
дат отплатите на порано земените кредити. 

На сметката 12.3 Орочени и издвоени средства 
— се водат средствата што по основ на договор се 
орочени кај деловната банка, издвоените средства 
на резервите и сите други средства што по кој и да 
е основ се издвојуваат на посебни сметки. 

I. ПРИХОДИ 
пренесени од претходната 01 Средства 

година 

1. Даноци на доходот и даноци од 
личните доходи 

02 Данок на доход 
03 Данок од личниот доход од работен 

однос 
04 Данок од личниот доход од самостој-

но вршење на дејност 
05 Данок од личниот доход од земјодел-

. ска дејност 
06 Други даноци од личниот доход и од 

доходот 
07 Вкупно (02 до 06) 

2. Данок на промет и данок на имот и 
на приходи од имот 

06 Основен данок на промет на произ-
води 

09 Посебен републички, односно покра-
ински данок на промет на производи 
и на надомести за услуги 

10 Посебен општински данок на промет 
на производи и на надомести за ус-
луги 

11 Данок на промет на недвижности и 
права 

12 Други даноци 
13 Вкупно (08 до 12) 

3. Такси 
14 Административни такси 
15 Комунални такси 
16 Судски такси 
17 Вкупно (14 до 16) 

4. Царини 
18 Царини, посебни царински давачки и 

такси 

5. Приходи според посебни прописи 
19 Надомести 
20 Други приходи според посебни про-

писи 
21 Вкупно (19 + 20) 

6. Приходи на органите на управата 
и други приходи 

22 Приходи на органите на управата и 
други приходи 
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7. Придонеси ед доведат и од личниот 
доход 

23 Придонеси од доходот 
24 Придонеси од личниот доход од ра-

ботен однос 
25 Придонес од личниот доход од земјо-

делска дејност 
26 Придонес од личниот доход од само-

стојно вршење на дејност 
27 Други придонеси од личниот доход и 

од доходот 4 

28 Вкупно (23 до 27) , 
09 Вкупно изворни приходи (87 + 13 + 17 + 

+ 184-214-22 + 28) 

8. Средства примени од други корис-
ници 

30 Од буџетите на општествено-полити-
чките заедници 

31 Од самоуправните интересни за-р д-, 
ници 

32 Од фондовите 
33 Вкупно (30 до 32) 

9. Кредитни и ослободени средства 
34 Кредитни средства 
35 Ослободени средства 
36 Вкупно (34 + 35) 
37 Вкупно расположиви средства (1 + 

+29 433 4-36) 
38 Расположиви средства од 1 јануари де 

31 март 
39 Расположиви средства од 1 јануари 

до 30 јуни 
40 Расположиви средства од 1 јануари 

до 30 септември 
41 Расположиви средства од 1 јануари 

до 31 декември 

II. РАСХОДИ 

10. Средства пренесени на други 
корисници 

42 На буџетите на општествено-политич-
ките заедници 

43 На самоуправните интересни заедници 
44 На фондовите и на други корисници 
45 Вкупно (42 до 44) - ^ 

11. Користење на средствата за фи-
нансирање на тековните потреби 

4G Непосредни исплати за тековните по-
треби . - : 

47 Непосредни исплати за интервенции 
во стопанството 

48 Непосредни исплати за нестопански 
инвестиции 

49 Средства пренесени на крајните ко-
рисници 

50 Вкупно (46 до 49) 

12. Кредитни и други обврски 
51 Дадени кредити 
52 Отплати на кредити 

1 2 3 4 

53 Орочени и издвоени средства 
54 Вкупно (51 д-о 53) 
55 Вкупно користење на средства 

(44 + 49+53) 
56 Користени средства од 1 јануари до 

31 март 
57 Користени средства од 1 јануари до 

30 јуни 
55 Користени средства од 1 јануари до 

30 септември 
59 Користени средства од 1 јануари до 

31 декември 

Раководител 
на финансиската служба, Овластено лице, 

Место 
Датум 

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ 
БПС - БИЛАНС НА ПЛАНИРАНИТЕ СРЕДСТВА 
ЗА ОПШТАТА И ЗАЕДНИЧКАТА ПОТРОШУВА-

ЧКА ЗА 197— ГОДИНА 

Образецот БПС — Биланс на планираните сред-
ства за општата и заедничката потрошувачка се 
пополнува на следниот начин.; 

— во колона 3 Оцена на остварувањето за прет-
ходната година — се внесуваат проценетите пода-
тоци (со оглед на тоа што во моментот на пополну-
вањето на овој образец во мнозинство случаи 
нема да се располага со конечни податоци за извр-
шувањето на приходите и на" расходите во годи-
ната што и претходи на4 годината.за која се составува 
биланс на планираните средства); 

— во колона 4 План — се внесуваат податоци 
за планираните приходи и- расходи за годината за 
која се пополнува овој образец; 

— под реден број 01 - Средства пренесени од 
претходната година — се ,внесуваат податоци за 
состојбата на жиро-сметката на 31 декември прет-
ходната година, коригирана и за делот на сред-
ствата што пресметковно и припаѓаат на претход-
ната година, а се наплатени во тековната година; 

— под ред. бр. од 02 до 37 во колона 3 — се вне-
суваат податоци од соодветните сметки за водење 
на евиденцијата на средствата за општата и заед-
ничката потрошувачка, односно оцена на тие пода-
тоци, а во колона 4 планираните приходи за годи-
ната за која се поднесува овој образец; 

— под ред. бр. од 38 до 41 — се внесуваат вкуп-
ните средства од реден број 37 поделени по три-
месечја, и тоа во колона 3 вкупните средства ост-
варени по тримесечјата на претходната година, а 
во колона 4 вкупните планирани средства ,по три-
месечјата на тековната година; 

— под ред. бр. од 42 до 55 во колона 3 - се 
внесуваат податоци од. соодветните сметки за во-
дењето на евиденцијата, односно нивната оцена, а 
во колена 4 соодветните плански податоци; 

— под ред. бр. од 56 до 59 се внесуваат податоци 
за вкупно користените средства, п о д е л е н и . по три-
месечја. 
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Образец БИС 

ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БИЛАНСОТ 
НА ПЛАНИРАНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ОПШТАТА И 
ЗАЕДНИЧКАТА ПОТРОШУВАЧКА ЗА ПЕРИОД 
ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 197— ГОДИНА 

01 Средства 
година 

I. ПРИХОДИ 
пренесени од претходната 

1. Даноци на доход и даноци од лич-
ните доходи 

02 Данок на доход 
03 Данoк од личниот дрход од работен 

однос 
04 Данок од личниот доход од самостој-

но вршење на дејност 
05 Даноци од личниот доход од земјо-

делска дејност 
06 Други даноци од личниот доход и 

доходот 
07 Вкупно (02 до 06) 

2. Данок на промет и данок на имеt 
и приходи од имот 

08 Основен данок на промет на произ-
води 

09 Посебен републички, односно покра-
ински данок ,на промет на произво-
ди и на надомести за услуги 

10 Посебен општински данок на промет 
на производи и на надомести за ус-

1 луги' 
11 Данок на промет на недвижности i 

"права 
12 Други даноци 
13 Вкупно (08 до 12) . 

3. Такси 
14 Административни такси 
15 Комунални такси 
16 Судски такси 
17 Вкупно (14 до 16) 

4. Царини. 
18 Царини, посебни царински давачки 

и такси 

5. Приходи според посебни прописи 
Надомести 
Други приходи според посебни про-
писи 
Вкупно (19+20) 

6. Приходи на органите на управата 
и други приходи 

Приходи на органите на управата и' 
други приходи 

19 
20 

21 

22 

7. Придонеси од доходот и од лич-
чниот доход 

23 Придонеси од доходот 
24 Придонеси од личниот доход од ра-

ботен однос 
25 Придонес од личниот доход од зем-

јоделска дејност 
26 Придонес од личниот доход од са-

мостојно вршење на дејност 
27 Други придонеси од личниот доход 

и од доходот 
28 Вкупно (23 до 27) 
29 Вкупно изворни приходи (7 + 13 + 17+^ 

- " +18+21+22 + 28) 

8. Средства примени од други корис-
ници 

30 Од буџетите на општествено-политич-
ките заедници 

31 Од самоуправните интересни заед-
ници 

32 Од фондовите 
33 Вкупно (30 до 32) 

9. Кредитни" и ослободени средства 
34 Кредитни средства 
35 Ослободени средства 
36 Вкупно (34+35) 
37 Вкупни расположиви средства 

(1 + 29 + 33 + 36) 
38 Планирани средства од 1 јануари до 

31 март 
39 Планирани средства од 1 јануари до . 

30 јуни 
40 Планирани средства од 1 јануари до 

30 септември 
41 Планирани средства од 1 јануари до 

31 декември 

II. РАСХОДИ 

10. Средства пренесени врз други 
корисници 

42 На буџетите на општествено-поли-
тичките заедници 

43 На самоуправните интересни заед-
ници 

44 На фондовите и на други корисници 
45 Вкупно (42 до 44) 

11. Користење на средствата за фи-
нансирање на тековните потреби 

46 Непосредни исплати за тековните 
потреби 

47 Непосредни исплати за интервекции 
во стопанството 

48 Непосредни исплати за нестопански 
инвестиции 

49 Средства пренесени на крајните ко-
рисници 

50 ^Вкупно (46 до 49) 

12. Кредитни и други обврски 
51 Дадени кредити 
52 Отплати на кредити 
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I 2 3 4 

53 Орочени и издвоени средства 
54 Вкупно (51 до 53) 
55 Вкупно користени средства 

(45+50+54) 
56 Планирано користење на вкупните 

средства од 1 јануари до 31 март 
5.7 Планирано користење на вкупните 

средства од 1 јануари до 30 јуни 
58 Планирано користење на вкупните 

средства од 1 јануари до 30 септем-
ври 

59 Планирано . користење на вкупните 
средства од 1 јануари до 31 декем-
ври 

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ 
БИС - ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БИ-
ЛАНСОТ НА ПЛАНИРАНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 
ОПШТАТА И ЗАЕДНИЧКАТА ПОТРОШУВАЧКА 
ЗА ПЕРИОД ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 197— 

ГОДИНА 

Образецот БИС Извештај за извршување на би-
лансот на планираните средства за општата и заед-
ничката потрошувачка за периодот од 1 јануари до 

1974— година се пополнува на следниот 
начин: 

— во колона 3 Остварување во претходната го- , 
дина — се внесуваат податоците за остварените 
приходи и расходи за соодветниот период од прет-
ходната година, односно за годината што и претхо-
ди на годината за која се составува извештајот; 

— во колона 4 Остварување во тековната го-
дина — се внесуваат податоците за соодветниот 
период на годината во која се поднесува извешта-
јот, односно за целата година ако е во прашање 
годишен извештај; 

— под реден број 01 — Средства пренесени 
од претходната година — се внесуваат податоците 
за состојбата на жиро-сметката на 31 декември на 
претходната година, коригирани за дел на сред-
ствата што пресметковно и припаѓаат на претход-
ната година, а наплатени се во тековната година; 

— под ред. броеви од' 02 до 37 — се внесу-
ваат податоците од соодветните сметки за водење 
на евиденција; 

— под ред. броеви од 38 'до 41 — се внесуваат 
податоците за вкупно планираните средства, што 
се искажани во билансот на планираните сред-
ства за општа и заедничка потрошувачка под ред. 
броеви од 38 до 41; 

— под ред. броеви од 42 до 55 — се внесуваат 
податоците од соодветните сметки за водење на 
евиденција; 

— под ред. броеви од 56 до 59 - се внесуваат 
податоците за вкупно планираното користење на 
средствата кумулативно по тримесечјата. 

436. ' 
Врз основа на член 78 став 4 од Законот за вое-

ните инвалиди („Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72), 
претседателот на Сојузниот комитет за прашања на 
борците и воените инвалиди пропишува ( 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И Д О П О Л Н Е Н И Ј А Н А П Р А В И Л Н И -
КОТ ЗА ЛЕКУВАЊЕ Н А В О Е Н И Т Е И Н В А Л И Д И 

В О П Р И Р О Д Н И Л Е К У В А Л И Ш Т А I 

Член 1 
Во Правилникот за лекување на воените инва-

лиди во природни лекувалишта („Службен лист на' 

СФРЈ", бр. 18/73) во член 4 по став 2 се додава нов 
став 3, кој гласи: 

„Ако природното лекувалиште обезбедува нега 
и помош од страна на друго лице, на инвалидот од 
ст. 1 и 2 од овој член не му припаѓа придружник." 

Досегашниот став 3 станува став 4." 

Член 2 
Во член 6 став 1 се менува и гласи: 
„Лекувањето во природно лекув,алиште трае, по 

правило, 21 ден. Лекување подолго од 21 ден но не 
подолго од 42 дена, може да се одобри ако за тоа . 
постојат оправдани медицински причини." 

По став 2 се додава нов став 3, кој гла(си: 
„Одлуката на лекарската комисија од став 2 на 

овој член за одобрување на лекување во траење по-
долго од 21 ден, подлежи на давање согласност од 
Комисијата на лекари вештаци, освен во случај ако 
таквото лекување го предложила стационарна здрав-
ствена организација на здружениот труд во која ин-
валидот претходно е лекуван." 

Досегашниот став 3 станува став 4. 

Член 3 
Член 9 се менува и гласи: 
„Предлог за упатување во природно лекувалиш- . 

те, по барање на инвалидот, дава лекар поединец 
или здравствената организација на здружениот труд 
во која се лекува инвалидот. 

Пред давањето на предлогот за лекување на 
инвалидот во природно лекувалиште, ќе се изврши 
непосреден увид во здравствениот картон на инва-
лидот што го води здравствената организација на 
здружениот труд кај која се лекува инвалидот. 

Ако лекарот поединец, врз основа на податоци-
те што ги поседува здравствената организација на 
здружениот труд, утврди дека на инвалидот му е 
неопходно лекување во природно лекувалиште, об-
разложениот предлог на образецот Болеснички лист 
за лекување на воените инвалиди во природни ле-
кувалишта (во' натамошниот текст: болесничкиот 
лист) заедно со целокупната медицинска докумен-
тација го доставува до лекарската комисија преку 
надлежниот орган на управата на собранието на оп-
штината на чија територија престојува инвалидот. 

Резултатите на лабораториските и социјалис-
тичките истражувања се внесуваат во болесничкот 
"лист и не можат да бидат постари од 30 дена.. 

Образецот на болесничкиот лист е отпечатен кон 
овој правилник и е н^гов составен дел." 

Член 4 
Во член 12 став 1 втората реченица се брише. 

Член 5 
Во член 14 став 2 зборот: „општински" се брише. 

Член 6 
Во член 16 став 2 се менува и гласи: 
„Надоместокот за работата на членовите на ко-

мисијата и на лицата што ги вршат административ-
ните работи на комисијата од став 1 на овој член,, 
го определува републичкиот, односно покраинскиот 
орган надлежен за работите на заштитата на борци-
те и воените инвалиди." 

Член 7 
Во член 19 став 2 зборовите: „три месеци" се 

Заменуваат со зборовите: „шест месеци". 

Член 8 
Член 20 се менува и гласи: 
„Поканата за лекување му ја' упатува на инва-

лидот природното лекувалиште определено за смес-
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тување и лекување на инвалидот во рок од 30 дена 
од денот на приемот на болесничкиот лист, а нај-
доцна на 15 дена пред настапувањето на лекување." 

Член 9 
Во член 21 став 2 зборовите: „без покана" се за-

менуваат со зборовите: „без писмена покана". 

Член 10 
Во член 23 по став 1 се додава нов став 2, кој 

гласи: 
„Вратениот предмет на инвалидот од став 1 на 

овој член општинскиот орган на управата е должен 
да го достави по итна постапка до надлежната ле-
карска комисија заради определување на друго ле-
кувалиште." 

Досегашните ст. 2 и 3 се бришат. 

' Член 11 
Во член 24 став 1 се менува и гласи: 
„Природното лекувалиште е должно да му обез-

беди на инвалидот соодветен лекарски преглед при 
неговото доаѓање на лекување, а инвалидот е дол-
жен да те подложи на преглед." " 

Член 12 
Во член 27 втората реченица се менува и гласи: 

„Лекувалиштето е должно еден примерок од от-
пусната листа, со податоци за текот на лекувањето, 
со резултатите на лекувањето и со препораки за ор-
динирачкиот лекар да му даде на инвалидот, а вто-
риот примерок од отпусната листа, заедно, со испол-
нетиот болеснички лист, да го достави до н-адлеж-
ниот општински орган на управата.". 

Член 13 
По член 27 се додава нов член 27а, кој гласи: 
„Лекувалиштето е должно да води евиденција 

за лекуваните инвалиди. Евиденцијата се води спо-
ред образецот Извештај за лекувањето на воените 
инвалиди во текот на годината, што е отпечатен кон 
овој правилник, и е негов составен дел. Лекувалиш-
т е ^ е должно податоците од тој образец да ги дос-
тавува до републичкиот, односно покраинскиот ор-
ган на управата за работите на заштитата на бор-
ците и воените инвалиди надлежен според местото 
на престојот на инвалидите, секоја година најдоцна 
до 31 јануари." 

Член 14 
Во член 28 став 1 по зборовите: „Народноосло-

бодителната војна" запирката и текстот до крајот 
се бришат. 

Член 15 
Листата на индикациите и контраиндикациите 

за лекување во природни лекувалишта, што е сос-
тавен дел на Правилникот за лекување на воените 
инвалиди во природни лекувалишта („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 18/73), се менува и гласи: 

„Листа на индикациите и контраиндикациите за 
лекување во природни лекувалишта 

А. БАЊСКО ЛЕКУВАЊЕ 

I. И н д и к а ц и и 

Бањско лекувања во соодветно природно леку-
валиште е индицирано за следните болести: 

1) болести на желудникот: 
а) гризлица на желудникот по рендгенсѕш пот-

врдена санација постигната со медиќаментозно ле-
кување — во текот на три гадиш! едноподруго; 

б) дуоденална гризлргца во фаза на клиничка ре-
ми си ја — во текот на Три години'едноподруго; 

в) состојба по операција на желудникот и ре-
секција на цревата - во текот на три години едно-
подруго; 

2) болести на цревата: 
тешки и упорни облици на колитис по долго 

болничко лекување — во текот на две години ед-
ноподруго; 

3) болести на црниот џигир: 
а) реконвалесцентни состојби по болнички ле-

куван акутен хепатмтис — во текот на две години 
едноподруго; 

б) постхепатитична состојба или хроничен хе-
патит ис со изразено раслојување на функцијата на 
црниот џигер — во текот на две години едноподруго; 

4) болести на жолчниот меур и жолчните па-
тишта : 

а) состојба по отстранување на жолчниот меур 
— во текот на две години едноподруго по.операци-
јата; 

б) прележан и во реконвалесценција птнкреа-
титис; 

в) по ресекција на панкреас — во текот на две 
години едноподруго по операцијата; . 

5) болести на бубрезите и мочните патишта: 
состојба по, операцијата на бубрезите и мочните 

патишта — во текот на две го д ини-едноподруго; 
6) болести на женските полови органи и цицка: 
хронични воспаливи процеси и состојба по пого-

леми оперативни зафати (утерус, а д неко, мама) — 
во текот на три години едноподруго по болничкото 
лекување; 

7) болести на локомоторниот апарат : 
а) ревматоид артритис (со варијанти) во сите 

фази — во текот на три години едноподруго; 
б) псоријатичен артритис во сите фази — во 

текот на три години едноподруго; 
в) спондилитис анкилозанс (М. Becheterow), осо-

бено во рана фаза — секоја втора година до наста-
пувањето на конечни анкилози; 

. г) дегенеративни ревматски промени на зглобо-
вите (артроза, полиартроза) во врска со субдеком-
пензација, односно декомпензација, како и кај по-
тешки статодинамски растројства — во текот на две 
години едноподруго; ' 

д) дегенеративни ревматски промени на 'рбетот 
(спондилози, спондилартрози), средени со статички и 
функционални испади — во текот на две години 
едноподруго; 

ѓ) деформитет на рбетниот столб (кифозис, 
сколиозис, коксавара, крура вара итн.), следени со 
тешки статодинамски растројства - - во текот на две 
години едноподруго; 

е) екстраартикулареи ревматизам (тендовагини-
тис, миозитис, периагритис, итн.) следен со напоред-
ни болки, со контрактури и со други функционални 
испади — во текот на една година; 

ж) остеогени, артрогени, миогени, десмогени4 

контрактури, како и декомпензирани медископатии 
пред ,операција .—,односно по операција — во текот 
на една година; 

з) ампутациони чкунки во случаи на потешка 
хипотрофија на мускулите на развој на контракту-
ри и декубитални улцери, при подготовка за проме-
на на протези — секоја втора година за долни екс-
тремитети и секоја трета година за гореи екстре-
митети; ' 

8) болести на метаболизмот и ендокрини болести: 
а) шеќерна болест терапевтски добро урамноте-

жена — во текот на три години едноподруго; 
б) урична дијатеза и уричен артритис — во те-

кот на три години едноподруго; 
9)' болести на периферниот и централниот нер-

вен систем: 

Страна е г о - Број 30 
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а) невритис, полиневритис, полиневропатија и 
невралгија (токсични, воспални, метаболични или 
трауматски) по клиничка обработка и медикаментоз-
на терапија — во текот на две години едноподруго; 

б) фантомска болка, клинички потврдена — во 
текот на две години едноподруго; 

в) состојба по оперативен зафат на периферниот 
и централниот нервен систем — во текот на три го-
дини едноподруго; . 

г) парези, ,плегии (моно, хеми, пара) по заврше-
но болничко лекување — во текот на три години 
едноподруго; 

д) прогресивна мускулна дистрофија и други 
миопатии по болничко лекување или медикаментоз« 
на и физикална терапија — во текот на три години 
едноподруго; 

ѓ) мултипла склероза, сирингомиелија, Паркин-
сонова болест, по завршена клиничка обработка и 
лекување и посебна препорака за балнеокцнези те-
рапија во специјализирана здравствена организаци-
ја на здружениот труд со природен фактор на ле-
кување — во текот на три години едноподруго. 

II. К о н т р а и н д и к а ц и и 

Бањско лекување е контраиндицирано за след-
ните болести: 

1) според општата контраиндикација: 
а) сите акутни фебрилни состојби; 
б) сите облици на туберкулоза на белите дробо-

ви или на други органи, со знаци на активитет; 
-в) кахетични и дементни состојби; 
г) состојба по прелевано инфективна заболува-

ње и по обемно крварење во траење до 3 месеци; 
д) крвни болести — пернициозна анемија, Тешка 

анемија, хеморалгични дијатези, панмиелофтиза, 
агранулоцитоза; 

2) болести на желудникот: 
а) гризлица на желудникот во фаза на еволу-

ција (со- рендгенски видлива ниша); 
б) изразени стенози на пилорусот и дуоденумот; 

в) гризлица на дванаесетпрснсгго црево со ком-
пликации (пенетрација, перфорација, крварење) или 
со зачестени Кризи на болките; -

3) болести на цревата: 
субоклузии и илеуси; 
4) болести на црниот џигер: 1 

а) цироза на црниот џигер со езофагеални вари-
козитети или асцитес; 

б) апсцес на црниот џигер; 
5) болести на жолчниот меур и жолчните па-

тишта: 
а) камен на жолчниот меур или жолчните па-

тишта; 
6) хидропс на жолчниот меур; 
б) болести на бубрезите и мочните патишта: 
а) потешки облици на акутен нефритис и суб-

декомпензираки состојби на бубрезите; . 
б) непроодни мочни патишта. следени со секун-

дарна инфекција и хидронефроза; 
7) состојба и болести на женските органи: 
а) бременост; 
б) метрорагија; 
8) болести на зглобовите: 1 " 
ревматска треска во фаза на еволуција со и без 

промени на срцето; 
9) болести на периферниот и централниот нер-

вен систем: 

а) потешки органски болести на централниот 
нервен систем, како што се активни воспални забо-
лувања, експанзивни процеси, хередодегенеративни 
заболувања; 

б) епилепсија освен при упатување во стацио-
нарна здравствена организација на здружениот труд 
со природен фактор на лекување; 

в) потешки психози и психопатии; 
10) болести на ендокриниот систем: 
а) т^жок облик на шеќерна болест склон на 

ацидоза; 
б) други потешки ендокрини болести (Ѕу Cushing, 

Mb Simmonds, акромегалија, манифестна тетанија 
и др.); 

11) болести на белите дробови: 
емфизем на белите дробови со респиратор^ 

инсуфициенција од потежок степен; . . 
12) болести на срцето и крвните садови: 
а) валвуларни мани во фаза на еволуција или 

су бдекомпензациј а; 
б) сите кардиопатии во фаза на субдекомпенза-

Ција; 
в) други потешки органски болести на срцето и 

коронарните садови; 
г) состојба со изразито фиксиран висок крвен 

притисок, со изразени кардиоцереброренални про-
мени; 

13) болести на коските: 
остеоартикуларна туберкулоза. 

Б. КЛИМАТСКО ЛЕКУВАЊЕ ВО ПЛАНИНИ 

I. И н д и к а ц и и 

Климатско лекување во планини до 1.200 метри 
е индицирано за следните болести: 

1) болести на хематопоезните органи: 
посилна секундарна анемија по завршено бол-

ничко лекување - во текот на две години еднопо-
друго; 

2) неспецифични болести на органите за дишење: 
а) полесни и потешки облици на бронхијална 

астма, по поминато лекување, само во соодветна до-
ба на годината — во текот на три години еднопо-
друго; 

б) болести на белите дробови излекувани со хи-
руршка интервенција и со дополнително лекување 

во текот на три години едноподруго; 
3) болести на ендокриниот систем: 
М. Basedow и хипертиреоза во ремисија постиг-

ната со лекување — во текот на две години едно-
подруго; 

4) псих,ички растројства: 
реактивни психоневрози со соматски симптоми, 

како продолжение на болничкото лекување — во 
текот на две години едноподруго; 

5) туберкулоза на белите дробови и на други 
органи: 

а) излекува^ туберкулоза на белите дробови 
или на други органи, смирена со активно лекување 
- во текот на три години едноподруго; 

6) туберкулоза на белите дробови излекувана со 
хируршка интервенција и со дополнително лекува-
ње — во текот на три години едноподруго; 

в) туберкулоза на серозите по исчезнување на 
сите манифестации на активитет — во текот на две 
години едноподруго; 

г) туберкулозни заболувања на окото по приме-
ната специјална терапија — во текот на две години 
едноподруго. 
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II. К о н т р а и н д и к а ц и и 

Лекување во височинско природно лекувалиште 
е контраиндицирано за следните болести: 

1) сите акутни тешки болести придружувани со. 
фебрилитет или без него; 

2) неуспешно лекување на малигни тумори и на 
нестабилизирани малигни хемопатии; 

3) сите облици туберкулоза на белите дробови и 
на други органи со знаци на активитет; 

4) нелекувани пернициозни анемии; 
5) кахектични и дементни состојби; 
6) опсесивно-фобични нервози; 
7) изразени стенози на пилорусот или дуодену^ 

мот; 
8) камен на жрлчниот меур или на жолчните 

патишта; 
9) облици на акутен нефритис и субдекомпензи-

рани состојби на бубрезите; 
10) непроодни мочни патишта придружувани со 

секундарна инфекција и хидронефроза; 
11) метрорагија; 
12) сите кардиопатии во субдекомпензирана фаза; 
13) состојби на изразито фиксиран висок крвен 

притисок со изразени кардиоцереброренални про-
мени. 

В. ЛЕКУВАЊЕ НА МОРЕ 

I. И н д и к а ц и и 

Лекување на море е индицирано за следните бо-
лести : 

1) болести на органите за дишење: 
а) полесни и потешки облици на бронхијална 

астма што бара морска клима како продолжение на 
лекувањето во соодветна доба на годината — во те-
кот на една до три години едноподруго; 

б) дифузен хроничен бронхитис, со или без 
бронхиектазии, со знаци на потешка респираторна 
инсуфициенција, безуспешно лекуван со сите совре-
мени методи на лекување — во текот на една до две 
години едноподруго; 

в) хроничен рецидивирачки ринофаринголарин-
гитис, по безуспешно лекување — во текот на две 
години едноподруго; . 

2) туберкулоза: 
а) специфичен лимфаденитис по завршено ту-

беркулостатично или хируршко лекување — во те-
кот на две години едноподруго; 

б) остеоартикуларна туберкулоза без фистули -
во текот на три години едноподруго; 

в) туберкулозен адекситис — во текот на, две 
години едноподруго; 

3) ампутациони чкунки во случаи на потешка 
хипотрофија на мускулите, на развој ,на контракту-
ри и декубитални улцери, при подготвување за про-
мена. на протези - секоја втора година за долните 
екстремитети и секоја трета година за горните ек-
стремитети; 

4) невритис, полиневритис, полиневропатија и 
невралгија (токсични, воспален, метаболички или 
трауматски) по клиничка обработка и медикамен-
тозна терапија во стационарна здравствена органи-
зација на здружениот труд со природен фактор на 
лекувале - во текот на. две години едноподруго; 

5) генерализирани псоријази: 
а) псоријаза во фаза на генерализација; 
6) генерализиран невродерматитис или хронични 

рецидивирачки алергични болести на кожата по по-
долго неуспешно лекување — во текот на две го-
дини едноподруго; 

б) состојби по некритични и оперативни проме-
ни на срцето: 

а) состојба по инфаркт на миокард, со цел за 
рехабилитација, само во специјализирана здравстве-
на организација на здружениот труд. со природен 
фактор на лекување — во текот на три години ед-
ноподруго; 

б) состојба по. оперативни зафати на срцето, по 
завршеното клиничко лекување и по препорака на 
клиниката само во специјализирана здравствена ор-
ганизација на здружениот труд со природен фактор 
на лекување — во текот на две години едноподруго. 

Во случаите од одредбите под а) и б) од оваа 
точка лекувањето може да се спроведува во специ-
јализирани здравствени организации на здружениот 
труд со природен фактор на лекување, што не се на 
море. 

II. К о н т р а и н д и к а ц и и 

Лекувањето на море е контраиндицирано за 
следните болести: 

1) потешки акутни болести, со и без фебрилитет; 
2) сите активни облици туберкулоза на белите 

дробови, серозите и грлото; 
3) сите тешки болести на окото;« 
4) неуспешно лекување на малигни тумори 1/1 

нестабилизирана малигхемопатија; 
5) пернициозни анемии, хеморалгични дијатези, 

агранулозитози, панимиелофтизи; 
6) изразени стенози на пилорусот и дуоденумот; 
7) цироза на црниот џигер со езофагеални вари-

козитети или аситес; 
8) потешки облици на акутен нефритис и суб-

декомпензирани состојби на бубрезите; " 
9) кахектични и дементни состојби; 
10) метрорагија, потешки органски болести на 

нервниот систем, како што се воспални заболувања, 
експанзивни процеси и хередодегенеративни забо-
лувања ; 

11) потешки психози и психопатии; 
12) епилепсија; 

4 13) М. Basedow и хипертиреоза во фаза на ле-
кување; 

14) тешки облици на шеќерна болест со скло-
ност кон ацидоза; 

15) заболувања на срцето во с^аза на субдеком« 
пензацијсЈ, освен ако се упатува во специјализирана 
здравствена организација на здружениот труд со 
природен фактор на лекување; 

16) состојба на изразито фиксиран висок крвен 
притисок со изразени кардиоцереброренални про-
мени; 

17) дерматоза со ,улцерации." 

Член 16 
Овој правилник влегува, во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 412/1 
2 јуни 1975 година 

" Белград 
Претседател 

на Сојузниот комитет 
за прашања на борците 
и воените инвалиди, 

Мара Радиќ, с. р. 

Страна 932 - Броз 30 



Петок, 13 јуни 1975 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број' 30 — Страна 933 

437. 

Врз основа на член 19 став 2 од Уставниот за-
кон за спроведување на Уставот на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 9/74), директорот на Сојузната управа 
за радиоврски, пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА ОЗНАЧУВАЊЕ НА РАДИОЕМИСИИТЕ 

Член 1 
Правилникот за означување на радиоемисиите 

(„Службен лист на СФРЈ", бр. 24/72) престанува да 
важи. 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ'Ѓ. 

Бр/ 06-1376/1 
28 март 1975 година 

Белград 

Директор 
на Сојузната управа 

за радиоврски, 
мp Љубомир Дуловиќ, с. р, 

438, 

Врз основа на член 14 од Законот за статистич-
ките истражувања од интерес за целата земја 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 13/73), во врска со 
одредбата на редниот број 10 оддел Статистика на 
шумарството од Програмата на статистичките истра-
жувања од интерес за целата земја за 1975 година, 
што е составен дел на Одлуката за донесување Про-
грама на статистичките истражувања од интерес за 
целата земја за 1975 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 2/75 и 22/75), директорот на Сојузниот 
завод за статистика донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКОТО ИС-
ТРАЖУВАЊЕ ПОПИС НА ШУМСКИТЕ СООБРА-

ЌАЈНИЦИ (ШУМ-62) 

1. Статистичкото истражување Попис на шум-
ските сообраќајници (ШУМ-62) ќе се спроведе од 1 
до 15 октомври 1975 година. 

2. Со истражувањето од точка 1 на ова решение 
ќе се присоберат податоци за должината на сите 
постојани шумски сообраќајници, како и за должи-
ната на јавните патишта што минуваат4 низ шуми, а 
се користат или можат да се користат во шумар-
ството за извоз на дрво од шуми. 

3. Истражувањето од точка 1 на ова решение ќе 
се спроведе според упатствата и на обрасците, што 
Ќе ги утврди Сојузниот завод за статистика, во со-
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работеа со републичките и покраинските заводи за 
статистика. 

4. Во спроведувањето на истражувањето од точ-
ка 1 на ова решение учествуваат Сојузниот завод за 
статистика и републичките и покраинските заводи 
за статистика. 

5. Податоците присобрани ,со истражувањето од 
точка 1 на ова решение ќе служат исклучиво за 
статистички цели. 

6. Ова решение влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 0601-3000 
30 мај 1975 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод 

за статистика, 
Ибрахим Латифи^, с. р. 

439. 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за ју-
гословенските стандарди и за нормите на квалите-
тот на производите („Службен лист на СФРЈ", бр. 
2/74), директорот на Југословенскиот завод за стан-
дардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕНИ-
ЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА 
ТРАЈНОГОРЕЧКИ ПЕЧКИ ЗА ЦВРСТИ ГОРИВА 

1. Решението за југословенскиот стандард за 
трајногоречки печки за цврсти горива („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 30/71), со кое е донесен југо-
словенскиот стандард JUS М. R4.020 престанува да 
важи. 

2. Ова решение влегува во сила на- 30 јуни 1975 
година. 

Бр. 03-3129/1 
16 април 1975 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

1 за стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с, р. 

440. 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за ју-
гословенските стандарди и за нормите на квалите-
тот на производите („Службен лист на СФРЈ", бр. 
2/74), директорот на Југословенскиот завод за стан-
дардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕНИ-
ЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА 

' ' ТЕПИСИ ! 

1. Решението за југословенските стандарди за 
теписи („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/65), со 
кое се донесени југословенските стандарди JUS 
F.С2.211 ,и.JUЅ F.С2.212, п,рестанува да важи; 

Ова решение влегува во сила на 31 декември 
1975 година. 

, " Бр. 10-2344/1 
22 април 1975 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с. р. 

441. 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за ју-
гословенските стандарди и за нормите на квалите-
тот на производите („Службен лист на СФРЈ", бр. 
2/74), директорот на Југословенскиот завод за стан-
дардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ПИПЕРКА 

ЗА ЗАЧИН 

1. Се донесува југословенскиот стандард: 
Мелена пиперка за зачин. 

Технички услови и испитувања — — JUS Е.Н6.101 
2. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова 

решение е објавен во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, што е составен 
дел на ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова 
решение е задолжителен и влегува во сила на 1 јули 
1975 година. 

Бр. 07-4309/1 
2-9 мај 1975 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот 

завод за 
стандардизација, 

Милан Крајновиќ, с. р. 

442. 

Врз основа на член 17 став 3 и член 62 точка 2 
Од Законот за Народната банка на Југославија и за 
единственото монетарно работење на народните -
банки на републиките и на народните банки на ав-
тономните покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 
23/72), во врска со одредбите на глава II оддел 5 од 
Резолуцијата за основите на заедничката политика 
на економскиот и социјалниот развој на Југославија 
во 1975 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 66/74) 
и точ. 2, 5 и 6 од Основите на заедничката кредитно-
-монетарна 'политика во 1975 година („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 4/75 и 25/75), Советот на гувернерите 
донесува 

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

ВО 1975 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за мерките за спроведување на 
кредитната политика во 1975 година (,,Службен лист 
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на СФРЈ", бр. 4/75 и 28/75) во точка 11 одредбата 
под 4 се менува и гласи: 

„4) врз основа на обврзници на републиките и 
автономните покраини, како обврзниците според кои 
републиките, односно автономните покраини со за-
кон презеле обврска за нивното амортизирање — до 
височина од 50% од номиналниот износ на обврз-
ниците што втасува во рок до 6 месеци од денот 
на користењето на кредитите." 

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

О. бр. 35 
27 мај 1975 година 

Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите, 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Бранислав Чолановиќ, с. р. 

443. 

Врз основа на член 18 став 3 и чл. 19 и 26 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), во согласност со Сојузниот извршен со-
вет, Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА КАМАТНАТА 
СТАПКА НА СРЕДСТВАТА ДЕПОНИРАНИ КАЈ 

НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Во Одлуката за каматната стапка на сред-
ствата депонирани кај Народната банка на Југо-
славија („Службен лист на СФРЈ", бр. 40/74) точка 
2 -се менува и гласи: 

„2. Каматата според одредбите на оваа одлука 
Народната банка на Југославија ја пресметува и 
им ја плаќа на депонентите, и тоа: 

1) на средствата на задолжителната резерва на 
деловните банки —- тримесечно наназад; 

2) на благајничките записи на Народната банка 
на Југославија — во рокот на втасаност на благај-
ничките записи; в 

3) на средствата на штедните влогови на Пош-
тенската штедилница: камата по стапка од 1% го-
дишно - месечно наназад, и камата по стапка спо-
ред која Поштенската штедилница плаќа камата 
на штедните влогови а најмногу по стапка од 7,50/о 
годишно наназад до истекот на календарската го-
дина." 

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 
1976 година. 

О. бр. 37 
28 мај 1975 година 

Белград 

Претседател на Советот 
на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка 

на Југославија, 
Бранислав волановиќ, с. р. 

444. 

Организациите на здружениот труд регистрира-
ни за промет, односно увоз на филмови, што учест-
вуваат во увозот на филмови, на пленарните сос-
таноци одржани на 26 ноември 1974 година и на 
30 јануари 1975 година склучија и потпишаа Опште-
ствен договор за начинот и условите за увоз на ки-
нематографски долгометражни и краткометражни 
играни, документарни и цртани филмови за потре-
бите за јавно прикажување во киномрежата на Ју-
гославија, кој во извод гласи: 

„Врз основа на член 54 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) во врска со 
Уредбата за постапката за склучување и објавува-
.ње на општествени договори за начинот и условите 
за вршење на надворешнотрговски промет - („Служ-
бен . лист на СФРЈ", бр, 5/73), организациите на 
здружениот труд што учествуваат во увозот на 
филмови за потребите на југословенските кин,а пре-
ку своите овластени претставници, склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА УВОЗ НА КИНЕ-
МАТОГРАФСКИ ДОЛ ГО МЕТРАЖНИ И КРАТКО-
МЕТРАЖНИ ИГРАНИ, ДОКУМЕНТАРНИ И ЦР-
ТАНИ ФИЛМОВИ ЗА ПОТРЕБИТЕ ЗА ЈАВНО 
ПРИКАЖУВАЊЕ ВО КИНОМРЕЖАТА НА ЈУГО-

СЛАВИЈА 

Член 1 
Организациите на здружениот труд регистри-

рани за промет на филмови, што увезуваат филмо-
ви во свое име и за своја сметка, на странскиот па-
зар истапуваат според одредбите на овој општест-
вен договор. 

Член 2 
' Организациите на здружениот труд регистрирани 

за промет на филмови увезуваат филмови сразмер-
но на бројот на домашните филмови -пуштен?! во 
промет во киномрежата на територијата на Југосла-
вија. 

Како филм пуштен во промет се смета јавното 
прикажување на филмот во времетраењето на ли-
ценцата. 

Член 3 
Учесниците на овој општествен договор ќе се 

придржуваат кон политиката и пропорциите на 
увозот на филмови, што за секоја година се утвр-
дуваат во согласност со пошироките општествени 
интереси и со потребите на пазарот. 

Политиката и пропорциите на увозот на фил-
мови ја утврдува Пленумот на учесниците на овој 
општествен договор проширен со по еден^ претстав-
ник што ќе го делегираат: 

1) Сојузот на филмските работници на Југосла-
вија; 

2) републичките и покраинските самоуправни 
интересни заедници за култура; 

3) Комисијата за репродуктивна кинематогра-
фија на Стопанската комора на Југославија; 

4) Секцијата на производителите на Деловното 
Здружение „Југославија филм". 

Член 4 
Учесниците на овој договор нема да увезуваат 

'филмови чија основна содржинска и идејно-естетска 
насоченост е во спротивност со хуманистичките, 
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културните и воспитнообразовните цели и потре-
би на југословенското самоуправно социјалистичко 
општество. 

Член 5 
Филмската програма се состои од игран филм 

во должина на. траењето над 100 минути, или од 
игран филм со додаток првенствено на домашен 
краткометражеи филм чие производство го пома-
га општествената заедница во вкупна должина на 
траењето од најмалку 100 минути. 

Член 6 1 

Организацијата на здружениот труд што се за-
нимава со промет на филмови е должна да води 
листа на резервацијата на филмовите што ги уве-
зува. 

Организацијата на здружениот труд може да ги 
набавува и увезува само оние филмови што се вне-
сени во листата на резервации ата на филмови. 

За сите организации на здружениот труд на 
кои се однесува овој општествен договор, Деловното 
здружение „Југославија филм" води заедничка лис-
та на резервации ата на филмови, независно од тоа 
дали организацијата е член на тоа здружение. 

Начинот на водењето на листата и постапката 
во врска со резервации ата на филмови поблиску се 
уредуваат со посебни општи акти што се донесу-
ваат врз основа ца овој општествен договор. 

Член 7 
Учесниците на овој општествен договор членови 

на Деловното здружение „Југославија филм", уве-
зуваат филмови преку тоа здружение. 

Увозот на филмови од Албанија. Бугарија. Че-
хословачка, Кина, Куба, Унгарија, Монголија, 
Германска Демократска Република, Полска. Рома-
нија, Северна Кореја и СССР се врши исклучиво 
преку деловното здружение „Југославија филм", 
без оглед на тоа дали увозникот е член на тоа 
здружение. 

Член 8 -
Овој општествен договор се склучува на нео-

пределено време. 
Учесниците на овој општествен договор можат 

да донесат одлука за раскинување на овој договор, 
ако заеднички утврдат дека не постои потреба од 
овој договор, или ако нови прописи битно ги изме-
нат условите на работењето во оваа област. 

Претставници на организациите на здружени-
от труд што учествуваат во прометот и извозот на 
фил-мови: 

„Авала Генекс" — Белград, „Адриа филм" — 
Загре.б, „Центар ФРЗ" Белград, „Дунав филм" -
Белград, „Креација филм" — Загреб, „Инекс филм" 
— Белград, „Јадран филм" — Загреб, „Кинема" — 
Сараево, „Кииематографи" — Загреб, „Македонија 
-филм" - Скопје, „Морава ф и л м " . - Белград, „Вес-
на филм" — Љубљана, „Зета филм" - Будва, „За-
греб филм" — Загреб и Удружење приказивача 
филмова СР Србије - Белград." 

Овој општествен договор го прифатија Стопан-
ската комора на Југославија на состаноците на 26 
декември 1974 година и на 26 февруари 1975 година 
и Сојузниот секретаријат за надворешна трговија 
со актите бр. 17-31820/1 од 25 јануари 1975 година 
и бр. 17-3425 од 19 март 1975 година. 

Овој општествен договор влегува во сила на-
редниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

лист на СФРЈ". 

445. 

Организациите на здружениот труд што учест-
вуваат во надворешно трговскиот промет на произ-
водите од гранките 122 и 3.13. на пленарниот соста-
нок одржан на 1,1 јули 1974 година'склучија и пот-
пишаа Општествен договор за условите и начинот 
за вршење на надворешнотрговскиот промет на 
производи на шумарството и дрвната индустрија 
со земјите од Источна Европа кој во извод гласи: 

„Врз основа на член 54 од Законот за прометот 
на стоки и услуги со странство („Службен лист па 
ФНРЈ", бр/27/62 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
14 65, 28/66. 54/67, 15/71 29 71 и 26/72). во врска со 
член 11 став 2 од Уредбата за поста-пката за склу-
чување и објавување на општествени договори за 
начинот и условите за вршење на надворешнотр-
говски промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 5'73), 
претставниците на организациите на здружениот 
труд што учествуваат во надворешнотрговскиот 
промет на производите од гранките 122 и 313, склу-
чуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА 
НАДВОРЕШНОТРГОВСКИ ПРОМЕТ НА ПРОИЗ-
ВОДИТЕ НА ШУМАРСТВОТО И ДРВНАТА ИН-
ДУСТРИЈА СО ЗЕМЈИТЕ ОД ИСТОЧНА ЕВРОПА 

- Член 1 
Со овој општествен договор се утврдуваат усло-

вите и начинот на вршење на надворешнотрговски 
промет на производите на шумарството и дрвната 
индустрија со, СССР, Демократска Република Гер-
манија. Романија. Чехословачка, Полска, Унгарија 
и Бугарија, како и со Албанија. 

Одредбите на овој општествен договор се при-
менуваат врз: 

1) извозот на производи од гранките 122 и 313; 
2) увозот на производи од гранките 122 и 313, 

освен на увозот на целулозно дрво. 
Целта на овој општествен договор му е уна-

предување на организирано и единствено настапу-
вање на пазарите од став 1 на овој член и регио-
нално насочување на извозот и увозот, со обврска 
за придржување кои меѓудржавните спогодби, сто-
ковните листи, насоките на општата економска по-
литика и прописите што го регулираат надворешно-
трговскиот промет1 со наведените земји и со про-
изводите од став 2 на овој член, како и унапреду-
вање на пласманот, оптимално остварување на 
предвидениот обем на извозот и увозот и постојано 
следење и унапредување на надворешнотрговската 
размена на производи на шумарството и дрвната 
индустрија. 

Член 2 
Заради организирано настапување во вршењето 

на надворешнотрговски промет со земјите од член 
1 на овој општествен договор, учесниците се согла-
сија да определат по една организација на здруже-
ниот труд, регистрирана за вршење на надвореш-
нотрговски промет, како носител на работата (во 
натамошниот текст: носителот на работата) за се-
која одделна земја. 

Носителот на работата води преговори и склу-
чува договори за извоз и увоз на производите од 
член 1 став 2 на овој општествен договор, предви-
дени во стоковните листи. 

Со одлука на Координациониот одбор (член 9) 
може да се определи една или повеќе организации 
на здружениот труд во својство на консултант да 
учествува во преговорите што ги води носителот на 
работата. 
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Член 3 
Носителот на работата преговара и склучува 

договори во свое име а за сметка на организациите 
на здружениот труд што ги претставува. 

Член 5 
Договорите за извоз и увоз што се однесуваат 

на врзани, компензациони и други работи, ако се 
во прашање производи од стоков,ните листи, можат 
да се подготвуваат и склучуваат дури по склучу-
вањето на договорите за производите и за количи-
ните од тие стоковни листи. 

За сите производи од стоковните листи за кои 
носителот на работата веќе склучил договор и за 
сите производи надвор од стоковните листи, заин-
тересираните организации на здружениот труд се 
должни, пред склучувањето на договор за извоз, 
односно увоз на тие производи, да прибават мисле-
ње од Координациониот одбор. 

Член 6 
Носителот на работата е должен стручно и сис-

тематски да го истражува соодветниот пазар за 
односните стоки и за резултатите на истражувањето 
да ги известува заинтересираните организации на 
здружениот труд. Тој се грижи и за навремено при-
стапување кон преговори, склучување на договори 
и извршување на работите во врска со склучените 
договори, како што се: пријавување на работата на 
банката, доставување глобални пријави до заинте-
ресираните организации на здружениот труд, дава-
ње диспозиции за подготвување и натовар на стоки-
те, отворање и пренесување на акредитиви, усогла-
сување на условите и акредитивите, организирање 
на преземањето на стоките, организирање на саеми 
и изложби и сл. 

Член 7 
Носителот на работата за одделни земји го оп-

ределува Пленумот на учесниците на овој опште-
ствен договор. На една организација на здружениот 
труд може да и се довери да биде носител на рабо-
тата само за една земја. 

Пленумот на учесниците на овој општествен 
договор го избира носителот на работата на 2 го-
дини. На предлог од Координациониот одбор, Пле-
нумот може и, пред истекот на овој рок да ќ го 
одземе на организацијата на здружениот труд пра-
вото да биде носител на работата ако се утврди 
дека не се придржувала кон одредбите на овој оп-
штествен договор. 

Член 8 
Овој општествен договор се склучува на- време 

од 4 години. Неговото важење може да престане 
и порано ако го раскинат онолку организации на 
здружениот труд — учесници на овој општествен 
договор што во надворешнотрговскиот промет во 
претходната година учествувале со најмалку 510/о 
од вкупно остварениот промет на пазарите на зем-
јите од член 1 став 1 на овој општествен договор. 

Член 9 
Органи за спроведување на овој општествен 

договор се: 
1) Пленумот; 
2) Координациониот одбор; 
3) групациите. 
Пленумот го сочинуваат овластените претстав-

ници на учесниците на овој општествен договор. 
Координациониот одбор се состои од 17 членови 

— претставници на производствените и на надво-
решнотрговски^ организации на здружениот труд. 
Членовите на Координациониот одбор ги избира 
Пленумот, и тоа на време од 4 години. 

Групациите ги сочинуваат претставниците на 
организациите на здружениот труд производители 
на стоки, односно на одделни производи или групи 
производи што се извезуваат и на трговските ор-
ганизации на здружениот труд што се занимаваат 
со организирање на производството и извозот на 
тие стоки, односно на тие производи. 

Член 11 
Кон овој општествен договор можат да приста-

пат и сите други организации на здружениот труд 
што се сметаат како учесници во надворешнотр-
говскиот промет што е предмет на овој општествен 
договор. 

Претставници на организациите на здруже-
ниот труд што учествуваат во надворешнотргов-
скиот промет на производите од гранките 122 и 313: 
,,Јавор'4 — Пивка, „Копитарна" — Севница, Лесна 
индустрија — Литија, „Мебло" — Нова Горица, Лес-
но-индустријско подјетје „Лес" — Птуј, Творница 
фурнира — Петриња, „Брест" — Церкница, „Глин" 
- Назарје, „Савиња" — Цеље, „Орбитал" — Љуб-
љана, Лесно-иидустриј'ско подјетје - Словенско 
Коњице, „Марко Шавриќ" — Загреб, Дрвно-индус-
тријско подузеќе — Питомача, Мундус „Флорјан 
Бобић" — Вараждин, „Орислик" — Стрновац, „Го-
ран Продукт" - Чабар, „Раде Шупиќ" — Риека, 
Виноградарско-живинарски комбинат — Љутомбр, 
„Било-Калник" — Копривница, „Градни" — Врбо-
вец, Пољопривредна задруга — Генералски Стол, 
„Гај" — Подравска Слатина, Дрвио-индустријски 
комбинат „Стјепан Секулиќ" — Нова Градишка, 
„Славонија" — Славонски Брод, Дрнка индустрија 
- Врбовско, „Година" — Новоселец, Дрвно-индус-
тријско подузеќе — Турополе, Дрвно-индуетријско 
подузеќе — Карловац, Дрвио-индустријско подузе-
ќе — Огулин, Пољопривредно-дрвно прбдузеќе — 
Кукленово, Пољопривредни комбинат „З^упа" — 
Букова Горица, Дрвно-индустријско подузеќе — 
Глина, „Спачва" — Винковци, - „Дрвопроизвод^ -
Јастребарско, „Славомир а-храст" — Ораховица, „Па-
пук" — Пакрац, Дрвно-индустриско подузеќе 
Удбина, „Пљешивица" — Доњи Лапац, Дрвно-индус-
тријско подузеќе — Оточац, Дрвно-индустријско. 
подузеќе — Бјеловар, Дрвно-индустријско подузеќе 
- - Перушиќ, Дрвно-индуетријско подузеќе — Дуго 
Село, Дрвно-индустријски комбинат — Вировитица, 
Дрвно-индустријски комбинат — ѓурѓеновац, „По-
лет" — Дуга Реса', Дрвни комбинат „Брестовац" — 
Гарешница, „Слога" — Гурѓеновац, „Шипад" — Са-
раево, „Криваја" — Завидовиќи, „Врбас" — Бања 
Лука, „Лигношпер" — Босански Нови, „Маглиќ" — 
Фоча, „Борја" —Теслиќ, „Симпо" — Врање, Дрвни 
комбинат — Сремска Митровица, „8. октобар" — 
Бечеј, „Слога" — Владичин "Хан, „Нина" — Нови 
Сад, „Слободан Јовиќ" - Кучево, „Полет" - Пи-
рот, „Црвена Застава" — Крушевац, „20. октобар" 
- Белград, „27. новембар" — Рашка, „Пилана" — 
Мали ЗБОРНИК, „Копаоник" - Куршумлија, ,,Косо^ 
водрво" — Приштина, „Јела" — Шабац, „Жарко 
Зрењакин" — Зрењанин, „Јасен" — Кралево, „Но-, 
ва Будуќност" — Суботица, „Петар Драпшин" — 
Кикинда, „Уметност" — Банка Топола, „Македони-
јадрво" — Скопје, „Треска" — Скопје, „Бор" — 
Плав „Јаворак" — Никшиќ, „Дрвоимпекс" — Тито-
град, „Југодрво" — Белград, „Екепортдрво" — За-
греб, „Словенијалес" — Љубљана, „Унилес" — Љуб-
љана, „Сана" — Сански Мост, „Елан" — Бегуње, 
„Лесонит" — Илирска Бистрица." 

Овој општествен договор го прифатија Стопан-
ската комора на Југославија, со актот 1718/57 од 26 
декември 1974 година и Сојузниот секретаријат за 
надворешна трговија, со актот бр. 17-5550/1 од 2 
април 1975 година. 

Овој општествен договор влегува во сила-на-,, 
редниот ден од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 
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446. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр 25/72 и 35/72), претставниците на производите-
лите и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЦЕЛУ-

ЛОЗА ЗА ХАРТИЈА И ДРВЕСИНА 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 11 септември 1974 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за целулоза за хартија и дрве-
сииа, со тоа што производителските организации на 
здружениот труд да можат да ги зголемат своите 
затечени продажни цени, при постојните услови на 
продажбата, така што највисоките продажни цени 
да изнесуваат, и тоа за: 

Дин / t 
— целулоза белена од иглолисници: 
1) сулфитна IA до 6.875 
2) сулфитна IA extra! strong до 7.012 
3) сулфитна IA extra weich , ' до 7.600 
4) сулфитна НА до 6.675 
5) сулфитна KV, во бали до 6.875 
6) сулфитна перо лесна до 8.562 
7) сулфитна пергамин до 10.500 
8) сулфатна-IA до 6.875 

— целулоза небелена од иглолисници: 
1) сулфитна IA до 
2) сулфитна рото до 
3) сулфитна ПА до 
4) сулфитна IIIA до 
5) сулфитна I1IC, сува до 
6) сулфитна IV, во бали до 
7) сулфатна IA ' до 

— целулоза белена од широколисници: 
1) сулфитна IA до 
2) сулфитна ПА " до 
3) сулфатна ,од меки широколисници, сува до 
4) сулфатна од меки широколисници, 

мокра ^ до 
5) сулфатна од тврди широколисници до 

- дрвесина до 4.263 

— Количево, Товарна документнега ин картне-
га папирја — Радече, Слаткогорска товарна кар-
тона ин папирја - Слатки Врх, Фабрика дрве-
њаче и папира — Чанак, Београдски издавач-
ко-графички завод — Белград, Фабрика за це-
лулоза и хартија — Кочани, Фабрика картона 
и лепенке — Умка и Фабрика целулозе и папи-
ра „Матроз" — Сремска Митровица. 

6.302 
6.031 
5.775 
5.225 
4.125 
5.850 
5.913 

6.188 
5.988 
6.413 

6.325 
6.050 

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. 2609 од 28 мај 1975 
година. 

4. Оваа спогодба влегува "во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од денот што е утврден 
во Спогодбата. 

Претставници на производителите: Товарна це-
лулозе - Медводе, Товарна целулозе ин папир-
ја „Ѓуро Салај" — Кршко, Фабрика целулозе и 

папира „Матроз" — Сремска Митровица, Загре-
бачка творница папира — Загреб, Фабрика целу-
лозе и папира — Приедор, Фабрика целулозе и 
папира - Дрвар и Папирница „Количево" —, 
Количево. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 'За-
гребачка творница папира — Загреб, Здружене 
папирнице — Љубљана, Папирница „Количево" 

447. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производители-
те и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ГРА-
ДЕЖНИ МАШИНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТРАН-
СПОРТ НА БЕТОН, ОПРЕМА И ЗА НИВНИ РЕ-

ЗЕРВНИ ДЕЛОВИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 28 февруари .1975 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за градежни машини за производ-
ство и транспорт на бетон, опрема и за нивни ре-
зервни делови, со тоа што производителските орга-
низации на здружениот труд да можат да ги зголе-
мат своите затечени продажни цени, при постојните 
услови на продажбата, и тоа: за мешалки до 15%, 
за други градежни машини опфатени со Спогодбата 
до 18% и за опрема и за, нивни резервни делови, до 
12%. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка I 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. 1289 од- 29 мај 1975 
година. 

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

Претставници на производителите: „Градис" - -
Љубљана, „Фаграм" — Смедерево, „Итас" — 
Кочевје, „Прогрес" — Младеновац, „Лифам" — 
Стара Пазова и „Сигмат" — Брестаница. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 23 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-

4 бата што се наоѓа во документацијата на 
Стопанската комора на Југославија. 

448. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

СП О Г О Д В А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА КАР-

ТОНСКИ БУРИЊА 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите на 26 јуни 1974 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за ,картонски буриња, со тоа што про-
изводителската организација на здружениот труд 
да може да ги зголеми своите затечени продажни 
цени, при постојните услови на продажбата, до 20%. 
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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. 2375 од 14 мај 1975 го-
дина. 

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

-СФРЈ", а ќе се применува од денот што е утврден 
со Спогодбата. 

Претставник на производителот: Дрвно индус- , 
триско предузеќе „Стеван Филиповиќ" — Валево. 

Претставници на купувачите-потрошувачи: „Ми-
. лан Благојевиќ" — Лучани, „Југодрво" — Бел-

град, „Зорка" — Шабац и Митол — Сежана. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
се утврдено дека во текстот на Решението за југо-

словенските стандарди од областа на текстилната 
индустрија, објавен во „Службен лист« на СФРЈ", 
бр. 24/75, се потерала долунаведената грешка, та се 
дава 

И С П Р А В К А 
НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАН-
ДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ТЕКСТИЛНАТА ИНДУ-

СТРИЈА 

Во точка 3 наместо зборовите: „1 јули 1975 го-
дина" треба да стои: „1 јануари 1976 година". 

Во точка 5 наместо зборовите: ,Д јули 1975 го-
дина" треба да стои: „31 декември 1975 година". 

Од Југословенскиот завод за стандардизација, 
Белград, 28 мај 1975 година. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Решението за југо-
словенските стандарди за експлозиви и детонирачки 
штапини, рбјавен во „Службен лист на СФРЈ, бр. 
24/75, се поткрала долунаведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАН-

ДАРДИ ЗА ЕКСПЛОЗИВИ И ДЕТОНИРАЧКИ 
ШТАПИНИ 

Во точка .4 наместо ознаката: „JUS H.D3.050" 
треба да стои: „JUS H.D3.053". 

Од Југословенскиот завод за стандардизација, 
Белград, 28 мај 1975 година. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

Врз основа на член 43 од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот из-
вршен, совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА И 

ИНДУСТРИЈА 

За помошник-претседател'на Сојузниот комитет 
за енергетика и индустрија се назначува Лазо Бу-

кота, поранешен помошник-сојузен секретар за сто-
панство. 

Е. п. бр. 367 
21 мај 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. 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 и 21/74), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-СОЈУЗЕН СЕ-

КРЕТАР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

За помошник сојузен-секретар за внатрешни 
работи се назначува Рахман Морина, секретар на 
Секретаријатот^ внатрешни работи на Собранието 
на општина Приштина« 

Е. п. бр. 368 
14 мај 1975 година 

Белград 

Сојузен извршев совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

Врз основа на член 43 од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА 

СОЈУЗНИОТ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД 

За членови на Советот на Сојузниот хидроме-
теоролошки завод се назначуваат, и тоа: 

1) Миран Борко, директор на Метеоролошкиот 
завод на СР Словенија; 

2) Станко Булатовиќ, директор, на Републичкиот 
хидрометеоролошки завод на СР Црна Гора; 

3) Игор Делијаниќ, директор на Републичкиот 
хидрометеоролошки завод на СР Србија; 

4) Душан Јовановиќ, стручен соработник^ во 
Покраинскиот секретаријат за земјоделство на САП 
Војводина; 

5) Ангел Лазаревски, директор на Републичкиот 
хидрометеоролошки завод на ,СР Македонија; 

6) Инж. Здравко Миќевиќ, директор на Репуб-
личкиот хидрометеоролошки завод на СР Босна и 
Херцеговина; ' 4 

7) Авди Џамбалај," стручен соработник во По-
краинскиот секретаријат за земјоделство, шумарство 
и водостопанство на САП Косово; 
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8) Инж. Мило Сикиќ, директор на Републич-
киот хидрометеоролошки завод на СР Хрватска. 

Е . п. бр. 371 
16 април 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 од Уставот на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија и член 
4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија одлучува да се 
одликува 

за долгогодишен активен пријателски однос 
спрема нашата земја и за придонес за афирмација-
та на научните достигања и општествено-политр!Ч-
киот систем на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија во странство 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

проф. др Леополд Ружинка, шеф на катедра за 
органска и неорганска хемија на Сојузната висока 
техничка школа во Цирих. 

Бр. "1 
8 јануари 1975 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 

426. 

427. 

428. 

Закон за обезбедување на плаќања на ин-
вестициите — — — — - - — — — 
Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за утврдување на вредноста на зали-
хите и на исправката на финансискиот 
резултат за делот на ненаплатеното поба 
рување над одреденото време — 
Закон за личните доходи на функционе-
рите што ги избира или именува Собра-
нието на СФРЈ и за надоместите на лич-
ните доходи на делегатите во Собранието 
на СФРЈ - - - - . - -^ - . 

429. Одлука за одобрување на Завршната 
сметка на Сојузната дирекција за резерви 
на индустриски производи за 1972 година 
Одлука за одобрување на Завршната 
сметка на Сојузната дирекција за резерви 
на индустриски производи за 1973 година 

431. Одлука за програмата за користење на 
средствата за изградба на складиштен 
простор во 1975 година за сместување и 
чување на сојузните стоковни резерви на 
прехранбени производ,и — — — — — 

'430. 

Страна 
432. Одлука за начинот за утврдување на де-

лот од доходот на основната организација 
на здружениот труд содржан во факту-
рираната, а ненаплатената реализација 
што не може да се оданочува во 1975 го-
дина — - — — — — — — — — 

433. Одлука за измена на Одлуката за опреде-
лување на стоките чиј извоз и увоз е ре-
гулиран — — — — — —. — — — 

434. Одлука за дополнение на Одлуката за 
утврдување на глобалната девизна квота 
за плаќање на увозот на суровини и дру-
ги репродукциони материјали за I полу-
годие на 1975 година — — — — — 

435. Правилник за начинот за водење евиден-
ција и за начинот за изработка на билан-
сот на планираните средства 'за општата 
и заедничката потрошувачка и за из-
вештајот за извршувањето на тој биланс 

436. Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за лекување на воените ин-
валиди во природни лекувалишта — гг 

437. Правилник за престанок на важењето на 
Правилникот за означување на радио еми-
сиите . — — — — - — — — — 

438. Решение за спроведување на статистич-
кото истражување Попис на шумските 
сообраќајници (ШУМ-62) - - - -

439. Решение за престанок на важењето на 
Решението за југословенскиот стандард 
за трајногоречки печки за цврсти горива 

440. Решение за престанок на важењето на 
Решението за југословенските стандарди 
за теписи — — — — — — — — 

441. Решение за југословенскиот стандард за 
пиперка за зачин — — — — — — 

442. Одлука за измена на Одлуката за мерки-
те за спроведување на кредитната поли-
тика во 1975 година — — — — — — 

443. Одлука за измена на Одлуката за камат-
ната стапка на средствата депонирани 
ка ј Народната банка на Југославија — 

444. Општествен договор за начинот и услови-
те за увоз на кинематографски долгомет-
ражен и краткометражни играни, доку-
ментарни и цртани филмови за потребите 
за јавно прикажување цр киномрежата 
на Југославија — — —- — - — — 

Страна 445. Општествен договор за условите и начи-
нот на вршек.е на надворешнотрговски 
промет на производите на шумарството и 
дрвната индустрија со земјите од Источна 
Европа — — — — — —' — — — 

446. Спогодба за промена на затечените цени 
за целулоза за хартија и дрвесина 

914 447. Спогодба за промена на' затечените цени 
за градежни машини за производство и 
транспорт на бетон, опрема и за нивни 
резервни делови ' — 

448. Спогодба за промена на затечените цени 
за картонски буриња 

Исправка на Решението за југословенските 
стандарди од областа на текстилната ин 
дустрија - - -

Исправка на Решението за југословенските 
стандарди за експлозиви и детонирачки 
штапини . - - — — — — — — 

Назначувања и разрешувања — — — — 
Одликувања — — — - — — — — — 
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