
Сабота, 30 декември 1972 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 71 ГОД. XXVIII 

719. 

Бидејќи се исполнети условите од Уставниот 
амандман XII, Соборот на народите, врз основа на 
Уставниот амандман XII точка 3, на седницата од 
28 декември 1972 година, донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА УСТАВНИОТ ЗАКОН 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УСТАВНИОТ 
ЗАКОН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА УСТАВНИТЕ 

АМАНДМАНИ XX ДО XLI 

Се прогласува Уставниот закон за измени и до-
полненија на Уставниот закон за спроведување на 
Уставните амандмани XX до XLI, што го усвои 
Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на 
народите од 28 декември 1972 годиц&, на седницата 
на Стопанскиот собор од 28 декември 1972 година, 
на седницата на Просветно-културниот собор од 
27 декември 1972 година, на седницата на Социјал-
но-здравствениот собор од 28 декември 1972 година 
и на седницата на Општествено-политичкиот собор 
од 28 декември 1972 година. 

Собор на народите 

АС бр. 709 
29 декември 1972 година 

Белград 
Претседател 

на Соборот на народите, 
Мика Шпиљак, е. р. 

УСТАВЕН ЗАКОН 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УСТАВНИОТ 
ЗАКОН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА УСТАВНИТЕ 

АМАНДМАНИ XX ДО XLI 

Член 1 
Во Уставниот закон за спроведување на Устав-

ните амандмани XX до XLI („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 29/71) во член 13 став 1 точка 4 се 
брише. 

Член 2 
Во член 15 по став 1 се додава нов став 2, кој 

гласи: 
„На 31 декември 1972 година престанува да ва-

ж и Законот за овластување на општинските со-
бранија за утврдување надлежноста на општин-
ските органи за вршење на работите определени со 
сојузни прописи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
26/68)." 

Досегашниот став 2 станува став 3. 

Член 3 
Во член 16 по став 1 се додава нов став 2, кој 

гласи: 

„Со денот одреден со републички закон од-
носно со покраински закон, а најдоцна на 31 де-
кември 1973 година, престануваат да важат: 

1) Законот за прогласување исчезнатите лица 
за умрени и за докажувањето на смртта („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 24/52); 

2) Законот за данокот на добивка на странски 
лица што вложуваат средства во домашна стопан-
ска организација за заедничко работење („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 31/67 и 9/68); 

3) Законот за сопственоста на делови од згради 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 43/65 и 57/65); 

4) Основниот закон за избирање на работнички 
совети и други органи на управувањето во работ-
ните организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 
15/64, 32/67 и 54/67); 

5) Законот за престанок на важењето на одред-
бите на сојузните закони со кои се регулирани 
прашањата на кои се однесува Уставниот амандман 
XV („Службен лист на СФРЈ", бр. 13/69); 

6) Основниот закон за заштита при работата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 15/65 и 28/66)." 

По став 2, кој станува став 3, се додава нов 
став 4, кој гласи: 

„Со денот одреден со "републички закон односно 
со покраински закон, а најдоцна на 31 декември 
1973 година, престануваат да важат и сите одредби 
на Законот за прометот со земјишта и згради 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 43/65, 57/65 и 17/67), 
освен одредбите на член 33 во однос на сојузните 
органи, чл. 406, 40в, и чл. 41 до 45." 

Досегашниот став 3 станува став 5. 

Член 4 
По член 17 се додава нов член 17а, кој гласи: 
„До 31 март 1973 година мораат да се усогласат 

со Уставните амандмани одредбите на Основниот 
закон за претпријатијата, одредбите на Законот за 
средствата на работните организации кои според 
одредбите на овој закон се оставени во сила (член 
13 став 1), Основниот закон за работните односи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 12/70), Царинскиот 
закон („Службен лист на ФНРЈ", бр. 24/59 и 13/63 
и „Службен лист на СФРЈ", бр. 16/65, 15/67, 30/68 
и 32/70), Законот за користење на средствата од 
надоместокот за стопански риболов во крајбрежното 
море на Југославија („Службен лист на СФРЈ", бр. 
35/65 и 14/66), Основниот закон за здравствениот 
надзор над предметите за општа употреба („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 16/65) и Основниот закон за 
здравствениот надзор над прехранбените продукти 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 44/65). 

Одредбите од Основниот закон за работните 
односи со кои се уредени односите чие регулирање 
според Уставните амандмани не спаѓа во права и 
должности на федерацијата остануваат во сила до 
денот одреден со републички односно покраински 
закон, а најдоцна до 31 декември 1973 година." 
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Член 5 
Член 19 се менува и гласи: 
„Сојузните закони што не се наведени во чл. 

14 до 17а на овој закон остануваат во сила, а нив-
ните одредби што не се во согласност со Уставните 
амандмани мораат да се усогласат со тие амандмани 
до 31 декември 1973 година. 

До денот одреден во став 1 на овој член мораат 
да се усогласат со Уставните амандмани одредбите 
на сојузните закони кои според одредбите на овој 
закон се. оставени во сила (член 16 став 2 точ. 1-
до 29, точка 31 и став 3 точ. 1, 3, 7 и 8 од Уставниот 

закон за спроведување на Уставните амандмани 
XX до XLI и член 1 став 1 точка 6 и член 15 од 
Законот за усогласување со Уставот на прописите 
за установите што ги осноћале сојузни органи — 
член 15 став 2 на Уставниот закон за спроведување 
на Уставните амандмани XX до XLI), ако со овој 
закон не е одреден друг рок за нивното усогласу-
вање (член 17а став 1)." 

Член 6 
Овој закон влегува во сила кога ќе го прогласи 

Соборот на народите на Сојузната скупштина. 

720. 

Врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 1, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРА-

ЦИЈАТА ЗА 1973 ГОДИНА 

Се прогласува Буџетот на федерацијата за 1973 
година, што го усвои Сојузната скупштина, на сед-
ницата на Соборот на народите од 28 декември 1972 
година и ка седницата на Општествено-политичкиот 
собор од 2-3 декември 1972 година. 

ПР бр. 138 
29 декември 1972 година 

Белград 

* Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровић е. р. 

БУЏЕТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1973 
ГОДИНА 

I. ОПШТ ДЕЛ 
Член 1 

Вкупните расходи на Буџетот на федерацијата за 
1973 година се утврдуваат во износ од 29.945,000.000 
динари. 

- Расходите на Буџетот на федерацијата се нами-
руваат: 

1) од сопствените приходи на федерацијата во 
износ од 13.690,000.000 динари; * 

2) од придонесот од републиките и автономните 
покраини утврден според одредбите на Законот за 
финансирање на федерацијата во износ од 
16.255,000.000 динари. 

Р А С Х О Д И 
Во постојаната буџетска резерва на федераци-

јата се издвојуваат 1% од изворните приходи на 
Буџетот на федерацијата за 1973 година. 

Член 2 
Средствата на постојаната буџетска резерва на 

федерацијата, формирани до 31 декември 1972 го-
дина, изнесуваат 499,521.642 динари. 

Член 3 
Расходите по основните намени и приходите по 

видови, облици и подоблици се утврдуваат во Би-
лансот на расходите и приходите на Буџетот на 
федерацијата за 1973 година, во следните износи: 

Б И Л А Н С 
НА РАСХОДИТЕ И ПРИХОДИТЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1973 ГОДИНА 

I. Р А С Х О Д И 

Класификациони број на И з н о с н а 

распоредната распоредната ' Р А С Х О Д И распоредната распоредната 
група подгрупа подгрупа група 

Основна намена 04. Социјални грижи 
04-2 Средства распоредени во одреден износ 

04-2-2 — за посебни намени (освен за инвестиции) 113,000.000 

Вкупно основната намена 04 113,000.000 

Основна намена 07. 
Работа на сојузните органи и организации 

07-2 Средства распоредени во одреден износ 
07-2-1 — за редовна дејност 
07-2-2 — за посебни намени (освен за инвестиции) 
07-2-3 — за општи општествени потреби 

534,058.130 
450,184.860 
585,372.590 1.569,615.580 

Вкупно основната намена 07 1.569,615.580 
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_1 2 3 4 5 

Основна намена 08. Народна одбрана 

08-2 Средства распоредени во одреден износ 13.600,000.000 

Вкупно основната намена 08 13.600,000.000 

Основна намена 09. Општи дополнителни средства 
на стопански недоволно развиените републики и 
САП Косово 

09-2 Средства распоредени во одреден износ 2.000,000.000 

Вкупно основната намена 09 2.000,000.000 

Основна намена 10. Наменски дополнителни средства 

10-2 Средства распоредени во одреден износ 5.151,000.000 

Вкупно основната намена 10 5.151,000.000 

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

13-2 Средства распоредени во одреден износ 70,000.000 

Вкупно основната намена 13 70,000.000 

Основна намена 14. Нестопански инвестиции 

14-2 Средства распоредени во одреден износ 271,904.000 

Вкупно основната намена 14 271,904.Ц00 

Основна намена 15. Обврски на федерацијата но 
основот на инвестициите во стопанството 

15-2 Средства распоредени во одреден износ 836,000 ООО 

Вкупно основната намена 15 836,000.000 

Основна намена 16. Интервенции во стопанството 

16-2 Средства распоредени во одреден износ 5.400,000.000 

Вкупно основната намена 16 5.400,000,000 

Основна намена 17. Обврски од поранешните го-
дини 

17-2 Средства распоредени во одреден износ 672,940.110 

Вкупно основната намена 17 672,940.110 

Основна намена 18. Издвојување во постојаната бу-
џетска резерва на федерацијата 

18-2 Средства распоредени во одреден износ 140,000.000 

Вкупно основната намена 18 140,000.000 

Основна намена 19. Буџетска резерва 

19-2 Средства распоредени во одреден износ 
19-2-21 — Тековна буџетска резерва 55,540.310 

Вкупно основната намена 19 55,540.310 
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Основна намена 20. Надоместок на Службата на 
општественото книговодство 

20-2 Средства распоредени во одреден износ 6 5 , 0 0 0 . 0 0 0 

ВКУПНО основната намена 2 0 6 5 , 0 0 0 . 0 0 0 

ВКУПНО РАСХОДИТЕ 29.945,000.000 

II. ПРИХОДИ ВО БИЛАНСОТ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

34 
35 

Вид 3. Такси 

Конзуларни такси 
Царински такси 

Вкупно видот 3. Такси 

5 8 , 0 0 0 . 0 0 0 

4 2 . 0 0 0 . 0 0 0 

100,000.000 

41 

Вид 4. Царини и посебни царински давачки 

411 Царини и посебни давачки 
412 Посебни такси на увезени стоки 
413 Посебни давачки при увозот на земјоделско-прех-

раибени производи 

Вкупно видот 4. Царини и посебни царински давачки 

9.443,000.000 
3.058,000.000 

1003000.000 12.601,000.000 

12.601.000.000 

61 
62 

71 

Вид 6. Приходи на сојузните органи и други разни 
приходи 

Приходи па сојузните органи и организации 
Други разни приходи 

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

Вид 7. Приходи од други општествено-политички 
заедници 

Придонеси од републиките и автономните покраини 
ТИ Придонес од Социјалистичка Република Босна и 

Херцеговина 1 . 9 6 0 , 7 1 5 . 0 0 0 

7 1 2 Придонес од Социјалистичка Република Македонија 8 7 1 , 2 3 2 . 0 0 0 

7 1 3 Придонес од Социјалистичка Република Словенија 2 . 7 0 3 , 0 2 4 . 0 0 0 
714 Придонес од Социјалистичка Република Србија, без 

автономните покраини 4 . 2 7 3 . 5 9 6 . 0 0 0 

7 1 5 Придонес од Социјалистичка Република Хрватска 4 . 3 3 9 , 7 4 3 . 0 0 0 

7 1 6 Придонес од Социјалистичка Република Црна Гора 3 2 5 , 6 8 4 . 0 0 0 

717 Придонес од Социјалистичка Автономна Покраина 
Војводина 

718 Придонес од Социјалистичка Автономна Покраина 
Косово 

Вкупно видот 7. Приходи од други општествено-по-
литички заедници 

9 0 3 , 0 0 0 . 0 0 0 

86,000.000 

9 8 9 , 0 0 0 . 0 0 0 

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

1 3 7 , 1 4 6 . 0 0 0 1 6 . 2 5 5 , 0 0 0 . 0 0 0 

1 6 . 2 5 5 , 0 0 0 . 0 0 0 

Вкупно приходите за распоред (видови 3 до 7) 29.945,000.000 
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II. ПОСЕБЕН ДЕЛ 

Член 4 
Расходите во износ од 29.945,000.000 динари, кои се искажани по основните намени во Билансот 

на расходите и приходите на Буџетот на федерацијата за 1973 година, се распоредуваат по носителите, 
корисниците и поблиските намени во посебниот дел на Буџетот на федерацијата за 1973 година, кој 
гласи: 

Број на 
пози-

цијата 

Распореднѕ 
група или 

подгрупа 

И з н о с н а 
Основна и поблиска намена позици ј ата основната 

намена 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

15 
16 
17 

18 
19 
20 

21 

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

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

РАЗДЕЛ 1. ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-
ВИЈА 

Глава 1. Претседателство 
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи 
и организации 
Лични доходи во редовната дејност 5,255.400 
Материјални расходи во редовната дејност 350.000 
Надоместоци на личните доходи на функционерите 3,375.150 
Надоместоци за одвоен живот од семејството 180.000 
Патни трошоци 790.000 
Канцелариски материјал 150.000 
Поштенско-телеграфоки и телефонски трошоци 190.000 
Трошоци за репрезентацијата 700.000 
Патувања и посети 4,500,000 
Надоместоци на надворешни соработници 50.000 
'Претплата на службени весници, списанија и печат 250.000 
Трошоци за изработка на ордени и одликувања 2,080.000 
Трошоци за услуги 30.000 
Надоместок за работа подолга од полното работно 
време 120.000 
Набавка на службени и работни облеки 50.000 
Дополнување на опремата и инвентарот 200.000 
Печатење, умножување и преведување на матери-
јали 100.000 
Вкупно основната намена 07 

Вкупно Главата 1 

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

07-2-2 

18,970.550 

18,970.550 

Глава 2. Управа на островите Бриони 
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 
Лични доходи во редовната дејност 4,781.200 
Материјални расходи во редовната дејност 3,340.000 
Надоместоци на личните доходи на сезонските ра-
ботници 2,648.900 
Трошоци за одржување на објекти и опрема 9,000.000 
Вкупно основната намена 07 19,770.100 

Вкупно Главата 2 19,770.100 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 1 (позиции 1 до 21) 38,740.650 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 1. 
ДАТЕЛСТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

ПРЕТСЕ-
ФЕДЕРА-

— Редовна дејност 
— Други намени 

13,726.600 
25,014.050 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 1 38,740.650 
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22 
23 
24 
25 
26 

27 
28 

29 
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РАЗДЕЛ 2. СОЈУЗНА СКУПШТИНА 

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

07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 
07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 
07-2-2 Надоместоци на личните доходи на функционерите 
07-2-2 Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци 
07-2-2 Надоместоци за работа подолга од полното работно 

Бреме 
07-2-2 Надоместоци на надворешни соработници 
07-2-2 Трошоци за работа на пратениците и скупштинските 

тела 
07-2-2 Набавка на домашни и странски книги 
07-2-2 Претплата на службени весници, билтени и списа-

нија 
07-2-2 Издавање на стенографски белешки 
07-2-2 Изработка на публикации на Сојузната скупштина, 

на информативни билтени и други скупштински ма-
теријали 

07-2-2 Трошоци на парламентарните делегации 
07-2-2 Трошоци за репрезентација 
07-2-2 Набавка на облеки и обувки 
07-2-2 Трошоци на комисиите за изработка на сојузни за-

кони 
07-2-2 Трошоци на заедничките комисии за уставни пра-

шања 
07-2-2 Членски влог за Интерпарламентарната унија 
07-2-2 Услуги извршени од други 
07-2-2 Трошоци за одржување на возниот парк 
07-2-2 Трошоци на печатницата 
07-2-2 Прослава на 30-годишнината на II заседание на 

АВНОЈ 
07-2-2 Изработка на теми, анализи и елаборати 
07-2-2 Трошоци на Монетарниот совет на Југославија 

Вкупно основната намена 07 

19,173.300 
945.000 

27,091.680 
1,612.000 

1,200.000 
803.000 

16,479.000 
100.000 

280.000 
2,560.000 

3,000.000 
3,240.000 

260.000 
600.000 

1,500.000 

1,800.000 
92.000 

200.000 
1,400.000 
1,800.000 

1,400.000 
850.000 
95.950 

86,481.930 

Основна намена 14 — Нестопански инвестиции 
45 14-2-21 Градежни работи и набавка на опрема 

Вкупно основната намена 14 

Вкупно Главата 1 

5,000.000 

5,000.000 

91,481.930 

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

46 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 
47 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 
48 07-2-2 Надоместоци на личните доходи на функционерите 
49 07-2-2 Помош на странки 

Вкупно основната намена 07 
Вкупно Главата 2 

912.200 
87.800 

179.980 
20.000 

1,199.980 

1,199.980 

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

50 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 886.830 
51 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 123.000 
52 07-2-2 Надоместок на личните доводи на функционерите 169.480 

Вкупно основната намена' 07 1,179.310 

Вкупно Главата 3 1,179.310 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 2 (позиции 22 до 52) 93,861.220 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 2. СОЈУЗНА 
СКУПШТИНА 

— Редовна дејност 22,128.130 
— Други намени 71,733.090 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 2 93,861.220 

РАЗДЕЛ 3. СОВЕТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

53 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 3,397.800 
54 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 85.000 
55 07-2-2 Надоместоци на личните доходи на функционерите 7,550.000 
56 07-2-2 Патни и селидбени трошоци во земјата 250.000 
57 07-2-2 Патни трошоци во странство 90.000 
58 07-2-2 Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци 200.000 
59 07-2-2 Набавка на стручни книги, списанија и публикации 150.000 
60 07-2-2 Трошоци- за репрезентација 35.000 
61 07-2-2 Учество во режиските трошоци во врска со одржу-

вањето на зградата 132.500 
62 07-2-2 Набавка на облеки и обувки 55.000 
63 07-2-2 Трошоци на возниот парк 40.000 
64 07-2-2 Паушал на возачите за ненормираио работно време 193.000 

Вкупно основната намена 07 12,178.300 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 3 (позиции 53 до 64) 12,178.300 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 3. СОВЕТ НА 
ФЕДЕРАЦИЈАТА 

— Редовна дејност 3,482.800 
— Други намени 8,695.500 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 3 12,178.300 

РАЗДЕЛ 4. КАБИНЕТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА 
РЕПУБЛИКАТА 

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

65 , 07-2-1 Лични доходи од редовната дејност 1,369.660 
66 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 600.000 
67 07-2-2 Надоместоци на личните доходи на функционерите % 792.060 
68 07-2-2 Купување и помошти * 120.000 
69 07-2-2 Трошоци за подароци во врска со патувањата и по-

сетите 1,500.000 
70 07-2-2 Дополнување на инвентарот 30.000 
71 07-2-2 Надоместок за надворешни соработници 120.000 

Вкупно основната намена 07 4,531.720 
Вкупно Главата 1 4,531.720 

Глава 2. Резиденција, Белград* 
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи 
и организации 

72 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 3,400.000 
73 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 5,000.000 
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74 07-2-2 Дополнување на опрема 500.000 
75 07-2-2 Трошоци за одржување на објектите 1,600.000 
76 07-2-2 Надоместок за работа подолга од полното работно 

време 200.000 
77 07-2-2 Надоместок на надворешните соработници 280.000 

Вкупно основната намена 07 10,980.000 
Вкупно Главата 2 10,980.000 

Глава 3. Резиденција, Бриони 
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи 
и организации 

78 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 1,002.000 
79 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 1,000.000 
80 07-2-2 Надоместоци за личните доходи на сезонски ра-

ботници 116.000 
81 07-2т2 Одржување на објектите и опремата 3,000.000 

Вкупно основната намена 07 5,118.000 

Вкупно Главата 3 5,118.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 4 (позиции 65 до 81) 20,629.720 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 4. КАБИНЕТ 
НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКАТА 

— Редовна дејност 12,371.660 
— Други намени 8,258.060 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 4 20,629.720 

РАЗДЕЛ 5. СОЈУЗЕН ИЗВРШЕН СОВЕТ 

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

82 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 7,343.420 
83 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 629.500 
84 07-2-2 Надоместоци на личните доходи на функционерите 4,619.210 
85 07-2-2 Надоместоци на надворешните, соработници 225.000 
86 07-2-2 Канцелариски материјал 138.000 
87 07-2-2 Претплати на печат, списанија и публикации 220.000 
88 07-2-2 Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци 350.000 
89 07-2-2 Патни и селидбени трошоци во земјата 700.000 
90 07-2-2 Транспортни услуги 200.000 
91 07-2-2 Патни трошоци во странство 4,500.000 
92 07-2-2 Потрошен материјал и инвентар 55.000 
93 07-2-2 Печатење и умножување на материјали за седници 500.000 
94 07-2-2 Средства за потребите на работата на Комисијата 

на СЕВ 800.000 
95 07-2-2 Трошоци за репрезентација 800.000 
96 07-2-2 Трошоци за меѓународна соработка 5,000.000 
97 07-2-2 Надоместоци за работа подолга од пеаното работно 

време 200.000 
98 07-2-2 Надоместоци за овоен живот од семејството 234.000 
99 07-2-2 Средства за финансирање на макропроекти и на 

научноистражувачки работи 10,400.000 
100 07-2-2 Трошоци за работата на Сојузниот правен совет 219.000 
101 07-2-2 Трошоци за работата на Сојузниот економски совет 220.000 
102 07-2-3 За техничко одржување и сервисирање на возду-

хоплови 3,730.000 
103 07-2-3 Информативно-пропагандна и културно-просветпа 

дејност меѓу нашите иселеници и нашите граѓани во 
странство 5,000.000 
Вкупно основната намена 07 46,083.130 
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Основна намена 14 — Нестопански инвестиции 

104 14-2-21 Ануитети за набавениот воздухоплов 7,246.900 
105 14-2-21 Градежни работи * 1,000.000 
106 14-2-21 Набавка на опрема 2,000.000 

Вкупно основната намена 14 ' 10,246.900 

Вкупно Главата 1 56,330.030 

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

107 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 110.440 
108 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 50.000 
109 07-2-2 Надоместок на личните доходи на функционерите 84.740 
110 07-2-2 Набавка на службени облеки 6.000 

Вкупно основната намена 07 251.180 

Вкупно Главата 2 251.180 

Глава 3. Служба за обезбедување во згра-
дите на сојузните органи 
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи 
и организации 

111 07-2-1 Лични доходи но редовната дејност 4,118.900 
112 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 260.000 
113 07-2-2 Надоместок на личните доходи на функционерите 84.740 
114 07-2-2 Трошоци за обука на кадри 165.200 
115 07-2-2 Надоместок за работа подолга од полното работно 

време 264.000 
116 07-2-2 Набавка на облеки и обувки 302.000 
117 07-2-2 Трошоци во врска со одржувањето на возилата и апаратите 200.000 
118 07-2-2 Трошоци за опремата на просториите за стручна 

обука 10.000 
119 07-2-2 Трошоци на превентивата 15.000 
120 07-2-2 Обврски според член 37 од Законот за вршење на 

внатрешните работи од надлежноста на сојузните 
органи на управата 266.170 

121 07-2-2 Трошоци за отпремнина 20.000 
122 07-2-2 Надоместоци за одвоен живот од семејството 12.000 

Вкупно основната намена 07 5,718.010 

Основна намена 14 — Нестопанеки инвестиции 
123 14-2-21 Посебни потреби на техничкото обезбедување 2,000.000 

Вкупно основната намена 14 2,000.000 

Вкупно Главата 3 7,718.010 

Глава 4. Служба на Сојузниот извршен со-
вет за мобилизациски подготовки 
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи 
и организации 

124 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 718.780 
125 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 200.000 
126 07-2-2 Надоместок на личните доходи на функционерите 95.230 
127 07-2-3 Работи во врска со народната одбрана 12,000.000 

Вкупно основната намена 07 13,014.010 

Вкупно Главата 4 13,014.010 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 5 (позиции 82 до 127) 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 5. СОЈУЗЕН 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 
— Редовна дејност 13,431.040 
— Други намени 63,882.190 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 5 77,313.230 

РАЗДЕЛ 6. УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи 
и организации 

128 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 2,611.880 
129 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 312.500 
130 07-2-2 Надоместоци на личните доходи на функционерите 1,728.130 
131 07-2-2 Надоместоци за одвоен живот од семејството на 

функционерите 36.000 
132 07-2-2 Трошоци на постапката 130.000 
133 07-2-2 Издавање на збирка одлуки на Уставниот суд на 

Југославија 160.000 
134 07-2-2 Патни трошоци во странство 70.000 
135 07-2-2 Дневници на возачите 35.000 
136 07-2-2 Паушал на возачите за ненормирано работно време 61.740 
137 07-2-2 Набавка на облеки и обувки 20.000 
138 07-2-2 Набавка и дополнување на опремата 80.000 
139 07-2-2 Трошоци на престојот на делегациите и за репрезен-

тација 200.000 
140 0 7 - 2 - 2 Трошоци за средување на материјалите на Меѓу-

народната конференција на Уставното судство 50.000 
Вкупно основната намена 07 5,495.250 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 6 (позиции 128 до 140) 5,495.250 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 6. УСТАВЕН 
СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 
— Редовна дејност 2,924.380 
— Други намени 2,570.870 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 6 5,495.250 

РАЗДЕЛ 7. ВРХОВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА -

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи 
и организации 

141 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 2,566.990 
142 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 450.000 
143 07-2-2 Надоместоци на личните доходи на функционерите 2,464.580 
144 07-2-2 Надоместоци за одвоен живот од семејството на 

функционерите 36.000 
145 07-2-2 Издавање на судски одлуки 100.000 
146 07-2-2 Патни трошоци во странство 12.000 
147 07-2-2 Преведување на албански јазик 15.000 
148 * 07-2-2 Набавка и дополнување на опремата 35.000 
149 07-2-2 Тековно одржување на зградата 65.000 
150 07-2-2 Трошоци на престојот на странски делегации 44.000 

Вкупно основната намена 07 5,788.570 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 7 (позиции 141 до 150) 5,788.570 

РЕКАПИТУЛАДИЈА НА РАЗДЕЛОТ 7. ВРХОВЕН 
СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 
— Редовна дејност i i { 1 3,016.990 
— Други намени 2,771.580 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 7 5,788.570 
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РАЗДЕЛ 8. ВРХОВЕН СТОПАНСКИ СУД 
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи 
и организации 

151 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 1,767.350 
152 07-2-1 Материјални доходи во редовната дејност4 82.500 
153 07-2-2 Надоместоци на личните доходи на функционерите 722.000 
154 07-2-2 Надоместоци за одвоен живот од семејството на 

функционерите 18.360 
155 07-2-2 Награди и надоместоци на судиите-поротници 30.000 
156 07-2-2 Патни трошоци и дневници на судиите-поротници 45.000 
157 07-2-2 Набавка и дополнување на опремата ' 10.000 

Вкупно основната намена 07 2,675.210 
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 8 (позиции 151 до 157) 2,675.210 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 8. ВРХОВЕН 
СТОПАНСКИ СУД 
— Редовна дејност 1,849.850 
— Други намени 825.360 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 8 2,675.210 

РАЗДЕЛ 9. СОЈУЗНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО 
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи 
и организации 

158 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 1,596.620 
159 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 230.000 
160 07-2-2 Надоместоци на личните доходи на функционерите 916.170 
161 07-2-2 Надоместоци за одвоен живот од семејството на 

функционерите 55.080 
162 07-2-2 Патни трошоци во странство 15.000 
163 07-2-2 Преведување на судските списи од странски и на 

странски јазици 40.000 
164 07-2-2 Набавка и дополнување на опремата 50.000 
165 07-2-2 Изработка на теми, елаборати и анализи 150.000 166 07-2-2 Трошоци на престојот на странски делегации , 42.000 

Вкупно основната намена 07 3,094.870 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 9 (позиции 158 до 166) * 3,094.870 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 9. СОЈУЗНО 
ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО 
— Редовна дејност 1,826.620 
— Други намени 1,268.250 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 9 3,094.870 

РАЗДЕЛ 10. СОЈУЗНО ЈАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛ-
СТВО 
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

167 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 782.270 
168 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 129.420 
169 07-2-2 Надоместоци на личните доходи на функционерите 312.640 
170 07-2-2 Трошоци за застапувања во земјата 3.000 
171 07-2-2 Трошоци на процесната и извршната постапка во 

земјата 5.000 
172 07-2-2 Трошоци за водење процеси во земјата и во стран-

ство 55.620 
173 07-2-2 Трошоци за одржување на зградата, за комунални 

и други услуги 198.840 
Вкупно основната намена 07 1,486.790 

: ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 10 (позиции 167 до 173) 1,486.790 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 10. СОЈУЗНО 
ЈАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО 

— Редовна дејност 
— Други намени 

911.690 
575.100 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 10 1,486.790 

РАЗДЕЛ 11. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАД-
ВОРЕШНИ РАБОТИ 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи 
и организации 

174 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 41,338.700 
173 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 6,600.000 
176 07-2-2 Надоместоци на личните доходи на функционерите 1,407.200 
177 07-2-2 Надоместоци на надворешни соработници 200.000 
178 07-2-2 Надоместоци за работа ноќе, во неделите и во де-

новите на државни празници 500.000 
179 07-2-2 Трошоци за репрезентација 400.000 
180 07-2-2 Трошоци на делегации, разграничувања со сосед-

ните земји и комисии за кодификација на меѓуна-
родното право 3,418.000 

181 07-2-2 Трошоци за радиоврски 2,000.000 
182 07-2-2 Трошоци за привремено сместување *' 850.000 
183 07-2-2 Надоместоци за одвоен живот од семејството 140.000 
184 07-2-2 Преведување на меѓународните договори на јазиците 

на народите и народностите на Југославија и други 
трошоци 480.000 

185 07-2-2 Собирање и обработка на архивска граѓа 780.000 
186 07-2-2 Членски влогови 15,657.000 
187 07-2-2 Техничко опремање и одржување на зградите 5,000.000 
188 07-2-2 За потребите на документацијата 2,450.000 
189 07-2-2 Дополнување и замена на опремата 300.000 
190 07-2-2 Научноистражувачки работи, студии и анализи 300.000 
191 07-2-3 Лични и материјални расходи на дипломатските и 

конзуларните претставништва во странство и от-
плати на заеми за купените згради на кредит во 
странство 379,000.000 

192 07-2-3 Замена на патни исправи на нашите граѓани во 
странство 700.000 

193 07-2-3 За информативна дејност меѓу југословенските гра-
ѓани на работа и престој во странство 1,500.000 

194 07-2-3 Трошоци за репатриација и депортација на југо-
словенски граѓани од странство 1,200.000 

195 07-2-3 Изработка на публикација на документи за надво-
решната политика 970.000 

196 07-2-3 Разни помошти, во согласност со принципите на ме-
ѓународната солидарност 5,635.750 

197 07-2-3 Работи во врска со народната одбрана 4,000.000 
Вкупно основната намена 07 474,826.650 

Основна намена 14 — Нестопански инвестиции 
198 14-2-21 Купување, изградба и продолжување на изградба на 

административни згради за потребите на дипломат-
ските и конзуларните претставништва во странство 7,000.000 

199 14-2-21 Набавка на уреди за радиоврски во земјата и во 
странство 5,000.000 

200 14-2-21 Набавка на опрема во земјата и во странство 3,000.000 
201 14-2-21 Големи поправки на административните згради во 

земјата и во странство 4,000.000 
202 14-2-21 Станбена изградба 12,000.000 

Вкупно основната намена 14 31,000.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 11 (позиции 174 до 202) 505,826.650 
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РЕКАПИТУЛАЏИЈА' НА РАЗДЕЛОТ И. СОЈУЗЕН 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

— Редовна дејност 47,938.700 
— Други намени 457.887 950 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 11 505,826.650 

РАЗДЕЛ 12. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НА-
РОДНА ОДБРАНА 

Основна намена 08 — Народна одбрана 

203 08-2 Средства за издружување, развој и модернизација 
на Југословенската народна армија 12.800,000.000 

204 08-2 Средства за покритие на расходите врзани за вр-
шењето услуги на корисници вон од Југословенска-
та народна армија 800,000.000 
Вкупно основната намена 08 13.600,000.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 12 (позиции 203 до 204) 13.600,000.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 12. СОЈУЗЕН 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАРОДНА ОДБРАНА 

— Редовна дејност — 
Други намени 13.600,000.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 12 13.600,000.000 

РАЗДЕЛ 13. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТ-
РЕШНИ РАБОТИ 

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

205 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 57,344.560 
206 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 9,000.000 
207 07-2-2 Надоместоци на личните доходи на функционерите 811.200 
208 07-2-2 За одредени потреби 50,0Q0.G00 
209 07-2-2 Набавка на облеки и обувки 1,500.000 
210 07-2-2 Школување на кадри 1,725.000 
211 07-2-2 Здравствена превентива, осигурување на работници-

те и еднократна помош според член 37 од Законот^ 
за вршење на внатрешните работи од надлежноста* 
на сојузните органи на управата 476.500 

212 07-2-2 Трошоци за одржување на зградите 5,000.000 
213 07-2-2 Селидбени трошоци и отпремнина 3,500.000 
214 07-2-2 Набавка на спортски реквизити 200.000 
215 07-2-2 Трошоци на Центарот за образование на работниците 1,000.000 
216 07-2-3 Трошоци на транзитно-прифатниот центар за бе-

галци 200.000 
217 07-2-3 Работи во врска со народната одбрана 2,000.000 

Вкупно основната намена 07 132,757.260 

Основна намена 14 — Нестонански инвестиции 
218 14-2-21 Станбена изградба 13,000.000 
219 14-2-21 За модернизација на опремата на органите на вна-

трешните работи надлежни за обезбедување на гра-
ниците на морето, на реките и на езерата 13,471.100 
Вкупно основната намена 14 26,471.100 

Вкупно Главата 1 159.228.360 
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Глава 2. Сојузен совет за безбедност на со-
обраќајот 
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

220 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 111.520 
221 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 60.000 
222 07-2-2 Организирање на општојугословенски натпревар во 

рамките на училиштен куп 110.000 
223 07-2-2 Учество во трошоците на органите и организациите 

за спроведување на унапредувањето на сообраќајна-
та превентива 50.000 

224 07-2-2 Трошоци за одржување на седниците на Советот 8.000 
225 07-2-2 Патни трошоци во странство 12.000 
226 07-2-2 Членарина на меѓународни организации 4 10.500 
227 07-2-2 Учество во спроведувањето на меѓународната акција 

во безбедноста на сообраќајот 20.000 
Вкупно основната намена 07 382.020 

Вкупно главата 2 382.020 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 13 (позиции 205 до 227) , 159,610.380 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 13. СОЈУЗЕН 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

— Редовна дејност 66,516.080 
— Други намени 93,094.300 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 13 159,610.380 

РАЗДЕЛ 14. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СТО-
ПАНСТВО 

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

228 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 5,089.100 
229 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 950.000 
230 07-2-2 Надоместоци на личните доходи на функционерите 764.690 
231 07-2-2 Изработка на технички прописи 900.000 
232 07-2-2 Трошоци на меѓународната соработка во земјата 440.000 
233 07-2-2 Патни трошоци во странство 400.000 
234 07-2-2 Надоместок за работа на членовите на комисиите 40.000 
235 07-2-2 Надоместок за анализи за пазарни истражувања 1,000.000 
236 07-2-2 Изработка на студии и анализи 980.000 
237 07-2-2 Членарина на меѓународни организации 7,164.940 
238 07-2-2 Југословенска мешовита комисија за Ѓердап 243.000 
239 07-2-2 Трошоци на Комисијата за хомологација на моторни 

возила 500.000 
240 07-2-3 Изработка на прописи во врска со народната од-

брана 768.500 
Вкупно основната намена 07 19,240.230 

Основна намена 14 — Нестопански инвестиции 
241 14-2-21 Набавка на машини за сметање и пишување 140.000 

Вкупно основната намена 14 140.000 

Основна намена 17 — Обврски од поранешните го-
дини 

242 17-2 За покритие на обврските по договорот со „Југови-
нил" — Каштел Шуќурац 18,940.110 

Вкупно основната намена 17 18,940.110 

Вкупно Главата 1 38,320.340 
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243 
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07-2-2 
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07-2-2 
07-2-2 
07-2-2 
07-2-2 
07-2-2 

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

Лични доходи во редовната дејност 2,364.090 
Материјални расходи во редовната дејност 240.000 
Надоместоци на личните доходи на функционерите 88.770 
Надоместок на контролорите за преглед на квали-
тетот на земјоделските производи наменети за из-
воз 3,000.000 
Патни трошоци во странство 67.000 
Трошоци на контролата На квалитетот 250.000 
Трошоци на меѓународната соработка 100.000 
Надоместоци за вештачење и експертизи 300.000 
Набавка на опрема _ 40.000 
Набавка на стручни публикации 25.000 
Патни трошоци на пазарните инспектори во зем-
јата 1,130.000 
Вкупно основната намена 07 7.604.860 

Вкупно Главата 2 7,604.860 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 14 (позиции 228 до 253) 45,925.200 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 14. СОЈУЗЕН 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СТОПАНСТВО 

— Редовна дејност 8,643.190 
— Други намени 37,282.010 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 14 45,925.200 

РАЗДЕЛ 15. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗЕМЈО-
ДЕЛСТВО 
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

254 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 2.529.700 
255 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 900.000 
256 07-2-2 Надоместоци на личните доходи на функционерите 618.820 
257 07-2-2 Придонес за светската програма за храна WEP 1.768.750 
258 07-2-2 Трошоци на мешовитите комисии за водостопанство 400.000 
259 07-2-2 Трошоци на меѓународната соработка 600.000 
260 07-2-2 Службени патувања во странство 500.000 
2Ѕ1 07-2-2 Надоместоци за работата на членовите на посебните 

комисии 106.000 
262 07-2-2 Трошоци за контрола на средствата за заштита на 

растенијата, 20.000 
263 07-2-2 Изработка на билансот на водите на Дунав 1,500.000 
264 07-2-2 Трошоци на Југословенскиот комитет за меѓународ-

ната хидролошка деценија 1,146.500 
265 07-2-2 Меѓурепубличко усогласување, признавање и вове-

дување нови сорти на земјоделски и шумски рас-
тенија 100.000 

266 07-2-2 На име надоместок на личните доходи на работни-
ците во републиките и автономните покраини на 
граничните премини во областа на ветеринарството 2,360.000 

267 07-2-2 Материјални расходи во републиките и автономните 
покраини на граничните премини во областа на ве-
теринарството 1,800.000 

268 07-2-2 Примена на мерките во граничниот појас во областа 
на ветеринарството и на заштитата на растенијата 1,000.000 

269 07-2-2 За одржување на семинари и курсеви и за подгот-
вување на прописи од областа на ветеринарството 300.000 

270 07-2-2 Унапредување на земјоделското производство 3,000.000 
271 07-2-2 За следење на движењето на карантинските болес-

ти и на штетниците во областа на заштитата на ра-
стенијата 200.000 

272 07-2-2 На име надоместок на личните доходи на работни-
ците во републиките и во автономните покраини на 
граничните премини во областа на заштитата на 
растенијата 2,506.000 

џ 
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273 07-2-2 Материјални расходи во републиките и автономните 
покраини на граничните премини во областа на за-
штитата на растенијата 1,800.000 

274 07-2-2 За научноистражувачка работа 470.000 
275 07-2-2 Изработка на експропријационен елаборат за под-

рачјето кое се потопува со изградбата на ХЕ „ФИ-
ЕРЗА" 2,000.000 

276 07-2-2 Покритие на обврските според завршната сметка 
за 1971 година на граничните станици во областа на 
ветеринарството и на заштитата на растенијата 879.000 

277 07-2-2 Следење на трошоците на производството на основ-
ни земјоделски производи 700.000 

278 07-2-3 Работи во врска со народната одбрана 100.000 
Вкупно основната намена 07 27,304.770 

Основна намена 14 — Нестопански инвестиции 
279 14-2-21 Набавка и дополнување на опремата на граничните 

премини во областа на ветеринарството 90.000 
280 3 4-2-21 Набавка и дополнување на опремата на граничните 

премини во областа на заштитата на растенијата 165.000 
281 14-2-21 Изградба на објекти на граничните премини во об-

ласта на заштитата на растенијата и во областа на 
ветеринарството 500.000 

282 14-2-21 Набавка на опрема 60.000 
283 14-2-21 Набавка на опрема за потребите на Југословенските 

комитети за хидролошката деценија 1.000.000 
Вкупно основната намена 14 1,815.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 15 (позиции 254 до 283) 29,119.770 

РЕКАГ1ИТУЛАЏИЈА НА РАЗДЕЛОТ 15. СОЈУЗЕН 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО 
— Редовна дејност 3,429.700 
— Други намени 25,690.070 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 15 20,119.770 

РАЗДЕЛ 16. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИ-
НАНСИИ 

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

284 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 1 8,310.650 
285 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 800.000 
286 07-2-2 Надоместоци на личните доходи на функционерите 1.219.020 
287 07-2-2 Прибавување докази за југословенски имот во стра- 11.000 

нство 
288 07-2-2 Трошоци на работата на царинската комисија 40.000 
239 07-2-2 Преведување на материјали од странски и на стран-

ски јазици 20.000 
290 07-2-2 Патни трошоци во странство 450.000 
291 07-2-2 Надоместок за одвоен живот од семејството на 

функционерите 64.000 
202 07-2-2 Надоместок за работа подолга од полното работно 

време 40.000 
293 07-2-2 Соработка со меѓународни финансиски организации 200.000 
294 07-2-2 Набавка и дополнување на оћрема 130.000 
295 07-2-2 Печатење на буџетот и на завршната сметка 30.000 

07-2-2 Изработка и финансирање на финансиски публи-
кации 150.000 

07-2-2 Придонес за Меѓународното здружение за развој 
(IDA) 22,700.000 

07-2-2 Изработка на теми, анализи и елаборати 840.000 
299 07-2-3 Надоместок за национализираниот имот во земјата 1,200.000 

07-2-3 Надоместоци и провизии на Службата на општестве-
ното книговодство 6.605.000 
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301 07-2-3 Трошоци на закупот на Етиопската амбасада 36.000 
302 07-2-3 За одредени потреби 161.000 
303 07-2-3 Трошоци на комисијата за ревалоризација на основ-

ните средства и трошоци за работата на групата за 
подготвување на ставови за реформата на Меѓуна-
родниот монетарен систем 180.000 

304 07-2-3 Емитирање на обврзници за покритие на обврските 
на федерацијата, исплата на обврските на укинатите 
органи и исплата па хонорари на странски адвокати 165.000 

805 07-2-3 Работа во врска со народната одбрана 15.000 
306 07-2-3 Обврски спрема Афричкиот фонд за развој 11,233.340 

Вкупно основната намена 07 ? 54,600.010 

Вкупно Главата 1 ѕ 54,600.010 

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

307 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 4,814.900 
308 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 250.000 
309 07-2-2 'Надоместоци на личните доходи на функционерите 88.770 
310 07-2-2 Надоместоци за работа на хонорарите соработници 

во девизните инспекторати во републиките ч 150.000 
311 07-2-2 Патни трошоци па девизните инспектори во земјата 1,415.000 
312 07-2-2 Унапредување на Службата на девизната инспек-

ција 30.500 
313 07-2-2 Закупи и одржување на деловните простории 250.000 
314 07-2-2 Патни трошоци во странство 200.000 
315 07-2-2 Набавка и дополнување на опрема 200.000 

Вкупно основната намена 07 7,399.170 

Основна намена 14 — Нестопански инвестиции 
316 14-2-21 Купување и изградба на станови за девизните ин-

спектори вон од Белград 1,000.000 

Вкупно основната намена 14 1,000.000 

Вкупно Главата 2 8,399.170 
ВКУПНОРАЗДЕЛОТ 16 (позиции 284 до 316) 62~999.Ш 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 16. СОЈУЗЕН 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИИ 
— Редовна дејност 14,175.550 
— Други намени 48,823.630 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 16 v 62,999.180 

РАЗДЕЛ 17. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАД-
ВОРЕШНА ТРГОВИЈА 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

317 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 6,233.920 
318 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 820.000 
319 07-2-2 Надоместоци на личните доходи на функционерите 786.670 
320 07-2-2 Надоместоци за одвоен живот од семејството на 36.700 

функционерите 
321 07-2-2 Трошоци на престојот на странски делегации и гос-

ти _ 1,165.000 
322 07-2-2 Научноистражувачки работи, студии и анализи 250.000 
323 07-2-2 Надоместоци за преведување од странски јазици на 

разни стручни материјали и странски публикации 20.000 
324 07-2-2 Набавка на облеки и обувки 19.800 
325 07-2-2 Тековно одржување на зградата (бојосување и уре-

дување) 100.000 
326 07-2-2 Членарина на меѓународни организации 828.300 

Вкупно основната намена 07 10,260.390 
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Основна намена 14 — Нестопанска инвестиции 
327 14-2-21 Набавка на опрема 

Вкупно основната намена 14 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 17 (позиции 317 до 327) 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 17. СОЈУЗЕН 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА 

100.000 

100.000 

10,360.390 

Редовна дејност 
Други намени 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 17 

РАЗДЕЛ 18. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ТРУД 
И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

Основна намена 04 — Социјални грижи 

323 04-2-2 Инвалидски принадлежности на корисници намене-
ти во странство 

329 04-2-2 Надоместоци на носителите на „Партизанска споме-
ница 1941" и на други одликувања 
Вкупно основната намена 04 

13,000.000 

100,000.000 

7,053.920 
3,306.470 

10,360.390 

113,000.000 

Оспозна намена 07 — Работа иа сојузните органи и 
организации 

330 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 4,383.000 
331 07-2-1 Материјлни расходи во редовната дејност 700.000 
332 07-2-2 Надоместоци на личните доходи на функционерите 771.700 
333 07-2-2 Патни трошоци во странство 250.000 
334 07-2-2 Патни трошоци на странски стручњаци и на наши 

стручњаци што ги следат, трошоци БО врска со сос-
таноци и со преговори со странски делегации, со ди-
пломатски и други претставници 200.000 

335 07-2-2 Надоместок за работата на членовите на постојаните 
стручни комисии 150.000 

336 07-2-2 Трошоци за издавање и печатење на билтени и из-
вештаи 110.000 

337 07-2-2 Членарина на меѓународни организации 48.800 
338 07-2-2 За одредени работи од областа на фармацеутската 

служба и медицинското снабдување од интерес за 
федерацијата, што ќе се договараат со соодветни 
стручни институции 250.000 

339 07-2-2 Преведување на инвалидски документи од странски 
јазици 29.800 

340 07-2-2 Набавка и дополнување на опрема 60.000 
341 07-2-2 Набавка на стручна литература 8.000 
342 07-2-2 Надоместоци на надворешни соработници во врска 

со вршењето на санитарниот надзор на границата 101.500 
343 07-2-2 Надоместоци за работа подолга од полното работно 

време во врска со вршењето на санитарниот надзор 
на границата 200.000 

344 07-2-2 Трошоци за заштита на земјата од внесување и ши-
рење на заразни болести 500.000 

315 07-2-2 Трошоци за анализа на мостри 500.000 
346 07-2-2 Материјални трошоци во врска со вршењето на са-

нитарниот надзор на границата 200.000 
347 07-2-2 Изработка на теми, анализи и елаборати , 700.000 
318 07-2-3 Трошоци за лекување на странски државјани 30.000 
349 07-2-3 За заштита од јонизирачко зрачење 2,000.000 
350 07-2-3 За одредени работи од областа на здравствената за-

штита од непосреден интерес за остварувањето на 
функциите на федерацијата, што ќе се договараат 
со соодветни стручни институции 2,200.000 
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351 07-2-3 Ексхумација на посмртни остатоци и уредување на 
партизанските гробишта во Италија 2,000.000 

352 07-2-3 Материјално обезбедување, сместување и здравстве-
на заштита на бегалци 2,000.000 

353 07-2-3 За задачите во врска со вработувањето во странство 3,500.000 
354 07-2-3 Трошоци на компензациите за југословенските со-

цијални работници во странство, како и трошоци 
за упатување на тие работници во странство 2,354.000 

355 07-2-3 Закупнина за деловни простории за дел на постоја-
ни заеднички комисии за вработување на цашите ра-
ботници во странство 1,000.000 

356 07-2-3 За потребите на информативната дејност меѓу на-
шите работници во странство од доменот на работно-
-правната заштита 1,000.000 

357 07-2-3 Работи во врска со народната одбрана 100.000 
Вкупно основната намена 07 25^346.800 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 18 (позиции 328 до 357) 138,346.800 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 18. СОЈУЗЕН 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИ-
ТИКА 
— Редовна дејност 5,083.000 
— Други намени 133,263.800 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 18 138,346.800 

РАЗДЕЛ 19. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОО-
БРАЌАЈ И ВРСКИ 

Глава 1. Секретаријат 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

358 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 1,998.160 
859 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 600.000 
360 07-2-2 Надоместоци на личните доходи на функционерите 521.140 
361 07-2-2 Изработка на технички прописи 100.000 
362 07-2-2 Трошоци на меѓународната соработка 135.000 
363 07-2-2 Патни трошоци во странство 450.000 
364 07-2-2 Надоместок за работа на членовите на комисиите 17.000 
365 07-2-2 Печатење меѓународни дозволи во сообраќајот 30.000 
366 07-2-2 Набавка и дополнување на опрема 100.000 
367 07-2-2 Членарина на меѓународни организации 1,260.000 
368 07-2-2 Трошоци за учество на стручњаците од Југорегиста-

рот на работите од интерес за федерацијата 310.000 
369 07-2-3 За безбедност на пловидбата во поморскиот и реч-

ниот сообраќај 14,000.000 
370 07-2-3 Работи во врска со народната одбрана 200.000 

Вкупно основната намена 07 19,721.300 

Основна намена 14 — Нестопанскк инвестиции 
371 14-2-21 За работи на поморските пловни патишта на Уста-

новата за одржување на поморските пловни пати-
шта 1,500.000 

372 14-2-21 Набавка на опрема за Установата за одржување на 
поморските пловни патишта 1,500.000 

373 14-2-21 За работи на внатрешните пловни патишта за пот-
ребите на Установата за одржување на внатрешните 
пловни патишта 2,300.000 

374 14-2-21 Набавка на опрема за потребите на Установата за 
одржување на внатрешните пловни патишта 1,000.000 
Вкупно основната намена 14 6,300.000 
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375 
Основна намена 16 — Повластица во сообраќајот 

16-2-21 За покритие на обврските за повластено возење 

Вкупно основната намена 16 

30,000.000 

Вкупно Главата 1 

Глава 2. Сојузна управа за цивилна воздуш-
на пловидба 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

30,000.000 

56,021.300 

376 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 33,241.900 
377 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 2.000.000 
378 07-2-2 Надоместоци на личните доходи на функционерите 377.750 
379 07-2-2 Трошоци на погоните 3,000.000 
380 07-2-2 Закупи 600.000 
381 07-2-2 Калибража на радиоуредите 800.000 
382 €7-2-2 Поштанско-телеграфски и телефонски трошоци 8,00Q.000 
383 07-2-2 Надоместоци за работа во неделите, ноќе и во дено- 1,500.000 

вите на државни празници 
384 €7-2-2 Надоместоци на надворешни соработници 290.000 
385 07-2-2 Трошоци за курсеви и семинари и за полагање на 

испити на воздухоловниот персонал 500.000 
386 07-2-2 Набавка на облеки и обувки 1,300.000 
387 07-2-2 Патни трошоци во странство 200.000 
388 07-2-2 Членарина на меѓународни организации 769.520 
389 07-2-2 Студиски патувања и специјализации 300.000 
390 07-2-2 Набавка на средства за обука ^ 100.000 
391 07-2-2 Трошоци по издадени гаранции 2,700.000 
392 07-2-2 Трошоци за одржување на конференцијата на ICAO 400.000 
393 07-2-2 Набавка на средства за Комисијата за извидување 

на несреќи 272.000 
394 07-2-2 Набавка на средства за заштита при работата 250.000 
395 07-2-2 Дополнување на инвентарот 100.000 
396 07-2-3 Трошоци во врска со народната одбрана 130.000 

Вкупно основната намена 07 56,831.170 

Основна намена 14 — Нестопански инвестиции 
397 14-2-21 Финансирање на програмата за модернизација на 53,400.000 

службата за безбедност на воздушната пловидба 

Вкупно основната намена 14 53,400.000 

Вкупно Главата 2 110,231.170 

ГЛАВА 3. СОЈУЗНА УПРАВА ЗА РАДИОВРСКИ 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

398 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 1,487.060 
399 07-2-1 Материјални расходи во редвната дејност 400.000 
400 07-2-2 Надоместоци на личните доходи на функционерите 89.760 
401 07-2-2 Надоместоци за работа подолга од полното работно 

време 50.000 
402 07-2-2 Одржување на контролномерните уреди 200.000 
403 07-2-2 Набавка и дополнување на опрема 65.000 
404 07-2-2 Патни трошоци во странство 70.000 
405 07-2-2 Набавка на облеки и обувки , 8.000 
406 07-2-2 Закупи 4.000 
407 07-2-3 Работи во врска со народната одбрана 150.000 

Вкупно основната-намена 07. 2,523.820 
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Основна намена 14 — Нестопански инвестиции 
408 14-2-21 Финансирање на програмата за развој на контрол- * 

но-мерните центри за радиоврски 2,169.300 

Вкупно основната намена 14 2,169.300 

Вкупно главата 3 4,693.120 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 19 (позиции 358 до 408) 170,945.590 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 19. СОЈУЗЕН 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СООБРАКАЈ И ВРСКИ 

— Редовна дејност 39,727.120 
— Други намени 131,218.470 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 19 170,945.590 

РАЗДЕЛ 20. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРА-
ВОСУДНИ И ОПШТИ УПРАВНИ РАБОТИ 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

409 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 1,481.790 
410 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 247.500 
411 07-2-2 Надоместоци на личните доходи на функционерите 525.640 
412 07-2-2 Лични доходи на работниците што не се распоре-

дени 2,000.000 
413 07-2-2 Надоместоци за одвоен живот од семејството на 

функционерите 36.000 
414 07-2-2 Трошоци за екстрадиција 324.000 
415 07-2-2 Патни трошоци во странство 44.000 
416 07-2-2 Преведување од странски јазици на замолници и 

документи 5.000 
417 07-2-2 За научноистражувачка работа, консултации за из-

работка на законски прописи,, како и за патни тро-
шоци во врска со консултациите 200.000 

418 07-2-2 Уредување и опремање на станови за функционе-
рите 390.000 

419 07-2-2 Трошоци па неуселените станови, деловни просто-
рии и друго 55.000 

420 07-2-2 Трошоци за преселување 20.000 
421 07-2-3 Дотации на Фондот за унапредување на ликовните 

уметности „Моша Пијаде" 657.000 
422 07-2-3 Награди на Антифашистичкото веќе- на народното 

ослободување на Југославија 850.000 
423 07-2-3 За извршување на програмата на работата на Архи-

вот на Југославија и на Музејот на револуцијата на 
народите на Југославија 6,000.000 

424 07-2-3 Работи во врска со народната одбрана за Архивот 
на Југославија 400.000 

425 07-2-3 Средства за работа на Центрот за унапредување на 
јавната управа 1,000.000 

426 07-2-3 Надоместок на Домот на здравјето на Сојузниот се-
кретаријат за внатрешни работи, за услуги на амбу-
лантата 40.000 

427 07-2-3 Работи во врска со народната одбрана 2.000 
Вкупно основната намена 07 14,277.830 

Основна намена 14 — Нестопански инвестиции 
428 14-2-21 За станбена изградба за потребите на кадровските 

промени на раководните места 5,000.000 
429 14-2-21 За станбена изградба за потребите на кадровските 

промени и за подобрување на кадровската струк-
тура * 11,500.000 

430 14-2-21 За купување станови за пензионираните работници 
на Сојузниот секретаријат за внатрешни работи 5,936.000 
Вкупно основната намена 14 22,436.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 20 (позиции 409 до 430) 36,713.830 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 20. СОЈУЗЕН 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРАВОСУДНИ И ОПШТИ У-
ПРАВНИ РАБОТИ 

— Редовна дејност 
— Други намени 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 20 

РАЗДЕЛ 21. СОЈУЗНА УПРАВА ЗА ЦАРИНИ 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

431 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 139,873.600 
432 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 12,500.000 
433 07-2-2 Надоместоци на личните доходи на функционерите 465.980 
434 07-2-2 Закупи 1,795.200 
435 07-2-2 Надоместоци на штета според член 52 од Царин-

скиот закон 100.000 
436 07-2-2 Трошоци на Царинарницата во Слободната зона во 

Солун 653.230 
437 07-2-2 Патни трошоци во странство 200.000 
438 07-2-2 Членарина на меѓународни организации 204.850 
439 07-2-2 Надоместок за работа во неделите, ноќе и во дено-

вите на државни празници 4,000.000 
440 07-2-2 Набавка на облеки и обувки 2,000.000 
441 07-2-3 Работи во врска со народната одбрана 500.000 

Вкупно основната намена 07 

1,729.290 
34,984.540 

36,713.830 

162,292.860 

Основна намена 14 — Иестопански инвестиции 

442 14-2-21 Изградба и адаптација на објекти на граничните 
премини 33,000.000 

443 14-2-21 Изградба и адаптација на работни простории 14,500.000 
444 14-2-21 Изградба и адаптација на собирни гаражи 2,050.200 
445 14-2-21 Изградба и адаптација на складишен простор 2,452.200 
446 14-2-21 Изградба на царински лаборатории 589.600 
447 14-2-21 Набавка на станови 12,250.000 
448 14-2-21 Набавка на техничка и биротехничка опрема 3,960.000 
449 14-2-21 Набавка на средства и уреди за механографија 10,101.000 
450 14-2-21 Издавачка дејност 999.410 
451 14-2-21 Стручно оспособување на работниците 1,727.300 
452 14-2-21 Плаќање на ануитети 3,500.000 

Вкупно основната намена 14 85,129.710 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 21 (позиции 431 до 452) 247,422.570 

РЕКАПИТРЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 21. СОЈУЗНА 
УПРАВА ЗА ЦАРИНИ 

— Редовна дејност 132,373.600 
— Други намени 95,048.970 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 21 247,422.570 

РАЗДЕЛ 22. СОЈУЗНА ГЕОДЕТСКА УПРАВА 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации ' ~ 

453 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 957.780 
454 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 218.850 
455 07-2-2 Надоместоци на личните доходи на функционерите 89.770 
4 56 07-2-2 Изработка на репродукциони оригинали, на стручно-

технички прописи и надоместок за работата во ко-
мисии 100.000 

457 07-2-2 Изработка на техничка документација 78.000 
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458 07-2-2 Патни трошоци во странство 30.000 
459 07-2-2 Набавка и дополнување на опрема 15.000 
460 07-2-2 Членарина на меѓународни организации 6.000 
461 07-2-2 Изработка на теми, анализи и елаборати 32.000 
462 07-2-3 За премер на земјиштето 8,500.000 

Вкупно основната намена 07 10,027.400 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 22 (позиции 453 до 462) 10,027.400 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 22. СОЈУЗНА 
ГЕОДЕТСКА УПРАВА 

— Редовна дејност 1,176.630 
— Други намени 8,850.770 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 22 10,027.400 

РАЗДЕЛ 23. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТ-
ВЕНО ПЛАНИРАЊЕ 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

463 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 6,452.630 
464 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 660.000 
465 07-2-2 Надоместоци на личните доходи на функционерите 1,288.870 
466 07-2-2 Трошоци за спроведување анкети 50.000 
467 07-2-2 Патни трошоци во странство 200.000 
468 07-2-2 Надоместоци на надворешни соработници 50.000 
469 07-2-2 Набавка и дополнување на опрема 50.000 
470 07-2-2 Трошоци на комисиите за долгорочни проекции 100.000 
471 07-2-2 За научноистражувачка работа 1,000.000 

Вкупно основната намена 07 9,851.500 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 23 (позиции 463 до 471) 9,851.500 

РЕКАПИТУЛАДИЈА НА РАЗДЕЛОТ 23. СОЈУЗЕН 
ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ 
— Редовна дејност 7,112.630 
— Други намени ѕ 2,738.870 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 23 9,851.500 

.. РАЗДЕЛ 24. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА ЦЕНИ 
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи 
и организации 

472 07-2-1 Лични доходи во редовна дејност 1,779.260 
473 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 390.000 
474 07-2-2 Надоместок на личните доходи на функционерите 683.840 
475 07-2-2 Трошоци за печатење на публикации 55.000 
476 07-2-2 Патни трошоци во странство 60.000 
477 07-2-2 Надоместок за работа подолга од полното работно 

време 120.000 
Вкупно основната намена 07 3,088.100 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 24 (позиции 472 до 477) 3,088.100 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 24. СОЈУЗЕН 
ЗАВОД ЗА ЦЕНИ 
— Редовна дејност !, 2>^9,.260 
— Други намени ' ѕни.оад 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 24 ^ШЛОО 
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РАЗДЕЛ 25. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА МЕЃУНАРОДНА 
НАУЧНА, ПРОСВЕТНОКУЛТУРНА И ТЕХНИЧКА 
СОРАБОТКА 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи 
и организации 

478 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 3,268.950 
479 07-2-1 Материјални расходи во редовна дејност 620.000 
480 07-2-2 Надоместоци на личните доходи на функционерите 363.020 
481 07-2-2 Учество на Југославија во финансирањето на Про-

грамата за размена во областа на просветата по-
меѓу Југославија и САД (Фулбрајтова програма) 770.500 

482 07-2-2 Членарини на меѓународни организации 18,064.100 
483 07-2-2 Придонес на Претставништвото на ООН во Југо-

славија 2,119.420 
484 07-2-3 Трошоци за редовно школување; специјализација и 

студиски престој на странски граѓани во Југосла-
вија 21,900.000 

485 07-2-3 Трошоци за подготвување на одењето на стручњаци, 
партиципација во платите на југословенските струч-
њаци и помош во организирањето центри за обука 
на кадри во земјите во развој 5,710.000 

-486 07-2-3 Изработка на студии, експертизи, техничка доку-
ментација, публикации и меѓународни семинари и 
посебни курсеви за земјите во развој 850.000 

487 07-2-3 Културно-просветна соработка со земјите во развој 2,760.000 
488 07-2-3 Преземени обврски по Програмата за техничка со-

работка со земјите на Западна Европа 510.000 
489 07-2-3 Меѓународни преговори и заседанија на мешовитите 

комисии, патни трошоци во земјата и во странство 3,000.000 
490 07-2-3 Партиципација во платите на наставниците што 

одржуваат настава со децата на нашите работници 
привремено вработени во земјате на Западна Ев-
ропа 1,000.000 

491 07-2-3 Преведување и умножување на елаборати, извеш-
таи, анализи и други материјали 300.000 

402 07-2-3 Надоместок за здравствените услуги дадени на пер- -
соналот на Претставништвото на ООН во Југосла-
вија 10.000 

493 07-2-3 Надоместок за вршење одредени работи од надлеж-
носта на федерацијата од страна на Југословен-
атиот библиографски институт 390.000 
Вкупно основната намена 07 61,635.990 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 25 (позиции 478 до 493) 61,635.990 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 25. 
СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА МЕЃУНАРОДНА 
НАУЧНА, ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНА И 
ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА 
— Редовна дејност 3,888.950 
— Други намени 57,747.040 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 25 61,635.990 

РАЗДЕЛ 26. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

494 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 
495 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 
496 07-2-2 Надоместоци на личните доходи на функционерите 
497 .07-2-2 Противпожарна и хигиенско-техничка заштита 
498 07-2-2 Патни трошоци во странство 
499 07-2-2 Членарина на меѓународни организации 
500 07-2-2 Трошоци за пописот на населението и становите 

Вкупно основната намена 07 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 26 (позиции 494 до 500) 

19,222.900 
12,878.000 

281.660 
40.000 

160.000 
5.500 

2,100.000 
34,688.060 

34,688.060 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 26. 
СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 

— Редовна дејност 32,100.900 
— Други намени 2,587.160 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 26 34,688.060 

РАЗДЕЛ 27. СОЈУЗЕН ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ 
ЗАВОД 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

501 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 6,730.800 
502 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 2,870.000 
503 , 07-2-2 Надоместоци на личните доходи на функционерите 247.160 
504 07-2-2 Надоместоци за работа во неделите, ноќе и во дено-

вите на државни празници 204.800 
505 07-2-2 Надоместок на Радио-Белград за емитирање на во-

достој от на Дунав 509.880 
506 07-2-2 Патни трошоци во странство 55.000 
507 07-2-2 Членарина на Светската метеоролошка организација 422.430 
5081 07-2-2 Трошоци за изработка на елаборати и надоместоци 

на надворешните соработници 200.000 
509 07-2-2 Доплнување на опрема 300.000 
510 07-2-2 Печатење на Годишникот на атласот на климата и на други стручни публикации 500.000 
511 07-2-3 Трошоци за школување на хидрометеоролошки 

кадри 170.000 
512 07-2-3 Работи во врска со народната одбрана 30.000 

Вкупно основната намена 07 12,240.070 

Основна намена 14 — Нестопански инвестиции 

513 14-2-21 Финансирање на програмата за вклучување на 
Хидрометеоролошката служба на Југославија во 
Планот на светскиот систем на метеоролошкото 
бдеење за периодот од 1970 до 1974 година 5,355.300 
Вкупно основната намена 14 5,355.300 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 27 (позиции 501 до 513) 17,595.370 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 27. 
СОЈУЗЕН ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД 

— Редовна дејност v 9,600.800 
— Други намени 7,994.570 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 27 17,595.370 

РАЗДЕЛ 28. ЈУГОСЛОВЕНСКИ ЗАВОД 
ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

514 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 2,633.800 
515 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 220.000 
516 07-2-2 Надоместоци на личните доходи на функционерите 207.810 
517 07-2-2 Преведување на југословенските стандарди на ја-

зиците на народите на Југославија 3,900.000 
518 07-2-2 Трошоци за изработка, донесување и дистрибуција 

на југословенските стандарди, на билтенот „Стан-
дардизација" и на каталозите 2,000.000 
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519 07-2-2 Закупи и одржување на деловен простор 280.000 
520 07-2-2 Членарина на меѓународни организации # 326.270 
521 07-2-2 Набавка на опрема во врска со преведувањето на 

југословенските стандарди * 1,000.000 
522 07-2-2 Трошоци за уредување на просториите 80.000 

Вкупно основната намена 07 10,647.880 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 28 (позиции 514 до 522) 10,647.880 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 28. 
ЈУГОСЛОВЕНСКИ ЗАВОД ЗА 
СТАНДАРДИЗАЦИЈА 
— Редовна дејност 2,853.800 
— Други намени 7,794.080 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 28 „ 10,647.880 

РАЗДЕЛ 29. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА ПАТЕНТИ 
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

523 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 1.913.140 
524 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 200.000 
525 07-2-2 Надоместоци на личните доходи на функционерите 89.760 
526 07-2-2 Трошоци за печатење на патентни списи 670.000 
527 07-2-2 Патни трошоци во странство 120.000 
528 07-2-2 Набавка и дополнување на опрема 30.000 
529 07-2-2 Членерина на меѓународни организации 100.000 
530 07-2-2 Печатење на патентниот гласник 170.000 
531 07-2-2 Изработка на обрасци и на материјал за фотоко-

пирање 80.000 
532 07-2-2 Повластици на одредена категорија лица 20.000 
533 07-2-2 Набавка на стручна литература 20.000 
534 07-2-2 Прием и отпремање на патентната документација 50.000 
535 07-2-2 Трошоци на издавачката дејност 30.000 
536 07-2-2 Трошоци на преводот на меѓународната патентна 

документација 60.000 
537 07-2-2 Трошоци на стручните советувања . 30.000 
538 07-2-3 Работи во врска со народната одбрана 20.000 

Вкупно основната намена 07 • 3,602.900 

Основната намена 14 — Нестопански инвестиции 

539 14-2-21 Набавка на опрема за патентната документација 90.000 

Вкупно основната намена 14 90.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 29 (позиции 523 до 539) 3,692.900 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 29. 
СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА ПАТЕНТИ 
т- Редовна дејност 2,113.140 
— Други намени 1,579.760 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 29 3,692.900 

РАЗДЕЛ 30. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА МЕРИ И СКАПО-
ЦЕНИ МЕТАЛИ 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

540 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност " 9,894.080 
541 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 1.477.000 
542 07-2-2 Надоместок на личните доходи на функционерите 208.000 
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543 07-2-2 Закупи 233.000 
544 07-2-2 Набавка на инвентар 100.000 
545 07-2-2 Трошоци за унапредување на службата 55.000 
546 07-2-2 Трошоци за организирање на состаноци 16.000 
547 07-2-2 За научноистражувачка работа 75.000 
548 07-2-2 Членарини на меѓународни организации 190.000 

Вкупно основната намена 07 12,248.080 

Основна намена 14 — Нестопански инвестиции 
549 14-2-21 Изградба на лабораторијата во Цеље и за набавка 

на опрема v 460.000 
550 14-2-21 Набавка на опрема за лаборатории 1,000.000 
551 14-2-21 Изградба на станови во републиките 200.000 

Вкупно основната намена 14 1,660.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 30 (позиции 540 до 551) 13,908.080 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 30. 
СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА МЕРИ И СКАПОЦЕНИ 
МЕТАЛИ 
— Редовна дејност 11,371.080 
— Други намени 2,537.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 30 13,908.080 

РАЗДЕЛ 31. СОЈУЗЕН ГЕОЛОШКИ ЗАВОД 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи 
^ и организации 

552 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 572,820 
553 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 94.860 
554 07-2-2 Надоместоци на личните доходи на функционерите 89.710 
555 07-2-2 Надоместоци на членовите на стручните комисии 5.930 
556 07-2-2 Закупи и придонес за користење на градско зем-

јиште , 129.500 
357 07-2-2 Патни трошоци во странство 9.400 

Вкупно основната намена 07 902.220 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 31 (позиции 552 до 557) . 902.220 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 31. СОЈУЗЕН 
ГЕОЛОШКИ ЗАВОД 

— Редовна дејност 667.680 
— Други намени 234.540 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 31 902.220 

РАЗДЕЛ 32. ДИРЕКЦИЈА НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА 
СЛОБОДНА ЗОНА ВО СОЛУН 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи 
и организации 

558 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 1,137.860 
559 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 285.840 
560 07-2-2 Надоместоци на надворешни соработници 34.500 

Вкупно основната намена 07 1,458.200 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 32 (позиции 558 до 560) 1,458.200 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 32. 
ДИРЕКЦР1ЈА НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА СЛОБОДНА 
ЗОНА ВО СОЛУН 
— Редовна дејност _ 1,423.700 
— Други намени 34.500 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 32 1,458.200 

РАЗДЕЛ -33. ЈУГОСЛОВЕНСКА КОМИСИЈА ЗА 
СОРАБОТКА СО ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ОБЕ-
ДИНЕТИТЕ НАЦИИ ЗА ПРОСВЕТА, НАУКА И 
КУЛТУРА (UNESCO) 
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи 
и организации 

561 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 259.360 
5G2 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 90.000 
563 07-2-2 Соработка со органите на UNESCO 128.000 
564 07-2-2 Трошоци за работа па комисиите и одборите 110.000 
565 07-2-2 Изработка на документација, на одговори на пра-

шалник^ и анкети и за изработка на ставови на 
Југославија за одредени прашања на програмата па 
UNESCO 50.000 

5G6 07-2-2 Патни трошоци во странство 150.000 
567 07-2-2 Дополнување и замена на опрема" 26.400 
568 07-2-2 Членарини на меѓународни организации 2.736.050 

Вкупно основна намена 07 3.549.810 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 33 (позиции 561 до. 568) 3,549.810 

Р Е К А ПИТУ Л А ЦИЈ А НА РАЗДЕЛОТ 33. 
ЈУГОСЛОВЕНСКА КОМИСИЈА ЗА СОРАБОТКА 
СО ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ОБЕДИНЕТИТЕ 
НАЦИИ ЗА ПРОСВЕТА, НАУКА И КУЛТУРА 
(UNESCO) 
— Редовна дејност 349.360 
— Други намени 3.200.450 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 33 3,549.810 

РАЗДЕЛ 34. ЈУГОСЛОВЕНСКА КОМИСИЈА ЗА 
СОРАБОТКА СО МЕЃУНАРОДНИОТ ФОНД НА 
ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ 
ЗА ПОМОШ НА ДЕЦАТА (UNICEF) 
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

569 07-2-2 Патни трошоци во земјата и престој на странски 
функционери во земјата 62.000 

570 07-2-2 Патни трошоци во странство 55.000 
571 07-2-2 Печатење билтени 12.000 
572 07-2-2 Придонес за UNICEF 3,746.000 
573 07-2-2 Обврски спрема програмата на UNICEF 200.000 

Вкупно основната намена 07 4,075.000 

. ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 34 (позиции 569 до 573) 4,075.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 34. 
ЈУГОСЛОВЕНСКА КОМИСИЈА ЗА СОРАБОТКА 
СО МЕЃУНАРОДНИОТ ФОНД НА ОРГАНИЗАЦИ-
ЈАТА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ЗА ПОМОШ 
НА ДЕЦАТА (UNICEF) 
— Редовна дејност — 
— Други намени 4,075.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 34 4,075.000 
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574 07-2-2 
575 07-2-2 
576 07-2-2 
577 07-2-2 

578 07-2-2 

РАЗДЕЛ 35. ЈУГОСЛОВЕНСКА КОМИСИЈА ЗА 
СОРАБОТКА СО МЕЃУНАРОДНИ ЗДРАВСТВЕНИ 
ОРГАНР13АЦИИ 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

Патни трошоци во земјата 45.000 
Патни трошоци во странство 65.000 
Членарина на меѓународни организации 5,268.900 
Обврски на Југославија како членка на Светската 
здравствена организација 50.000 
Печатење на публикација за системот на здрав-
ствената заштита и на организацијата на здрав-
ствената служба во Југославија (за странство) 50.000 
Вкупно основната намена 07 5,478.900 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 35 (позиции 574 до 578) 5,478.900 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 35. 
ЈУГОСЛОВЕНСКА КОМИСИЈА ЗА СОРАБОТКА 
СО МЕЃУНАРОДНИ ЗДРАВСТВЕНИ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ 

— Редовна дејност — 
— Други намени 5,478.900 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 35 5,478.900 

РАЗДЕЛ 36. ЈУГОСЛОВЕНСКА КОМИСИЈА ЗА 
СОРАБОТКА СО МЕЃУНАРОДНАТА ОРГАНИЗА-
ЦИЈА НА ТРУДОТ (МОТ) 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

579 07-2-2 Патни трошоци во странство 100.000 
580 07-2-2 Патни трошоци на членовите на Југословенската 

комисија за соработка со Меѓународната организа-
ција на трудот и надоместок за учество во работата 
и патни трошоци на членовите на работната група 
за статутарни и програмски прашања на МОТ 20.000 

581 07-2-2 Членарина на меѓународни организации 2,334.100 
Вкупно основната намена 07 2,454.100 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 36 (позиции 579 до 581) 2,454.100 

РЕКАПИТУЛАЦИЈ А НА РАЗДЕЛОТ 36. 
ЈУГОСЛОВЕНСКА КОМИСИЈА ЗА СОРАБОТКА 
СО МЕЃУНАРОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА 
ТРУДОТ (МОТ) 

— Редовна дејност — 
— Други намени 2,454.100 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 36 2,454.100 

РАЗДЕЛ 37. ЈУГОСЛОВЕНСКА КОМИСИЈА ЗА 
СОРАБОТКА СО ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА 
ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ЗА ИСХРАНА И ЗЕМЈО-
ДЕЛСТВО (FAO) 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

582 07-2-2 Членарина на меѓународни организации 

Вкупно основната намена 07 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 37 (позиција 582) 3,438.160 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 37. 
ЈУГОСЛОВЕНСКА КОМИСИЈА ЗА СОРАБОТКА 
СО ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ОБЕДИНЕТИТЕ 
НАЦИИ ЗА ИСХРАНА И ЗЕМЈОДЕЛСТВО (FAO) 

— Редовна дејност — 
— Други намени 8,438.160 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 37 3,438.160 

РАЗДЕЛ 38. ЈУГОСЛОВЕНСКА КОМИСИЈА ЗА 
ЗАШТИТА ОД ЗАГАДУВАЊЕ НА МОРЕТО И НА 
ВОДИТЕ НА ВНАТРЕШНИТЕ ПЛОВНИ ПАТИШТА 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

583 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 40.000 
584 07-2-2 Патни трошоци во странство 30.000 
585 07-2-2 Изработка на материјали од советувања 35.000 
586 07-2-2 Надоместок на надворешни соработници 15.000 

Вкупно основната намена 07 120.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 38 (позиции 583 до 586) 120.000 

РЕК АНИТУ ЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 38. 
ЈУГОСЛОВЕНСКА КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА ОД 
ЗАГАДУВАЊЕ НА МОРЕТО И НА ВОДИТЕ НА 
ВНАТРЕШНИТЕ ПЛОВНИ ПАТИШТА 
— Редовна дејност 40.000 
— Други намени 80.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 38 120.000 

РАЗДЕЛ 39. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВНИ 
И ПРАВНИ РАБОТИ ВО СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН 
СОВЕТ 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

587 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 1,255.520 
588 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 124.000 
589 07-2-2 Надоместок на личните доходи на функционерите 274.250 
590 07-2-2 Надоместок за одвоен живот од семејството 18.360 
591 07-2-2 Патни трошоци во странство 190.850 
592 07-2-2 Преведување на стручен материјал за проучување 

на правни прашања во областа на меѓународните 
спогодби 51.000 

593 07-2-2 Изработка на студии и анализи 30.600 
Вкупно основната намена 07 1,944.580 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 39 (позиции 587 до 593) 1,944.580 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 39. 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВНИ И ПРАВНИ 
РАБОТИ ВО СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 
— Редовна дејност 1,379.520 
— Други намени 565.060 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 39 1,944.580 

РАЗДЕЛ 40. СЕКРЕТАРИЈАТ НА СОЈУЗНИОТ 
* ИЗВРШЕН СОВЕТ ЗА ИНФОРМАЦИИ 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

594 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 3,221.700 
бдб 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 332.500 
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596 07-2-2 Надоместоци на личните доходи на функционерите 404.890 
697 07-2-2 Надоместок за одвоен живот од семејството на 

функционерите 18.000 
598 07-2-2 Трошоци на престојот на странски гости 710.000 
599 07-2-2 Издавање билтени и конференции за печатот 522.000 
600 07-2-2 Научноистражувачки работи, студии и анализи 177.000 
601 07-2-2 Дополнување и замена на опрема 78.000 
602 07-2-3 Издавачка дејност, актуелни пишувани информа-

ции, откуп на изданија за Југославија на странски 
јазици, информативно-документарни филмови, ТВ-
-стории и репортажи, фото-информации, изложби 
и посебни акции 4,500.000 

603 07-2-3 Откуп на периодични публикации наменети за 
странство - 10,700.000 

604 07-2-3 Радио-програма за странсто, размени на радио-
-емисии и ТВ-стории со странство, новинско-аген-
цисѕки услуги, изработка на филмски новости и 
информативно-пропагандна и културно-забавна 
дејност наменета за нашите работници и иселеници 
во странство 44,900.000 

605 07-2-3 Работи во врска со народната одбрана 3,500.000 
Вкупно основната намена 07 69,064.090 

Основна намена 14 — Неетопански инвестиции 
606 14-2-21 Модернизација на техничката база на Танјуг 9,090.690 

Вкупно основната намена 14 9,090.690 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 40 (позиции 594 до 606) 78,154.780 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 40. 
СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНФОРМАЦИИ 
— Редовна дејност 3,554.200 
— Други намени 74,600.580 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 40 78,154.780 

РАЗДЕЛ 41. СЕКРЕТАРИЈАТ НА СОЈУЗНИОТ 
ИЗВРШЕН СОВЕТ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА СТОПАН-
СКИТЕ ДВИЖЕЊА 
Основна Намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

607 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 404.000 
608 07-2-1 Материјални расходи во редовна дејност 300.000 
609 07-2-2 Изработка на теми, анализи и елаборати 650.000 
610 07-2-2 Трошоци за работата на стручниот совет 100.000 
611 07-2-2 Набавка на опрема 80.000 

Вкупно основната намена 07 1,534.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 41 (позиции 607 до 611) 1,534.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 41. 
СЕКРЕТАРИЈАТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН 
СОВЕТ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ ДВИ-
Ж Е Њ А 
— Редовна дејност 704.000 
— Други намени 830.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 41 1,534.000 

РАЗДЕЛ 42. УПРАВА ЗА ПЕРСОНАЛНИ РАБОТИ 
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

612 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 255.170 
613 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 36.000 
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614 07-2-2 Надоместок на личните доходи на функционерите 179.970 
615 07-2-2 Надоместоци на личните доходи на сопругите на 

функционерите, кои правата од работниот однос 
ги остваруваат ка ј Управата за персонални работи 423.350 
Вкупно основната намена 07 894.490 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 42 (позиции 612 до 615) 894.490 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 42. 
УПРАВА ЗА ПЕРСОНАЛНИ РАБОТИ 
— Редовна дејност 291.170 
— Други намени 603.320 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 42 894.490 

РАЗДЕЛ 43. СЕРВИС ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ОБ-
ЈЕКТИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РЕПРЕЗЕНТАЦИ-
ЈАТА НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

616 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 6,105.000 
617 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 137.000 
618 07-2-2 Надоместоци на личните доходи на функционерите 84.800 
619 07-2-2 Трошоци за одржување на објектите на репрезен-

тацијата 5,372.400 
620 07-2-2 Надоместок за работа подолга од полното работно 

време 652.800 
Вкупно основната намена 07 12,352.000 

Основна намена 14 — Нестопански инвестиции 
621 14-2-21 Набавка на опрема за потребите на објектите на 

репрезентацијата 3,000.000 

Вкупно основната намена 14 3,000.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 43 (позиции 616 до 621) 15,352.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 43. 
СЕРВИС ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИТЕ ЗА 
ПОТРЕБИТЕ НА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈАТА НА СО-
ЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 
— Редовна дејност 6,242.000 
— Други намени 9,110.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 43 15,352.000 

РАЗДЕЛ 44. УПРАВА НА ЗГРАДИТЕ НА СОЈУЗ-
НИТЕ ОРГАНИ НА НОВ БЕЛГРАД 
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

622 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 11,400.800 
623 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 435.200 
624 07-2-2 Надохместоци на личните доходи на функционерите 84.800 
625 07-2-2 Режиски трошоци во врска со одржувањето на 

зградите и опремата 11,746.400 
626 07-2-2 Дополнување на опремата 740.200 
627 07-2-2 Осигурување на зградите и опремата 550.800 
628 07-2-2 Телефонски трошоци на заедничката централа 720.000 
629 07-2-2 Надоместок за работа подолга од полното работно 

време 614.000 
630 07-2-2 За работни облеки, обувки и ХТЗ опрема 180.000 
631 07-2-2 Придонес за користење на градско земјиште ! 1 1,458.800 
632 07-2-2 Транспортни услуги 180.000 
633 07-2-3 Работи во врска со народната одбрана 110.000 

Вкупно основната намена 07 28,221.000 
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Основна намена 14 — Нестонански инвестиции 

634 14-2-21 За градежни работи и за набавка па опрема 3,000.000 

Вкупно основната намена 14 3.000.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 44 (позиции 626 до 634) 31,221.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА'РАЗДЕЛОТ 44. 
УПРАВА НА ЗГРАДИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 
НА НОВ БЕЛГРАД 

— Редовна дејност 11,836.000 
— Други намени 19,385.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 44 31,221.000 

РАЗДЕЛ 45. СЕРВИС ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ И 
СМЕТКОВОДСТВЕНИ РАБОТИ 

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и 
организации 

635 07-2-1 Лични доходи во редовната дејност 5,928 200 
636 07-2-1 Материјални расходи во редовната дејност 1,000.000 
637 07-2-2 Надоместоци на личните доходи на функционерите 84.800 
638 07-2-2 Трошоци за франкирање пошта 300.000 
639 07-2-2 Резервни делови за печатарските машини и репро-

-материјал 150.000 
640 07-2-2 Надоместок за работа подолга од полното работно 

време 250.000 
Вкупно основната намена 07 7,713.000 

Основна намена 14 — Нестонански инвестиции 

641 14-2-21 За набавка на опрема за механографска обработка 
на податоци 2,500.000 

Вкупно основната намена 14 2,500.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 45 (позиции 635 до 641) 10,213.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 45. 
СЕРВИС ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ И СМЕТКО-
ВОДСТВЕНИ РАБОТИ 
— Редовна дејност 6,928.200 
— Други намени 3,284.800 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 45 10,213.000 

РАЗДЕЛ 46. АВТОСЕРВИС НА СОЈУЗНИТЕ 
ОРГАНИ 
Основна шинела Ф7 — Рабата ша, одугвнФе вагати н 
организации 

642 07-2-1 Лични доходи во редовната .дејност 5,915.200 
643 1Г7-5Н& Надохместоци на личните доходи на функционерите 84.800 
644 07-2-2 За проширување на возниот парк 3,000:000 

Вкупно основната намена 07 9,000.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 46 (позиции 642 до 644) 9,000.000 

РЕК АНИТУ ЛАДИ Ј А НА РАЗДЕЛОТ 46. 
АВТОСЕРВИС НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 
— Редовна дејност 5,915.200 
— Други намени 3,084.800 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 46 9,000.000 
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РАЗДЕЛ 47. ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА НА 
СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕ-
ПУБЛИКИ И НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА АВТО-
НОМНА ПОКРАИНА КОСОВО 

Основна намена 09 — Општи дополнителни средства 
на стопански недоволно развиените републики и на 
Социјалистичка Автономна Покраина Косово 

645 09-2 Дополнителни средства на Социјалистичка Репуб-
лика Босна и Херцеговина 803,000.000 

646 09-2 Дополнителни средства на Социјалистичка Репу-
блика Македонија 366,000.000 

647 09-2 Дополнителни средства на Социјалистичка Репу-
блика Црна Гора 206,000.000 

648 09-2 Дополнителни средства на Социјалистичка Авто-
номна Покраина Косово 625,000.000 
Вкупно основната намена 09 2.000,000.000 

Основна намена 10 — Наменски дополнителни 
средства 

649 10-2 На Социјалистичка Автономна Покраина Косово, за 
изградба на материјалната база на општествените 
служби 100,000.000 

650 10-2 На Социјалистичка Република Црна Гора, за по-
критие на дефицитот во фондот на инвалидското 
и пензиското осигурување 84,000.000 
Вкупно основната намена 10 184,000.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 47 (позиции 645 до 650) 2.184,000.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 47. 
ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА НА СТОПАНСКИ 
НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА АВТОНОМНА ПОКРАИНА 
КОСОВО 
— Редовна дејност — 
— Други намени 2.184,000.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 47 2.184,000.000 

РАЗДЕЛ 48. ОСНОВНА ИНВАЛИДСКО-БОРЕЧКА 
ЗАШТИТА 
Основна намена 10 — Наменски дополнителни сред-
ства 

651 10-2 Средства за инвалидски принадлежности на воените 
инвалиди од војните 1.094,000.000 

652 10-2 Средства за здравствена заштита на воените инва-
лиди од војните 267,000.000 

653 10-2 Средства за боречкиот додаток 84.000.000 
654 10-2 Средства за бенефицираните пензии (без воените 

пензии) во симсла на член 116 од Основниот закон 
за организацијата и финансирањето на социјалното 
осигурување 2.100,000.000 

655 10-2 Обврски спрема фондот на пензиското осигурување 
на воените лица во смисла на член 116 од Основниот 
закон за организацијата и финансирањето на со-
цијалното осигурување 331,000.000 

656 10-2 Средства за валоризација на пензиите на воените 
осигуреници 135,000.000 

657 10-2 Дополнителни средства за покритие на дефицитот 
во фондот на пензиското осигурување на воените 
лица 956,000.000 
Вкупно основната намена 10 4.967,000.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 48 (позиции 651 до 657) 4.967,000.000 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 48. 
ОСНОВНА ИНВАЛИДСКО-БОРЕЧКА ЗАШТИТА 
— Редовна дејност 
— Други намени 4.967,000.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 48 4.967,000.000 

РАЗДЕЛ 49. ИНВЕСТИЦИОНИ ОБВРСКИ И ИН-
ТЕРВЕНЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО 
Основна намена 15 — Обврски на федерацијата по 
основ на инвестициите во стопанството 

658 15-2-21 Средства за обврски на федерацијата по основ на 
инвестициите во стопанството 836,000.000 

Вкупно основната намена 15 836,000.000 

Основна намена 16 — Интервенции во стопанството 
659 16-2-21 Враќање на царински, даночни и други давачки 4.850,000.000 
660 16-2-21 Компензации во областа на земјоделството 420,000.000 
661 16-2-21 За покритие на трошоците во работењето на Со-

јузната дирекцијата за резерви на прехранбени 
производи 100,000.000 
Вкупно основната намена 16 " 5.370,000.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 49 (позиции 658 до 661) 6.206,000.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 49. 
ИНВЕСТИЦИОНИ ОБВРСКИ И ИНТЕРВЕНЦИИ 
ВО СТОПАНСТВОТО 
— Редовна дејност — 
— Други намени 6.206,000.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 49 ' 6.206,000.000 

РАЗДЕЛ 50. ОБВРСКИ ОД ПОРАНЕШНИТЕ ГО-
ДИНИ 
Основна намена 17 — Обврски од поранешните 
години 

662 17-2 Обврски по внатрешните заеми 8,000.000 
663 17-2 Обврски по странски заеми и за национализираниот 

странски имот 32,000.000 
664 17-2 Амортизација на обврзниците издадени во 1970 и 

1971 година по основ на бенефицирани пензии 350,000.000 
665 17-2 За отплата на кредитите за земјоделски вишоци 

-користени за финансирање на сојузниот буџет во 
1985 и 1986 година 244,000.000 

666 17-2 Камати и трошоци за издавање на обврзниците 20,000.000 
Вкупно основната намена 17 654,000.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 50 (позиции 662 До 666) 654,000.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 50. 
ОБВРСКИ ОД ПОРАНЕШНИТЕ ГОДИНИ 
— Редовна дејност — 
— Други намени 654,000.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 50 654,000.000 

РАЗДЕЛ 51. ПОСТОЈАНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 
НА ФЕДЕРАЦИЈАТА И- БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 
Основна намена 18 — Издвојување во постојаната 
буџетска резерва на федерацијата 

667 18-2 Издвојување во постојаната буџетска резерва на 140,000.000 
федерацијата 

Вкупно основната намена 18 140,000.000 
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Основна намена 19 — Буџетска резерва 
668 19-2-21 Тековна буџетска резерва 55,540.310 

Вкупно основната намена 19 55,540.310 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 51 (позиции 667 и 668) 195,540.310 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 51. 
ПОСТОЈАНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА НА ФЕДЕР А- ' 
ЦИЈАТА И БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 

— Редовна дејност — 
— Други намени 195,540.310 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 51 195,540.310 

РАЗДЕЛ 52. ДЕЈНОСТ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПО-
ЛИТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

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

669 13-2 Дотација на органите на општествено-политичките 
организации на ниво на федерацијата 70,000.000 

Вкупно основната намена 13 70,000.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 52 (позиција 669) 70,000.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 52. 
ДЕЈНОСТ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

— Редовна дејност — 
— Други намени 70,000.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 52 70,000.000 

РАЗДЕЛ 53. НАДОМЕСТОК НА СЛУЖБАТА НА 
ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО 

Основна намена 20 — Надоместок на Службата на 
општественото книговодство 

670 20-2 Надоместок за покритие на трошоците на Службата 
на општественото книговодство за работите на еви-
денцијата, за работите на контролата и за инфор-
мативно-аналитичките работи 65,000.000 

Вкупно основната намена 20 65,000.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 53 (позиција 670) 65,000.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 53. 
НАДОМЕСТОК НА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕ-
НОТО КНИГОВОДСТВО 
— Редовна дејност ' — 
— Други намени 65,000.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 53 65,000.000 

III. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Член 5 
Овој буџет влегува, во сила на 1 јануари 1973 година. 
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У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУ-
ВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 

1973 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за извршување на Бу-
џетот на федерацијата за 1973 година, што го усвои 
Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на 
народите од 28 декември 1972 година и на седни-
цата на Општествено-политичкиот собор од 28 де-
кември 1972 година. 

ПР бр. 139 
29 декември 1972 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровић, е. р. 

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

ЦИЈАТА ЗА 1973 ГОДИНА 

•Член 1 
Придонесите од републиките и автономните по-

краини, во износите утврдени во Буџетот на феде-
рацијата за 1973 година, се остваруваат t o отстапу-
вање на федерацијата делот на приходите остварени 
со оданочување на производите и услугите во про-
метот, пропишан со сојузен закон. 

Делот на приходите од став 1 на овој член се 
издвојува во корист на Буџетот на федерацијата 
за 1973 година по стапка која не може да биде 
пониска од 74%. 

По исклучок од став 2 на овој член, стапката 
по која во 1973 година Социјалистичка Автономна 
Покраина Косово ќе го издвојува делот на прихо-
дите од став 1 на овој член изнесува 33°/о. 

Делот на приходите што се издвојува во корист 
на Буџетот на федерацијата за 1973 година го 
пресметува Службата на општественото книговод-
ство. 

Надлежниот орган на републиката односно на 
автономната покраина е должен да ја зголеми стап-
ката на издвојувањето на делот на приходите од 
став 2 на овој член, ако во текот на годината утврди 
дека обврската на републиката односно на автоном-
ната покраина не ќе може да биде извршена до 
крајот на годината. 

Член 2 
Средствата што ќе се остварат според Законот**, 

за посебните давачки при увозот на 3eMi оде леки и 
прехранбени производи се внесуваат во Буџетот на 
федерацијата за 1973 година. 

Член 3 
За извршување на дел од обврските на федера-

цијата спрема Југословенската народна армија што 
произлегуваат од важечките прописи, а за чие 
покритие не се обезбедени средства во буџетите на 
федерацијата за 1971, 1972 и 1973 година, федера-
цијата ќе издаде обврзници. 

Обврзниците од став 1 на овој член за покритие 
на ненамирените обврски од 1971 и 1972 година ќе 
се издадат во износ од 1.314,000.000 динари со ка-
мата по стапка од 1°/о годишно и со рок за отплата 
од 15 години, почнувајќи од 1976 година, а за покри-
тие на ненамирените обврски за 1973 година во 
износ од 1.900,000.000 динари — со камата по. стапка 
Од 8% годишно и со рок за отплата во 1974 и 1975 
година. 

За извршување на дел од обврските на феде* ј 
рацијата спрема стопански недоволно развиените 
републики и Социјалистичка Автономна Покраина 
Косово, што произлегуваат од член 57 на Законот за 
финансирање на федерацијата, за чие покритие не 
се обезбедени средства во Буџетот на федерацијата 
за 1973 година во износ од 300,000.000 динари, феде-
рацијата ќе издаде обврзници со камата по стапка 
од 8% годишно и со рок за отплата во 1974 и 1975 
година. 

Обврзниците на федерацијата издадени според 
став 2 на овој член за покритие на ненамирените 
обврски за 1973 година и обврзниците на федера-
цијата издадени според став 3 на овој член се 
должни да ги примаат сите корисници на опште-
ствени средства и можат да ги користат под услови 
и на начин што ќе ги пропише Сојузниот извршен 
совет. 

Обврзниците од ст. 2 и 3 на овој член ги потпи-
шува, од името на федерацијата, сојз^зниот секретар 
за финансии, кој се грижи за издавањето и испла-
тувањето на тие обврзници. 

Член 4 
Измена на намената и на височината на сред-

ствата утврдени во Буџетот на федерацијата за 
1973 година за вршење на редовната дејност на ор-
ганите на федерацијата и за нивните посебни на-
мени, а во рамките на вкупните средства утврдени 
во Буџетот на федерацијата за 1973 година за наве-
дените намени, може да врши Сојузниот извршен 
совет, а измена на намената и на височината на 
средствата предвидени за вршење на редовната 
дејност на Сојузната скупштина и за нејзините 
посебни намени — Административната комисија на 
Сојузната скупштина. 

4 Ако во текот на извршувањето на Буџетот на 
федерацијата за 1973 година се утврди дека сред-
ствата предвидени за вршење на редовната дејност 
на органите на федерацијата и за нивните посебни 
намени нема да бидат во целост или делум потро-
шени, Сојузниот извршен совет може да ги пренесе 
тие средства во тековната буџетска резерва. 

Член 5 
Ако приходите што со својата дејност ги оства-

руваат органите на федерацијата, како и другите 
разни приходи што му припаѓаат на буџетот на фе-
дерацијата, бидат погрешно наплатени или напла-
тени во износ поголем од пропишаниот, погрешно 
или повеќе наплатениот износ ќе се врати првен-
ствено врз товар на тие приходи. 

Р е ш е л е за враќање на поиходите од став 
1 на овој член донесува Сојузниот секретаријат за 
финансии, ако со сојузен закон не е одредено по-
инаку. 

Член б 
Средствата распоредени во Буџетот на федера-

цијата за 1972 година за нестопански инвестиции, 
што редовно се ангажирани во 1972 година а не се 
потрошени до крајот на 1972 година, ќе се користат 
за тие инвестиции и во 1973 година. 

Член 7 
Средствата предвидени во Буџетот на федера-

цијата за 1973 година, во Раздел 5. Сојузен извршен 
совет, позиција 99 — Средства за финансирање на 
макропроекти и научноистражувачки работи, ќе ги 
распореди Сојузниот извршен совет, по усвојување 
на програмите за научни истражувања, врз одделни 
органи на федерацијата, земајќи ги предвид и сред-
ствата што со буџетот им се одобрени на овие ор-
гани за изработка на анализи, студии и елаборати. 

Член 8 
Средствата предвидени во Буџетот на федера-

цијата за 1973 година, во Раздел 19. Сојузен секре-
таријат за сообраќај и врски, позиција 375 За 
покритие на обврските за повластено возење, ќе се 
користат на начин и под услови што ќе ги пропише 
Сојузниот извршен совет. 

Претседател 
.на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
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Средствата од став 1 на овој член ќе се кори-
стат и за покритие на обврските од 1972 година по 
основот на повластено возење. 

Член 9 
Средствата предвидени во Буџетот на федера-

цијата за 1973 година, во Раздел 48. Основна ин-
валидско-боречка заштита, позиција 651 — Средства 
за инвалидски принадлежности на воените инва-
лиди од војните, позиција 652 — Средства за здрав-
ствена заштита на воените инвалиди од војните, 
позиција 653 — Средства за боречки додаток и по-
зиција 654 — Средства за бенефицирани пензии (без 
воените пензии) во смисла на член 116 од Основ-
ниот закон за организацијата и финансирањето на 
социјалното осигурување, Сојузниот извршен совет 
ги распоредува врз републиките и автономните по-
краини. 

Средствата од став 1 на овој член ќе се кори-
стат за покритие на ненамирените обврски на фе-
дер ацт: јт та го е снопот на инвалидско-боречката за-
штител во 1972 година и за намирување, во вид на 
аконтација. ка обврските на федерацијата по овој 
основ во 1973 година. 

Конечниот износ на обврските на федерацијата 
од став 1 на овој член за 1973 година ќе се утврди, 
по истекот на 1973 година, врз основа на пресмет-
ките за користењето на овие средства што на Со-
јузниот секретаријат за финансии ќе му ги достават 
републиките и автономните покраини. 

Носител на средствата од став 1 на овој член и 
на срздствата од поз. 655. 656 и 657 на Раздел 48 на 
Буџетот на федерацијата за 1973 година е Сојузниот 
секретаријат за финансии. 

Член 10 
Средствата предвидени во Буџетот на федера-

цијата за 1973 година, во Раздел 49. Инвестициони 
обврски и интервенции во стопанството, позиција 
653 — Средства за обврските на федерацијата по 
основ на инвестиции во стопанството, позиција 659 
— Враќање на царинските, даночните и другите 
давачки, позиција 660 — Компензации во областа 
на земјоделството и позиција 661 — За покритие на 
трошоците во работењето на Сојузната дирекција за 
резерви на прехранбени производи, ќе се користат 
на начин и под услови што ќе ги пропише Сојуз-
ниот извршен совет. 

Средствата од поз. 659 и 660 ќе се користат и 
за покритие на ненамирените обврски по основ на 
враќање на царински, даночни и други давачки од-
носно по основ на компензации во областа на зем-
јоделството, настанати во 1972 година. 

Носител на средствата од став 1 на овој член е 
Сојузниот секретаријат за финансии. 

Член 11 
Средствата предвидени во Буџетот на федера-

цијата за 1973 година, во Раздел 52. Дејност на оп-
штественово литичките организации, позиција 669 
— Дотација на органите на општествено-политички-
те организации на ниво на федерацијата, Сојузниот 
извршен совет ќе ги распореди врз одделни опште-
ствено-политички организации од член 14 став 2 на 
Законот за финансирање на федерацијата. 

Носител на средствата од став 1 на овој член е 
Сојузниот секретаријат за финансии. 

Член 12 
Носител на средствата предвидени во Буџетот 

на федерацијата за 1973 година, во Раздел 47. До-
полнителни соедства на стопански недоволно раз-
виените републики и на Социјалистичка Автономна 
Покраина Косово, во Раздел 50. Обврски од пора-
нешните години и во Раздел 53. Надоместок на 
Слз^жбата на општественото книговодство е Сојуз-
ниот секрета риј ат за финансии. 

Член 13 
Сојузниот секретаријат за финансии и непосред-

но може да врши контрола на законитоста, рацио-
налноста и целесообразноста на користењето на 
средствата што во Буџетот на федерацијата за 1973 
година им се одобрени на органите на федерацијата 
за редовната дејност и за нивните посебни намени, 
како и контрола на нивното финансиско и матери-
јално работење. 

Ако во вршењето на контролата се утврди дека 
средствата предвидени во Буџетот на федерацијата 
за 1973 година не се користат законито, рационално 
или целесосоразно, Сојузниот секретаријат за фи-
нансии ќе му поднесе за тоа извештај на Сојузниот 
извршен совет, заради поведување постапка според 
важечките прописи. 

Член 14 
Со одобрување на завршната сметка на Буџетот 

на федерацијата за 1973 година не престанува дис-
циплинската, материјалната и кривичната одговор-
ност на наредбодавците и сметкополагачите за ке-
законитото користење и располагање со средствата, 
одобрени во Буџетот на федерацијата за 1973 го-
дина. 

Член 15 
Сојузниот извршен совет ќе донесува насоки за 

спроведување на штедењето на средствата пред-
видени во Буџетот на федерацијата за 1Ѕ73 година. 

Член 16 
Од средствата на постојаната буџетска резерва 

на федерацијата им се дава бескаматен кредит на 
Социјалистичка Република Македонија во износ од 
13,000.000 динари, на Социјалистичка Република 
Словенија во износ од 63,000.000 динари и на Соци-
јалистичка Автономна Покраина Косово во износ 
од 4,000.000 динари за отстранување на билансните 
тешкотии што во овие републики и во Социјали-
стичка Автономна Покраина Косово настануваат во 
врска со покритието на обврските што се пренесу-
ваат врз федерацијата. 

Кредитот од став 1 на овој член Социјалистичка 
Република Македонија, Социјалистичка Република 
Словенија и Социјалистичка Автономна Покраина 
Косово ќе го вратат во две еднакви годишни рати, 
и тоа првата до 30 ноември 1974, а втората до 30 
ноември 1975 година. 

Член 17 
Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1973 

година. 

722. 

Врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 1, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ И ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ПРИ-
ХОД И ДОХОД ВО ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Се прогласува Законот за утврдување и пресме-
тување на вкупниот приход и доход во основните 
организации на здружениот труд, што го усвои 
Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на 
народите од 28 декември 1972 година и на седницата 
на Стопанскиот собор од 28 декември 1972 година. 

ПР бр. 148 
29 декември 1972 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровић, е. р. 
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З А К О Н 
ЗА УТВРДУВАЊЕ И ЛРЕСМЕТУВАЊЕ НА ВКУП-
НИОТ ПРИХОД И ДОХОД ВО ОСНОВНИТЕ ОРГА-

НИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Член 1 
Вкупен приход на основната организација на 

здружениот труд претставува вредноста што таа во 
текот на годината ја остварила со своето работење. 

Како вредност остварена со работење на основ-
ната организација на здружениот труд, покрај вред-
носта на продадените стоки и извршените услуги 
(фактурирана реализација), се сметаат и сите други 
приходи остварени со нејзиното работење, и тоа: 
приходот остварен врз основа на договор за обеди-
нување на средствата за заедничко работење; при-
ходот од камата на позајмени средства односно од 
камата засметана на вредноста на продадените сто-
ки или извршените услуги на кредит; приходот од 
камата на депонирани средства и по основ на уче-
ство во фондот на основачите на банката; вредно-
ста на стоките од сопствено производство и на соп-
ствените услуги употребени за сопствени инвести-
циони потреби или за други цели што имаат карак-
тер на крајна потрошувачка; вредноста на стоките 
односно услугите што се дадени односно извршени 
без надоместок и други приходи, освен приходите 
тито се остварени по основ на средствата за заед-
ничка потрошувачка и приходите кои, според по-
себни прописи, се внесуваат во посебни средства на 
основната организација, на здружениот труд. 

Како вкупен приход на основната организација 
на здружениот труд се сметаат и вредностите од 
став 2 на овој член остварени со основните органи-
зации на здружениот труд во состав на иста работна 
организација (интерна реализација), во согласност 
со самоуправната спогодба за здружување. 

Данокот на промет на производи не претставува 
вкупен приход на организацијата на здружениот 
ЧРУД. 

Член 2 
Материјалните трошоци на работењето на ос-

новната организација на здружениот труд ги сочи-
нуваат: потрошокот на предмети на трудот и на 
средства на трудот, освен амортизацијата на основ-
ни средства, услугите и личните издатоци што прет-
ставуваат надоместок на трошоците на работењето 
— се во износ на сторените трошоци заради оства-
рување на вкупниот приход. 

Како потрошок на предмети на трудот се под-
разбира пресметаниот износ за потрошената набаве-
на енергија и за сите видови материјали што служат 
за вршење на дејноста на основната организација на 
здружениот труд. 

Како потрошок на средства на трудот, освен 
амортизацијата, се подразбира потрошокот на ситен 
инвентар, на автогума: и на амбалажа, и трошоците 
?а одржување исправноста на основните средства и 
на други средства на трудот, и тоа како трошоците 
Eta редовното одржување така и трошоците на ин-
вестиционото одржување во фактично настанати 
износи односно трошоците на инвестиционото одр-
:кување БО износите пресметани според одредбите 
па член 3 на овој закон . 

Како потрошок на услуги се подразбираат тро-
шоците на направените производствени и ^ п р о и з -
водствени услуги, вклучувајќи ги трошоците за суд-
ски, административни и други такси, освен таксите 
што, во смисла на овој и на другите закони, прет-
ставуваат законски обврски од доходот. 

Во материјалните трошоци на работењето не 
можат да се засметуваат издатоците што, според од-
редбите на овој или на друг закон, паѓаат врз товар 
на доходот. 

Сојузниот извршен совет, по потреба, ќе про-
пише кои лични и други издатоци претставуваат 
надоместок на трошоци на работењето што се нами-
руваат од вкупниот приход. 

Член 3 
Трошоци на инвестиционото одржување се из-

датоците направени за одржување на производстве-
ниот капацитет на основните средства во нивниот 
амортизационен век, освен: 

1) издатоците за одржување на тековната готов-
ност на основните средства (редовно одржување); 

2) издатоците за работи на основните средства 
со кои се менува капацитетот или намената (рекон-
струкции и адаптации што се вршат врз товар на 
средствата за инвестиции); 

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

Трошоците на инвестиционото одржување се 
сметаат како материјални трошоци на работењето по 
критериумите одредени со општествениот договор. 

Издатоците за инвестиционо одржување што го 
надминуваат износот утврден со општествениот до-
говор се исплатуваат врз товар на средствата за 
инвестиции и за тој износ се зголемува вредноста 
на основните средства. 

До склучувањето на општествениот договор од 
став 2 на овој член, трошоците на инвестиционото 
одржување ќе се сметаат како материјални трошоци 
на работењето до височина од 60% од пресметаната 
амортизација во периодот за кој се составува пре-
сметката. 

Трошоците на инвестиционото одржување можат 
да се разграничуваат на пресметковни периоди во 
кои настанале или со нив се товари вкупниот при-
ход во периодот во кој настанале. 

Основната организација на здружениот труд е 
должна да го утврди со својот општ акт начинот на 
пресметувањето и методот на вкалкулисувањето на 
трошоците на инвестиционото одржување. 

Член 4 
Амортизација е пренесената вредност на потро-

шените основни средства и се надоместува од вкуп-
ниот приход, а се пресметува најмалку во износот 
кој се добива со примена на пропишаните мини-
мални стапки врз набавната вредност на основните 
средства. 

Ако цените на средствата на трудот и на гра-
дежните услуги на пазарот во тековната година се 
зголемени средно за повеќе од 5%, основната орга-
низација на здружениот труд при составувањето на 
завршната сметка е должна да ги зголеми трошо-
ците на амортизацијата најмалку за тој износ. 

Зголемувањето на износот на амортизацијата 
од став 2 на овој член се врши така што вкупниот 
износ на амортизацијата за градежните објекти и за 
орудијата на трудот пресметана по пропишаните 
стапки, се зголемува за процентот на порастот на 
цените на средствата на трудот и на градежните 
услуги на пазарот во тековната година. 

Стапките на порастот на цените на средствата 
на трудот и на градежните услуги ги утврдува и 
објавува Сојузниот завод за статистика на крајот 
на годината за тековната година. 

Член 5 
Материјалните трошоци на работењето и амор-

тизацијата се надоместуваат од вкупниот приход во 
износи што се однесуваат на работењето од кое е 
остварен вкупниот приход. 

Основната организација на здружениот труд 
може да одлучи одделни материјални трошоци на 
работењето, што не се во зависност од обемот на 
работењето, и амортизацијата во целост да се надо-
местуваат од вкупниот приход утврден за пресмет-
ковниот период на работењето во кој настанале тие 
трошоци. 

Член 6 
Доходот на основната организација на здруже-

ниот труд се утврдува така што од вкупниот приход 
се одбиваат материјалните трошоци на работењето 
и амортизацијата. 
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Член 7 
Од доходот па основната организација на здру-

жениот труд се намируваат и се надоместуваат ка-
матите на кредитите и надоместоците за други бан-
карски услуги, премиите за осигурувањето, обврс-
ките од доходот по основ на обединување на сред-
ствата за заедничко работење и другите договорни 
обврски што, врз основа на законот, се надоместу-
ваат од доходот. 

Од доходот на основната организација на здру-
жениот труд се намируваат и се надоместуваатЈри-
донесите, даноците и другите давачки за кои со* за-
конот-" е одредено ""да се надоместуваат од доходот 
(законски обврски). 

Од доходот на основната организација на здру-
жениот труд се намируваат и се надоместуваат и 
сите други издатоци што немаат карактер на мате-
ријални трошоци на работењето и на амортизација, 
како што се: провизиите на трговските патници; 
издатоците за стручно образование на работниците; 
наградите на учениците 'во стопанството; наградите 
за работа на студентите и учениците па средните 
училишта за време на практичната работа; награ-
дите на странски студенти; стипендиите и креди-
тите на студентите и учениците нз средните учи-
лишта; платите на странски работници врз" основа 
на меѓународните спогодби за размена; личните при-
мања но основ на граѓанско-прлвен однос; разликите 
помеѓу личните /доходи во земјата и во странство на 
работниците што се вработени во странство и каз-
ните за стопански престапи. 

Член 8 
Договорните обврски и законските обврски се 

надоместуваат од доходот во целост. 
По исклучок од одредбата па став 1 на овој член, 

основната организација на здружениот труд со свој 
општ акт може да пропише каматите па кредитите 
и премиите за осигурување да се надоместуваат од 
доходот, во износи што се однесуваат на работењето 
од кое е остварен доходот. 

Член 9 
Исплатените лични доходи се надоместуваат од 

доходот, најмалку во дел кој се однесува на рабо-
тењето од кое е остварен доходот. 

Издатоците од член 7 став 3 на овој закон се 
надоместуваат од доходот во целост«, 

Член 1СГ 
Доходот остварен во текот на една деловна го-

дина основната организација на здружениот труд го 
утврдува и го распоредува во согласност со својот 
општ акт, со самоуправната спогодба, со општестве-
ниот договор и со законот, и го искажува во заврш-
ната сметка. Распореденост доход основната орга-
низација на здружениот труд може да го користи 
само до височината на расположивите средства. 

Деловните резултати остварени во текот на го-
дината основната организација-на здружениот труд 
ги утврдува со периодична пресметка. 

Доходот утврден со периодичната пресметка мо-
же да се користи само за обртни средства. 

Доходот утврден со завршната сметка, по нами-
рување на личните доходи и на обврските и изда-
тоците од член 7 на овој закон, може да се користи 
за намените утврдени со општиот акт на основната 
организација на здружениот труд, по усвојувањето 
на завршната сметка. 

Член И 
Ако основната организација па здружениот труд 

по завршната сметка не оствари вкупен приход во 
височина потребна материјалните трошоци на работе-
њето и амортизацијата да се надоместат, во износи 
што се однесуваат на работењето од кое е остварен 
вкупниот приход — се смета дека таа работела со 
загуба (загуба на супстанција). 

Ако основната организација на здружениот труд 
по завршната сметка не оствари доход во височи* 
ната потребна да се надоместат исплатените &кон* 
тацни на личните доходи и да се намират минима^ 
ните лични доходи пресметани за периодот на ра-
ботењето за кој не се исплатени аконтации на 
личните доходи, и обврските и издатоците од член 
7 на овој закон, на начин пропишан во чл. 8 и 9 
на овој закон — се смета дека таа работела со за-
губа (загуба поради неостварен доход). 

Член 12 
Загуба утврдена според член 11 на овој закон 

или нејзин дел, кој произлегол од исправка на фи-
нансискиот резултат утврден според одредбите на 
чл. 7 до 10 и член 13 на Законот за утврдување на 
вредноста на залихите и на исправката на финан-
сискиот резултат за делот на ненагшатеното поба-
рување над одреденото време, се смета како загуба 
од исправката на финансискиот резултат. 

Загуба настаната со исправка па финансискиот 
резултат за делот на иенаплатеното побарување над 
одреденото време се покрива од резервираните 
средства, и по основ на вака покриената загуба не 
се поведува постапка за санација нити други мерки 
условени од постоењето на Загубата. 

Член 13 
Ако основната организација на здружениот труд 

од остварениот доход по завршната сметка, што е 
утврден врз основа на материјалните трошоци еа 
работењето и амортизацијата пресметана по пропи-
шаните минимални стапки, не може да ги надоме-
сти, покрај обврските и издатоците од член 7 на 
овој закон, личните доходи за односната година во 
височина на минималните лични доходи, на начин 
пропишан во чл. 8 и 9 на овој закон — таа се осло-
бодува од обврските за надоместување и издвоју-
вање на сразмерен дел од сите законски обврски 
(член 7 став 3), и тоа во делот што се однесува на 
работењето од кое е остварен доходот. 

На основната организација на здружениот труд 
од став 1 на овој член и се враќаат платените да-
ноци и придонеси од личниот доход на работниците, 
пресметани и платени за годината за која во завр-
шната сметка е искажана загуба. 

Основната организација на здружениот труд од 
став 1 на овој член се ослободува од обврската за 
плаќање на пресметаниот а неуплатен данок и при-
донесот од личниот доход на работниците, пресметан 
за годината за која ЕО завршната сметка е искажана 
загуба. 

Ако основната организација па здружениот труд 
пе оствари доход по завршната сметка за да може 
од него да ги надомести, покрај обврските и изда-
тоците од член 7 на овој закоп, аконтациите на 
личните доходи, се во делот кој се однесува на 
работењето од кое е остварен вкупниот приход и 
доход, и се враќаат само платените даноци од до-
ходот и даноците од личниот доход на работниците 
пресметани и платени за годината за која е иска-
жана загуба во завршната сметка, а до височината 
на непокриен а та загуба. 

Основната организација на здружениот труд од 
став 4 на овој член се ослободува од обврската за 
плаќање на пресметаниот а неуплатен данок од 
доходот и на данокот од личниот доход на работни-
ците пресметан за годината за која БО завршната 
сметка е искажана загуба, а до височината на не-
покриената загуба. 

Пред пресметувањето на законските обврски, на 
даноците и на придонесите од. личниот доход на 
работниците според ст. 1 до 5 на овој член, основ-
ната организација на здружениот труд е должна 
да изврши покритие на загубите од своите средства 
на резервите и од паричните средства на заеднич-
ката потрошувачка. 

Член 14 
Заедно со завршната сметка, основната органи-

зација на здружениот труд и поднесува на Служ-
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бата на општественото книговодство пресметка на 
законските обврски, на даноците и на придонесите 
од личниот доход на работниците од член 13 на 
овој закон. 

Ако основната организација на здружениот труд 
го уплатила износот на законските обврски, на да-
ноците и на придонесите од личниот доход на ра-
ботниците од член 13 на овој закон, Службата на 
општественото книговодство по извршената контро-
ла на пресметката ќе и го врати на основната орга-
низација на здружениот труд тој износ врз товар 
иа тековните приходи од законските обврски, од 
даноците и од придонесите од личниот доход на 
работниците. 

Сојузниот извршен совет го пропишува начинот 
на пресметување и враќање на законските обврски, 
на даноците и на придонесите од личниот доход на 
работниците од член 13 на овој закон. 

Член 15 
Основната организација на здружениот труд 

која не ја покрила загубата на начин одреден во 
член 13 на овој закон, од денот на поднесувањето 
на завршната сметка до покритието на загубата, ќе 
исплатува минимални лични доходи, согласно со 
законот. 

Ако Службата на општественото книговодство со 
контрола на завршната сметка на основната ор-
ганизација на здружениот труд утврди загуба која 
не можела да се покрие според одредбите на член 
13 од овој закон, исплатата на минималните лични 
доходи, во смисла на став 1 од овој член, ќе се врши 
од денот кога решението на Службата на опште-
ственото книговодство, со кое е утврдена загубата, 
станало извршно. 

Височината на личниот доход во случајот од 
став 1 на овој член може да биде и поголема од 
минималниот личен доход, ако основната органи-
зација на здружениот труд добила средства за ис-
плата па личниот доход над минималниот без обвр-
ска за враќање. 

Член 16 
По исклучок од одредбата на член 10 став 3 на 

овој закоп, основната организација на здружениот 
труд, врз товар на доходот што ќе го утврди со 
завршната сметка за односната година, а кој ќе 
преостане по надоместувањето на договорните и 
законските обврски и на личните доходи и издато-
ците според чл. 8 и 9 на овој закон, може да врши 
уплата ста аконтација на задолжителниот заем на 
Фондот на федерацијата за кредитирање на побр-
зиот развој на стопански недоволно развиените ре-
публики и на Социјалистичка Автономна Покраина 
Косово, со тоа што дел од доходот по завршната 
сметка во височина на задолжителниот заем за од-
носната година да внесе во сопствените деловни 
средства. Ако основната организација на здруже-
ниот труд по завршната сметка не оствари дово-
лен доход за да се покријат уплатените аконтации, 
уплатените аконтации, до износот на доходот што 
недостига, се враќаат од тековниот прилив на сред-
ства на тој фонд. 

Сојузниот извршен совет го пропишува начи-
нот на пресметување и враќање на аконтацијата 
на задолжителниот заем уплатена на Фондот од 
став 1 на овој член. 

Член 17 
Основните организации на здружениот труд, 

организирани во заедница на осшовни организации 
на здружениот труд во составот на работна орга-
низација, во здружени работни организации или 
други сложени организации на здружениот труд, 
кои со' самоуправна спогодба за здружување уста-
новиле меѓусебна солидарна или супсидијарна од-
говорност, утврдиле меѓусебна обврска за покри-
вање на загубите и обединиле дел од своите сред-
ства заради вршење работи од. заеднички интерес, 
со таа спогодба можат да утврдат за пресметка 
со општествената заедница и со деловните партнери 
да составуваат заедничка завршна сметка и заед-
ничка периодична пресметка. 

Во случајот од став 1 на овој член, основните 
организации на здружениот труд се должни со ин-
терна пресметка да го утврдат, за секоја од нив, 
вкупниот доход и неговата распределба и изворите 
на средствата со кои располагаат. 

Член 18 
Основните организации на здружениот труд, 

организирани во заедници на основни организации 
на здружениот труд во составот на работна органи-
зација, во здружени работни организации или други 
сложени организации на здружениот труд, кои не 
ги исполнуваат условите од член 17 став 1 на овој 
закон, или со самоуправна спогодба за^здружување 
не утврдиле за пресметка со општествената заед-
ница и со деловните партнери да составуваат една 
завршна сметка и заедничка периодична пресметка, 
се должни, покрај завршните сметки и периодичните 
пресметки на основните организации на здружениот 
труд, да состават завршна сметка односно перио-
дична пресметка за работната организација односно 
за здружената роботна организација или за друга 
сложена организација на здружениот труд како це-
лост (збирна завршна сметка). 

Член 19 
Одредбите на овој закон согласно се приме-

нуваат врз работните заедници односно организа-
циите на здружениот труд во банките, во осигури-
телните заводи, во самоуправните интересни и дру-
ги заедници и организации на деловното здружу-
вање. 

Член 20 
До организирање на основните организации на 

.здружениот труд во работната организација, одред-
бите на овој закон што се однесуваат на основните 
организации на здружениот труд ќе се применуваат 
и врз самостојните организации на здружениот труд 
со или без својство на правно лице во составот на 
работната организација. 

Одредбите на овој закон што се однесуваат на 
основните организации на здружениот труд ќе се 
применуваат и врз работните организации кои во 
својот состав немаат основни организации на здру-
жениот труд. 

Член 21 
Со парична казна од 50.000 до 200.000 динари ќе 

се казни за стопански престап основна организација 
на здружениот труд: 

1) ако вкупниот приход остварен со своето ра-
ботење го утврди противно на одредбите од член 1 
на овој закон; 

2) ако врз товар на вкупниот приход ги надо-
местува како материјални трошоци на работењето 
издатоците кои не се материјални трошоци на рабо-
тењето и амортизација (чл. 2 до 4); 

3) ако материјалните трошоци и амортизацијата 
ги надоместува од вкупниот приход противно на 
одредбите на член 3 од овој закон; 

4) ако доходот го утврди и распредели со за-
вршната сметка противно на одредбите од чл. 6 до 
9 на овој закон; 

5) ако доходот утврден со периодичната пре-
сметка го користи противно на одредбите од член 
10 на овој закон; 

6) ако настанатата загуба не ја искаже или не-
правилно ја искаже во завршната сметка (член 11); 

7) ако не изврши покритие на загубата од свои 
средства (член 13 став 6); 

8) ако поднесе неточна пресметка за покритие 
на загубите од законските обврски, од даноците и 
од придонесите од личниот доход (член 14). 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни 
и одговорното лице во основната организација на 
здружениот труд со парична казна од 5.000 до 20.000 
динари. 

За стопански престап од став 1 на овој член 
судот може на одговорното лице во основната ор-
ганизација на здружениот труд, покрај парична 
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казна, да му изрече и забрана на вртењето на 
истата или слична должност во траење од една до 
пет години. 

Член 22 
Со денот на влегувањето во сила на овој за-

кон престанува да важи Основниот закон за утвр-
дувањето и распределбата на доходот во работните 
организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/68). 

Член 23 
Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1973 

година. 

723. 

Врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 1, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕ-
МЕНО РЕГУЛИРАЊЕ НА ПЛАЌАЊЕТО НА ОС-
НОВНИОТ ДАНОК НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА 

УСЛУГИ 

Се прогласува Законот за привремено регули-
рање на плаќањето на основниот данок на надоме-
стоци за услуги, што ги усвои Сојузната скупштина, 
на седницата на Соборот на народите од 28 декем-
ври 1972 година и на седницата на Стопанскиот 
собор од 23 декември 1972 година. 

НР бр. 156 
29 декември 1972 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е, р, 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровић, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРИВРЕМЕНО РЕГУЛИРАЊЕ НА ПЛАЌА-
ЊЕТО НА ОСНОВНИОТ ДАНОК НА НАДОМЕС-

ТОЦИ ЗА УСЛУГИ 

I. Општи одредби 

Член 1 
На надоместоците за вршење на надворешно-

трговски работи и услуги, на трговски работи во 
прометот на стоки на големо и на кредитни и други 
банкарски работи и услуги, привремено се воведува 
плаќање на основен данок на надоместоци за ус-
луги. 

Плаќање на основен данок на надоместоци за 
услуги се воведува привремено и на меничните 
кредити. 

Основниот данок на надоместоци за услуги се 
плаќа според одредбите на овој закон и на При-
времената тарифа на основниот данок на надо-
местоци за услуги (во понатамошниот текст: Та-
рифата), која е негов составен дел. 

II. Даночен обврзник 

Член 2 
Даночен обврзник на основниот данок на надо-

местоци за услуги е секоја организација на здру-
жениот труд која ќе оствари надоместок на кој се 
плаќа данок според овој закон. 

III. Даночна основица 

Член 3 
Даночната основица на основниот данок на на-

доместоци за услуги ја сочинува надоместок за из-
вршените работи и услуги од член 1 на овој закон 
во кој не е содржан основен данок на надоместоци 
за услуги. 

Како надоместок за вршење надворешнотргов-
ски работи и услуги и трговски работи во прометот 
на стоки на големо, се подразбира позитивната раз-
лика помеѓу продажната и набавната цена односно 
со купувачот на стоки или со корисникот на услуги 
договорениот износ на маржа, на рабат, или на 
провизија, износите на дополнително добиени по-
пусти на стоките (супер-рабати, количински рабати, 
каса-сконта, ризици и други услови на продажбата) 
и износите на вонредните приходи од позитивни 
разлики помеѓу калкулативните и пресметаните 
разграничувања на зависните трошоци. 

Како надоместок од став 2 на овој член се 
подразбира и маржата односно рабатот одреден со 
прописот на надлежниот орган заради покритие на 
трошоците на трговијата на даночниот обврзник. 

Како надоместок за вршење кредитни и други 
банкарски работи и услуги, се подразбираат кама-
тата, провизијата и други надоместоци за извршени 
банкарски работи и услуги. 

Од даночната основица, утврдена според од-
редбите на ст. 2 и 3 на овој член, се одбиваат: 

1) дополнително одобрените количински рабати 
што се даваат на купувачот под однапред утврдени 
и за сите купувачи еднакви услови, содржани во 
самоуправните спогодби или во меѓусебните пис-
мени договори, ако се однесуваат на стоки чија 
позитивна разлика помеѓу продажната и набавната 
цена и друг надоместок подлежат на плаќање данок 
според овој закон; 

2) дополнително одобрените каса-сконта за 
стоки платени во рок кој не е подолг од 20 дена 
од денот на приемот односно на испораката на сто-
ките или од изоставувањето на фактурата, ако 
фактурата е иепоетавена пред испораката на сто-
ките и ако каса-скодтата се однесуваат на стоки 
чија разлика во цената подлежи на плаќање данок 
според овој закон. 

Член 4 
Даночната основица на основниот дано« на на-

доместоци за услуги од член 1 став 2 на овој закон 
се утврдува според одредбите на тар. бр. 4 на Та-
рифата. 

IV. Место ва плаќање на данокот 

Член 5 
Основниот данок на надоместоци за услуги од 

член 1 став 1 на овој закон, се плаќа во корист на 
соодветната сметка на приходите на онаа репуб-
лика односно автономна покраина на чија терито-
торија е седиштето на купувачот односно седиштето 
на комитентот на кој услугите или работата му се 
извршени со надоместок. Даночните обврзници на 
тој данок се должни да обезбедат во своето книго-
водство аналитички евиденции по даночните осно-
вици и по различните даночни стапки за секоја 
република и автономна покраина. 

При продажбата на стоки на мало од консигна-
ционен склад, основниот данок на надоместоци за 
услуги од работи на застапување странски фирми 
кој се однесува на таа продажба, се плаќа во корист 
на соодветната сметка на приходите на онаа репуб-
лика односно автономна покраина на чија терито-
рија е конеигнациониот склад од кој се испорачани 
стоките. 
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V. Даночни ослободувања 

Член б 
Основен данок на надоместоци за услуги не се 

плаќа на: 
1) надоместоци за извоз на производи; 
2) надоместоци за изведување инвестициони ра-

боти во странство; 
3) надоместоци за работи на меѓународен тран-

спорт на стоки и патници; 
4) надоместоци за пристанишни услуги, за ра-

боти на јавни складови, за поштенски, телеграфски 
и телефонски услуги, за работи на теглење, спасу-
вање и вадење на бродови и за работи на меѓуна-
родни саеми — што се вршат во прометот со стран-
ство; 

5) надоместоци за туристички работи со стран-
ство остварени од прометот на странски туристи; 

6) надоместоци за увоз на книги и други публи-
кации од член 36 став 1 точка 7 на Законот за ода-
ночување на производи и услуги во прометот; 

7) надоместоци за увоз на производи за кои 
со сојузни, републички или покраински прописи, 
донесени пред 1 јули 1972 година, се одредени про-
дажни цени или маржи, како и на производи за 
кои се даваат регреси односно премии или компен-
зации; 

8) надоместоци за увоз на прехранбени произ-
води, извршен за сметка на дирекцијата за резерви 
на прехранбени производи; 

9) надоместоци за работи на меѓународна шпе-
диција и за услуги на договорна контрола на ква-
литетот и квантитетот на стоки, остварени во стран-
ство на стоки што не се увезуваат во Југославија 
ниту се извезуваат од Југославија, како и на на-
доместоци од меѓународни сообраќај но-агенциски 
работи остварени од странски кореспондент; 

10) надоместоци за вршење промет на големо, 
и тоа: 

— на производи од член 36 став 1 точ. 1, 2, 
3, 5, 6, 7, 17, 21 и 23 на Законот за оданочување 
на производи и услуги во прометот, на чиј промет 
не се плаќа данок на промет на производи; 

— на јаглен и огревно дрво; 
— на производи за кои во прометот на големо 

или во прометот на мало со сојузни прописи, доне-
сени пред 1 јули 1972 година, се одредени мало-
продажни цени или маржи односно рабати; 

11) надомесоци што трговски организации на 
големо и други организации на здружениот труд 
ќе ги остварат преку сопствена трговска малопро-
дажна мрежа со продавање на производите непо-
средно на потрошувачите; 

12) надоместоци што од банката ќе ги остварат 
организациите на здружениот труд со вршење 
менувачки работи и со собирање штедни влогови. 

Основен данок на надоместоци за услуги не се 
плаќа ниту на надо?лестоци за услуги и работи из-
вршени во странство, ако даночниот обврзник до-
каже дека на таквите надоместоци во странство 
платил данок од ист или сличен облик. Услугата 
односно работата се смста за извршена во стран-
ство ако е извршена преку постојано деловно место 
на даночниот обврзник што има седиште во стран-
ство (претставништво, застапништво, склад и ел.), 
без оглед на тоа дали односното деловно место е 
и регистрирано како такво. 

VI. П^содггп и з а д и ш и одредби 

Член 7 
Ако со овој закон не е поинаку одредено, врз 

основниот данок на надоместоци за услуги според 
овој закон се применуваат и одредбите еа член 12, 
чл. 21 до 28, чл. 30, 31, 35, 41 до 55 и 57 од Законот 
за оданочување на производи и услуги во прометот. 

Одредбите на член 39 од Законот за оданочува-
ње на производи и услуги во прометот нема да се 
применуваат. 

Член 8 
Сојузниот секретар за финансии, во спогодба 

со сојузниот секретар за стопанство, донесува по-
блиски прописи за применување на одредбите на 
овој закон што се однесуваат на: услугите на чиј 
промет не се плаќа данок, начинот на водење еви-
денција за прометот на услуги по различен стапки 
односно даночни основици, начинот на периодичното 
и конечното пресметување и плаќање на данокот, 
местото на плаќање на данокот и начинот на вра-
ќањето на данокот. 

Член 9 
Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1973 

година а ќе се применува до 31 март 1973 година. 

ПРИВРЕМЕНА ТАРИФА НА ОСНОВНИОТ ДАНОК 
НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА УСЛУГИ 

Tap. бр. 1 
На надоместоци за вршење надворешнотргозски 

работи и услуги, вклучувајќи и над^естоци за увоз 
на филмови, се плаќа основен данок на надомес 
тоци за услуги, и тоа: 

1) за вршење меѓународни сообраќај но-
-агенциски работи и услуги, работи на меѓу-
народна шпедиција и услуги на договорна 
контрола на квалитетот и квантитетот на стоки 10®/* 

2) за вршење работи на држење консиг-
национен склад и за вршење сервисни служби 
и давање технички и други услуги на стоките 
продадени од консигнационен склад (член 86 
став 1 точка 3 од Законот за прометот на стоки 
и услуги со странство) — — — — — — 25в/о 

3) за вршење работи на увоз на стоки, 
освен увозот на стоки од консигиациоиен склад, 
и тоа: 

а) на материјал за репродукција од член 8 
на Законот за оданочување на производи и 
услуги во прометот, што трговските, надво-
решвотрговските и други организации на 
здружениот труд го увезуваат по налог и за 
сметка на производителските организации на 
здружениот труд од член 6 на тој закона и на 
опрема од член 7 на тој закон, што трговските, 
надворешнотрговските и други организации на 
здружениот труд го увезуваат по налог и за 
сметка на купувачите од тој член — — — 30б/# 

б) на материјал за репродукција и опрема 
од чл. 6, 7 и 8 на Законот за оданочување на 
производи и услуги во прометот, што тргов-
ските и надворешнотрговските организации на 
здружениот труд го увезуваат во свое име и 
за своја сметка заради натамошна продажба 409Л 

в) на други производи што трговските и 
надворешнотрговските организации на здру-
жениот труд ги увезуваат по налог и за сметка 
на порачувачот или ги увезуваат во свое име 
и за своја сметка заради натамошна продажба СО°/о 

4) за врешење работи на застапување 
странски фирми од член 86 став 1 точ. 1 и 2 на 
Законот за прометот на стоки и услуги со 
странство, и за вршење други надворешно-
трговски работи и услуги, освен оние од точ. 1, 
2 и 3 на овој тар. број — — — — — — 60°/о 

Забелешка: 
1. Даночната основана ја сочинува надоместо-

кот кој се утврдува според одредбите на член 3. 
ст. 2 и 3 од овој закон. 

Како продажна цена на производот од увоз се 
смета нето цената (цена по одбивање на дополни-
телните попусти од член 16 став 6 на Законот за 
оданочување на производи и услуги во прометот), 
по која тој производ му е продаден на екстерен 
купувач на големо. Ако тој производ не се продава 
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непосредно на екстерс-н купувач на големо, туку 
се продава на мало преку продажна мрежа во со-
став на / даночниот обврзник, како продажна цена 
се смета интерната цена на големо, утврдена врз 
основа на општ акт на даночниот обврзник односно 
со меѓусебен договор со работната единица во со-
став на даночниот обврзник, со тоа што за стоките 
за лична потрошувачка како даночна основица не 
може да се земе помал износ од оној што се добива 
кога врз набавната цена на производот ќе се при-
мени маржа од 3%. 

Како набавна цена на производите од увоз се 
подразбира збирот на фактурната вредност што е 
пресметана по курсот кој важел на денот на увозот, 
на пресметаниот износ на царината и на другите 
давачки и на зависните трошоци до складот на 
увозникот односно до местото на продавањето на 
стоките на купувачот. 

2, Данок според овој тар. број не се плаќа на 
надоместоци за услуги од член 6 на овој закон. 

Tap. бр. 2 
На надоместоци за вршење трговски работи во 

прометот на стоки на големо, се плаќа основен 
данок на иадоместоци за услуги, и тоа: 

1) на надоместоци од промет на големо на 
материјали за репродукција од член 8 на За-
конот за оданочување на производи и услуги 
во прометот, што ќе им се изврши на произ-
водителските организации од член 6 на тој 
закон и на надоместоци од прометот на големо 
на опрема од член 7 на тој закон што ќе им се 
изврши на купувачите од тој член — — —• 10°/о 

2) на надоместоци од прометот на големо 
на материјали за репродукција, на опрема и 
други производи што ќе им се изврши на 
други корисници, освен оние од точка 1 на 
овој тар. број — — — — — — — — 25% 

Забелешка: 

1. Како вршење трговски работи во прометот 
на стоки на големо се подразбира продавањето на 
организациите на здружениот труд и други опште-
ствени правни лица купени производи во непро-
менета состојба од склад или од консигнациочен 
склад или транзитно, и со задолжително издавање 
фактура. 

Продавањето производи на граѓани и на гра-
ѓански правни лица се смета, во смисла на овој 
тар. број, како промет на стоки на мало, па и во 
случај кога е извршено од склад, од консигиационеп 
склад или транзитно и со издавање фактура. 

2. Трговската манипулација со производите во 
склад (пакување, препакување, сортирање, прето-
чување, мешање и др.), која вообичаено се врши 
во склад или без која односните производи не 
можат да се пуштаат во прОхмет, се смета како 
составен дел на вршењето на трговски работи во 
прометот на стоки на големо во смисла на точка 1 
на став 1 на оваа забелешка. 

3. Даночната основица ја сочинува надоместокот 
кој се утврдува според одредбите на член 3 ст. 2 и 3 
на овој закон. 

Ка ј прометот од овој тар. број, што ќе се из-
врши од консигнационен склад, даночната основица 
ја сочинува динарскиот надоместок што ќе го ос-
твари држателот на тој склад. 

4. Данок според овој тар. број не се плаќа 
на надоместоци за услуги од член 6 на овој закон. 

Tap. бр. 3 
На надоместоци за вршење кредитни и други 

банкарски работи и услуги, се плаќа основен данок 
на надоместоци за услуги, и тоа: 

1) од кредитите дадени за трајни обртни 
средства, од кредитите дадени на дирекциите 
за материјални резерви, од инвестиционите 
кредити за изградба на производствени об-

јекти на енергетската и суровинската односно 
базната индустрија и на земјоделството, што 
се предвидени во општествените планови ца 
федерацијата, на републиките и на автоном-
ните покраини — — — — — — — — 2% 

2) од кредитите дадени за станбена и ко-
муна л на из градба — — — — — — — 6% 

3) од кредитите дадени за други цели, 
како и од вршење други банкарски работи и 
услуги — — — — — — — — — — 13% 

Забелешка: 
1. Како даночен обврзник се смета банката и 

секоја друга организација на здружениот труд што 
врши кредитни и други банкарски работи во смисла 
на Законот за банките и за кредитното и банкар-
ското работење. 

2. Даночната основица ја сочинува надоместокот 
кој се утврдува според одредбите на член 3 став 4 
на овој закон. 

По исклучок, данок според овој тар. број не 
се плака на камата што банката ќе ја оствари по 
кредитите за обртни средства дадени од средствата 
за своето работење, како и по кредитите за обртни 
средства конвергираш* од краткорочни во долго-
рочни кредити — со рок за враќање од 5 или по-
веќе години. 

Tap. бр. 4 
На менични кредити се плаќа основен данок 

на надоместоци за услуги, и тоа: 

Износ на меничпиот 
во динари Динари 

ДО 100 0,20 
100 ДО 150 0.30 
150 ДО 200 0,40 
200 > ДО ЗОО 0.50 
ЗОО ДО 500 0,75 
500 ДО 750 1,10 
750 ДО 1.000 1,50 

1.000 До 1.500 2,00 
1.500 ДО 2.000 3,00 
2.000 ДО 3.000 4,00 
3.000 ДО 5.000 6.00 
5.000 ДО 7.500 10,00 
7.500 ДО 10.000 15.00 

10.000 ДО 15.000 20,00 
15.000 ДО 25.000 30,00 
натамошни 100 динари 0,20 

Забелешка: 
1. На менични кредити што гласат во странска 

валута, данокот се плаќа на износот на мепичппот 
кредит во динари, по курсот кој важи во моментот 
на настанувањето на даночната обврска. 

2. На меници издадени во странство, а плати ви 
во Југославија, по кои веќе е платен данок односно 
такса според странски прописи, се плаќа данок во 
износ од 10 динари на меничниот износ. Ако на 
мешиште не е платен данок односно такса според 
странски прописи, се плаќа данок според овој тар. 
број. 

По мениците издадени во странство, а плативи 
во Југославија, даночен обврзник е мекипниот по-
верител, а данокот се плаќа при откупот на мени-
цата од домашната банка. 

3. На меници издадени во странство, а плативи 
во странство или во Југославија, ќе се плати данок 
според овој тар. број, ако по тие меници се бара 
интервенција на наши органи, без оглед дали на 
такви меници е веќе платен данок ил такса според 
странски прописи, па и во случаите од точка 2 на 
став 1 на оваа забелешка. 

4. На меници издадени во Југославија данокот 
се плаќа исклучиво со употреба на пропишани ме-
нични бланкети од единствено издание, и тоа во 
моментот на издавањето на меницата. 
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За менични кредити над 25.000 динари, прет-
ходно треба да се доплати данокот според овој тар. 
број на износот над 25.000 динари ка ј народната 
банка која доплатата на данокот ќе ја потврди на 
меничниот бланкет пропишан за сумата од над 
15.000 до 25.000 динари и на него ќе' ја означи но-
вата менична вредност за која меничниот бланкет 
важи по доплатата на данокот. 

За мениците што се издаваат во Југославија 
врз основа на меѓудржавни кредитни спогодби и на 
кредитни спогодби на југословенски организации на 
здружениот труд со странски финансиски лица, не 
е задолжителна употреба на пропишаниот меничен 
бланкет, та меницата може да биде пополнета и на 
странски јазик. Во тој случај, данокот според овој 
тар. број мора да го наплати домашната банка, нај-
доцна при откупот на меницата. 

5. Единствени менични бланкети издава Народ-
ната банка на Југославија. 

Во поглед на изработката, продажбата и заме-
ната на меничните бланкет , согласно важат про-
писите за изработката, продажбата и замената на 
административните таксени марки. 

6. За менични кредити дадени во Југославија 
на општествени правни лица, како и за менични 
кредити за изградба на станови или за купување 
на новоизградени и уште неуселени станови од ор-
ганизација на здружениот труд што ги произведува 
за пазар, данокот според овој тар. број се плаќа 
со употреба на бланкет одреден за вредност од над 
1.000 до 1.500 динари, без оглед на височината на 
меничниот кредит. 

7. Менични бланкоти од емисиите пред влегу-
вањето во сила на овој закон можат да се користат 
до 31 декември 1974 година. 

721. 

Врз основа их Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 1, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОГРАНИ-
ЧУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ ОД ДАНОЦИТЕ И 
ПРИДОНЕСИТЕ ОД СТОПАНСТВОТО И ЗА ОГРА-
НИЧУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ДАНОКОТ НА 

ПРОМЕТ 

Се прогласува Законот за ограничување на 
приходите од даноците и придонесите од стопанс-
твото и за ограничување на стапките на данокот 
на промет, што го усвои Сојузната скупштина, на 
седницата на Соборот на народите од 28 декември 
1972 година и на седницата на Стопанскиот собор 
од 28 декември 1972 година. 

ПР бр. 152 
29 декември 1972 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е р 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровић, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ ОД ДАНО-
ЦИТЕ И ПРИДОНЕСИТЕ ОД СТОПАНСТВОТО И 
ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ДАНО-

КОТ НА ПРОМЕТ 

Член 1 
Во 1973 година се ограничуваат приходите на 

општествено-политичките заедници и на интерес-

ните заедници од даноците и придонесите од дохо-
дот на организациите на здружениот труд по основ 
на личните доходи па работниците и приходите од 
даноците и придонесите од доходот на организа-
циите на здружениот труд, до височината на изно-
сите на приходите остварени во 1972 година по 
условен работник. 

По исклучок од став 1 на овој член, приходите 
од придонесот за инвалидско и пензиско осигру-
вање и од придонесот за непосредна детска заштита 
во 1973 година можат да се зголемат до 9г,/о во однос 
на остварените приходи од овие придонеси во 1972 
година по условен работник. Приходите од придо-
несот за Босанска Краина, од придонесот за дет-
скиот додаток и од придонесот за вработување не 
се ограничуваат. 

Во 1973 година општествено-политичките заед-
ници не можат да ги зголемуваат стапките на дано-
кот на промет на производи и услуги над стапките 
што важеле на 30 ноември 1972 година. 

Ограничувањето од став 1 на овој член не се 
однесува на данокот што по посебна стапка се 
плаќа по основ на примањата на вработените пен-
зионери и по основ на примањата за работа подолга 
од полното работно време, под услов средствата од 
тој данок да се користат за стабилизација на сто-
панството. 

Член 2 
Како приходи од доходот на организациите на 

здружениот труд се подразбираат даноците и при-
донесите од доходот на организациите на здруже-
ниот труд по осноз на личните доходи и спрема 
личните доходи на работниците, и законските об-
врски од доходот на организациите на здружениот 
труд, без оглед на тоа по кој основ и кога се уве-
дени тие. 

Како организации на здружениот труд, во 
смисла на овој закон, се подразбираат основниве 
организации на здружениот труд, заедниците на 
основните организации на здружениот труд, работ-
ните организации и други сложени организации на 
здружениот труд од областа на стопанството, и ос-
новните организации на здружениот трут што гр-
шат стопанска дејност а се во состав на органи-
зации на здружениот труд од вспстопанскпте 
дејности. 

Член 3 
Организациите на здружениот труд од член 2 

став 2 на овој закон ќе ги пресметуваат даноците и 
придонесите од доходот по основ на личните доходи 
и спрема личните доходи на работниците, според 
прописите на општествено-политичките заедници и 
интересните заедници, а аконтациите на тле даноци 
и придонеси ќе ги уплатуваат во текот на годината 
до нивото па тие даноци и придонеси пресметани 
во 1972 година по условен работник. 

По исклучок од одредбите на став 1 на овој 
член, придонесот за инвалидско и пензиско осигу-
рување и придонесот за непосредна детска заштита 
се уплатуваат најмногу до 9°'« над нивото на тие 
придонеси пресметани во 1972 година по условен 
работник. 

Придонесот за Босанска Краина, придонесот за 
детскиот додаток и придонесот за .вработување се 
уплатува во пресметан износ. 

Член 4 
Организациите на здружениот труд од член 2 

став 2 и а овој закон ги пресметуваат законските 
обврски од доходот според прописите на општес-
твено-политичките заедници, а уплатата на тие об-
врски во 1973 година ја вршат до нивото на прес-
метаните законски обврски во 1972 година. 

Член 5 
Во републикате и автономните покраини кои 

во 1973 година ќе донесат нови прописи за данокот 
и придонесот од личниот доход односно за даноците 
и придонесите од личниот доход по основ на лич-
ните доходи и спрема личните доходи па работни-
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ците, со кои се врши прераспределба на даночните 
товари помеѓу организациите на здружениот труд, 
пресметката и уплатата на тие даноци и придонеси 
ќе се изврши според новите прописи. 

Вкупниот износ на приходите од даноците и 
придонесите од став 1 на овој член во републиката 
односно во автономната покраина не може да биде 
поголем од вкупниот износ на приходите од дано-
ците и придонесите од чл. 3 и 4 на овој закон кои 
се заменети со нови даноци односно. придонеси. 

Организациите на здружениот труд од член 2 
став 2 на овој закон, при поднесувањето на перио-
дичните пресметан и завршните сметки за 1973 го-
дина, се должни да поднесат и налог за пресметка 
на уплатите на даноците и придонесите извршени 
според одредбите од став 1 на овој член и налог за 
пресметка на уплатите што организацијата на здру-
жениот труд требало да ги изврши според одред-
бите на чл. 3 и 4 односно член 7 од овој закон — 
посебно за секој данок односно придонес. 

Пресметувањето по налозите од став 3 на овој 
член го врши Службата на општественото книго-
водство. Ако ' Службата на општественото книго-
водство утврди дека данокот и придонесот се упла-
тени во износ поголем од износот што требало да 
се уплати според одредбата на став 2 од овој член, 
повеќе уплатените износи ќе ги пренесе во корист 
на заедничките резерви на републиките односно на 
автономните покраини. 

Член 6\ 
Разликата помеѓу пресметаните износи на даноци-

те и придонесите од доходот по основ на личните дохо-
ди и спрема личните доходи на работниците и износите 
на уплатените даноци и придонеси, и разликата 
помеѓу износите на пресметаните законски обврски 
од доходот и уплатените износи на тие обврски 
(чл. 3 и 4), организациите на здружениот труд ги 
внесуваат по завршната сметка во своите соедства 
на резервата и можат да ги користат според одред-
бите од Законот за средствата на резервите. 

Член 7 
Износот на даноците односно на придонесите од 

доходот по основ на личните доходи и спрема лич-
ните доходи на работниците, што организацијата на 
здружениот труд е должна да го уплати во текот 
на 1973 година по условен работник, се утврдува 
на следниот начин: 

1) пресметаните даноци и придонеси во 1972 го-
дина ќе се поделат со бројот на условните работ-
ници (износ на секој поединечен данок односно 
придонес по условен работник); 

2) износот на секој поединечен данок или при-
донес по условен работник во 1972 година се множи 
со бројот на условните работници во 1973 година, а 
придонесите и данокот од член 3 став 2 на овој 
закон — и со коефициентот 1,09 (највисок износ на 
данокот и придонесот до кој организацијата на 
здружениот труд е должна да врши уплата). 

Ако според прописите според кои се пресме-
туваат данокот и придонесот- во 1973 година е утвр-
дена обврска во износ помал од износот утврден 
според одредбите на став 1 од овој член, уплата на 
данокот и на придонесот се врши во помал износ. 

Член 8 
Организациите .на здружениот труд на кои во 

1972 година им е отстапен данокот или придонесот, 
во целост или делум, или биле ослободени од пла-
ќање данок односно придонес, во основицата за уп-
лата на данокот и придонесот од чл. 3 и 4 односно 
член 7 на овој закон ги засметуваат и износите на 
данокот и придонесот што им се отстапени односно 
од кои биле ослободени, ако со пропис не е одредено 
поинаку. 

Член 9 
По исклучок од одредбата на член 1 став 1 на 

овој закон, ако во републиката односно во автоном-
ната покраина реалните лични доходи во 1972 годи-
на не биле поголеми од реалните лични доходи во 

1971 година, републиката односно автономната пок-
раина може да пропише даноците и придонесите 
што се приход на заедниците на здравственото оси-
гурување и на заедниците за образование да се 
уплатуваат во износи поголеми од износите утвр-
дени според член 3 став 1 на овој закон. 

Член 10 
Одредбите од овој закон не се однесуваат на 

зголемувањето на стапките на основниот данок на 
промет за одделни производи или за групи произ-
води што Сојузниот извршен совет го врши врз 
основа на овластувањето од член 57 на Законот за 
оданочување на производите и услугите во проме-
тот, ниту на стапките на основниот данок на надо-
местоци за услуги пропишани со сојузен закон. 

По исклучок од одредбата на член 1 став 3 од 
овој закон, Сојузниот иззршен совет може да од-
реди производи од повисок стандард за кои во 1973 
година можат да се зголемуваат стапките односно 
да 'се воведуваат нови стапки на посебниот данок 
на промет на производи. 

Републиките и автономните покраини можат да 
одредат за кои услуги од повисок стандард во 1973 
година можат да се зголемуваат стапките на посеб-
ниот данок на надоместоци за услуги. 

По исклучок од одредбата на член 1 став 3 на 
овој закон, стапките на данокот на промет па про-
изводи и услуги можат да се зголемуваат со закон 
на републиката односно со закон на автономната 
покраина над стапките што важеле на 30 ноември 
1972 година, со тоа што зголемените приходи од тој 
данок да се употребуваат за спроведување на мер-
ките на стабилизацијата во стопанството. 

Член 11 
Одредбите од овој закон што се однесуваат на 

законските обврски од доходот се применуваат и 
врз придонесите за стопанските комори. 

Член 12 
Вишоците на приходи издвоени според одред-

бите од Законот за издвојување на посебни сметки 
дел на приходите од придонесот од личниот доход 
од работен однос, од данокот на промет на произ-
води и услуги и од судските такси во 1972 година 
(во натамошниот текст: Законот за издвојување), 
општествено-политичките заедници во 1973 година 
можат да ги користат за покритие на загубите кај 
организациите на здружениот труд од областа на 
стопанството, за исплата на личните доходи над 
износите ограничени според одредбите на член 74 
од Законот за Службата на општественото книго-
водство, ако тие средства се даваат без обврски за 
враќање, и за санација на неликвидните органи-
зации на здружениот труд од областа на стопанс-
твото, а Преостанатиот дел на вишоците може да 
се користи за обврските на републиките односно 
на автономните покраини по вонбуџетскиот биланс. 

Член 13 
Вишоците на приходи на интересните заедници, 

на самоуправните и други фондови и на другите 
корисници на општествени средства, издвоени на 
посебни сметки според одредбите од Законот за 
издвојување, во 1973 година можат да се користат 
за покритие на загубите на организацијата на здру-
жениот труд и на работните заедници во интерес-
ните заедници, во самоуправните и други фондови 
и во други корисници на општествени средства, 
како и за запишување заеми што за намените од 
член 10 на овој закон ќе ги распишат републиките. 

Член 14 
Вишоците на приходи, издвоени според одред-

бите на Законот за издвојување, што не ќе бидат 
користени за намените од чл. 12 и 13 на овој закон, 
и понатаму остануваат на посебните сметки на 
корисниците на тие средства и не можат да се ко-
ристат во 1973 година. 
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Член 15 
Организациите на здружениот труд од член 2 

став 2 на овој закон, основани во 1973 година, ги 
пресметуваат и ги уплатуваат во полн износ дано-
ците и придонесите од доходот по основ на личните 
доходи и спрема личните доходи на работниците и 
законските обврски од доходот. 

Член 16 
Одредбите од овој закон не се применуваат врз 

приходите на интересните заедници од придонесите 
што се плаќаат врз основа на самоуправна спогодба 
склучена помеѓу интересната заедница и органи-
зациите на здружениот труд што го уплатуваат тој 
придонес. 

Член 17 
Сојузниот секретар за финансии ќе го пропише 

начинот на пресметување на даноците и придоне-
сите од доходот по основ на личните доходи и спре-
ма личните доходи по условен работник и на за-
конските обврски од доходот на организацијата на 
здружениот труд од член 2 став 2 на овој закон, 
и начинот на поднесување на податоци со кои се 
утврдува височината на обврските на организа-
циите на здружениот труд за 1973 година. 

Член 18 
Службата на општественото книговодство ќе го 

следи и контролира спроведувањето на одредбите 
од овој закон. 

Член 19 
Овој закон ќе се применува од 1 јануари до 31 

декември 1973 година и врз завршните сметки за 
1973 година. 

Член 20 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

725. 

Врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 1, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБ-
НИОТ НАЧИН НА НАМИРУВАЊЕ НА ОБВРС-
КИТЕ ПОМЕЃУ ОПШТЕСТВЕНО - ПОЛИТИЧКИТЕ 
ЗАЕДНИЦИ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕ-

НИОТ ТРУД 

Се прогласува Законот за посебниот начин на 
намирување на обврските помеѓу општествено-по^ 
литичките заедници и организациите на здрулѕе-
ниот труд, што го усвои Сојузната скупштина, на 
седницата на Соборот на народите од 28 декември 
1972 година и на седницата на Стопанскиот собор 
од 28 декември 1972 година. 

ПР бр. 142 
29 декемвои 1972 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина,' 
Мијалко Тодоровић, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ПОСЕБНИОТ НАЧИН НА НАМИРУВАЊЕ НА 
ОБВРСКИТЕ ПОМЕЃУ ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИ-
ТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 

ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Член 1 
Со овој закон се -регулира посебниот начин на 

намирување на меѓусебните обврски помеѓу опш-
тествено-политичките заедници и основните орга-
низации на здружениот труд, заедниците на основ-
ните организации на здружениот труд, работните 
организации и други сложени организации на здру-
жениот труд (во понатамошниот текст: организа-
циите на здружениот труд). 

Член 2 
Организациите на здружениот труд од член 1 

иа овој закон што имаат втасани а неоспорени 
побарувања од општествено-политичката заедница, 
своите обврски спрема општествено-политичката 
заедница можат да ги намируваат со компензација, 
без оглед на основот на обврската спрема општес-
твено-политичката заедница. 

Компензацијата од став 1 на овој член се спро-
ведува така што организацијата на ^здружениот 
труд и поднесува налог за компензација на над-
лежната Служба на општественото книговодство на 
износот на своите втасани обврски спрема општес-
твено-политичката заедница наместо уплата на тие 
обврски, со докази за втасаноста и неоспореноста 
на побарувањата од општествено-политичката за-
едница. * 

Врз основа на налогот од став 2 на овој член 
надлежната Служба на општественото книговодс-
тво спроведува компензација и копија од тој налог 
ќ доставува на односната општествено-политичка 
заедница, што се смета како известување за нами-
рувањето на обврската од страна на организаци-
јата на здружениот труд. 

Член 3 
Организацијата на здружениот труд што има 

втасани а неоспорени побарувања од федерацијата, 
наместо плаќање даноци и придонеси на републи-
ката односно на автономната покраина, може да 
издаде налог за пренос (цесија) на своето побару-
вање во корист на републиката односно на автоно-
мната покраина. 

Налогот за пренос (цесија) на своето побару-
вање според одредбата на став 1 од овој член орга-
низацијата на здружениот труд и го поднесува на 
надлежната Служба на општественото книговодс-
тво наместо налог за уплата на своите обврски по 
основ на даноци и придонеси на републиката од-
носно на автономната покраина, со докази за вта-
саните а неоспорени побарувања од ф е д е р а ц и ј а . 

Член 4 
Републиката односно автономната покраина 

што, на начинот од член 3 на овој закови, по пат на 
пренос (цесија) презела побарувања на организа-
ција на здружениот труд од федерацијата, ќе ги 
намали своите втасани обврски спрема федераци-
јата за износот на тие побарувања и за тоа ќе го 
извести надлежниот орган на федерацијата. 

Намалувањето на обврските на републиката 
односно на автономната покраина спрема федера-
цијата. според одредбата на став 1 од овој член, ќе 
го спроведе Службата на општественото книговодс-
тво врз основа на налогот за пренос (цесија) на 
побарувањата од член 3 на овој закон. 

Член 5 
Обврските на федерацијата спрема организам 

ции^ге на здружениот труд, установени со закоц 
или со друг пропис, се сметаат за втасани во рокоф 
одреден со законот или со друг пропис односно ако 
со прописите не е одреден рок на втасаност обврза 
ките на федерацијата спрема организациите ш! 
здружениот труд се сметаат за втасани петнавб! 
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еттиот ден од денот кога организацијата на здруже-
ниот труд го поднела барањето со документацијата 
до надлежната Служба на општественото книго-
водство за наплата на тие обврски. 

Ако федерацијата не ги намири своите обврски 
во рокот од став 1 на овој член, на организацијата 
на здружениот труд и припаѓа камата на ненами-
рениот износ на обврските по стапка од 83/о го-
дишно. 

Во случајот од став 2 на овој член, надлежната 
Служба на општественото книговодство е должна 
да -ја пресмата каматата и истовремено со намиру-
вањето на обврската да и ја дозначи на организа-
цијата на здружениот труд. 

Ако со дополнителна контрола се утврди дека 
оргѕнизацијата на здружениот труд наплатила од 
федерацијата износи врз основа на неточна доку-
ментација. таа вака наплатените износи е должна 
да и ги врати на федерацијата заедно со камата 
пресметана по стапка од 0,1,0/о дневно. Оваа камата 
се пресметува од денот на наплатата до денот на 
враќањето на тие износи на сметката на федераци-
јата. 

Член б 
Одредбата на член 28 став 4 од Законот за 

Службата на општественото книговодство нема да 
се применува врз компензациите и десните од овој 
закон. 

Член 7 
Сојузниот секретар за финансии издава упатс-

тво за начинот на спроведувањето на компензаци-
јата и за преносот (цесијата) на побарувањата спо-
ред одредбите на овој закон. 

Член 8 
ОБОЈ закон влегува во сила на 1 јануари 1973 

година. 

726. 
Врз основа на Уставниот амандман XXXVII 

точка 4 под 1, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КРИТЕ-
РИУМИТЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛ-
НИТЕ СРЕДСТВА НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО 
РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА АВТОНОМНА ПОКРАИНА КОСОВО ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ НА НЕОПХОДНИТЕ ОПШТЕ-
СТВЕНИ СЛУЖБИ, в а ПЕРИОДОТ ОД 1971 ДО 1975 

ГОДИНА 

Се прогласува Законот за критериумите за утвр-
дување на дополнителните средства на стопански 
недоволно развиените републики и на Социјалис-
тичка Автономна Покраина Косово за финансирање 
на неопходните општествени служби, во периодот 
од 1971 до 1975 година, што го усвои Сојузната 
скупштина, на седницата на Соборот на народите 
од 28 декември 1972 година и на седницата на 
Општествено-политичкиот собор од 28 декември 1972 
година. 

ПР бр. 140 
29 декември 1972 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровић, е. р. 

З А К О Н 
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ДО-
ПОЛНИТЕЛНИТЕ СРЕДСТВА НА СТОПАНСКИ 
НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА АВТОНОМНА ПОКРАИНА 
КОСОВО ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА НЕОПХОДНИТЕ 
ОПШТЕСТВЕНИ СЛУЖБИ, ВО ПЕРИОДОТ ОД 1971 

ДО 1975 ГОДИНА 

Член 1 
Вкупните износи на дополнителните средства за 

финансирање на неопходните општествени служби 
во стопански недоволно развиените републики и ав-
тономни покраини и износите на дополнителните 
средства за одделни стопански недоволно развиени 
републики и за Социјалистичка Автономна Покра-
ина Косово, што се утврдени во буџетите на феде-
рацијата за 1971 и 1972 година, се сметаат како 
конечно утврдени износи на дополнителни средства 
за наведените години. 

Член 2 
Вкупниот износ на дополнителните средства за 

финансирање на неопходните општествени служби во 
стопански недоволно развиените републики и во 
Социјалистичка Автономна Покраина Косово, во 
периодот од 1973 до 1975 година, се образува во 
височина од 0,83°/о од износот на општествениот 
производ на сето стопанство што ќе се оствари во 
тој период. 

Износот на дополнителните средства за одделни 
години се утврдува во буџетот на федерацијата за 
односната година, спрема планираната .височина на 
општествениот производ на сето стопанство која се 
предвидува дека ќе се оствари во односната година 
(плански износ на дополнителните средства). Ко-
нечниот износ на дополнителните средства се утвр-
дува врз основа на остварениот општествен произ-
вод на сето стопанство во односната година. 

Корекција на разликата помеѓу конечно утвр-
дениот износ и планскиот износ за односната го-
дина се врши во буџетот на федерацијата за на-
редната година. < 

Член 3 
Дополнителни средства за финансирање на 

неопходните општествени служби, во периодот од 
1971 до 1975 година, им се обезбедуваат, во смисла 
на член 18 од Законот за финансирање на федера-
цијата, на социјалистичките републики: Босна и 
Херцеговина, Македонија и Црна Гора и на Соци-
јалистичка Автономна Покраина Косово. 

Распределбата на вкупниот износ на дополни-
телните средства, утврден за 1973, 1974 и 1975 го-
дина според член 2 на овој закон, врз одделни 
стопански недоволно развиени републики и Соци-
јалистичка Автономна Покраина Косово, во смисла 
на член 21 став 1 и член 22 од Законот за финан-
сирање на федерацијата, се врши со примена на 
критериумите за изедначување на наведените те-
ритории во вкупните средства за потрошувачка по 
жител, земајќи ги предвид нивните сопствени кал-
кулативни приходи во смисла на член 21 став 2 
од Законот за финансирање на федерацијата, како 
и посебните услови за финансирање на неопходните 
општествени служби во смисла на член 19 став 2 
на тој закон. 

Член 4 
Сопствените калкулативии приходи од член 3 

на овој закон се утврдуваат со примена на просеч-
ната стапка на придонесот односно на данокот од 
личните доходи од работен однос за буџетите, за 
образование и за непосредна детска заштита, на 
просечната стапка на придонесот односно на дано-
кот од личниот доход од земјоделска дејност и на 
просечната општа стапка на републичкиот и оп-
штинскиот данок на промет на стоки на мало, кои 
се применети во Социјалистичка Република Србија, 
вон од автономните покраини, во 1971 година, врз 
соодветните основици за пресметување на наведе-
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ните видови приходи во стопански недоволно раз-
биените републики и во Социјалистичка Автономна 
' покраина Косово. ' 
; Остварените приходи од другите видови и об-
' лици приходи во 1971 година се земаат како кал-
;кулативни приходи за таа година. Како калкула-
тивни приходи од основниот данок на промет на 

.производи и услуги се земаат остварените приходи 
,од тој данок во 1971 година,,.по одбивање- на при-
донесот за финансирање на федерацијата во 1972 
година. 

\ Калкулативниот приход од придонесот односно 
од данокот од личниот доход од работен однос се 
утврдува како просек на приходот од тој придонес 
односно данок, пресметан со примена на просечната 
стапка од став 1 на овој член врз исплатените нето-
-лични доходи од работен однос на соодветната 
територија и на приходот од тој придонес односно 
данок пресметан со примена на таа просечна стапка 
врз нето-личните доходи утврдени од односот на 
наплатениот придонес за републичката заедница на 
образованието, на пропишаната републичка стапка 
на придонесот за образование во 1971 година и на 
збирната стапка на сите придонеси односно даноци 
од личниот доход од работен однос пропишани на 
соодветната територија за таа година. 

Калкулативниот приход од републичкиот, по-
краинскиот и општинскиот данок на промет на 
стоки на мало се утврдува како просек на приходот 
од тие даноци пресметан со примена на стапката од 
став 1 на овој член врз вредноста на прометот во 
трговијата на мало во 1971 година според објавените 
статистички податоци, по одбивање на вредноста 
на прометот на прехранбени производи, вклучу-
вајќи алкохолни пијачки; на тутун и тутунски пре-
работки; на течни горива и добиточна храна, и на 
калкулатиЅниот приход од тие даноци пресметан 
на вредноста на прометот на мало утврден од 
односот на наплатениот републички односно покра-
ински данок на промет на стоки на мало и на про-
пишаната републичка односно покраинска општа 
стапка на тој данок во 1971 година. 

Член 5 
Врз основа на*чл. 3 и 4 од овој закон, учеството 

на одделни стопански недоволно развиени репу-
блики и на Социјалистичка Автономна Покраина 
Косово во вкупниот износ на дополнителните сред-
ства за, 1973, 1974 и 1975 година се утврдува во 
следните проценти: 

— Социјалистичка Република Босна и 
Херцеговина 40,15% 

— Социјалистичка Република Македо-
нија 18,30% 

— Социјалистичка Република Црна 
Гора 10,30% 

— Социјалистичка Автономна Покра-
ина Косово 31,25% 

Член б 
На Социјалистичка Автономна Покраина Ко-

сово, во периодот од 1971 до 1975 година, од буџетот 
на федерацијата и се обезбедуваат и наменски до-
полнителни средства за финансирање на развојот 
на материјалната база на неопходните општествени 
служби, во износ од 100,000.000 динари годишно. 

Член 7 
Покрај дополнителните средства за финанси-

рање на неопходните општествени служби, што на 
Социјалистичка Република Црна Гора и се обез-
бедуваат според член 5 на овој закон, на таа ре-
публика за 1973, 1974 и 1975 година во буџетот на 
федерацијата ќе и се обезбедат и наменски допол-
нителни средства за финансирање на пензиското и 
инвалидското осигурување, во смисла на член 57 
од Законот, за финансирање на федерацијата. 

Износот на наменските дополнителни средства 
од став 1 на овој член се утврдува како разлика 
помеѓу приходот од придонесот за пензиско и ин-
валидско осигурување пресметан со примена на 
просечната стапка на придонесот за пензиско и ин-
валидско осигурување во Југославија врз остваре-
ните лични доходи од работен однос во Социјали-
стичка Република Црна Гора и вкупните расходи 
за пензиското и инвалидското осигурување во таа 
република за односните години. 

При утврдувањето на вкупните расходи за пен-
зиското и инвалидското осигурување според став 2 
на овој член, не се земаат предвид расходите што 
се покриваат од буџетот на федерацијата. 

Член 8 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

727. 

Врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 1, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАВАЊЕ 
КРЕДИТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ОД СРЕДСТВАТА НА 
ПОСТОЈАНАТА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА НА ФЕДЕ-

РАЦИЈАТА 

Се прогласува Законот за давање кредит на 
Социјалистичка Република Босна и Херцеговина од 
средствата на постојаната буџетска резерва на фе-
дерацијата, што го усвои Сојузната скупштина, на 
седницата на Соборот на народите од 28 декември 
1972 година и на седницата на Огпнтествено-поли-
тичкиот собор од 28 декември 1972 година. 

ПР бр. 150 
29 декември 1972 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровић, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ОД 
СРЕДСТВАТА НА ПОСТОЈАНАТА БУЏЕТСКА РЕ-

ЗЕРВА НА ФЕДЕРАЏИЈАТА 

Член 1 
Од средствата на постојаната буџетска резерва 

на федерацијата се .дава на Социјалистичка Репуб-
лика Bocria и Херцеговина кредит во износ од 
20,000.000 динари. 

Кредитот од став 1 на овој член ќ се дава на 
Социјалистичка Република Босна и Херцеговина 
без камата. 

Член 2 
Социјалистичка Република Босна и Херцеговина 

ќе го врати кредитот од член 1 на овој закон до 31 
јануари 1975 година. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
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728. 

Брз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 1, издавам 

У К А 3 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОМПЕН-
ЗАЦИИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ВЕШТАЧ-

КИ ЃУБРИЊА 

Се прогласува Законот за компензациите на про-
изводителите на вештачки ѓубриња, што го усвои 
Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на 
народите од 28 декември 1972 година и на седницата 
на Општествено-политичкиот собор од 28 декември 
1972 година. 

ПР бр. 153 
29 декември 1972 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровић е. р. 

З А К О Н 
ЗА КОМПЕНЗАЦИИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ 

НА ВЕШТАЧКИ ЃУБРИЊА 

Член 1 
На организациите на здружениот труд што про-

изведуваат или увезувааат вештачки ѓубриња ќе 
им се исплатува компензација за продаденото и ис-
порачаното вештачко ѓубре, во формата и на начи-
нот што се одредени со овој закон, заради обезбеду-
вање рамноправност во здобивањето со доход на 
единствениот југословенски пазар. 

Компензацијата од став 1 на овој член ќе се 
исплатува с£ додека републиките и автономиите 
покраини со договор не одредат друг начин и форма 
на компензација, а најдолго до 31 декември 1973 
година. 

Член 2 
Средствата за компензацијата од член 1 на овој 

закон се обезбедуваат до височината утврдена во бу-
џетот на федерацијата за 1973 година. 

Член 3 
Компензацијата за вештачки ѓубриња им се 

пресметува и уплатува на организациите од член 1 
на овој закон по соодветна единица на мера на веш-
тачко ѓубре. 

Сојузниот извршен совет, по претходен договор 
со надлежните органи на републиките и на авто-
номните покраини, ги одредува условите под кои 
организациите од член 1 на овој закон имаат празо 
на компензација, износот на компензацијата по еди-
ница на мера - на вештачко ѓубре и поблиските ус-
лови за исплата на компензацијата. 

Начинот на остварување на компензацијата за 
вештачки ѓубриња го пропишува сојузниот секре-
тар за земјоделство, во спогодба со сојузниот секре-
тар за финансии. 

Член 4 
Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1973 

година. 

729. 
Врз основа на Уставниот амандман XXXVII 

точка 4 под 1, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕ-
ДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА 
ПРОГРАМАТА ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈА НА СЛУЖ-
БАТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ВОЗДУШНАТА ПЛО-

ВИДБА 

Се прогласува Законот за обезбедување средства 
за финансирање на Програмата за модернизација 
на службата за безбедност на воздушната пловидба, 
што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на 
Соборот на народите од 28 декември 1972 година и 
на седницата на Општествено-политичкиот собор од 
28 декември 1972 година. 

ПР бр. 136 
29 декември 1972 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровић е. р. 

З А К О Н 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИ-
РАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈА 
НА СЛУЖБАТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ВОЗДУШ-

НАТА ПЛОВИДБА 

Член 1 
За финансирање на набавките на опрема, на 

градежните работи и други потреби за модерниза-
ција на службата за безбедност на воздушната пло-
видба од 1972 до 1981 година федерацијата обезбе-
дува средства во вкупен износ од 467,499.750 динари. 
Од овој износ ќе се користат 200,474.400 динари во 
девизи за набавка на опрема и 267,025.350 динари 
за градежни работи и монтажа и за царински и дру-
ги давачки. 

Динарските средства од став 1 на овој член се 
обезбедуваат во буџетот на федерацијата, а деви-
зите — врз товар на девизите со кои располага фе -
дерацијата, без обврска за враќање. 

Член 2 
Средствата за финансирање на модернизацијата 

на службата за безбедност на воздушната пловид-
ба од член 1 на ОБОЈ закон се користат во согласност 
со Програмата за модернизација на службата за 
безбедност на воздушната пловидба во периодот од 
1972 до 1981, година, која е објавена кон овој закон 
и е негов составен дел 

Член 3 
Програмата за модернизација на службата за 

безбедност на воздушната пловидба во периодот 
од 1972 до 1981 година опфаќа: 

1) набавка и поставување на радионавигациони 
уреди на воздушните патишта; 

2) набавка и поставување на радарски уреди; 
3) набавка на воздухоплови за калибража, за 

службата за пребарување и спасување, за испиту-
вање на причини на несреќи и за вршење инспек-
циски работи; 

4) обезбедување на напојувањето на уредите со 
електрична енергија; 

5) изградба на градежни објекти за сместување 
на опрема и за работа на стручниот персонал; 

6) набавка на специјални возила за работа на 
службата за безбедност на воздушната пловидба; 
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7) школување и стручно усовршување на возду-
хопловниот персонал; 

8) изградба и купување на станови за работ-
ниците на службата за безбедност на воздушната 
пловидба; 

9) набавка и поставување на примарните аеро-
дроми останатата електронска и друга опрема за 
потребите на службата за безбедност на воздуш-
ната пловидба; 

10) изработка на стандарди и нормативи за без-
бедност на воздушната пловидба. 

Член 4 
Средствата за финансирање на модернизација-

та на службата за безбедност на воздушната пло-
видба на секундарните аеродроми се обезбедуваат 
од средствата одредени во член 1 на овој закон, и 
тоа во износ од 56,373.000 динари, од што во девизи 
26,028.000 динари. 

Средствата од став 1 на овој член можат да се 
користат за нови секундарни аеродроми кога репуб-
ликите и автономните покраини ќе усвојат програ-
ма за развој на мрежа на секунадрни аеродроми. 

Член 5 
Средствата од член 1 на овој закон се обезбе-

дуваат според следната динамика: 
1) за 1972 година — 146,874.450 динари, од што 

во девизи 38,300.700 динари; 
2) за 1973 година — 90,287.300 динари, од што 

во девизи 53,381.500 динари; 
3) за 1974 година — 81,980.500 динари, од што 

во девизи 53,841.500 динари; 
4) за 1975 година — 60,975.500 динари, од што 

во девизи 47,950.700 динари; 
5) за 1976 година ч— 31,415.400 динари, од што 

во девизи 7Д00.000 динари; 
6) за 1977 година — 23,068.100 динари; 
7) за 1978 година — 21,735.700 динари; 
8) за 1979 година — 4,615.700 динари; 
9) за 1980 година — 3,515.700 динари; 

10) за 1981 година — 3,031.400 дамари. 

Член 6 
За покривање на разликата помеѓу приходите 

во буџетот на федерацијата што се остваруваат од 
надоместоци за водење воздухоплови и средствата 
потребни за реализација на Програмата за модер-
низација на службата за безбедност на воздушната 
пловидба во периодот од 1972 до 1981 година, по 
динамиката од член 5 на овој закон, можат да се 
користат кредити во земјата и во странство. 

Народната банка на Југославија, во смисла на 
став 1 од овој член, од средствата на динарската 
противвредност на странскиот кредит во 1972 годи-
на може да одобри кредит до износ од 90,000.000 ди-
нари, со рок за отплата и со камата согласно догово-
рот за кредит склучен со странскиот кредитор. 

Договорот за кредит од ст. 1 и 2 на овој член го 
склучува од името на федерацијата директорот на 
Сојузната управа за цивилна воздушна пловидба, 
во границите на овластувањата добиени од Сојуз-
ниот извршен совет. 

Член 7 
Средствата обезбедени во буџетот на федераци-

јата за модернизација на службата за безбедност на 
воздушната пловидба што во одделна година не 
бидат потрошени во целост, се пренесуваат за истите 
намени во наредната година. 

Член 8 
Правата и должностите на инвеститор за извр-

шување на работите на модернизацијата на служ-
бата за безбедност на воздушната пловидба утврде-
ни со овој закон ги врши Сојузната управа за ци-
вилна воздушна пловидба. 

Член 9 
За извршувањето на работите и за потрошокот 

на средствата за модернизација на службата за без-
бедност на воздушната пловидба секоја година, до 
крајот на февруари, Сојузната управа за цивилна 
воздушна пловидба е должна да и поднесе извештај 
на Сојузната скупштина. 

Член 10 
Работите за модернизација на службата за без-

бедност на воздушната пловидба што се финанси-
раат според одредбите на овој закон, ќе започнат 
по влегувањето во сила на овој закон. 

Член 11 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Законот за обезбедување сред-
ства за финансирање на програмата за модерниза-
ција на службата за безбедност на воздушната пло-
видба („Службен лист на СФРЈ", бр. 8/69). 

Член 12 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

П Р О Г Р А М А 
ЗА МОДЕНИЗАЦИЈА НА СЛУЖБАТА ЗА БЕЗ-
БЕДНОСТ НА ВОЗДУШНАТА ПЛОВИДБА ВО ПЕ-

РИОДОТ ОД 1972 ДО 1981 ГОДИНА 

Модернизацијата на службата за безбедност на 
воздушната пловидба ќе се изврши во годишни ета-
пи, и тоа почнувајќи од 1972 година па до 1981 го-
дина. 

Модернизациј ата опфаќа: 
1. Набавка и поставување на радионавигациони 

уреди на воздушните патишта, и тоа: 
1) поставување на ВХФ уреди за покривање на 

територијата на Југославија со радиоврската земја-
-воздух; 

2) набавка и поставување на ВОР-ДМЕ радиона-
вигациони уреди на воздушните патишта; 

3) набавка и инсталирање на гониометри на 
воздушните патишта; 

4) набавка и инсталирање на гониометри на 
мрежата на примарните аеродроми на кои не посто-
јат гониометри; 

5) набавка и инсталирање на радионавигациона 
радарска, телекомуникациона и друга опрема во 
обласните контроли на летањето во Белград и За-
греб. 

2. Набавка и поставување на радарски уреди, и 
тоа: 

1) набавка и поставување на дополнителна оп-
рема за надзорни работи и радарски станици на 
Ковиона кај Белград и Куриловац кај Загреб; 

2) испитување на локации и набавка и инста-
лирање на радари за секторот на аеродромите Ду-
бровник и Сараево; 

3) поставување и пуштање во работа на прецизен 
радар на аеродромот Љубљана; 

4) замена на аеродромскиот радар на аеродромот 
Загреб; 

5) замена на дотраени и нефункционален радари 
на другите примарни аеродроми. 

3. Набавка на воздухоплови за калибража, за 
службата на пребарување и спасување, за испиту-
вање на причините на несреќите и за вршење ин-
спекциски работи, и тоа: 

1) набавка на воздухоплови за калибража; 
2) набавка на воздухоплови за службата за пре-

барување и спасување, за испитување на причините 
на несреќите и за вршење инспекциски работи. 

4. Обезбедување на напојувањето на уредите со 
електрична енергија, и тоа: 

1) во обласните контроли на летањето во Бел-
град и Загреб; 
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2) на радарските станици Ковиопа и Куриловац; 
3) на воздушните патишта; 
4) на аеродромите Пула, Скопје, Титоград, За-

дар, Риска и Охрид. 
5. Изградба на градежни објекти за сместу-

ваше на опрема и за работа на стручниот персонал, 
и тоа: 

1) довршуваше на објектите на обласните конт-
роли на летањето во Белград и Загреб; 

2) довршување па објектите на радарскитс ста-
ници Ковиона и Куриловац; 

3) изградба на објекти за сместување на радио-
навигациони ВОР-ДМЕ уреди на воздушните па-
тишта Гацко, Долско, Топола, Валева, Куманово, 
Сараево и Загреб и во реоните на Дубровник, Сплит 
и Титоград; 

4) изградба на објекти за поставување па радио-
фарови на воздушните патишта; 

5) изградба на објекти за поставување на радио-
фарови на аеродромите Пула и Скопје; 

6) изградба на објекти за поставување на И ЛС 
уреди на аеродромите Дубровник, Скопје и Пула; 

7) адаптација на објекти за поставување на ИЛС 
уреди на аеродромите Белград, Загреб, Љубљана, 
Сплит, Титоград и Задар; 

8) партиципација во изградбата на објектите за 
"работа на Институтот за медицинска селекција, сле-
дење и здравствена контрола на летачкиот персо-
нал. 

6. Набавка на специјални возила за работа на 
службата за безбедност на воздушната пловидба, и 
тоа: 

1) набавка на специјални возила енергочистачи 
за чистење на терените околу радарската станица 
Ковина и Куриловац; 

2) набавка на теренски возила со двоен дифе-
ренцијал за техничките служби што вршат одрж$г-
вање на ВОР-ДМЕ уреди на непристапните терени; 

3) замена на дотраени возила на службата за 
безбедност на воздушната пловидба. 

7. Школување и стручно усовршување на воз-
духопловниот персонал,и тоа: 

1) ш к о л у в а а на 220 контролори па летањето; 
2) дополнително школување на 60 инженери и 

техничари; 
3) усовршување на постојниот персонал на конт-

ролата на летањето и на техничката служба; 
4) школување за нови типови авиони и стручно 

усовршување на инспекторите за безбедност на воз-
душната пловидба; 

5) обука на пилоти и инженери за воздухоплови 
за калибража. 

8. Изградба и купување на станови за работни-
ците на службата за безбедност на воздушната пло-
видба. 

9. Набавка и поставување на другата електрон-
ска и друга опрема за потребите на службата за 
безбедност на воздушната пловидба, и тоа: 

1) поставува рве на нови ИЛС навигациони уре-
ди на аеродромите Дубровник, Пула и Скопје; 

2) замена на дотраени ИЛС уреди на аеродроми-
те Белград, Загреб, Љубљана, Задар, Сплит и Тито-
град; 

3) набавка и поставување на повеќеканални ма-
гнетофони на аеродромите Белград, Загреб, Дубров-
ник, Пула и Сплит и за обласните контроли па ле-
тањето Белград и Загреб — за снимање но целокуп-
ниот друг радиотелевизиски сообраќај; 

4) набавка на мерни инструменти и на контрол-
ни приемници за контрола на работата {индикација) 
на радионааигационите уреди на воздушните патиш-
та и на аеродромите; 

5) набавка на метеоопрема за сите примарни 
аеродроми (без инсталации); 

6) партиципација во набавката на симулатору 
за контрола па пилотите и на инспекторите за без-
бедност на воздушната пловидба; 

7) набавка на земска радиоопрема и навигациона 
опрема и на навигациона опрема за калибража 
(електролабораториј а). 

10. Изработка на стандарди и нормативи за без-
бедност на воздушната пловидба. 

730. 

Врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 1, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНАТА ИСПРАВНОСТ НА ЖИВОТНИТЕ НА-

МИРНИЦИ И НА" ПРЕДМЕТИТЕ ОД ОПШТА 
УПОТРЕБА 

Се прогласува Законот за здравствената ис-
правност на животните намирници и на предметите 
од општа употреба, што го усвои Сојузната скупш-
тина, на седницата на Соборот на народите од 28 
декември 1972 година и на седницата на Социјално-
-здравствениот собор од 28 декември 1972 година. 

ПР бр. 78 
29 декември 1972 година 

Белград 

Претседател 
иа Републиката. 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровић, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ИСПРАВНОСТ НА Ж И -
ВОТНИТЕ НАМИРНИЦИ И НА ПРЕДМЕТИТЕ ОД 

ОПШТА УПОТРЕБА 

Член 1 
Животните намирници и одредени видови пред-

мети од општа употреба, што се произведуваат или 
се увезуваат заради пуштање во промет на домаш-
ниот пазар, во поглед на здравствената исправност 
мораат да одговараат на минималните услови про-
пишани со овој закон и со прописите донесени врз 
основа на овој закон. 

Член 2 
Одредбите од овој закон се однесуваат на сите 

животни намирници што се пуштаат во промет на -
домашниот пазар, како и на следните видови пред-
мети од општа употреба: 

1) садови, прибор и амбалажа за животни на-
мирници; 

2) детски играчки; 
3) средства за одржување на личната хигиена, 

за нега и разубавување на лицето и телото; 
4) средства за одржување чистота во домаќршс-

твото; 
5) тутунски преработки. 

Член 3 
Како животни намирници, во смисла на овој 

закон (во понатамошниот текст: иамирниците), се 
подразбира се што се употребува за храна или 
пиење, во преработена или непреработена состојба, 
како и зачините и сите други материи што им се 
додаваат на намирниците заради конзервирање, 
поправка на изгледот, бојосување, вкус или мириз-
ба, збогатување или постигање некое друго својство. 
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Како здравствена исправност на камирниците, 
во смисла на овој закон, се подразбира хигиенската 
исправност на намирниците и исправноста на сит-
ниот состав кој има влијание врз биолошката 
вредност на намирниците. 

Член 4 
Како хигиенски неисправни се сметаат намир-

н и ц и ^ односно предметите од општа употреба: 
1) ако се загадили со патогени 'ртулци или со 

паразити; 
2) ако содржат отровни состојки или материи 

во количини што можат штетно да влијаат врз 
здравјето на потрошувачите; 

3) ако произлегуваат од пцовисани животни 
или од животни заболени од болести што штетно 
влијаат врз здравјето на луѓето; 

4) ако се механички загадени со примеси што 
можат да бидат штетни по здравјето; 

5) ако се бојосани со бои или се конзервирани 
со хемиски средства за конзервирање или ако со-
држат други адитиви што не се дозволени за бојо-
сување, за конзервирање односно за производство 
на намирници или на предмети од општа употреба, 
или ако содржат недозволени количини бои, кон-
зерванси односно други адитиви; 

6) а*ко составот или органолептичките својства 
(вкусот, миризмата, изгледот) поради хемиските, 
мпкробиолошките или други процеси во толкава 
мера им се изменети што повеќе да не се употреб-
ливи за одредените цели; 

7) ако се контаминирани со радиоактивни ма-
терии или се озрачени над границата одредена со 
посебни прописи; 

8) ако поради составот или други особини мо-
жат штетно да влијаат врз здравјето на потрошу-
вачите. 

Под условите од став 1 на овој член се сметаат 
како хигиенски неисправни и суровините наменети 
за производство на намирници односно на предмети 
од општа употреба. 

Член 5 
Како хигиенски неисправни се сметаат и иамир-

ниците односно предметите од општа употреба на 
кои им истекол рокот на употребата означен во 
нивната декларација. 

Намирниците односно предметите од општа 
употреба што се сметаат како хигиенски неисправ-
ни затоа што им истекол рокот на употребата озна-
чен во декларацијата, по одобрение од надлежниот 
орган на управата за работите на санитарната ин-
спекција можат да се употребат како суровини за 
производство на намирници односно на предмети од 
општа употреба, ако со нивното испитување се ут-
врди дека како суровини не се штетни по здрав-
јето. 

Член б 
Како неисправни во поглед на составот се сме-

таат оние намирници што не* содржат хранливи 
состојки во количини одредени со прописите за 
квалитетот на таквите намирници, а на кои, поради 
тоа, им е намалена биолошката вредност. 

Член 7 
Здравствената исправност и квалитетот во пог-

лед па составот на намирниците и на предметите од 
општа употреба што се увезуваат мораат да одго-
вараат на условите што за таквите намирници 
односно предмети од општа употреба се пропишани 
во Југославија. 

Член 8 
Бојосување и конзервирање на намирници и на 

предмети од^ општа употреба, како и употреба на 
антиоксиданси, синергисти, на вештачки средства 
за загадување, на ароми, емулгатори и на доуги 
адитиви, може да се врши само во производството 
или во прометот на намирниците односно на пред-
метите од општа употреба за кои тоа со поблиски 
прописи за здравствената исправност на намирни-
ците и на предметите од општа употреба е изречно 
дозволено. 

Со прописите од став 1 на овој член се одре-
дуваат боите, хемиските средства за ко.^зервирнње 
и други адитиви што можат да се употребуваат, 
количините на адитивите што можат да се употре-
буваат и други услови за употреба на адитивите 
во производството и во прометот на одделни намир-
ници и предмети од општа употреба. 

Одредбите па ст. 1 и 2 од овој член согласно 
важат и за употреба на адитиви во суровини п л е -
нети за производство на намирници и на предмети 
од општа употреба. 

Член 9 
Додавање на витамини, на минерални соли и на 

други материи заради збогатување на намирници те 
во поглед на нивната биолошка вредност, може да 
се врши само под услови одредени со прописите за 
здравствената исправност на одделни видови на-
мирници. 

Член 10 
Предметите од општа употреба не смеат да 

содржат материи во количини што можат да бидат 
штетни по здравјето. 

За производство на одделни предмети од општа 
употреба можат да се употребуваат само оние ма-
терии чија употреба за таа цел е дозволена според 
посебни прописи и во количини одредени со тие 
прописи. 

Материјалот за пакување на намирниците и на 
предметите од општа употреба не смее неповолно 
да влијае врз составот или врз орг&нол оптичките, 
микробиолошките, хемиските или физичките свој-
ства на намирниЦите односно на предметите од 
општа употреба. 

Член 11 
Намирниците и одредени предмети од општа 

употреба, што на домашниот пазар се пуштаат во 
промет во оригинално пакување, а во чие произ-
водство или промет се употребени бои, конзерванс 
или други адитиви, на обвивката, на садот или на 
етикетата мораат да содржат ознака за називот и 
за количината на употребената боја, конзерванс и 
други адитиви. 

Во случаите предвидени со посебни прописи за 
здравствената исправност, одделни намирници и 
предмети од општа употреба мораат да содржат и 
ознака за составот и за количината на производот, 
за датумот на производството, за рокот на употре-
бата и други пропишани ознаки и податоци. 

Означувањето на податоците од ст. 1 и 2 на 
овој член мора да биде на еден од јазиците на 
народите на Југославија. 

Член 12 
Забрането е рекламирање на намирници и на 

предмети од општа употреба со употреба на слики, 
цртежи, знаци, изрази или текстови што потрошу-
вачот можат да го доведат во заблуда во поглед на 
составот, својството, намената или дејството на тие 
намирници односно предмети од општа употреба. 

Забрането е рекламирање на тутунски прера-
ботки и на жестоки алкохолни пијачки преку пе-
чатот, радиото, телевизијата и другите средства на 
јавното информирање. 

Член 13 
Намирниците и предметите од општа употреба 

што се пуштаат во промет на домашниот пазар 
подлежат на здравствен надзор. 

Здравствениот надзор над увозот на намирни-
ците и на предметите од општа употреба го врши 
Сојузниот секретаријат за труд и социјална поли-
тика. 

Здравствениот надзор над прометот на намир-
ниците и на предметите од општа употреба во 
Југословенската народна армија го вршат надлеж-
ните воени органи. 

Се овластува сојузниот секретар за народна 
одбрана да донесе поблиски прописи за вршење на 
здравствениот надзор над прометот на намирниците 
и на предметите од општа употреба во Југословен-
ската народна армија. 
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Член 14 
Здравствениот надзор над увозот на намирни-

ците и на предметите од општа употреба се врши 
на границата. 

Органот од член 13 став 2 на овој закон може 
да одреди здравствениот преглед на намирниците 
односно на предметите од општа употреба да се 
врши и во местата ЕО кои се врши нивното ца ри-
шеље. 

Член 15 
Увозникот иа намирпиците односно на предме-

тите од општа употреба е должен за пристигањето 
на пратката што ја увезува да го извести Сојузниот 
секретаријат за труд и социјална политика. 

Органите на царинската служба не можат да 
вршат царинење на намирници ниту на предмети 
од општа употреба што се увезуваат додека од 
органот од став 1 на овој член не добијат потврда 
дека пратката одговара на условите што за такви 
намирници односно предмети од општа употреба 
се пропишани во Југославија. 

Ако намирниците или предметите од општа 
употреба што се увезуваат не подлежат на цари-
нење, органите на царинската служба се должни 
за пристигањето иа такви пратки веднаш да го 
известат органот од став 1 на овој член. 

Член 16 
За здравствениот, преглед на намирниците и на 

предметите од општа употреба што се врши во 
постапката на здравствен надзор над увозот, увоз-
ниците плаќаат надоместок. 

Сојузниот извршен совет ја пропишува висо-
чината на надоместокот за вршење на здравстве-
ниот преглед на намирниците и на предметите од 
општа употреба што се увезуваат. 

Член 17 
Овластените работници на органите од член 1? 

на овој закон имаат право да земаат мостри на 
намирници и на предмети од општа употреба или 
мостри на суровини заради испитување дали во 
поглед на здравствената исправност одговараат на 
прописите. 

Организациите на здружениот труд, други про-
изводители, увозници и продавачи се должни на 
органите надлежни за вршење на здравствениот 
надзор да им ги стават бесплатно на располагање 
заради земање мостри потребните количини намир-
ници, предмети од општа употреба или суровини. 

За земањето мостри на намирници, на предмети 
од општа употреба однело на суровини се составува 
записник. 

Член 18 
Испитување (анализа) на мострите заради утвр-

дување на здравствената исправност на намирни-
ц и ^ , на предметите од општа употреба односно на 
суровините вршат овластените здравствени органи-
зации и други овластени организации на здруже-
ниот труд. 

Побивање на резултати од анализа на мостри 
може да се врши само со барање да се изврши 
суперанализа на мострите во некоја од здравстве-
ните организации или од други организации на 
здружениот труд што ги исполнуваат условите за 
вршење суперанализи на одредени видови намир-
ници односно предмети од општа употреба. 

Ако резултатот на суперанализата не е согласен 
со резултатот на анализата, меродавен е резултатот 
на суперанализата на мострата. 

Член 19 
Заради заштита на здравјето на населението, 

органите од член 13 на овој закон имаат право и 
должност да ги преземаат следните мерки на обез-
бедување: 

1) да го Забранат прометот и употребата за 
човечка исхрана на неисправни намирници и пред-
мети од општа употреба; 

2) да наредат одземање и уништување на хиги-
енски неисправни намирници и предмети од општа 
употреба; 

3) да го забранат увозот на неисправни намир-
ници и предмети од општа употреба и да наредат 
нивно враќање на испраќачот. 

Мерките од став 1 на овој член се одредуваат 
врз основа на решение донесено во управна пос-
тапка. Жалбата против решението не го задржува 
неговото извршување. 

Член 20 
Со парична казна од 20.000 до 200.000 динари 

ќе се казни за стопански престап организацијата 
на здружениот труд или друга организација што 
се занимава со производство или промет на намир-
ници или на ^предмети од општа употреба: 

1) ако пушти во промет намирници или пред-
мети од општа употреба што се хигиенски неис-
правни или произведе намирници односно предмети 
од општа употреба од хигиенски неисправни суро-
вини (член 4); 

2) ако пушти во промет намирници или пред-
мети од општа употреба на кои им истекол рокот 
на употребата означен во нивната декларација 
(член 5 став 1); 

3) ако во производството или во прометот на 
намирниците или на предметите од општа употреба 
употреби бои, конзерванс или други адитиви и 
материи противно на пропишаните услови (чл. 
8 и 9); 

4) ако за производство на предмети од општа 
употреба употреби материјал што содржи материи 
што можат да бидат штетни по здравјето или упо-
требува материјал за пакување на намирници или 
на предмети од општа употреба кој негативно вли-
јае врз составот или врз други својства на намир-
ниците односно на предметите од општа употреба 
(член 10). 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се каз-
ни за стопански престап и одговорното лице во 
организацијата на здружениот труд или во друга 
организација со парична казна од 500 до 6.000 ди-
нари. 

Член 21 
Со парична казна од 10.000 до 100.000 динари 

ќе се казни за стопански престап организацијата 
на здружениот труд или друга организација што се 
занимава со производства, увоз или промет на 
намирници или на предмети од општа ушртреба: 
^ 1) ако пушти во промет намирници чија био-
лошка вредност е намалена поради тоа што не 
содржат хранливи состојки во количини одредени 
со прописите за квалитетот на таквите намирници 
01 лен 6); 

2) ако пушти во промет н ед ек л а ри р ани односно 
неточно или непотполно декларирани намирници 
или предмети од општа употреба кои, пред пушта-
њето во промет, подлежат на задолжителна декла-
рација (член 11); 

3) ако рекламира намирници или предмети од 
општа употреба противно на пропишаните услови 
(член 12); 

4) ако постапи противно на решенијата за при-
мена на мерките на обезбедување во поглед на уво-
зот, пуштањето во промет, располагањето или 
уништувањето на намирници односно на предмети 
од општа употреба (член 19). 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни 
за стопански престап и одговорното лице во орга-
низацијата на здружениот труд или во друга орга-
низација со парична казна од 200 до 3.000 динари. 

Член 22 
Со парична казна од 500 до 10.000 динари ќе се 

казни за прекршок организацијата на здружениот 
труд или друга организација што се занимава со 
увоз или промет на намирници или на предмети 
од општа употреба: 

1) ако за пристигањето на намирници или на 
предмети од општа употреба што ги увезува не го 
извести Сојузниот секретаријат за труд и социјална 
политика (член 15 став 1); 

2) ако на органот надлежен за вршење на 
здравствениот надзор не му ги стави бесплатно на 
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располагање заради земање мостри потребните 
количини намирници, предмети од општа употреба 
односно суровини (член 17 став 2). 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни 
за прекршок и одговорното лице во организацијата 
на здружениот труд или во друга организација со 
парична казна од 100 до 2.000 динари. 

Член 23 
Ако дејствието од чл. 20, 21 и 22 на овој закон 

го стори лице што е самостоен производител или 
друго лице што самостојно учествува во прометот 
на намирници или на предмете од општа употреба, 
ќе се казни за прекршок со парична казна од 500 
до 10.000 динари. 

Член 24 
При вршењето на здравствениот надзор над 

увозот на намирници и на предмети од општа упо-
треба, овластените работници на Сојузниот секре-
таријат за труд и социјална политика мораат да 
имаат посебна легитимација со која се утврдува 
нивното службено својство. 

Легитимацијата од став 1 на овој член .ја из-
дава сојузниот секретар за труд и социјална поли-
тика. 

Член 25 
Поблиски прописи за минималните услови во 

поглед на хигиенската исправност' на намирни-
ци ге и на предметите од општа употреба што можат 
да се пуштаат во промет во Југославија, донесува 
сојузниот секретар за труд и социјална политика, 
во согласност со сојузниот секретар за стопанство 
и со сојузниот секретар за земјоделство. 

Член 26 
Се овластува сојузниот секретар за труд и соци-

јална политика: 
1) да ги одреди здравствените и други органи-

зации што ги исполнуваат условите за вршење 
суперанализи на одделни видови намирници и пред-
мети од општа употреба; 

2) да ги пропише начинот за земање мостри и 
методите за вршење анализа и суперанализа на 
намирници и на предмети од општа употреба. 

Член 27 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престануваат да важат Основниот закон за здравс-
твениот надзор над прехранбените продукти („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 44/65) и Основниот закон 
за здравствениот надзор над предметите за општа 
употреба („Службен лист на СФРЈ", бр. 16/65). 

Сојузните прописи донесени за извршување на 
сојузните закони од став 1 на овој член престану-
ваат да важат со денот на донесувањето на сојуз-
ните прописи врз основа на овластувањата од овој 
знакон, а најдоцна во ро« од три месеци од денот на 
влегувањето во сила на овој закон. 

Член 28 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

народите од 28 декември 1972 година и на седницата 
на Стопанскиот собор од 28 декември 1972 година. 

ПР бр. 137 
29 декември 1972 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровић е. р. 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

731. 

Врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 1, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБ-
НИТЕ УСЛОВИ ЗА ОДОБРУВАЊЕ ИНВЕСТИЦИО-

НИ КРЕДИТИ 

Се прогласува Законот за посебните услови за 
одобрување инвестициони кредити, што го усвои 
Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на 

З А К О Н 
ЗА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ОДОБРУВАЊЕ ИН-

ВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТИ 

Член 1 
Инвестиционен кредит за основни средства бан-

ката може да одобри ако инвеститорот обезбеди 
учество од сопствени средства во височина од нај-
малку 20°/о од пресметковната вредност на инвести-
циите за кои се дава кредитот. 

Кредит за трајни обртни средства банката може 
да одобри без обезбедување учество од сопствените 
средства на барачот на кредитот. 

Член 2 
Ако инвестиционата програма се реализира во 

делови, одобрувањето на инвестициониот кредит за 
основни средства се врши по делови (транши). 

Ако инвестициониот кредит за основни средства 
се одобрува во делови, инвеститорот е должен да 
обезбеди учество од сопствените средства во висо-
чина од најмалку 20% од износот на одобрениот дел 
на кредитот. 

Одредбите на ст. 1 и 2 од овој член се однесу-
ваат на инвестиции чија изградба трае две или по-
веќе години. 

Член 3 
Одобрениот инвестиционен кредит односно дел 

од инвестициониот кредит за основни средства мо-
же да .се користи само при истовремено користење 
на соодветен дел сопствени средства на инвести-
торот. 

Член 4 
е Како сопствени средства, во смисла на одредбите 

на овој закон, се подразбираат: сопствените деловни 
средете а на инвеститорот што можат да се вложу-
ваат во основни средства; здружените средства на 
организациите на здружениот труд за инвестициите 
што ги кредитира банката; кредитите добиени од 
Фондот на федерацијата за кредитирање на побр-
зиот развој на стопански недоволно развиените ре-
публики и автономни покраини и средствата што ги 
вложиле странски лица за финансирање на инвести-
циите што ги кредитира банката. 

Член 5 
Инвеститорот е должен да обезбеди докази дека 

располага со сопствени средства за учество во ин-
вестицијата за која банката одобрува инвестиционен 
кредит. 

Член 6 
Од средствата за своето работење (од кредитниот 

потенцијал) банката не може да одобрува кредити 
за објекти на стопанска и нестопанска инфраструк-
тура, ако за таквите објекти инвеститори или ^ и н -
веститори се општествено-политички заедници, од-
носно други корисници на општествени средства вон 
од стопанството. 

За објектите од став 1 на овој член, од фондот 
на основачите на банката, банката може да запи-
шува јавни заеми односно да купува обврзници, ако 
така одлучат основачите на собрание на банката. 
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Сојузниот извршен совет донесува поблиски 
прописи за тоа што се смета за објекти на инфра-
структура во смисла на овој закон. 

Член 7 
Со парична казна од 5.0б0 до 200.000 динари ќе 

се казни за стопански престап банката: 
1) ако му одобри инвестиционен кредит за ос-

новни средства на инвеститор што не обезбедил соп-
ствено учество од 20°/о (член 1); 

2) ако дозволи користена ма одобрен кредит без 
истоврелтено користење на сопствено учество 
(член 3); 

3) ако на општествено-политичката заедница, на 
интересната заедница, на самоуправниот фонд или 
на друг корисник на општествени средства вон од 
стопанството им одобри кредит за стопански објек-
ти или за објекти на инфраструктура (член 6 став 1). 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се 
казни и одговорното лице во банката со парична 
казна од 1.000 до 5.000 динари. 

Член 8 
Одредбите од овој закон не се однесуваат на 

инвестиционите кредити чие користење започнало 
пред денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 9 
Сојузниот секретар за финансии ќе донесе по-

блиски прописи за начинот на утврдување и обез-
бедување сопствени средства на инвеститорот за 
учество во инвестиција и за тоа кој се смета како 
корисник па општествени средства вон од стопанст-
вото во смисла на член 6 од овој закон. 

Член 10 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

732. 

Врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 1, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕ-
ДУВАЊЕ СРЕДСТВА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 
ЗАЧЛЕНУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕ-
РАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО АФ-

РИЧКИОТ ФОНД ЗА РАЗВОЈ 

Се прогласува Законот за обезбедување сред-
ства на федерацијата за зачленување на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија во 
Афричкиот фонд за развој, што го усвои Сојузната 
скупштина, на седницата на Соборот на народите од 
28 декември 1972 година и на седницата на Опште-
ствено-политичкиот собор од 28 декември 1972 го-
дина. 

ПР бр. 141 
29 декември 1972 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровић, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА НА ФЕДЕРАЦИ-
ЈАТА ЗА ЗАЧЛЕНУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧ-
КА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

ВО АФРИЧКИОТ ФОНД ЗА РАЗВОЈ 

Член 1 
За зачленување на Социјалистичка Федератив-

на Република Југославија во Афричкиот фонд за 
развој се обезбедуваат средства во вкупен износ од 
34,000.000 динари. Овие^ средства ќе се утврдат во 
буџетите на федерацијата за 1973, 1974 и 1975 годи-
на во еднакви годишни износи. 

Член 2 
За износот на средствата од член 1 на овој за-

кон во 1973, 1974 и 1975 година ќе се обезбедат де-
визи од значење за одржување на ликвидноста во 
меѓународните плаќања, согласно прописите за де-
визното работење. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

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

733. 

Врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 1, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДСТВАТА НА РЕ-

ЗЕРВИТЕ 

Се прогласува Законот за дополнение на Зако-
нот за средствата на резервите, што го усвои Со-
јузната скупштина, на седницата на Соборот на 
народите од 28 декември 1972 година и на седницата 
на Стопанскиот собор од 28 декември 1972 година. 

ПР бр. 143 
29 декември 1972 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката. 
Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровић е. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДСТВАТА 

НА РЕЗЕРВИТЕ 

Член 1 
Во Законот за средствата на резервите („Служ-

бен лист на СФРЈ", бр. 26/72) во член 14 на крајот 
се додаваат запирка и зборовите: „односно за ис-
плата на личните доходи над 90°/о ако жиро-сметка-
та на организацијата на здружениот труд е бло-
кирана поради ненамирени обврски, за исплата на 
личните доходи над минималните лични доходи ако 
организацијата на здружениот труд работи со за-
губа, како и за преквалификација на работниците 
на организацијата на здружениот труд во стечајна 
постапка.". 

По став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„По исклучок од одредбата на став 1 на овој 

член, со републички односно покраински закон мо-
же да се одреди средствата на фондовите на заед-
ничките резерви во 1973 година да можат да се ко-
ристат за покритие на загубите во организациите на 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
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здружениот ту рд што настанале во 1972 година и 
бо поранешните години." 

Член 2 
Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1973 

година. 

734. 

Брз основа па Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 1, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ЕВИДЕНТИ-
РАЊЕ И ЗА НАЧИНОТ НА НАМИРУВАЊЕ НА 
ОБВРСКИТЕ НА ОДРЕДЕНИ КОРИСНИЦИ НА 

ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за евидентирање и за начинот на нами-
рување на обврските на одредени корисници на 
општествени средства, што го усвои Сојузната 
скупштина,. на седницата на Соборот на народите 
од 28 декември 1972 година и на седницата на Сто-
панскиот собор од 28 декември 1972 година. 

IIP бр. 144 • . 
29 декември 1972 година 

Белград 
Претседател -

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровић, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ЕВИДЕНТИРАЊЕ И ЗА НАЧИНОТ НА НАМИРУ-
ВАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ НА ОДРЕДЕНИ КОРИС-

НИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА 

Член 1 
Во Законот за евидентирање и за начинот на 

намирување на обврските на одредени корисници 
на општествени средства („Службен лист на СФРЈ'4, 
бр. 50/71 и 23/72) по член 10 се додава нов член 10а, 
кој гласи: 

„Ако корисникот на општестевни средства има 
ненамирени обврски што втасале по рокот од член 
2 став 1 на овој закон односно ако општествено-по-
литичката заедница има ненамирени обврски за 
покритие на загубите, организацијата на здружениот 
труд од член 20 на Законот за условите и постапка-
та за санација на организациите на здружениот 
труд, не може да пристапи кон изградба на нови 
инвестициони објекти и кон набавка на опрема, ни-
ту да презема нови обврски во врска со изградба на 
инвестициони објекти. 

Врз корисниците на општествени средства што 
имаат ненамирени обврски од став 1 на овој член, 
ќе се применуваат мерките од член 7 став 1 на овој 
закон. 

Во случај корисникот на општествени средства 
да постапи противно на одредбата на став 1 на овој 
член, Службата на општественото книговодство не-
ма да ги извршува поднесените налози за исплата 
на тие обврски и За тоа ќе го извести собранието на 
општествено-политичката заедница, односно најви-
сокиот орган на управувањето на корисникот на 
општествени средства." 

Член 2 
Во член 12 по став 1 се додаваат два нови става, 

кои гласат: 
„Корисниците на општествени средства се дол-

жни врз основа на евиденцијата од став 1 на овој 

член на Службата на општественото книговодство 
да и доставуваат спецификација на обврските до 
десетти во месецот, со состојбата на последниот ден 
БО претходниот месец. 

Надлежниот орган на општествено-политичката 
заедница од член 20 на Законот за условите и пос-
тапката за санација на организациите на здруже-
ниот труд е должен на начин од став 2 на овој член 
на Службата па општествено книговодство да и до-
ставува извештај за тоа дали општествезо-политич-
ката заедница ја покрила загубата. Ако загуба не 
постои, надлежниот орган на општествено-политич-
ката заедница е должен и за тоа да и достави из-
вештај на Службата на општественото книговодство." 

Досегашниот став 2 станува став 4. 

Член 3 
Но член 12а се додаваат два нови члена, кои 

гласат: 
„Член 126 

Службата на општественото книговодство е дол-
жна да го контролира извршувањето на обврските 
по с п е ц и ф и к а ц и ј е од член 12 став 2 на овој закон. 

Службата на општественото книговодство за 
втасаните обврски ќе издаде акцептни налози врз 
товар на сметката на општествено-политичката за-
едница и ќе ги изврши тие налози во согласност со 
одредбите на чл. 34 до 38 од Законот за Службата 
на општественото книговодство. 

Ако акцептните налози од став 2 на овој член 
се издадени за покритие на обврски што настанале 
врз основа на прописи или одлуки на ошнтествено-
-политичката заедница, додека тие обврски не се 
извршат, на функционерите и другите изборни ли-
ца на општествено-политичката заедница им се ис-
платуваат надоместоци па личниот доход чиј месе-
чен нето износ по функционер односно по друго 
изборно лице не може да биде поголем од 90% од 
износот на просечно исплатениот нето надоместок 
на личниот доход по функционер односно по друго 
изборно лице во претходната година. 

Ако акцептните налози од став 2 на овој член 
се издадени за покритие на обврски што настанале 
по основ на работа на органот на општествено-по-
литичката заедница односно заради намирување на 
обврски на органот, на работниците на органот им 
се исплатуваат аконтации на личните доходи чиј 
месечен нето износ по работник не може да биде 
поголем од 90°/о од износот на просечно исплатениот 
нето личен доход по работник во претходната го-
дина. 

Одредбите на ст. 3 и 4 на овој член ќе се при-
менуваат и во случај ако општествено-политичките 
заедници не и ги поднеле на Службата на опште-
ственото книговодство спецификациите од член 12 
став 2 на овој закон односно извештај дека немаат 
ненамирени обврски. 

Одредбите на овој член не ќе се применуваат 
врз личните доходи во Југословенската народна ар-
мија, во органите на внатрешните работи и во мили-
цијата и врз средствата предвидени во' буџетот на 
федерацијата за исплата на пензиите и на боречка-
та заштита. 

Член 12в 
Службата на општественото книговодство е дол-

4 жна за издадениот акцептен налог од член 126 на 
овој закон да ги извести должникот и поверителот 
во рок од осум дена од денот на издавањето на ак-
цептниот налог. 

Ако организацијата на здружениот труд — по-
верител на општествено-политичката заедница не 
примила известување од став 1 на овој член, таа е 
должна да и ги пријави на Службата на општестве-
ното книговодство своите побарувања спрема опште-
ствено-политичката заедница. 

Службата на општественото книговодство ќе ја 
провери основаноста на побарувањата од став 2 на 
овој член, па ако установи дека тие побарувања не 
се оспорени, ќе издаде акцептен налог според од-
редбата на член 126 став 2 од овој закон." 
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Член 4 
Во член 14 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Со парична казна од став 1 на овој член ќе 

се казни за стопански престан корисник на опште-
ствени средства ако пристали кон изградба на нови 
инвестициони објекти и кон набавка на опрема или 
преземе нови обврски во врска со изградба на ин-
вестициони објекти противно на одредбата на член 
10а став 1 на овој закон." 

Во досегашниот став 2, кој станува став 3, збо-
ровите: „став 1" се заменуваат со зборовите: „ст. 1 
и 2". 

Член 5 
Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1973 

година. 

735. 

Врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 1, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЦАРИНСКАТА ТАРИФА 

Се прогласува Законот за дополнение на Зако-
нот за Царинската тарифа, што го усвои Сојузната 
скупштина, на седницата на Соборот на народите од 
28 декември 1972 година и на седницата на Стопан-
скиот собор од 28 декември 1972 година. 

ПР бр. 146 
29 декември 1972 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с: р. 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровић с. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЦАРИНСКА-

ТА ТАРИФА 

Член 1 
Во Законот за Царинската тарифа („Службен 

лист на СФРЈ", бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 
30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71 и 63/72) по 
член 27 се додава нов член 27а, кој гласи: 

„На стоките од тар. бр. 28.03/1, 40.11 точка 
1 под в) и точка 2 под в), 59.17/2а и 59.17/26 на Ца-
ринската тарифа, во времето од 1 јануари 1973 го-
дина до 31 декември 1973 година, покрај царината 
по пропишаните стапки, ќе се наплатува и посебна 
дополнителна царинска давачка во височина од 4°/о 
од царинската основица." 

Член 2 
Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1973 

година. 

736. 
Врз основа на Уставниот амандман XXXVII 

точка 4 под 1, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПОЛАГАЊЕ 
ДЕПОЗИТ ПРМ ИНВЕСТИЦИОНИ ВЛОЖУВАЊА 
ВО НОВИ КЕСТОПАНСКИ И ^ П Р О И З В О Д Н И 

ИНВЕСТИЦИИ 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
иа Законот за полагање депозит при инвестициони 

вложувања во нови нестопански и ^производни ин-
вестиции, што го усвои Сојузната скупштина, на сед-
ницата на Соборот на народите од 28 декември 1972 
година и на седницата на Стопанскиот собор од 28 
декември 1972 година. 

ПР бр 147 
29 декември 1972 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровић е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ПОЛАГАЊЕ ДЕПОЗИТ ПРИ ИНВЕСТИЦИОНИ 
ВЛОЖУВАЊА ВО НОВИ НЕСТОПАНСКИ И НЕ-

ПРОИЗВОДНИ ИНВЕСТИЦИИ 

Член 1 
Во Законот за полагање депозит при инвести-

циони вложувања во нови нестопански и непроиз-
водни инвестиции („Службен лист на СФРЈ", бр. 
33/71 и 23/72) во член 1 став 1 зборовите: „до 31 де-
кември 1972 година" се заменуваат со зборовите: „до 
31 декември 1973 година". 

Член 2 
Во член 3 по зборот: „поголема" се додаваат збо-

ровите: „или помала". 

Член 3 
Во член 4 точка 4 зборовите: „31 декември 1971 

година" се заменуваат со зборовите: „31 декември 
1972 година". 

Член 4 
Во член 5а став 1 се менува и гласи: 
„Републиките и автономните покраини можат 

да пропишат ослободување од обврската за полага-
ње депозит за одредени нестопански и ^производни 
инвестиции." 

Во став 2 по зборот: „нестопанска се додаваат 
зборовите: „и ^производни". 

Член 5 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

737. 

Врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 1, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СЛУЖБАТА 

НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за Службата на општественото книго-
водство, што го усвои Сојузната скупштина, на сед-
ницата на Соборот на народите од 28 декември 1972 
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година и на седницата на Општествено-политичкиот 
собор од 28 декември 1972 година. 

ПР бр. 145 
29 декември 1972 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровић е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОД-

СТВО 

Во Законот за Службата на општественото кни-
говодство („Службен лист на СФРЈ", бр. 5/72, 23/72. 
33/72, 38/72, 55/72 и 63/72) во член 28 по став 3 се 
додава ков став 4, кој гласи: 

„Наз.шрување на обврските по пат на асанација , 
цесија и преземање долг не можат да вршат корис-
ниците на општествени средства што имаат ненами-
рени обврски по основите за наплата од член 34 
ст. 1 и 2 и ненамирени обврски од член 35 став 4 
на овој закон." 

Член 2 
Во член 36 став 2 точка 2 се брише. 
Досегашните точ. 3, 4 и 5 стануваат точ. 2, 3 и 4. 

Член 3 
Во член 72 став 2 зборот: „двапати" се заменува 

со зборот: „еднаш". 
Член 4 -

Во член 74 по став 4 се додава нов став 5, кој 
гласи: ' 

„По исклучок од одредбата на став 3 на обој 
член, ако ограничувањата од ст. 1 и 2 на овој член 
се применуваат непрекинато подолго од два месеца, 
налозите за уплата на обврските на работниците од 
став 3 на овој член Службата ги воведува во еви-
денцијата од член 34 став 4 на овој закон." 

Досегашните ст. 5 и 6 стануваат ст. 6 и 7. 
Член 5 

По член 74а се додаваат два нови члена, кои 
гласат: 

„Член 746 
По исклучок од одредбите на член 74 ст. 1 и 2 

на овој закон, корисниците на општествени средства 
можат да ги исплатуваат личните доходи и изда-
тоците од член 74. ст. 1 и 2 на овој закон и над 
90%> од износот на исплатениот просечен личен до-
ход по работник во претходната година, под 
следните услови: 

1) ако општественото-политичките заедници го 
ослободат корисникот на општествени средства од 
обврската за уплатување на придонесите односно 
даноците од личните доходи, делум или во целост, 
за ослободениот износ; 

2) ако општествено-политичките заедници или 
организациите на здружениот труд на корисникот 
на општествени средства му дадат наменски сред-
ства за лични доходи без обврска за враќање — 
за износот на добиените средства за лични доходи 
на овој начин; 

3) ако корисникот на општествени средства до-
бие наменски средства од средствата на заеднич-
ките резерви — за износот на така добиените 
средства; 

4) ако корисникот на општествени средства на 
Службата и поднесе гаранција од банката по која 
банката е гарант со клаузула-плаќач и според која 
гарантот прифаќа да ги намири сите обврски на 
поверителот воведени во евиденцијата од член 34 
став 4 на овој закон на 31 декември 1972 година 

најдоцна во рок од 60 дена — за износот со кој се 
согласил гарантот; 

5) ако корисникот на општествени средства на 
Службата и поднесе потврда од своите поверители 
дека ги прифатиле мениците издадени од должни-
кот на кои е авал банката, на целиот износ воведен 
во евиденцијата од член 34 став 4 на овој закон на 
31 декември 1972 година, по кои обврските ќе бидат 
извршени во^рок од 60 дена — за износот со кој се 
согласил авалот. 

Член 74в 
Ограничувањето на исплатите на личните до-

ходи и издатоците од член 74 ст.' 1 и 2 на овој закон 
не ќе се применува врз организациите на здруже-
ниот труд на железничкиот сообраќај, врз органи-
зациите на здружениот труд на производителите на 
јаглен за термо-електраните и врз организациите 
на здружениот труд што во 1972 година претрпеле 
штети од поплави, најдолго во траење до 6 месеци, 
под следните услови: 

1) да е составена програма за санација на овие 
организации на здружениот труд; 

2) републичкиот односно покраинскиот извршен 
созет да дал согласност на програмата за санација; 

3) републиката односно автономната покраина 
да донела одлука за учество во санацијата со свои 
средства; 

4) други санатори да донеле одлука за учество 
во санацијата со свои средства; 

5) динамиката на обезбедувањето на средствата 
според санационата програма да обезбедува однос-
ната организација на здружениот труд да постигне 
ликвидност во рокот во кој е одложена примената 
на одредбите на член 74 од овој закон. 

Санационата програма со динагдиката на обезбе-
дувањето на средствата на која републичкиот од-
носно покраинскиот извршен совет дал согласност, 
и се доставува на Службата кај која се води жиро-
-сметката на корисникот на кого се однесува про-
грамата. 

Рокот од 6 месеци од став 1 на овој член се 
смета од денот на поднесувањето на санационата 
програма до Службата. 

Службата ја контролира динамиката на прили-
вот на средствата на жиро-сметката на корисникот 
спрема поднесената санациона програма, и ако 
утврди дека приливот на средсвата не се извршува 
според утврдената динамика, ќе ги примени одред-
бите од член 74 на овој закон." 

Член 6 
Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1973 

година. 

738. 

Врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 1, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕ-
НИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ НА ПО-
СЕБНИ СМЕТКИ ДЕЛ НА ПРИХОДИТЕ ОД ПРИ-
ДОНЕСОТ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД РАБОТЕН 
ОДНОС, ОД ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗ-
ВОДИ И УСЛУГИ И ОД СУДСКИТЕ ТАКСИ ВО 

1972 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за дополненија на Зако-
нот за издвојување на посебни сметки дел ка при-
ходите од придонесот од личниот доход од работен 
однос, од данокот на промет на производи и услуги 
и од судските такси во 1972 годрша. што го усвои 
Сојузната скупштина, ка седницата на Соборот на 
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народите од 28 декември 1972 година и на седницата 
на Стопанскиот собор од 28 декември 1972 година. 

ПР бр. 151 
29 декември 1972 година 

Белград 

'Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровић е. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗДВОЈУ-
ВАЊЕ НА ПОСЕБНИ СМЕТКИ ДЕЛ НА ПРИХО-
ДИТЕ ОД ПРИДОНЕСОТ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД 
РАБОТЕН ОДНОС, ОД ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА 
ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ И ОД СУДСКИТЕ ТАКСИ 

ВО 1972 ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за издвојување на посебни сметки 

дел на приходите од придонесот од личниот доход 
од работен однос, од данокот на промет на произ-
води и услуги и од судските такси во 1972 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/72, 53/72 и 66/72) 
во член 2 се додава нов став 2, кој гласи: 

„По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, одредбата на член 1 од овој закон не ќе се 
примени врз фондовите на заедниците на образо-
ванието, на заедниците на здравственото осигуру-
вање на работниците, врз фондовите за непосредна 
детска заштита и врз фондовите на додатокот на 
деца, на територијата на Социјалистичка Автономна 
Покраина Косово." 

Досегашниот став 2 станува став 3. 

Член 2 
Одредбата на член 1 од овој закон ќе се приме-

нува од 1 јануари 1972 година. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

739. 

Врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 1, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНО 

РАБОТЕЊЕ 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за девизно работење, што го усвои Со-
јузната скупштина, на седницата на Соборот на 
народите од 28 декември 1972 година и на седни-
цата на Стопанскиот собор од 28 декември 1972 
година. 

ПР бр. 154 
29 декември 1972 година 

Белград 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 

ДЕВИЗНО РАБОТЕЊЕ 

Член 1 
Во Законот за девизно работење („Службен лист 

на СФРЈ", бр. 36/72) во член 24 ст. 1 и 2 се менуваат 
и гласат: 

„Домашните лица девизите остварени со изво-
зот на стоки и услуги се должни да ги наплатат и 
внесат во Југославија во рок од 90 дена од денот 
кога стоките се извезени односно кога услугата е 
извршена. Како ден на извозот се смета денот кога 
е извршено царинењето на стоките. 

Побарувањата по други основи, домашните лица 
се должни да ги наплатат и да ги внесат во Југо-
славија во рок од 90 дена од денот на втасаноста 
на побарувањето. Од оваа обврска се изземаат гра-
ѓаните што се наоѓаат на привремена работа во 
странство." 

Член 2 
Во член 61 по став 3 се додава нов став 4, кој 

гласи: 
„Општествено-политичките заедници и нивните 

органи и организации, општествено-политичките и 
други организации, здруженијата на граѓани и дру-
гите правни лица, и југословенските граѓани со 
живеалиште во Југославија, можат да држат де-
визи во странство врз основа на одобрение од на-
родната банка на републиката односно од народната 
банка на автономната покраина. Одобрение за др-
жење девизи во странство се дава под условите 
утврдени со прописот од член 36 на овој * закон." 

Член 3 
Во член 112 по точка 6 "се додава нова точка 

6а, која гласи: 
,,6а) ако постапи противно на одредбата од член 

24 на овој закон." 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

740. 

Врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 1, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
НА ЗАКОНОТ ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ 
НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ПО ОСНОВ НА КУРСНИТЕ 

РАЗЛИКИ 

Се прогласува Законот за измени на Законот 
за регулирање на обврските на федерацијата по 
основ на курсисте разлики, што го усвои Сојузната 
скупштина, на седницата на Соборот на народите 
од 28 декември 1972 година и на седницата на Оп-
штествено-политичкиот собор од 28 декември 1972 
година. 

ПР бр. 157 
29 декември 1972 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровић е. р 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровић е. р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА 
ОБВРСКИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ПО ОСНОВ НА 

КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ 

Член 1 
Во Законот за регулирање на обврските на 

федерацијата по основ на курсните разлики („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 39/72) во член 2 став 1 збо-
ровите: „до 31 декември 1971 година" се бришат, а 
зборовите: „што се настанати во 1971 година" се 
заменуваат со зборовите: „настанати во 1971 и 1972 
година". 

Став 2 се менува и гласи: 
„Износот на средствата за намирување на обвр-

ските на федерацијата по основ на хурсните раз-
лики од став 1 на овој член ќе го утврди Службата 
на општественото книговодство врз основа на за-
вршната сметка на Народната банка на Југославија 
и на завршните сметки на деловните банки за 1971 
и 1972 година." 

Член 2 
Во член 5 став 2 зборовите: „1971 година" се 

заменуваат со зборовите: „односната година". 

Член 3 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

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

741, 

Врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 1, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА 
И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БАНКИТЕ И 
ЗА КРЕДИТНОТО И БАНКАРСКОТО РАБОТЕЊЕ 

Се прогласува Законот за измена и дополнение 
на Законот за банките и за кредитното и банкар-
ското работење, што го усвои Сојузната скупштина, 
на седницата на Соборот на народите од 28 декем-
ври 1972 година и на седницата на Стопанскиот 
собор од 28 декември 1972 година. 

ПР бр. 94 
29 декември 1972 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина. 
Мијалко Тодоровић е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
БАНКИТЕ И ЗА КРЕДИТНОТО И БАНКАРСКОТО 

РАБОТЕЊЕ 

Член 1 
Во Законот за банките и за кредитното и бан-

карското работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 
58/71) по член 86 се додава нов член 86а, кој гласи: 

/ „Банката е должна примените дознаки од 
странство во корист на организациите на здруже-
ниот труд да ги пренесе на сметките на тие орга-
низации, најдоцна во рок од три дена од денот на 
приемот на тие дознаки. 

Во случај на пречекорување на рокот од став 1 
на овој член, банката е должна за секој ден задоц-
нување да плати затезна камата во височина од 

0,05%, да изврши пресметка на таа камата и прес-
метаниот износ да го уплати на жиро-сметката на 
организацијата на здружениот труд заедно со доз-
наките од тој став," 

Член 2 
Во член 103 став 2 зборовите: „31 декември.1972 

година" се заменуваат со зборовите: „31 декември 
1975 година", а броевите: „78, и 104," се бришат. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1973 

година. 

742. 

Врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 1, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА 
НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНО ОГРАНИЧУВА-
ЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ВО ОДРЕДЕНИ ОР-
ГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД, ВО ИНТЕ-
РЕСНИТЕ ЗАЕДНИЦИ, ВО ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 
И ВО ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ И ДРУГИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Се прогласува Законот за измена на Законот 
за привремено ограничување на личните доходи во 
одредени организации на здружениот труд, во инте-
ресните заедници, во државните органи и во ошп-
тествено-политичките и други организации, што го 
усвои Сојузната скупштина, на седницата на Собо-
рот на народите од 28 декември 1972 година и на 
седницата на Стопанскиот собор од 28 декември 1972 
година. 

ПР бр. 155 
29 декември 1972 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровић е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНО 
ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ВО 
ОДРЕДЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕНИОТ 
ТРУД, ВО ИНТЕРЕСНИТЕ ЗАЕДНИЦИ, ВО ДР-
ЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ВО ОПШТЕСТВЕНО-ПО-

ЛИТИЧКИТЕ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 1 
Во Законот за привремено ограничување на 

личните доходи во одредени организации на здру-
жениот труд, во интересните заедници, во држав-
ните органи и во општествено-политичките и други 
организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 66/72) 
во член 2 став 2 по бројот: „128—20" зборовите: 
„освен 128—21", се бришат, а по зборовите: „Но-
вински и издавачки претпријатија и устакови," се 
додаваат зборовите: „освен работниците во основ-
ните организации на здружениот труд на печатни-
ците во тие претпријатија односно установи,". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
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743. 

Врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 1, издавам 

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

СТВОТО НА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за книговодството на работните орга-
низации, што го усвои Сојузната скупштина, на 
седницата на Соборот на народите од 28 декември 
1972 година и на седницата на Стопанскиот собор од 
28 декември 1972 година. 

ПР бр. 149 
29 декември 1972 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровић е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
КНИГОВОДСТВОТО НА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗА-

ЦИИ 

Член 1 
Во Законот за книговодството на работните ор-

ганизации („Службен лист на СФРЈ", бр. 48/68 и 
56/69) називот на законот се менува и гласи: „За-
кон за книговодството на организациите на здру-
жениот труд". 

Член 2 
Чл. 1 до 24 се заменуваат со дваесетиеден нов 

член, кои гласат: 

„Член 1 
Основната организација на здружениот труд е 

должна да води книговодство според одредбите на 
овој закон. 

Основните организации на здружениот труд во 
составот на заедница на основни организации на 
здружениот труд, на работна организација или на 
друга сложена организација на здружениот труд (во 
натамошниот текст: организациите на здружениот 
труд), што со самоуправна спогодба за здружување 
установиле меѓусебна солидарна или супсидијарма 
одговорност, утврдиле меѓусебна обврска за покри-' 
вање на загубите и обединиле дел од своите сред-
ства заради вршење на работи од заеднички инте-
рес, со таа спогодба можат да одредат да водат за-
едничко книговодство според одредбите на овој за-
кон. Со заедничкото книговодство за секоја основна 
организација на здружениот труд се обезбедуваат 
податоците потребни на работните луѓе за донесу-
вање одлуки во управувањето со работите во основ-
ните организации на здружениот труд и во орга-
низациите на здружениот труд. 

Член 2 
Водењето на книговодството може да им се до-

вери на специјализирани организации за водење 
книговодство или на други организации. 

Член 3 
Книговодството се води по метода на двојно 

книговодство, со примена на системот на единствени 
сметки, што е пропишан со Основниот контен план 
за организациите на здружениот труд. 

Основниот контен план е составен дел на овој 
закон. 

Основната организација на здружениот труд ги 
води оние сметки од Основниот контен план 
за организациите на здружениот труд чија обврска 
за водење произлегува од дејноста што ја врши. 

Единствените сметки, пропишани со Основниот 
контен план, организацијата на здружениот труд ги 
расчленува според своите потреби (аналитички кон-
тен план). 

Член 4 
Во книговодството се обезбедуваат податоци што 

овозможуваат: 
1) увид во состојбата и движењето на средствата 

и на изворите на тие средства; 
2) следење на процесот на работата; 
3) утврдување на вкупниот приход, доход и рас-

пределба на доходот; 
4) изработка на калкулации на цените на произ-

водите, услугите и стоките, на планот и анализата; 
5) следење на роковите на втасаноста на побару-

вањата и обврските и на деновите за испољавање 
на фактурите; 

6) намирување на обврските според важечките 
прописи. 

Член 5 
Книговодството мора да биде организирано и 

водено така што на работните луѓе во основните ор-
ганизации на здружениот труд и на органите на оп-
штествено-политичките заедници да им овозможу-
ва постојан увид во работењето на организациите 
на здружениот труд. 

Со состојбата и движењето на средствата и со 
резултатите од работењето на организацијата на 
здружениот труд се запознаваат работните луѓе во 
основните организации на здружениот труд. Со са-
моуправна спогодба или со општ акт на организа-
цијата на здружениот труд се одредуваат роковите 
и начинот на' запознавањето на работните луѓе со 
состојбата и движењето на средствата и со резулта-
тите од работењето, и работниците што се одговорни 
за запознавање на работните луѓе. 

Член 6 
Книговодството мора да се води уредно и а-

журно. 
Податоците во книговодството мораат да одгова-

раат на фактичната состојба на средствата и на нив-
ните извори. 

Секое книжење мора да се засновува врз веро-
достојна исправа. 

Исправите врз основа на кои се врши книжење 
во деловните книги мораат да бидат материјално и 
формално исправни и мораат да се контролираат на 
начинот одреден со општ акт. 

Формата на деловните книги зависи од начинот 
и техниката што се применуваат во водењето на 
книговодството и од податоците што тие книги мо-
раат да ги содржат. 

Член 7 
Усогласување на состојбата на средствата и на 

изворите на средствата искажани во книговодството 
со фактичната состојба на тие средства и изворите на 
средства утврдени со попис (инвентарисување) се 
врши најмалку еднаш годишно. 

Инвентарисување може да се врши во однапред 
утврдените рокови или непрекинато во текот на го-
дината (континуирано инвентарисување). 

Инвентарисување се врши и на почетокот на ра-
ботењето, при спојувањето, припојувањето, подел-
бата или укинувањето на организацијата на здру-
жениот труд или при отворањето и окончувањето 
на стечајната постапка и на посапката на редовната 
ликвидација. 

Усогласување на побарувањата и обврските се 
врши најмалку еднаш годишно, и во случаите на-
ведени во став 3 на овој член. 

Со самоуправна спогодба или со општ акт се у -
тврдуваат роковите и начинот на инвентарисување, 
роковите за усогласување на побарувањата и обврс-
ките, одговорноста на лицата што вршат попис, на-
чинот на ликвидирање на утврдените разлики по-
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меѓу состојбата искажана во книговодството и фак-
тичната состојба утврдена со пописот и содржината 
на пописниот елаборат. 

Член 8 
Работниците одговорни за уредно и ажурно во-

дење на книговодството, за исправна ликвидација 
на исправите, за инвентарисување и за ракување со 
средствата се одредуваат со самоуправна спогодба 
односно со општ акт. 

Член 9 
Деловните книги се чуваат најмалку 10 години. 
Исправите врз основа на кои се вршени кни-

жењата се чуваат најмалку 5 години. 
Завршната сметка за одделни години и заврш-

ните сметки што се составуваат при спојување, при-
појување или поделба на организацијата на здру-
жениот труд, исплатените листи и други исправи за 
личните доходи на работниците, мораат да се чуваат 
трајко. 

Продажните контролни блокови, помошните об-
расци и пресметки, се чуваат најмалку една година 
од денот на донесувањето на завршната сметка за 
годината на која тие исправи се однесуваат. 

Начинот на чување на деловните книги се одре-
дува со самоуправна спогодба односно со општ акт. 

Член 10 
Состојбата на средствата и на изворите на сред-

ствата и резултатите од работењето во завршната 
сметка, се искажуваат на обрасците биланс на сос-
тојбата, биланс на успехот и заклучен лист што се об-
јавени кон овој закон и се негов составен дел. 

Завршна сметка се составува за секоја деловна 
година. 

Како деловна година, во смисла на овој закон, 
се подразбира календарска година. 

Член 11 
Основната организација на здружениот труд е 

должна да составува завршна сметка на начинот 
предвиден со овој закон. 

Организацијата на здружениот труд што води 
книговодство според одредбата на член 1 став 2 од 
овој закон, составува заедничка завршна сметка. 

За секоја основна организација На здружениот 
труд во составот на организацијата на здружениот 
труд од став 2 на овој член. се составува интерна 
завршна сметка која ги содржи ообено следните по-
датоци: 

1) за утврдување и пресметување на вкупниот 
доход; 

2) за распределба на доходот; 
3) за извори на средствата со кои располага ос-

новната организација на здружениот труд; 
4) други податоци потребни на работните луѓе 

за донесување на одлука за работењето и управува-
њето во основната организација на здружениот труд. 

Начинот на остварување, содржината и роковите 
за составувањето на интерната завршна сметка се 
утврдуваат со самоуправната спогодба за здружува-
ње на организациите на здружениот труд. 

Член 12 
Организациите на здружениот труд, чии основни 

организации на здружениот труд составуваат за-
вршна сметка според одредбата на член 11 став 1 од 
овој Закон, се должни да состават збирна завршна 
сметка. 

Збирната завршна сметка се составува на об-
расците биланс на успехот, биланс на состојбата и 
заклучен лист, така што податоците од соодветните 
обрасци и на секоја од основните организации на 
здружениот труд во составот на организацијата на 
здружениот труд се собираат и се искажуваат во 
соодветните збирни обрасци. 

Член 13 
Основната организација на здружениот труд од 

член 11 став 1 на свој закон и организацијата на 
здружениот труд од член И став 2 на овој закон, и 
ја доставуваат завршната сметка на надлежната слу-
жба на општественото книговодство кај која се води 
нивната жиро-сметка — најдоцна до крајот на фе-
вруари на тековната година за претходната година. 

Организациите на здружениот труд што соста-
вуваат збирка завршна сметка според член 12 од 
овој закон, се должни збирната завршна сметка да 
и ја достават на надлежната служба на опште-
ственото книговодство во седиштето на организа-
цијата на здружениот труд — најдоцна до 15 март 
тековната година за претходната година. 

Член 14 
Обврската за водење на книговодството и за 

составување на завршната сметка според одредбите 
на овој закон, се запишува во регистарот на орга-
низациите на здружениот труд ка ј надлежниот суд. 

Член 15 
Во текот на деловната година се утврдуваат 

резултатите од работењето за периодите: јануари— 
—март, јануари—јуни и јануари—септември. 

Утврдувањето на резултатите од работењето за 
периодите од став 1 на овој член (периодична прес-
метка) се врши на образецот Деловен резултат во 
текот на годината и на образецот Заклучен лист. 

Периодична пресметка односно заедничка или 
збирна периодична пресметка составуваат органи-
зациите на здружениот труд што се задолжени да 
составуваат завршна сметка односно заедничка или 
збирна завршна' сметка. 

Основните организации на здружениот труд од-
носно организациите на здружениот труд, и доста-
вуваат периодична^ пресметка на надлежната служ-
ба на општественото книговодство ка ј која се води 
нивната жиро-сметка, во рок од 20 дена од денот 
на истекот на периодот за кој се утврдува резул-
татот од работењето. 

Организациите на здружениот труд се должни 
да и поднесат збирна периодична пресметка на 
надлежната служба на општественото книговодство 
во седиштето на организацијата на здружениот труд, 
во рок од 30 дена од денот на истекот на периодот 
за кој се утврдува резултатот на работењето. 

Член 16 
Со парична казна од 50.000 до 200.000 динари 

ќе се казни за стопански престап основната органи-
зација на здружениот труд односно организацијата 
на здружениот труд: 

1) ако не води книговодство или ако го води про-
тивно на одредбите на овој закон; 

2) ако во книговодството не обезбедува подато-
ци што ги овозможуваат детствијата од член 4 на 
овој закон; 

3) ако книговодството не го води уредно и ажур-
но (член 6 став 1); 

4) ако издава фактури или други исправи со 
невистинита содржина (член 6 став 4); 

5) ако не врши инвентарисување и усогласување 
на побарувањата и обврските (член 7); 

6) ако деловните книги и книговодствените ис-
прави не ги чува уредно или не ги чува онолку 
време колку што е пропишано (член 9); 

7) ако во деловните книги или во пресметките за 
резултатите на работењето за одредени периоди во 
текот на годината односно во завршната сметка не-
точно ги искаже средствата и изворите на средствата 
и резулатите на работењето, и други податоци во 
билансите (чл, 10 и 15 ст. 1 до 3); 

8) ако во пропишаните рокови не ft достави на 
Службата на општественото книговодство податоци 
од чл. 13 и 15 ст. 4 и 5 на овој закон; 

9) ако во пропишаниот рок од член 21 на овој 
закон не донесе или не ги усогласи општите акти 
од чл. 5 до 9 на овој закон (член 21). 

За стопански престан од став 1 на овој член 
ќе се казни и одговорното лице во основната орга-



Страна 1-152 — Број 71 Сабота, 30 декември 1972 

низација на здружениот труд и во организацијата 
на здружениот труд со парична казна од 1.000 до 
10.000 динари. 

Член 17 
Основните организации па здружениот труд и 

организациите на здружениот труд што вршат деј-
ности на општествените служби, водат книговод-
ство и составуваат периодични пресметки и завршна 
сметка според одредбите на овој закон, ако репуб-
ликите односно автономиите покраини поинаку не 
одредат. 

Член 18 
Сојузниот извршен совет за банките и за оси-

гурителните организации ќе пропише посебни основ-
ни контни планови и посебни обрасци на билансите, 
согласно одредбите на овој закон, а, по потреба, и 
за заедниците на пензиското и инвалидското осигу-
рување и за заедниците на здравственото осигу-
рување. 

Член 19 
Се овластува сојузниот секретар за финансии, по 

потреба, да доЕхесула упатства за содржината на од-
делните сметки во Основниот контен план за орга-
низациите на здружениот труд, за содржината на 
одделни позиции во билансите и за начинот на до-
ставување на податоците и па завршната сметка и 
периодичната пресметка до Службата на општес-
твеното книговодство. 

Член 20 
До конституирањето на основните организации 

на здружениот труд и склучувањето на самоуправ-
ни спогодби за здружување па организациите на 
здружениот труд, одредбите на овој закон што се 
однесуваат на основните организации на здружениот 
труд ќе се применуваат врз самостојните органи-
зации на здружениот труд, без оглед дали имаат 
својство на правно лице. 

Член 21 
Основните организации на здружениот труд и 

организациите на здружениот труд се должни, во 
рок од шест месеци од денот на влегувањето во 
сила на овој закон, да донесат односно да ги усо-
гласат своите општи акти со одредбите па овој 
закон." 

Член 3 
Досегашните чл. 25 до 27 стануваат чл. 22 до 24. 

Член 4 
Во Основниот контен план за работните органи-

зации се вршат измени и дополненија, така што да 
гласи: 

„ОСНОВЕН КОНТЕН ПЛАН ЗА ОРГАНИ-
ЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

КЛАСА 0: ОСНОВНИ СРЕДСТВА, СРЕДСТВА НА 
СТАНБЕНИ ЗГРАДИ, СРЕДСТВА ЗА 
ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧКА И 
СРЕДСТВА НА РЕЗЕРВИТЕ 

00 — Основни средства во функција 
000 — Земјишта што служат за стопански цели 
001 — Шуми и долгогодишни насади 
002 — Надежни објекти и рударски работи 
003 — Орудија за работа 
005 — Основно стадо 
008 — Други основни средства 

01 — Основни средства вон од употреба 
010 — Трајно неупотребливи основни средства 

02 — Исправка на вредноста на основните средства 
023 — Исправка на вредноста на орудијата за ра-

бота 
027 — Исправка на вредноста на трајно неупотре-

бнивите основни средства 
028 — Исправка на вредноста на други основни 

средства 
03 — Основни средства во подготовка 

030 — Издвоен;! парични средства за инвестиции 
031 — Залихи на опрема и на инвестиционен ма-

теријал 
032 — Инвестиции во тек 
033 — Заплени инвестиции 
04 — Средства на станбени згради 

040 — Парични средства на станбени згради 
041 — Станбени згради и деловни простории 
042 — Парични средства издвоени за инвестиции 
043 — Инвестициони материјали и опрема 
044 — Станбени згради и деловни простории во 

изградба 
046 — Пласмани на средства на станбени згради 
048 — Други средства на станбени згради 
049 — Исправка на вредноста на станбените згради 

и деловните простории 
05 — Средства на резервите 

050 — Парични средства на резервите 
056 — Пласмани на средствата на резервите 

07 — Средства за други намени 
070 — Средства за други намени 

08 — Средства за заедничка потрошувачка 
081 — Објекти и предмети на заедничка потрошу-

вачка 
082 — Средства на заедничка потрошувачка во из-

градба или изработка 
083 — Пласмани на средствата на заедничка потро-

шувачка 
088 — Други средства на заедничкд потрошувачка 
089 — Исправки па вредноста на средствата па 

заедничка пот р ош ува чк а 

КЛАСА 1: ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ 
СРЕДСТВА 

10 — Парични средства 
100 — Жиро-сметка 
101 — Благајна 
102 Девизни средства 
103 — Чекови, меници, акцептни налози и други 

инструменти на плаќањето 
104 — Обврзници, благајнички записи и други хар-

тии од вредност 
108 — Други парични средства 

12 — Побарувања од деловни однеси 
120 — Купувачи во земјата 
121 — Купувачи во странство 
122 — Побарувања од работници 
123 — Побарувања од кооперативни односи 
124 — Побарувања од заедничка изградба на ос-

новни средства 
125 — Други побарувања од деловни односи 
126 — Побарувања над законскиот рок 
127 — Исправка на вредноста на побарувањата над 

законскиот рок 
128 — Сомнителни и спорни побарувања од деловни 

односи 
129 — Исправка на вредноста на сомнителни и 

спорни побарувања 

13 — Пресметани договорни обврски од доходот 
130 — Пресметана камата на кредити 
131 — Пресметана премија за осигурување 
132 — Пресметана провизија и други надоместоци 

за банкарски услуги 
133 — Пресметани придонеси и членарини 
138 — Пресметани други договорни обврски 
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14 — Пресметани законски обврски од доходот 
Ј40 — Пресметан данок на промет 
141 — Пресметани законски обврски според пропи-

си на општините 
142 — Пресметани законски обврски според про-

писи на републиките и автономните покраини 
143 — Пресметани законски обврски според про-

писи на федерацијата 
148 — Пресметани други законски обврски 

15 — Пресметани лични доходи и други лични 
примања 

150 — Пресметани лични доходи 
152 — Пресметани примања на име провизија на 

трговски патници 
153 — Пресметани примања по основ на граѓанско-

правен однос 
154 — Пресметани други примања 

16 — Интерни финансиски односи 
160 — Интерни купувачи во земјата 
161 — Кредити за обртни средства дадени HP ^уги 

основни организации на здружениот т„ „ д 
162 — Кредити за основни средства дадени на други 

основни организации на здружениот труд 
163 — Кредити за санација дадени на други основ-

ни организации на здружениот труд 
164 — Други побарувања од основни организации 

на здружениот труд 
165 — Интерни купувачи во странство 
166 — Вложени средства во сопствени организации 

во странство 
167 — Кредити дадени на сопствени организации 

во странство 
168 — Други побарувања од сопствени организации 

во странство 

17 — Пласмани од деловни сродства 
170 — Вложени средства во заедничко работење во 

земјата 
171 — Вложени средства во заедничко работење во 

странство 
172 — Орочени средства 
173 — Вложени средства во фондот на основачите 

на банката 
174 — Потрошувачки кредити 
175 — Кредити дадени на организации на здруже-

ниот труд и на други организации и опште-
ствено-политички заедници 

176 — Кредити дадени на странски стопански орга-
низации и банки 

177 — Кредити дадени на фондови на заеднички 
резерви 

178 — Заем за кредитирање на недоволно развие-
ните републики и на САП Косово 

179 — Други пласмани на деловни средства 

18 — Загуба 
180 — Непокриен а загуба 
185 — Покриена загуба, од сопствени извори на 

деловни средства 
186 — Покриена загуба со санационен кредит 
188 — Покриена загуба од други извори со обврска 

за враќање 
19 —- Активни временски разграничувања 

190 — Активни временски разграничувања 

КЛАСА 2: ТЕКОВНИ ОБВРСКИ 

22 — Обврски од деловни односи 

220 — Добавувачи во земјата за основни средства 
221 — Добавувачи во странство за основни средства 
222 — Добавувачи за обртни средства во земјата 
223 — Добавувачи за обртни средства во странство 
224 — Обврски за нефактурирана стока и услуги 

23 — Договорни обврски од остварениот доход 
230 — Камата на кредити 
231 — Премии за осигурување 
232 — Провизии и други надоместоци за банкарски 

услуги 
233 — Придонеси и членарини 
234 — Обврски од заедничкото работење — домаш-

ни договарачи 
235 — Обврски од заедничкото работење — добивка 

на странски лица 
238 — Други договорни обврски 

24 — Законски обврски од остварениот доход 
240 — Данок на промет 
241 — Законски обврски според прописи на општи-

ните 
242 Законски обврски според прописи на репуб-

ликите и автономните покраини 
243 — Законски обврски според прописи на феде-

рацијата 
248 — Други законски обврски од остварениот 

доход 

25 — Лични доходи и други лични примања 
250 — Остварени лични доходи 
252 — Остварени примања на име провизија на 

трговски патници 
253 — Остварени примања по основ на граѓанско-

правен однос 
254 — Остварени други лични примања 
259 — Казни за стопански престапи 

26 — Интерни финансиски односи 
260 — Интерни добавувачи во земјата 
261 — Кредити за обртни средства примени од дру-

ги основни организации на здружениот труд 
262 — Кредити за основни средства примени од 

други основни организации на здружениот 
труд 

263 — Кредити за санација примени од други ос-
новни организации на здружениот труд 

264 — Други долгувани на основни организации на 
здружениот труд 

265 — Интерни добавувачи во странство 
267 — Кредити примени од 'сопствени организации 

во странство 
268 — Други долгови на сопствени организации во 

странство 

27 — Обврски по запрени придонеси и даноци и 
по други запирања 

270 — Обврски по запрен данок на промет 
271 — Обврски по запрени придонеси од личните 

доходи 
272 — Обврски по запрени други придонеси и да-

ноци 
276 — Обврски по запрен данок на добивка на 

странски лица 
278 — Обврски по други запирања 

28 — Други обврски 
280 — Обврски по штедни влогови 
281 — Обврски по втасани а неисплатени отплати 

на кредити 
285 — Неисплатен дел од лични доходи 
286 — Издадени меници, чекови и ел. 
288 — Други обврски 
29 — Пасивни временски разграничувања 

290 — Пасивни временски разграничувања 

КЛАСА 3: МАТЕРИЈАЛ И СИТЕН ИНВЕНТАР 

31 — Материјал 
310 — Материјал 
36 — Ситен инвентар, автогуми и амбалажа 

360 — Ситен инвентар, автогуми и амбалажа 
369 — Исправка на вредноста на ситен инвентар, 

автогуми и амбалажа 



\ 

Страна 1454 — Број 71 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Сабота, 30 декември 1972 

КЛАСА 4: ТРОШОЦИ 

40 — Материјални трошоци 
400 — Потрошен материјал 
401 — Производствени услуги на други 
402 — Непроизводствени услуги 
403 — Дневници за службени патувања 
404 — Теренски додатоци 
405 — Издатоци за реклама и пропаганда 
406 — Издатоци за репрезентација 
408 — Други материјални трошоци 

41 — Материјални трошоци во односи со приватни 
лица 

411 — Производствени услуги од други 
412 — ^производствени услуги 
417 — Авторски хонорари 
418 — Други материјални трошоци 

42 — Амортизација 
420 — Амортизација по минимални пропишани 

стапки 
421 — Амортизација над минимални пропишани 

стапки 
45 — Вкалкулиран дел на доходот 

453 — Вкалкулира™ договорни обврски 
454 — Вкалкулира™ законски обврски 
453 — Вкалкулира^! лични доходи 
456 — Вкалкулирани други лични примања 

49 — Распоред на трошоците 
490 — Распоред на трошоците 

КЛАСА 5: СЛОБОДНА 

КЛАСА 6: ПРОИЗВОДСТВО, ГОТОВИ ПРОИЗВО-
ДИ, ТРГОВСКИ СТОКИ И ДР. 

60 — Производство и сопствени полу производи 
600 — Производство и сопствени полупроизводи 

63 — Готови производи 
630 — Готови производи 

66 — Трговски стоки 
660 — Трговски стоки 
669 — Разлика во цената на трговските стоки 
67 — Стоки во консигнација и во комисиони 

670 — Стоки во консигнација и во комисион 
679 — Разлика во цената на стоките во консигна-

цијата и во комисион ^ 

КЛАСА 7: ВКУПЕН ПРИХОД И НЕГОВА РАС-
ПРЕДЕЛБА 

70 — Трошоци на реализирани производи и услуги 
700 — Трошоци на реализирани производи и на 

производствени услуги 
701 — Трошоци на реализирани нелроизводствени 

услуги 
702 — Трошоци на реализирани производи и услуги 

од заедничко работење 
708 — Трошоци на друга реализација 
709 — Трошоци на интерна реализација 
71 — Набавка вредност на реализирани трговски 

стоки, материјали и отпадоци и др. . 
710 — Набавна вредност на реализирани трговски 

стоки 
711 — Набавка вредност на реализираш! кон с а н а -

циони и комисиони стоки 
715 — Набавна вредност на реализирани материјали 

и отпадоци 
718 — Набавна вредност на интерно реализирани 

трговски стоки 
719 — Трошоци на реализирани трговски стоки 
72 — Расходи на штедно-кредитното работење 

720 — Расходи на штедно-кредитното работење 

73 — Вонредни расходи 
730 — Исправка на финансискиот резултат по ос-

нов на побарувања над законскиот рок 
731 — Исправка на вредноста на залихите 
732 — Трошоци на судски спорови, такси, штети 

и затезни камати 
733 — Отпишани побарувања во постапка за сана-

ција на други организации на здружениот 
труд 

734 — Други вонредни расходи 
74 — Други трошоци на реализацијата 

740 — Данок на промет 
75 — Реализација на производи и услуги 

750 — Реализација на производи и производствени 
услуги 

751 — Реализација на ^производствени услуги 
752 — Реализација на производи и услуги на заед-

ничкото работење 
758 — Друга реализација 
759 — Интерна реализација на производи и услуги 
76 — Реализација на трговски стоки, материјали, 

отпадоци и др. 
760 — Реализација на трговски стоки 
761 — Реализација на кон сиги ациони и комисиони 

стоки 
765 — Реализација на материјали и отпадоци 
769 — Интерна реализација на трговски стоки 
77 — Приходи на штедно-кредитното работење 

770 — Приходи на штедно-кредитното работење 
78 — Други приходи 

780 — Приходи од камати 
781 — Приходи од дотации, субвенции и ел. 
782 — Приходи по основ на заедничко работење 
783 — Приходи од работење на еданици во стран-

ство 
786 — Приходи по основ на исправка на финансис-

киот резултат 
789 — Вонредни прихода 
79 — Распоред на разликата од реализацијата 

790 — Распоред на разликата од реализацијата 

КЛАСА 8: ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ 

80 — Вкалкулиран дел на доходот 
800 — Вкалкулиран дел на доходот * 
809 — Распоред на вкалкулиравиот дел на доходот 

83 — Остварен доход 
830 — Остварен доход 
831 — Средства што не влегуваат во вкупниот 

приход 
839 — Распределба на остварениот доход и на сред-

ствата што не влегуваат во вкупниот приход 
85 — Загуба 

850 — Загуба 
859 — Покритие на загубата 

КЛАСА 9: ТРАЈНИ ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА 

90 — Трајни извори на деловим средства 
900 — Извори на сопствени деловни средства 
902 — Домашни вложувачи на средства за заед-

ничко работење 
903 — Странски вложувачи на средства за заед-

ничко работење 
909 — Обврски за користениот дел од трајни извори 

на деловни средства за покрише на загубите 

91 — Долгорочни кредити за деловни средства 
910 — Долгорочни кредити за основни средства до-

биени од банките 
911 — Долгорочни кредити за основни средства до-

биеки од организации на здружениот труд 
и од други организации 
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912 — Долгорчни кредити за основни средства до-
биени од странство 

913 — Долгорочни кредити за обртни средства до-
биени од банки 

914 — Долгорочни кредити за обртни средства до-
биени од организации на здружениот труд 
и од други организации 

915 — Долгорочни кредити за обртни средства до-
биени од странство 

916 — Долгорочни облигациони заеми 
917 — Долгорочни кредити за санација добиени од 

поверител 
918 — Долгорочни кредити за санација добиени од 

банки 
919 — Долгорочни кредити за санација добиени од 

организации на здружениот труд и од други 
организации 

92 — Среднорочни кредити за деловни средства 
920 — Среднорочни кредити за основни средства до-

биени од банки 
921 — Среднорочни кредити за основни средства до-

биени од организации на здружениот труд и 
од други организации 

922 — Среднорочни кредити за основни средства до-
биени од странство 

923 — Среднорочни кредити за обртни средства до-
биени од банки 

924 — Среднорочни кредити за обртни средства до-
биени од организации на здружениот труд и 
од други организации 

925 — Среднорочни кредити за обртни средства до-
биени од странство 

926 — Среднорочни облигациони заеми 
927 — Среднорочни кредити за санација добиени 

од поверител 
928 — Среднорочни кредити за санација добиени од 

банки 
929 — Среднорочни кредити за санација добиени од 

организации на здружениот труд и од други 
организации 

93 — Краткорочни кредити за деловни средства 
v930 — Краткорочни кредити за основни средства 

добиени од банки 
931 — Краткорочни кредити за основни средства 

добиени од организации на здружениот труд 
и од други организации 

932 — Краткорочни кредити за основни средства 
добиени од странство 

933 — Краткорочни кредити за обртни средства до-
биени од банки 

934 — Краткорочни кредити за обртни средства до-
биени од организации на здружениот труд и 
од други организации 

935 — Краткорочни кредити за обртни средства до-
биени од странство 

94 — Извори на средства на станбени згради и де-
ловни простории 

940 — Сопствени извори на средства на станбени 
згради и на деловни простории 

941 — Извори на средства на станбени згради и на 
деловни простории добиени на управување од 
општествено-политички заедници 

942 — Извори на средства на станбени згради и на 
деловни простори добиени на управување 
од организации од областа на нестопанството 

943 — Извори на средства на станбени згради и на 
деловни простории добиени на управување од 
организации > на здружениот труд од областа 
на стопанството 

944 — Извори на средства на станбени згради и 
на деловни простории добиени на управување 
од други 

946 — Кредити за изградба на станови и на деловни 
простории преземени од давател на станови 
и на деловни простории на управување 

497 — Кредити за изградба на станови и на деловни 
простории 

948 — Други извори на средства на станбени згради 
и деловни простории 

95 — Извори на средства на резервите 
950 — Извори на сопствени средства на резервите 
958 — Други извори на средства на резервите 
97 — Извори на средства за други намени 

970 — Извори на средства за други намени 
98 — Извори на средства за заедничка потрошу-

вачка 
980 — Извори на сопствени средства за заедничка 

потрошувачка 
981 — Кредити за заедничка потрошувачка 
988 — Други извори на- средства за заедничка по-

трошувачка 
99 — Вонбиланспа евиденција ^ 

990 — 994 — Активни конта 
995 — 999 — Пасивни конта." 

А К Т И В А 

Член 5 
Образецот на Билансот на состојбата се менува и гласи: 

„БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА 

НА 31 ДЕКЕМВРИ 197 ГОДИНА 

А. ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА 

I. Обртни средства 

а) Парични средства 

1 100 Жиро-сметка 
2 101 Благајна 
Ѕ 102 Девизни средства 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 71 — Страна 1455 



Страна 1456 — Број 71 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Сабота, 30 декември 1972 

7 120 Купувачи во земјата 
8 121 Купувачи во странство 
9 122 Побарувања од работници 

10 220 Аконтации на добавувачите 
221 
222 
223 

11 123 Побарувања од кооперативни односи 
12 124 Побарувања од заедничка изградба на основни 

средства 
13 125 Други побарувања од деловни односи 
14 126 Побарувања над законскиот рок 
15 . 127 Исправка на вредноста на побарувањата над закон-

скиот рок 

в) Побарувања од доходот 

16 130 Пресметана камата на кредити 
17 131 Пресметана премија за осигурување 
18 132 Пресметана провизија и други надоместоци за бан-

карски услуги 
19 133 Пресметани придонеси и членарини 
20 138 Пресметани други договорни обврски 
21 140 Пресметан данок на промет 
22 141 Пресметани законски обврски според прописи на 

општините 
23 142 Пресметани законски обврски според прописи на ре-

публиките и автономните покраини 
24 143 Пресметани законски обврски според прописи на 

федерацијата 
25 148 Пресметани други законски обврски 
26 150 Пресметани лични доходи 
27 152 Пресметани примања на име провизија на трговски 

патници 
28 153 Пресметани примања по основ на граѓанско-правен 

однос 
29 154 Пресметани други лични примања 

г) Средства во пресметка 

30 160 Интерни купувачи во земјата 
31 161 Кредити за обртни средства дадени на други основ-

ни организации на здружениот труд 
32 162 Кредити за основни средства дадени на други ос-

новни организации на здружениот труд 
33 163 Кредити за санација дадени на други основни ор-

ганизации на здружениот труд 
34 164 Други побарувања од основни организации на 

здружениот труд 
35 \ 165 Интерни купувачи во странство 
36 166 * Вложени средства во сопствени организации во 

странство 
37 167 Кредити дадени на сопствени организации во стран-

ство 
38 168 Други побарувања од сопствени организации од 

странство 
39 190 Активни временски разграничувања 

д) Залихи 
40 310 Залихи на материјали 
41 360, 369 Залихи на ситен инвентар, автогума и амбалажа 

4 103 

5 104 

6 108 

Чекови, меници, акцептни налози, и други инстру-
менти на плаќање 
Обврзници, благајнички записи и други хартии од 
вредност 

Други парични средства 

б) Побарување од деловни односи 
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42 600 Залихи на недовршено производство ' и сопствени ' " 
Јтолуироизводи 

43 - 630 Залихи на готови производи 
44 660, 669 Залихи на трговски стоки 
45 670, 679 Залихи на стоки во консигнација и во комисион 

II. Пласмани од деловни средства 

46 170 Вложени средства во заедничко работење во зем-
јата 

47 171 В лоле ени средства во заедничко работење во стран-
ство 

48 172 Орочени средства 
49 173 Вложени средства во фондот на основачите на бан-

ката 
50 174 Потрошувачки кредити 
51 175 Кредити дадени на работни и други организации и на општествено-политичќи заедници 
52 176 Кредити дадени на странски стопански организа-

ции и банки 
53 177 Кредити дадени на фондови на заеднички резерви 
54 178 Заем за кредитирање на недоволно развиените ре-

публики и на САП Косово 
55 179 Други пласмани на деловни средства 

III. Основни средства 

а) Основни средства во функција 

56 ООО Земјишта што слу леат за стопански цели 
57 001 Шуми и долгогодишни насади 
58 002 Градежни објекти и рударски работи 
59 003 Орудија за работа 
60 005 Основно стадо 
61 008 Други основни средства 
62 Вкупно основните средства во функција по набавна 

вредност (ред. бр. 56 до ред. бр, 61) 
63- 023 Исправка на вредноста на орудија за работа 
64 029 Исправка на вредноста на други основни средства 
65 Вкупно основните средства во функција по сегашна 

вредност ред. бр. 62 МИНУС (ред. бр. 63 плус ред. 
бр. 64) 

б) Основни средства во подготовка 

66 030 , Издвоени парични средства за инвестиции 
67 031 Залихи на опрема и инвестиционен материјал 
68 032 Инвестиции во тек 

IV. Деловни средства вон од функција 
69 010 Трајно неупотребливи основни средства 
70 027 Исправка па вредноста на трајно поупотребливите 

основни 'средства 
71 033 Запрени инвестиции 
72 12G Сомнителни и спорни побарувања од деловни од-

носи 
73 129 Исправка па вредноста па сомнителни и спорни 

ноба ру ван, а 
74 23. 24 Преплатени обврски од доходот 
75 180 Непокриена загуба 
76 185 Покриена за гу Па од сопствени извори на деловни 

средства 
77 3 86 Покриена загуба со санационен кредит 
78 188 Покриена загуба од други извори со обврска за 

враќање - . 

Б СРЕДСТВА НА СТАНБЕНИ ЗГРАДИ 
79 04 ) Парични сродства на станбени згради 
80 Станбени згради и деловни простории 
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81 049 Исправка на вредноста на стамбени згради и де-
ловни просторни 

82 042 Парични средства издвоени за инвестиции 
83 043 Инвестиционен материјал и опрема « / 
84 044 Станбени згради и деловни простории во изградба 
85 046 Пласмани на средства на станбени згради 
86 048 Други средства на станбени згради 

В. СРЕДСТВА НА РЕЗЕРВИТЕ И НА ДРУГИТЕ 
ИЗВОРИ 

87 050 Парични средства на резервите 
88 056 Пласмани на средства на резервите 
89 070 Средства за други намени 

Г. СРЕДСТВА ЗА ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧКА 

90 080 Парични средства за заедничка потрошувачка 
91 081 Објекти и предмети за заедничка потрошувачка 
92 089 Исправки на вредноста на средствата за заедничка 

потрошувачка 
93 082 Средства за заедничка потрошувачка во изградба 

или изработка 
94 083 Пласмани на средства за заедничка потрошувачка 
95 088 Други средства за заедничка потрошувачка 

ВКУПНА АКТИВА 

Вонбиланена евиденција — активни конта 

П А С И В А 

А. ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА 

I. Краткорочни извори на деловни средства 

а) Тековни обврски 

96 930 Краткорочни кредити за основни средства добиеш! 
од банки 

97 931 Краткорочни кредити за основни средства добиени 
од организации на здружениот ту рд и од други 
организации 

98 932 Краткорочни кредити за основни средства добиени 
од странство 

99 933 Краткорочни кредити за обртни средства добиени 
од банки 

100 934 Краткорочни кредити за обртни средства добиени 
од организации на здружениот труд и од други ор-
ганизации 

101 935 Краткорочни кредити за обртни средства добиени 
од странство ' 

102 220 Добавувачи во земјата за основни средства 
103 221 Добавувачи во странство за основни средства 
104 222 Добавувачи за обртни средства во земјата 
105 223 Добавувачи за обртни средства во странство 
106 224 Обврски за нефактурирани стоки и услуги 
107 120, 121 Примени аконтации од купувачи 
108 286 Издадени меници, чекови и ел. 

б) Обврски од доходот 

109 230 Камата на кредити 
110 231 Премии за осигурување 
111 232 Провизии и други надоместоци за банкарски услуги 
112 233 Придонеси и членарини 
113 234 Обврски од заедничко работење — домашни дого-

ворачи 
114 2 3 5 Обврски од заедничко работење — добивка на 

странски лица 
115 2 3 8 Други договорни обврски 
116 2 4 0 Данок на промет 
117 2 4 1 Законски обврски според прописи на општините 
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118 242 Законски обврски според прописи на републиките 
и автономните покраини 

119 243 Законски обврски според прописи на федерацијата 
120 248 Други законски обврски од остварениот доход 
121 250 Остварени лични доходи 
122 252 Остварени лични примања на име провизија на 

трговски патници 
123 253 Остварени примања по основ на граѓанско-правен 

однос 
124 254 Остварени други лични примања 
125 259 Казни за стопански престапи 

е в) Обврски во пресметка 

126 260 Интерни добавувачи во земјата 
127 261 Кредити за обртни средства примени од други ос-

новни организации на здружениот труд 
128 262 Кредити за основни средства примени од други ос-

новни организации на здружениот труд 
129 263 Кредити за санација примени од други основни ор-

ганизации на здружениот труд 
130 264 Други долгови на основни организации на здруже-

ниот труд 
131 265 Интерни добавувачи во странство 
132 267 Кредити примени од сопствени организации во 

странство 
133 268 Други долгови на сопствени организаци во стран-

ство 
134 -290 Пасивни временски разграничувања 

г) Други тековни обврски 
135 270 Обврски по запрен данок на промет 
136 271 Обврски по запрени придонеси од лични доходи 
137 272 Обврски по запрени други придонеси и даноци 
138 276 Обврски па запрен данок на добивка на странски 

лица 
139 278 Обврски по други запирања 
140 281 Обврски по втасани а неуплатени отплати на 

кредити 
141 285 * Неисплатен дел на лични доходи 
142 288 Други обврски 

д) Вкалкулиран дел на доходот во вредноста на 
залихите 

143 800 и 809 Вкалкулиран дел на доходот во врдноста на зали-
хите 

II. Среднорочни извори на деловни средства 

144 920 Среднорочни кредити за основни средства добиени 
од банки 

145 921 Среднорочни кредити за основни средства добиени 
од организации на здружениот труд и од други ор-
ганизации 

146 922 Среднорочни кредити за основни средства добиени 
од странство 

147 923 Среднорочни кредити за обртни средства добиени 
од банки 

148 924 Среднорочни кредити за обртни средства добиени од 
организации на здружениот труд и од други орга-
низации 

149 925 Среднорочни кредити за обртни средства добиени 
од странство' 

150 926 Среднорочни облигациони заеми 
151 927 Среднорочни кредити за санација добиени од по-

верител 
152 928 Среднорочни кредити за санација добиени од банки 
153 929 Среднорочни кредити за санација добиени од ор-

ганизации на здружениот труд и од други органи-
зации 

154 280 Штедни влогови 
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III. Долгорочни извори на деловни средства 
а) Долгорочни обврски 

155 910 Долгорочни кредити за основни средства добиени 
од банки 

156 911 Долгорочни кредити за основни средства добиени 
од организации на здружениот труд и од други 
организации 

157 912 Долгорочни кредити за основни средства добиени 
од странство 

158 913 Долгорочни кредити за обртни средства добиени 
од банки 

159 914 Долгорочни кредити за обртни средства добиени 
од организации на здружениот труд и од други 
организации 

160 915 Долгорочни кредити за обртни средства добиени од 
странство 

161 916 Долгорочни облигацоини заеми 
162 917 Долгорочни кредити за санација добиени од пове-

рител 
163 918 Долгорочни кредити за санација добиени од банки 
164 919 Долгорочни кредити за санација добиени од орга-

низации на здружениот труд и од други органи-
зации 

б) Трајни извори на деловни средства * 
165 900 Извори на сопствени деловни средства 
166 902 Домашни вложувачи на средства за заедничко ра-

ботење 
167 903 Странски вложувачи на средства за заедничко ра-

ботење 
168 909 Обврски за користениот дел на трајни извори на 

деловни средства за покритие на загуби 

Б. ТРАЈНИ ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА НА СТАН-
БЕНИ ЗГРАДИ И ЗА ДЕЛОВНИ ПРОСТОРИИ 

169 940 Сопствени извори на средства на станбени згради 
и деловни простории 

170 941 Извори на средства на станбени згради и деловни 
простории добиени на управување од општествено-

<- -политички заедници 
171 942 Извори на средства на станбени згради и деловни 

простории добиени на управување од организации 
на здружениот труд од областа на нестопанството 

172 943 Извори на средства на станбени згради и деловни 
простории добиени на управување од организации 
на здружениот труд од областа на стопанството 

173 944 Извори на средства на станбени згради и деловни 
простории добиени на управување од други 

174 948 Други извори на средства на станбени згради и 
деловни простории 

175 946 Кредити за станбена изградба и деловни простории 
преземени од давач на станови и на деловни 
простории на управување 

176 947 Кредити за станбена изградба и деловни простории 

В. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА НА РЕЗЕРВИТЕ И ЗА 
ДРУГИ НАМЕНИ 

177 950 Извори на сопствени средства на резервите 
178 958 Други извори на средства на резервите 
179 970 Извори на средства за доуги намени 

Г. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА ЗА ЗАЕДНИЧКА 
ПОТРОШУВАЧКА 

180 980 Извори на сопствени средства на заедничка потро-
шувачка 

181 981 Кредити за заедничка потрошувачка 
182 988 Други извори на средства за заедничка потрошу-

вачка 
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Член 6 

Образецот Биланс на успехот се менува и гласи: 

„БИЛАНС НА УСПЕХОТ 

ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 197— ГОДИНА 
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1 2 3 4 5 
А. УТВРДУВАЊЕ НА ДОХОДОТ 
I. Расходи 

1 600, 630 Залихи на недовршено производство и на сопствени полупроизводи 
и готови производи (вредност на супстанција) на почетокот на го-
дината 
Потрошен материјал 
Производствени услуги од други 
Непроизводствени услуги 
Дневници за службени патувања и теренски додатоци 
Издатоци за рекламна пропаганда и за репрезентација 

Други материјални трошоци 
Амортизација по минимални пропишани стапки 
Амортизација над минимални пропишани стапки 
Вкупно (ред. бр. 1 до ред. бр. 9) 
Набавна вредност на реализираните трговски стоки, консигнациони и 
комисиони стоки, материјали и отпадоци 
Исправка на финансискиот резултат 
Вонредни расходи 

ВКУПНО (ред. бр. 10 до ред. бр. 13) 
Залихи на недовршено производство, на сопствени полупроизводи и 
готови производи (вредност на супстанција) на крајот на годината 
ВКУПНО потрошени средства (ред. бр. 14 минус ред. бр. 15) 
Остварен доход (ред. бр. 33 минус ред. бр. 16) 
ВКУПНО (ред. бр. 16 плус ред. бр. 17 = ред. бр. 35) 

II. Приходи 
Реализација на производи и производствени услуги 
Интерна реализација на производи и услуги 
Реализација на ^производствени услуги 
Реализација на трговски стоки, консигнациони и комисиони стоки, 
материјали и отпадоци 
Интерна реализација на трговски стоки 
Реализација на производи и услуги на заедничко работење 
Друга реализација 
Приходи по основ на заедничко работење 
Приходи од работење на единици во странство 
Приходи од штедно-кредитни работања 
Приходи од камати 
Приходи од дотации, субвенции и ел. 
Вонредни приходи 
Приходи по основ на исправка на финансискиот резултат 
ВКУПЕН ПРИХОД (ред. бр. 19 до ред. бр. 32) 
Загуба на супстанција (ред. бр. 16 минус ред. бр. 33) 

35 ВКУПНО (ред. бр. 33 плус ред бр. 34 = ред. бр. 18) 

Б. РАСПРЕДЕЛБА НА ДОХОДОТ 

I. Распределба на доходот според намената 

36 839, 850 Камата на кредити 
37 839. 850 Провизија и други надоместоци за банкарски услуги 
38 839. 850 Премии за осигурување 
39 839. 850 Придонеси и членарини 
40 839, 850 Други договорни обврски 
41 839. 850 Данок на промет 
42 839, 850 Законски обврски според прописи на општините 

1 600, 630 

2 400 
3 401, 411 
4 402, 412 
5 403, 404 
6 405, 406 
7 408. 417, 

418 
8 420 
9 421 
10 

И 710, 711, 
715 и 716 

12 730. 731, 
13 732, 733 

и 734 
14 
15 600, 630, 

800, 809 
16 
17 830 
18 

19 750 
20 759 
21 751 
22 760, 761 

и 765 
23 769 
24 752 
25 758 
26 782 
27 783 
28 770 
29 780 
30 781 
31 789 
32 788 
33 
34 дел 850 
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43 839, 850 Законски обврски според прописи на републиките и автономите по-
краини 

44 839, 850 Законски обврски според прописи на федерацијата 
45 839 350 Други законски обврски 
46 839, 850 За лични доходи 
47 339, 350 За други лични примања 
48 839 Дел од доходот кој припаѓа на Други со договарачи во заедничкото 

- работење 
49 839 Дел од доходот за покритие на загубата на други основни организа-

ции на здружениот труд 
50 839 За средства на резервите 
51 839 За деловни средства — дел за заем на стопански недоволно развие-

ните републики и на САП Косово 
52 839 За деловни средства — дел за заеднички резерви 
53 839 За деловни средства — дел за отплата на санациони кредити 
54 839 За деловни средства — дел за други намени 
55 839 За деловни средства — дел за покритие на загубата од поранешните 

години 
56 839, 850 За средства на заедничката потрошувачка 
57 839 Дел од доходот за погребете на општествените служби 
58 839 За други намени 
59 ВКУПНО (ред. бр. 36 до ред. бр. 58 = ред. бр. 75) 

II. Структура на доходот и на загубата 
60 800 Вкалкулиран дел на доходот во почетни залихи 
61 453 Вкалкулирани договорни обврски 
62 454, 740 Вкалкулирани законски обврски 
63 455 Вкалкулира ни лични доходи 
64 456 Вкалкулирани други лични примања 
65 800 Вкупно вкалкулиран дел на доходот (ред. бр. 60 до ред. бр. 64) 
66 800, 809 Вкалкулиран дел на доходот во завршни залихи 
67 809 Вкалкулиран дел на доходот во фактурна реализација (ред. бр. 65 

минус ред. бр. бб) 
68 790 Разлика на реализацијата 
69 дел 850 3 аг у б а 
70 830 Остварен доход (ред. бр. 67 плус ред бр. 68 минус ред. бр. 69 =? ред. 

бр. 17) 
71 Зголемување на доходот 
72 Намалување на доходот 
73 Доход за распределба (ред. бр. 70 плус ред. бр. 71 минус ред. бр. 72) 
74 дел 850 Загуба поради неостварен доход (ред. бр. 59 минус ред. бр. 73) 
75 ВКУПНО (ред. бр. 73 плус ред. бр. 74 = ред. бр. 59) 

V. ЗАГУБА И ПОКРИТИЕ НА ЗАГУБАТА 
I. Утврдување на загубата 

76 180 Пренесена непокриена загуба (конто 180) 
77 дел 850 Загуба на супстанција = ред. бр. 34 
78 дел 850 Загуба поради неостварен доход — ред. бр. 74 
79 Зголемување на загубата 
80 Намалување на загубата 

ВКУПНО (ред бр. 76 плус ред. бр. 77 плус ред. бр. 78 плус ред. бр. 
7.9 минус ред. бр. 80 91) 

II. Покритие на загубата 
82 дел 859 Покритие на загубата врз товар на исправката на вредноста на по-

барувањата над законскиот рок 
83 дел 859 Покритие на загубата од средствата на резервите 
84 дел 859 Покритие на загубата од заедничкото работење — учество на други-

те ^договарачи 
85 дел 859 Покритие на загубата од доходот на другите основни организации на 

здружениот труд 
86 дел 859 Покритие на загубата од други извори без обврска за враќање 
87 група 24 Покритие на загубата врз товар на законските обврски од доходот 
88 група 27 Покритие на загубата врз товар на придонесите и даноците од лич-

ниот доход 
89 дел 185 Покритие на загубата врз товар на сопствените извори на деловни 

средства 
90 дел 180 Непокризна загуба 
91 ВКУПНО (ред. бр. 82 до ред бр. 90 = ред. бр 81) 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ 

1 Запрен данок на промет на стоки на мало 
2 Запрен надоместок од малопродажната цена на бензинот и на плин-

ското масло наменет за одржување на патишта 
3 Дадени дговорени рабати, супер-рабати, бонификации и други по-

пусти при продажбата 
4 Исплатени лични доходи без придонесите 
б Исплатени придонеси од личниот доход 
6 Данок на добивка на странски лица 
7 Просечно користени основни средства 
8 Просечно користени обртни средства 
9 Просечен пласман на деловни средства 

10 Просечен број на вработени врз основа на состојбата кон крајот на 
месецот 

11 Просечен број на вработени врз основа на вкалкулирани часови ра-
бота во текот на годината 

12 Издацоти за стручно образование на кадрите 
13 Производствени услуги од други (конто 4] 1) 
14 Непроизводствени услуги (конто 412) 
35 Авторски хонорари (конто 417) 
16 Други материјални трошоци (конто 418) 
17 Трошоци за инвестиционо одржување на основните средства 
18 Трошоци за обновување, одржување и истражување на резерви на 

рудното и друго минерално благо, трошоци за освојување ново про-
изводство и трошоци за производствено откривање на минерални 
суровини 

19 Потрошени средства на Заедничката потрошувачка за станбена из-
градба 

20 Средства од заедничката потрошувачка дадени во фондови на соли-
дарноста 

21 Потрошени средства од заедничката потрошувачка за други потреби 
22 Лични примања врз товар на средствата од заедничката потрошу-

вачка 
23 Состојба на средствата од заедничката потрошувачка за станбена 

изградба од делот што се издвојува при испатата на личните доходи 
24 Дел на сопствени извори на деловни средства што се користат за 

обртни средства 
25 Дел на сопствени извори на деловни средства што се користат за 

пласмани 
26 Дел на сопствени извори на деловни средства што се користат за 

основни средства 
27 Дел на обртни средства што е користен за инвестиции 
28 Извршени отплати во тековната година по кредитите за основни 

средства, за почетниот фонд на обртните средства и за трајни обртни 
средства 

29 Извршени отплати во тековната година по кредити за повремени 
обртни средства 

30 Втасани а неуплатени отплати по ч инвестициони кредити за основни 
и трајни обртни средства 

31 Отплати по инвестициони кредити за основни и трајни обртни сред-
ства што втасуваат во следната година 

32 Загуба од поранешните години покриена врз товар на сопствени из-
вори на деловни средства 

33 Загуба од поранешните години покриена врз товар на санациони 
" кредити 

34 Загуба од поранешните години покриена врз товар на други извори 
35 Исплатени надоместоци за боледувања до 30 дена 
36 Исправка на финансискиот резултат по основ на побарувања (кон-

то 730) 
37 Исправка на вредноста на залихите (конто 731) 
38 Трошоци за судски спорови, такси, штети и затезни камати (кон-

то 732) 
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39 

40 

Отпишани побарувања во постапката за санација на други органи-
зации па здружениот труд (конто 733) 
Други вонредни расходи (конто 734) 

Раководител па сметководството, Директор, 

Член 7 
Образецот Деловен резултат во текот на годината од 1 јануари до 

се менува и гласи: 

„ДЕЛОВЕН РЕЗУЛТАТ ВО ТЕКОТ НА ГОДИНАТА ОД 1 ЈАНУАРИ ДО -

А. УТВРДУВАЊЕ НА ДОХОДОТ 

I. Расходи 

1 600, 630 Залихи на недовршено производство, сопствени полупроизводи и го-
тови производи (вредност на супстанција) на почетокот на годината 

2 400 Потрошен материјал 
3 401, 411 Производствени услуги од други 
4 402, 412 ^производствени услуги 
5 403, 404 Дневници за службени патувања и теренски додатоци 
6 403, 406 РХздатоци за рекламна пропаганда и репрезентација 
7 408, 417, Други материјални трошоци 

418 
8 420 Амортизација по минимални пропишани стапки 
9 421 Амортизација над минимални пропишани стапки 

10 421 Вкупно (ред, бр. 1 до ред. бр. 9) 
11 710, 711 Набавна вредност на реализираните трговски стоки, стоки во кон-

715 и 716 сигнација и комисион, материјали и отпадоци 
12 730 и 731 Исправка на финанскпот резултат 
13 732, 733 

и 734 Вонредни расходи 
14 ВКУПНО (ред. бр. 10 до ред. бр. 13) 
15 600, 630, Залихи на недовршено производство, сопствени полупроизводи и го~ 

800, 809 тови производи (вредност на супстанција) на крајот на пресмет-
ковниот период 

16 Вкупно потрошени средства (ред. бр. 14 минус ред. бр. 15) ' i 
17 Остварен доход (ред. бр. 33 минус ред. бр. 16) 
18 ВКУПНО (ред. бр. 16 плус ред. бр. 17 = ред. бр. 35) 

II. ПрИХОДИ 

19 750 Реализација на производи и производствени услуги 
20 759 Интерна реализација на производи и услуги 
21 751 Реализација на непропзводствени услуги 
22 760, 761 Реализација на трговски стоки, консигнациони и комисиони стоки И 

и 765 материјали и отпадоци 
23 769 Интерна реализација на трговски стоки 
24 752 Реализација на производи и услуги од заедничкото работење 
25 758 Друга реализација 
26 782 Приходи по основ на заедничкото работење 
27 783 Приходи од работењето во странство 
28 770 Приходи на штедно-кредитно работење 
29 780 Приходи од камати 
30 781 Приход:I од дотации, субвенции и ел. 
31 709 Е оп;; едни i фиходп 
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32 788 Приходи по основ на исправка на финанскиот резултат 
33 ВКУПЕН ПРИХОД (ред. бр. 19 до ред. бр, 32) 
34 ЗАГУБА на супстанција (ред. бр. 16 минус ред. бр. 33) 
35 ВКУПНО (ред. бр. 33 плус ред бр. 34 = ред. бр. 18) 

Б. ПРИВРЕМЕНА РАСПРЕДЕЛБА НА ДОХОДОТ 
I. Распределба на доходот според намената 

36 Камата на кредити 
37 Провизија и други надоместоци за банкарски услуги 
38 Премии за осигурување 
39 Придонеси и членарини 
40 Други договорни обврски 
41 . Данок на промет 
42 Законски обврски според прописи на општините 
43 Законски обврски според прописи на републиките и автономите по-

краини 
44 Законски обврски според прописи на федерацијата 
45 Други законски обврски од остварениот доход 
46 За лични доходи 
47 За други лични примања 
48 Остаток од доходот 
49 Вкупно (ред бр. 36 до ред. бр. 48) 

II. Структура на доходот и на загубата 

50 800 Вкалкулиран дел на доходот во почетни залихи 
51 453 Вкалкулирани договорни обврски 
52 454, 740 Вкалкулирани законски обврски 
53 455 Вкалкулиран!! лични доходи 
54 456 Вкалкулиран!! други лични примања 
55 800 Вкупно вкалкулиран дел ча доход (ред. бр. 50 до ред. бр 54) 
56 800, 809 Вкалкулиран дел на доходот во завршни залихи 
57 809 Вкалкулиран дел на доходот во фактурирана реализација (ред. бр. 

55 минус ред. бр 56) 
58 790 Разлика на реализацијата 
59 дел 850 Загуба 
60 Остварен доход (ред. бр. 57 плус ред. бр. 58 минус ред. бр. 59) 
61 Зголемување на доходот 
62 Намалување на доходот 
63 Доход за распределба (ред,' бр 60 плус ред бр. 61 минус ред. бр. 62) 
64 Загуба поради неостварен доход (ред. бр. 49 минус ред. бр. €0) 
65 ВКУПНО (ред. бр. 63 плус ред. бр. 64 = ред. бр. 49) 

ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ 

1 Основни средства во функција 
2 Исправка на вредноста на основните средства во функција 
3 Парични средства — жиро-сметка 
4 Други парични средства 
5 Ограничени и орочени средства 
6 Потрошувачки кредити 
7 Средства внесени во кредитниот фонд и во заедничкото работење 
8 Купувачи и добавувачи 
9 Парични средства на резервите, на заедничката потрошувачка,, на 

средствата на станбените згради и др. 
10 Залихи на материјал и ситен инвентар 
11 Залихи на недовршено производство и сопствени полупроизводи 
12 Залихи на готови производи 
13 Залихи на трговски стоки 
14 Залихи на консигнациони и комисиони стоки 
15 Дадени договорени рабати, супер-рабати, бонифакиции и други по-

пусти при продажба 
16 Сопствени И З Б О Р И на деловни средства Долгорочни кредити за основ-
17 ни средства 
18 Долгорочни кредити за обртни средства Среднорочни кредити за 
19 основни средства 
20 Среднорочни кредити за обртни средства 
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21 Краткорочни кредити 
22 Други извори на деловни средства 
23 Добавувачи и купувачи 
24 Кредити за средства на станбени згради и средства за заедничка 

потрошувачка 
25 Исплатени лични доходи без придонесите 
26 Исплатени придонеси од личниот доход 
27 Просечно користење на основни средства 
28 Просечно користење на обртни средства 
29 Дел од сопствени извори на деловни средства што се користат за 

обртни средства 
30 Дел од сопствени извори на деловни средства што се користат за 

основни средства 
31 Дел од сопствени извори на деловни средства што се користат за 

пласмани 
32 Дел од обртни средства што е користен за инвестиции 
33 Просечен број на вработени врз основа на состојбата кон крајот на 

месецот 
34 Просечен број на вработени врз основа на вкалкулирани часови 

работа во текот на пресметковниот период 
35 Потрошени средства од заедничката потрошувачка за станбена из-

градба 
36 Средства од заедничката потрошувачка дадени во фондот на соли-

дарноста 
37 Потрошени средства од заедничката потрошувачка за други потреби 
38 Лични примања врз товар на средствата за заедничка потрошувачка 
39 Состојба на средствата на заедничката потрошувачка за станбена из-

градба од делот што се плаќа на личните доходи 
40 Извршени отплати во тековната година по кредити за основни сред-

ства, за почетен фонд на обртни средства и за трајни обртни средства 
41 Извршени Отплати во тековната година по кредити за повремени 

обртни средства 
42 Втасани иеу платени отплати по инвестициони кредити за основни и 

трајни обртни средства 
43 Отплати по инвестициони кредити за основни и трајни обртни сред-

ства што втасуваат во следниот пресметковен период 

44 Трошоци за инвестиционо одржување на основните средства 
45 Трошоци за обновување, одржување и истражување на резерви на 

рудно и друго менерално благо, трошоци за освојување ново произ-
водство и трошоци за производствено откривање на минерални су-
ровини 

46 Производствени услуги од други (конто 4Ј1) 
47 ^производствени услуги (конто 412) 
48 Авторски хонорари (конто 417) 
49 Други материјални трошоци (конто 418) 
50 Загуба од поранешните години покриена од сопствени извори на де-

ловни средства 
51 Загуба од поранешните години покриена врз товар на санациони 

кредити 
52 Загуба од поранешните години покриена врз товар на други извори 
53 Исплатени надоместоци за боледувања до 30 дена 
54 Исправка на финанскиот резултат по основ побарувања (конто 730) 
55 Исправка на вредноста на залихите (конто 731) 
56 Трошоци за судски спорови, такси, штети и за затезни камати кон-

то 732) 
57 Отпишани побарувања во постапката за санација на други органи-

зации на здружениот труд (конто 733) 
58 Други вонредни расходи (конто 734) 

Член 8 
Завршна сметка за 1972 година ќе се состави според прописите што важеле за таа година. 

Член 9 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

а ќе се применува од 1 јануари 1973 година. 

Страна 1466 — Број 71 
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744. 

Врз основа на Уставниот амандман IX точка 1 
став 2, Сојузната скупштина, на седницата на Со-
борот на народите од 28 декември 1972 година и на 
седницата на Стопанскиот собор од 28 декември 
1972 година, донесе 

Р Е З О Л У Ц И Ј А 
ЗА ОСНОВИТЕ КА ПОЛИТИКАТА НА ОПШТЕ-
СТВЕНО-ЕКОНОМСКИОТ РАЗВОЈ НА ЈУГОСЛА-

ВИЈА ВО 1973 ГОДИНА 

Сојузната скупштина, во согласност со соција-
листичките републики и социјалистичките автоном-
ни покраини, врз основа на целите и задачите на 
развојот во Општествениот план во Југославија 
за периодот од 1971 до 1975 година и на програмите 
за развој на организациите на здружениот труд 
и на нивните асоцијации, тргнувајќи од состојбата 
и проблемите на стопанскиот и општествениот раз-
вој во 1972 година и водејќи сметка за нужноста 
од побрза изградба на политичкиот и општествениот 
систем врз принципите на самоуправувањето, ги 
утврдува основите на политиката на опште ствено-
-економскиот развој за 1973 година. 

I. ОСТВАРУВАЊЕ НА ЦЕЛИТЕ И НА ПОЛИТИ-
КАТА НА РАЗВОЈОТ ВО 1972 ГОДИНА 

Во 1971 година беа присутни неурамнотежен^ 
движења, нестабилност на внатрешниот пазар, ви-
сок дефицит во платниот биланс, како и висока 
инфлација на цените и трошоците. Динамичното 
производство во 1971 година е остварено со голем 
увоз на репродукционен материјал, со тешкотии 
во меѓусебните плаќања и со зголемен степен на 
стопанска нестабилност, што го отежна нормалното 
одвивање на процесот на репродукцијата, ги ослаби 
пазарните критериуми на стопанисување, а со тоа 
и ја намали ефикасноста на мерките на тековната 
економска политика. Дојде до висок растеж на 
цените и пораст на животните трошоци, како и до 
релативно високи парични примања на населени-
ето во однос на понудата на стрки и услуги. И по-
крај тоа што е извршено извесно отстранување на 
диспаритетот на цените, и понатаму постоеја од-
редени неусогласеност во односите на цените. 

Во второто полугодие на 1971 година дојде до 
Поповолни движења на одделни сектори на сто-
панството (во размената со странство, неусогласен 
растеж на индустриското производство и ел.). 

1. Во такви услови, задача на политиката на 
ошптествено-економскиот развој во 1972 година 
беше да се постигне неопходниот степен на стабил-
носта на стопанството, посебно на цените и пазарот. 
Остварувањето на оваа цел требаше да^се постигне 
првенствено со воспоставување на поскладни од-
носи помеѓу понудата и побарувачката, со сведу-
вање на внатрешната потрошувачка во реални 
рамки, при пополна ликвидност на стопанството 
и при подобрување на неговата материјална основа. 
Покрај тоа, ориентацијата на општеството беше 
насочена и во правецот на битно намалување на 
дефицитот на тековниот платен биланс и зголему-
вање на девизните резерви, на измена на обе?лот 
и структурата на стопанството и инвестициите, во 
согласност со развојната политика утврдена со 
Општествениот план на Југославија за периодот 
од 1971 до 1975 година, при создавање услови за 
стабилизација и натамошен пораст на земјоделското 
производство. Целта беше и побрз развој на сто-
пански недоволно развиените социјалистички ре-
публики, а посебна на Социјалистичка Автономна 
Покраина Косово. 

Заедничка карактеристика на целите и задачите 
е да се оствари засврт на трендовите што беа во 
спротивност со утврдената политика на развојот 
за периодот до 1975 година. Во согласност со поли-
тиката на стабилизацијата, се сметаше џ со заба-

вување на динамиката на стопанскиот растеж 
(растеж на општествениот производ на сето стопан-
ство околу 5,5%, а на општественото стопанство 
околу 6,53/о). Предвидената динамика претставуваше 
долна граница, зашто се сметаше и со ^динамичен 
развој, ако поуспешно се остварат претпоставките 
на стабилизацијата. 

2. При остварувањето на политиката на развојот 
во 1972 година, тежиштето беше основните цели и 
задачи на развојот, а пред се на стабилизацијата, да 
се остваруваат во услови на јакнење на социјали-
стичките самоуправни односи. 

Развојот во 1972 година се одвиваше во усло-
вите на интензивна изградба и усовршување на по-
литичкиот и стопанскиот систем, Со примена на ме-
ханизмите на општествено договарање и самоуп-
равно спогодување. Кон средината на 1972 година е 
донесен Општествениот план на Југославија за 
периодот од 1971 до 1975 година, а во согласност со 
уставните аманмани, се донесени и основни систем-
ски решенија на некои позначајни сектори (надво-
решнотрговски и девизен систем, систем на цените, 
банкарско-кредитен и монетарен систем, финанси-
рање на федерацијата, деловно здружување, пот-
тикнување на побрзиот развој на стопански недо-
волно развиените подрачја). Врз основа на овие 
системски решенија се донесени, иако не во пот-
полност, соодветни прописи во федерацијата, во 
социјалистичките републики и во социјалистичките 
автономни покраини. Меѓутоа, некои основни сис-
темски решенија се уште не се донесени. 

Во текот на годината се постигнати значајни ре-
зултати во меѓурепубличкото договарање. Донесе-
ни се и општествени договори за сраспределбата на 
доходот и на личните доходи во сите социјалистич-
ки републики и социјалистички автономни покра-
ини, и склучени се самоуправни спогодби во најго-
лем број организации на здружениот труд што тре-
ба да почнат со дејство до крајот на 1972 година. 
Основан е Фонд на здруженото стопанство за кре-
дитирање и осигурување на извозните работи. 

Во спроведувањето на стабилизационата полити-
ка доаѓаше до одредени тешкотии и до судирања 
на интересите на низа подрачја, па не можеа секо-
гаш да се избегнат и некои компромиси решенија 
што го забавуваа процесот на стабилизацијата во 
1972 година. Во таквите услови некои краткорочни 
мерки се задржани подолго отолку што беше пред-
видено. Во тие околности условите на стопанису-
вањето не беа доволно стабилни и трајни, што не-
поволно се одразуваше врз работењето на органи-
зациите на здружениот труд. 

Во 1972 година се влезе со задржување на це-
ните на затеченото ниво, со извршена промена на 
паритетот на динарот и со преземање на првите 
значајни мерки за подобрување на ликвидноста. 
Заради воспоставување на поскладни односи поме-
ѓу побарувачката и понудата, се пријде кон огра-
ничување на порастот на личните доходи со ин-
тервенци мерки до склучувањето на општестве-
ните договори и самоуправните спогодби. Договорно 
е утврдено ограничување на порастот на општата 
и заедничката потрошувачка и е стеснета и мож-
носта во инвестициите да се вложуваат средства 
кои не се наменети за тоа. Заради подобрување на 
материјалната положба на некои делови на сто-
панството, се преземени мерки за ублажување на 
неповолните дејства на девалвацијата. Извршени се 
неопходните корекции на цените, се премина на 
поеластични облици на контрола и започна постап-
ка либерализација на цените. И покрај тоа што е 
извршено из весно отстранување на диспаритетот на 
цените, и понатаму се присутни, на некои сектори, 
одредени неусогласеност^ во односите на цените. 
Во' областа на надворешнотрговската размена се 
преземани мерки за поскладен однос помеѓу извозот 
и увозот и за поповолни резултати во платниот би-
ланс. Преземани се мерки да се заштити животниот 
стандард на населението со ниски лични доходи и 
примања и да се намалат социјалните разлики. 
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Во- светското стопанство се изразени тенденции 
за постепено јакнење на стопанскиот растеж, но 
при нерешени проблеми на монетарниот систем, при 
инфлација и при пораст на цените. Овие текови 
имаа влијание и врз стопанските движења во на-
шата земја. 

3. Стабилизацијата на домашниот пазар не се 
остварува во задоволителна мера во однос на пред-
видувањата, а некои негативни тенденции од по-
ранешниот период упорно се одржуваат. И покрај 
зголемувањето на средствата на жиро-сметките на 
стопанските организации, и натаму е задржан висок 
степен па неликвидност и зголемена меѓусебна за-
долженост на стопанството, иако во втората поло-
вина на годината се запрени овие тенденции. Освен 
тоа, уште не дојде до темелен засврт во однесува-
њето па стопанските и другите субјекти (присуство 
на потрошувачка психологија и на зголемување на 
потрошувачката над реалните рамки, неизвршување 
на обврските на општествено-политичките заедници 
спрема стопанството и на општествено-политичките 
и интересните заедници спрема некои општествени 
дејности, толерантен однос спрема оние што не ги 
почитуваат законите и самоуправните норми ити.). 

а. Основната причина за ^рамнотежата во сто-
панските и финансиските текови во 1972 година е 
глобалната и структурата неусогласеност на по-
барувачката и понудата. Формираната побарувач-
ка не е следена со соодветни стоковни фондови. 
Непостоењето на долгорочна политика и задоцнува-
њето во решавањето на одредени прашања во об-
ласта на цените, при крупната неусогласеност поме-
ѓу понудата и побарувачката и при слабата орга-
низираност на пазарот на земјоделски производи, 
влијаеше така што земјоделството да не можеше да 
биде во доволна мера фактор на стабилизацијата 
на вкупните стопански движења. Побрзот растеж 
на потрошувачката, поголемиот извоз и помалиот 
увоз во однос на предвидувањата не обезбедија 
избалаисирани односи помеѓу понудата и побару-
вачката, па тие во еден дел се намируваа на сметка 
на неопходните залихи и резерви. Порастот на це-
ните и на животните трошоци е над предвидува-
њата. Трендот на забрзување на растежот на це-
ните во основа е запрен, а нивото на растежот на 
цените не го загрози планираниот извоз, и живот-
ниот стандард се остварува над предвидувањата. 

Животниот стандард во глобал реално се оства-
рува над рамките утврдени со политиката на раз-
војот за 1972 година. Личната потрошувачка се зго-
лемува над утврдените рамки на расположиви сред-
ства, па, и покрај побавната динамика во втората 
половина на годината, ќе биде една од причините 
за недоволното остварување на процесот на ста-
билизацијата. За нестабилноста на овој сектор при-
донесе и фактот што структурата на понудата 
на стоки и услуги не можеше да ја задоволи поба-
рувачката. Во 1972 година ослабна, дејството на 
економските фактори врз формирање однос на ре-
алните лични доходи и продуктивноста на трудот. 

Се остварува побрз пораст на личните доходи 
во дејностите во кои просечните лични доходи се 
пониски. 

Општата потрошувачка и потрошувачката на 
корисниците на средства вон стопанството се ост-
варени во различен степен над договорениот лимит, 
што е една од причините за недоволно остварува-
ње на процесот на стабилизацијата. 

Во буџетот на федерацијата се појавува значаен 
дефицит, претежно поради поинаквото движење на 
извозот и увозот во однос на утврдената политика, 
како и поради обврските на федерацијата по основ 
на ку.рсните разлики. Во речиси сите други опште-
ствено-политички заедници се остваруваат вишо-
ци на приходи во буџетите и фондовите. 

Обемот на вкупните инвестиции се движеше во 
рамките на предвидениот. Меѓутоа, на подрачјето 
на инвестициите изразена несогласност помеѓу 
структурата на понудата и побарувачката и не се-
кога беа обезбедени финансиски средства за пла-
ќ а л е на извршените работи и на испорачаната оп-

рема, така што и инвестиционата потрошувачка да 
стана фактор на нерамнотежата на пазарот. Побрзо 
се зголемуваат нестоианеките инвестиции од сто-
панските, а структурата на стопанските инвестиции 
не е во согласност со производствената ориентација, 
утврдена во среднорочниот план. Не се издвојува до-
волно од акумулацијата во обртни средства. Акуму-
лативната способност на стопанството е недоволна, 
покрај другото и поради тоа што постојните односи 
во распределбата се неадекватни, непроизводстве-
ната потрошувачка е предимензионирана, продук-
тивноста па трудот и степенот на организираноста 
на стопанството се недоволни, а интеграционите про-
цеси бавни. Усилбите низ процесот на општестве-
ни договори и самоуправни спогодби да се обезбеди 
концентрација на инвестиционите средства заради 
остварување на структурните промени утврдени во 
среднорочниот план, поради бавноста на тој процес 
и инфлационите движења не дадоа задоволителни 
резултати, така што распоредот на акумулацијата да 
не е во согласност со утврдената развојна политика 
и во недоволна мера функционира реалокацијата 
на акумулацијата спрема целите на Општествениот 
план на Југославија за периодот од 1971 до 1975 го-, 
дина. 

Иако во 1972 година некои стопански организа-
ции и општествено-политички заедници започнаа 
да спроведуваат подготовки за измени на структура-
та на инвестициите, поповолните мерки за концен-
трација и насочување на инвестиционите средства 
и акциите за реализација па структурните промени 
сериозно заостануваат во однос на основните интен-
ции на среднорочни^1 план и на предвидувањата за 
1972 година. 

Неликвидност во стопанството се уште прет-
ставува посебен проблем. Меѓусебната задолженост 
и загубите во стопанството се зголемуваат, а об-
врските се засноваат без финансиско покритие. 
Иако одделни општествено-политички заедници на-
мирија дел од своите обврски спрема стопанството 
и иестопапските дејности, иако во различен степен, 
овие обврски се уште се мошне високи што е еден 
од факторите на неликвидност. 

Се намалуваат резервите и залихите на некои 
репродукциони материјали, па во некои групации 
се заоструваат проблемите во репродукцијата: пос-
тојат појави на слабеење на пазарните критериуми 
и на затворање на пазарот, додека интеграционото 
поврзување е забавено, порастот на продуктивноста 
на трудот е помал во однос на предвидениот, што, 
со другите слабости во развојот, укажува на шире-
ње на екстензивноста во стопанисувањето и не е 
во согласност со предвидената политика. 

На кредитно-монетарното подрачје порастот на 
паричната маса е над утврдените рамки, што пр-
венствено е последица од големото зголемување од 
автономни извори на кредитирање на примарната 
емисија (движења и суфицит на подрачјето на 
платниот биланс); ^намирување на обврските на 
федерацијата, на социјалистичките републики и на 
социјалистичките автономни покраини. Зголемува-
њето на краткорочните кредити во стопанството е во 
рамките на предвидувањата за 1972 година. Досега 
преземените мерки на кредитно-мснетарното под-
рачје не ги дадоа полните и очекуваните ефекти. 

И покрај усилбите на спроведувањето на ста-
билизационата политика, не беше обезбедена довол-
на усогласеност на мерките и соодветно обесува -
ње на општествено-политичките заедници и на ор-
ганизациите на здружениот труд. Присутни се и 
проблемите на монополистички тенденции, на по-
јави на партикуларизам и регионално затворање на 
пазарот, на недоследно спроведување на стопански-
те прописи и заеднички договорената политика на 
развојот. Во еден дел проблемите се јавуваат и 
поради незавршениот пренос на надлежностите по-
меѓу општествено-политичките заедници, недовол-
но дефинираната одговорност на носителите на јавни 
овластувања, недоволната активност на одделни 
фактори во спроведувањето на целите на економска-
та политика и ел. 
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б. Во 1972 година се остваруваат одредени пози-
тивни тенденции во развојот. Вкупниот стопански 
растеж се остварува во рамките на утврдената по-
литика (околу 5,5%). Растежот на индустриското 
производство е нешто над предвидувањата (од 7,5 
до 8,0%). Поголемото индустриско производство по-
волно дејствуваше врз животниот стандард и врз 
извозот. Се остварува предвидениот пораст на зем-
јоделското производство, иако неповолните времен-
ски услови негативно влијаеја врз квалитетот и 
приносот на некои земјоделски производи. 

Понатаму се задржува неповолната структура 
на производството и дефицитсрноста на некои про-
изводи. 

Вработеноста во општествениот сектор е зголе-
мена за околу 160 илјади или околу 4°/о, а е намален 
бројот на заминувања на привремена работа во 
странство, особено на квалификувани работници. 
Се остварува побрз пораст на вработеноста во тер-
цијалните и секундарните дејности. 

На подрачјето на надворешиотрговсхата разме-
на се остварени тенденциите во согласност со утвр-
дената политика, иако засвртот на тие текови е по-
интензивен во однос на предвидувањата. Извозот е 
релативно зголемен во однос на производството. 

Постигнат е суфицит во тековниот платен би-
ланс наместо предвидениот дефицит, а позначител-
но се зголемени девизните резерви. 

Во втората половина на годината, пројавените 
тенденции на некои подрачја по интензитет се раз-
лични во однос на првото полугодие. При продол-
жувањето на забавувањето на растежот на индуст-
риското производство, вработеноста PI понатаму има 
релативно висока динамика, што укажува на тен-
денцијата на слабеење на $валитативпите елементи 
на стопанисувањето. На подрачјето на извозот и 
увозот се пројавуваат поскладни односи, но кон кра-
јот на годината е изразена тенденција на нешто по-
забрзан увоз. Вкупната општествена продуктивност 
на трудот е остварена под предвидената и постојат 
тенденции за намалување па интересот на стопан-
ството за извоз. Пројавона е тенденција на извесно 
забавување на растежот на побарувачката и потро-
шувачката. 

4. Стопанството на недоволно развиените соци-
јалистички републики и на Социјалистичка Авто-
номна Покраина Косово оствари стапка на растеж 
на општествениот производ на сето стопанство од 
околу 8;0%. Постигнатиот пораст на производството 
покажува дека во оваа година постојат реални мож-
ности за остварување на политиката на побрз развој 
на овие подрачја, при присуство на сите општи про-
блеми на развојот. 

Побрз пораст на производството е остварен во 
сите подрачја, освен во СР Црна Гора. Најбрз по-
раст ќе се оствари во Социјалистичка Автономна По-
краина Косово (околу 12%), а потоа во СР Босна 
и Херцеговина (од 8 до 8,5%) и во СР Македонија 
(околу 7,5%). Порастот на производството во СР Цр-
на Гора ќе изнесува околу 4%. Врз ^забавениот 
стопански развој на СР Црна Гора најмногу влија-
еше заостанување™ на индустријата (предвидено е 
7,4%, а оцената на остварувањето е 3,5%). 

Врз стопанската активност на недоволно разви-
ените подрачја, посебно на ниво на инвестициите, 
неповолно влијаеше и фактот што се доцнеше со 
донесувањето на сојузен закон за распределба на 
средствата на Фондот. Поради тоа подолго време 
добар дел од приливот на овие средства (30%) беше 
имобилизиран. 

II. ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ПОЛИТИКА НА РАЗВОЈОТ 
ВО 1973 ГОДИНА 

1. Тргнувајќи од утврдената состојба, од тен-
денциите на проблемите на развојот и од основните 
цели на Општествениот план на Југославија за пе-
риодот од 1971 до 1975 година, тежиштето на поли-
тиката на општествено-економскиот развој во 1973 
година е, со понатамошни решителни напори во 
правецот на јакнењето на политичкиот и стопан-
скиот систем врз принципите на самоуправувањето 

и со јакнење на социјалистичката содржина во сите 
општествени одлуки, да се продолжи со решител-
ниот курс кон постигнување и - консолидација на 
стабилизација на стопанските текови, преку усогла-
сување на побарувачката и понудата, преку пое-
фикасно стопанисување и остварување на структу-
рата на инвестициите во согласност со концепцијата 
на среднорочниот план, при соодветни промени во 
структурата на производството, што бара полна мо-
билизација на општеетвено-политичките и стопан-
ските фактори на единствениот југословенски па-
зар. 

Основните цели и задачи на развојот во 1973 
година се: 

а) решителен курс кон побрз развој и јакнење 
на самоуправувањето како освен општествено-еко-
нолхски однос, а посебно на неговата материјална ос-

нова 
Тоа подразбира остварување на порешителна уло-

га на работничката класа во располагањето со ре-
зултатите на трудот и побрза реализација на устав-
ните амандмани, посебно па Амандманите XXI до 
XXIII, во правец на побрзо пренесување на еко-
номските функции од општествено-политичките за-
едници врз организациите на здружениот труд, осо-
бено во областа на проширената репродукција; ќе 
се преземат сите неопходни мерки за поефикасна 
примена на Уставниот амандман XXV — обезбеду-
вање единство на југословенскиот пазар; напушта-
ње на административните методи на регулирање на 
стопанските текови и нивно побрзо заменување со 
одлуки на работните луѓе во организациите на здру-
жениот труд, во нивните асоцијации и во интерес-
ните заедници; создавање на институционални/ и 
други услови за поголема самостојност и творечка 
иницијатива на работниците во здружениот труд; на-
малување на трошоците на работењето, на непродук-
тивните издатоци и решителен курс кон зголемување 
на ефикасноста на репродуктивната и акумулативна-
та способност на стопанството; измена на положбата 
на банките и на другите финансиски институции, на 
надворешнотрговскпте организации и реекспорте-
рите, на трговските организации во општествено-
-економскиот систем и приспособување на работе-
њето на големите интеграциони системи на станбе-
ните претпријатија, на општествените фондови и 
на фондовите на самоуправните интересни заедници 
кои уставните амандмани; натамошна афирмација 
на самоуправното спогодување и општественото до-
говарање; 

б) порешителна насоченост на политиката на 
стабилизацијата со постигнување на глобална рам-
нотежа и поскладни односи во структурата на по-
барувачката и понудата, решително сведување на 
побарувачката во реални рамки, зголемување на 
продуктивноста на трудот, поефикасно стопанису-
вање и сестрано штедење во сите општествени сре-

дини 
Тоа подразбира: одржување на динамичен и 

складен стопански растеж при побрз пораст на про-
дуктивноста на трудот и поефикасно стопанисува-
ње; забавување на порастот на цените и на живот-
ните трошоци; усогласување на односите на цените; 
зголемување на резервите и пополнување на за-
лихите; енергично сузбивање на потрошувачката 
психологија и радикално менување на обносување-
то на сите стопански и нестопански фактори во 
дз^хот на мерките на стабилизацијата; поголема лик-
видност на стопанството и подобрување на неговата 
материјална положба; оневозможување на сите ви-
дови нова непокриена потрошувачка, со изработка 
во организациите на здружениот труд, ЕО општес-
гвено-политичките заедници и во интересните за-
едници на конкретни програми за извршување на 
сите неизвршени обврски од поранешниот период — 
во текот на 1Ѕ73 и во наредните години; натамошен 
растеж па животниот стандард и на вработеноста; 
јакнење на пазарните критериуми и поефикасно 
општествено усогласување на развојот, во соглас-
ност со среднорочпиот план; продолжување на по-
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зитивните тенденции во надворешнотрговската раз-
мена и во платниот биланс, со остварување на по-
складни односи на увозот, извозот и производството; 

в) остварување на структурата на инвестициите 
во согласност со концепцијата на среднорочниот 
план и соодветната структура на производството 

Тоа подразбира' јакнење на акумулативноста на 
стопанството, значително поинтензивна општествена 
активност во правец на остварување на побрз рас-
теж на стопанските инвестиции од нестопанските, 
а во стопанските инвестиции зголемено учество на 
индустријата, сообраќајот и земјоделството; во рам-
ките на инвестициите во индустријата зголемува-
ње на уделот на енергетиката, мета лу рги јата и хе-
миската индустрија, како и почеток на изградбата 
на нови капацитети за производство и пренос на 
електрична енергија; 

г) Побрз развој на стопански недоволно развие-
ните социјалистички републики и на Социјалистич-
ка Автономна Покраина Косово, во согласност со 
Општествениот план на Југославија за периодот од 

1971 до 1975 година 
Тоа подразбира: соодветна активност на стопан-

ството на овие подрачја, како и навремено извр-
шување на обврските спрема овие подрачја утврде-
ни со Општествениот план на Југославија за пе-
риодот од 1971 до 1975 година и со оваа резолуција. 

2. Овие цели ќе се остварат во условите на јак-
нење на улогата на непосредните производители и 
на организациите на здружениот труд во процесот 
на репродукција, поефикасно општествено догова-
рање и самоуправно спогодување и потпирање пр-
венствено врз економските мерки и системските 
решенија од подолгорочен карактер. 

Сите системски решенија и други мерки што ќе 
бидат преземани за реализација на овие цели ќе 
тргнуваат од целите и задачите на ереднорочниот 
план, од потребите за реафирмација и зацврстува-
ње на курсот на стопанската и општествената ре-
форма. 

Во сите организации на здружениот труд во 
стопанските и ^стопанските дејности, во буџетите 
и фондовите на сите нивоа и во сите општествени 
средини, ќе се спроведува сестрано штедење и јак-
нење на одговорноста. Ќе се преземаат мерки за 
намалување на трошоците на работењето и на сите 
попродуктивни издатоци и ќе се обезбеди пораци-
онална употреба на средствата како битен предуслов 
за зголемување на доходот и на акумулацијата. Си-
те трошоци на работењето и други облици на потро-
шувачката ќе се стават под непосредна контрола на 
производителите и под општествена контрола. 

3. Рамките на развојната политика во 1973 го-
дина за реализација на овие цели и задачи се: 

стапки 
на растежот 

Општествен производ на сето стопан-
ство 6 до 7 
Општествен производ на општестве-
ниот сектор на стопанството околу 7,5 
И?шустриско производство околу 8 
Земјоделско производство 2,5 до 3,0 
Вработеност на општествениот сектор 
на стопанството 3,0 до 3,5 
Продуктивност на трудот во опште-
ствениот сектор на стопанството 4,0 до 4,5 
Износ на стоки и услуги околу 12% 
Увоз на стоки и услуги околу 11,5% 
Животен стандард околу 5,5% 
Лична потрошувачка 5 до 5,5% 
Општествен стандард 5,5 до 6% 
Бруто-инвестиции во основни сред-
ства 6 до 7% 

Ако стабилизацијата во текот на 1973 година ќе 
се остварува поповолно од предвидувањата, со еко-
номската политика ќе се поддржува и повисок рас-
теж на стопанството од предвидениот. 

Релативното забавување на растежот на пот-
рошувачката и зголемувањето на залихите и резер-

вите, остварувањето на потребната структура на 
инвестициите што одговара на политиката на раз-
војот од Општествениот план на Југославија за пе-
риодот од 1971 до' 1975 година и на политиката на 
стабилизацијата, како и продолжувањето на пози-
тивните тенденции на секторот на економските од-
носи со странство, при нешто подинамичен стопан-
ски растеж, поголема ефикасност на стопанисување-
то и соодветен растеж на вработеноста, стабилиза-
ција на пазарот и цените, особено на пазарот и це-
ните- на земјоделско-преханбените производи, прет-
ставуваат битни фактори на економската политика 
во 1973 година. 

Задача е во поголема мера да се остварат пози-
тивни промени во структурата на стопанството, по-
себно во рамките на индустријата. Предвидениот по-
раст на индустриското производство ќе се заснова 
врз поголемо користење на домашните ресурси и на 
постојните капацитети, особено во производството 
на суровини и други репродукциони материјали, ка-
ко и врз поголем извоз на производите на некои 
преработувачки гранки. 

Политиката на развојот тргнува од тоа дека ќе 
се оствари соодветно производство од значење за 
стабилизацијата на стопанските текови и промените 
во структурата на стопанството, во согласност со 
развојната политика утврдена во Општествениот 
план на Југославија за периодот од 1971 до 1975 го-
дина. За таа цел е потребно организациите на здру-
жениот труд и нивните асоцијации, при соодветна 
поддршка од социјалистичките републики и соција-
листичките автономни покраини, да постигнат до-
говори и да утврдат конкретни програми и мерки 
за реализација на развојот на енергетиката, мета-
лург^ ата, базната хемија, нафтоводите, железнич-
киот сообраќај и другите комплекси што имаат при-
оритет во Општествениот план на Југославија за 
периодот од 1971 до 1975 година. Во 1973 година про-
изводството на електрична енергија треба да дос-
тигне ниво од 35.000 GWh (пораст околу 9%), на су-
ров челик — од 2,8 милиони тони (пораст околу 10%), 
а на цемент — околу 6,5 милиони тони (пораст околу 
18%). Понатаму се смета дека производството на ба-
кар ќе биде зголемено за околу 9%, на олово околу 
20%, на цинк околу 27%, на алуминиум околу 43%. 
Побрзиот развој на енергетиката, суровините, а по-
тоа на опремата и потрошните добра од потрајна 
вредност, ќе придонесе за остварување на стабили-
зационата политика од становиштето на поделени-
те промени во структурата на производството. 

Ќе се обезбедат услови за стабилизацијата и 
постапен пораст на земјоделското производство со 
поадекватни решенија во системот на проширената 
репродукција, во согласност со системот, со ин-
тензивирање на производствената соработка на оп-
штествените и индивидуалните стопанства и со по-
успешна интервентна политика на пазарот на зем-
јоделски производи. За да се оствари тоа, до кра-
јот на февруари 1973 година ќе се утврди опште-
ствен договор на социјалистичките републики и на 
социјалистичките автономни покраини за долгороч-
на развојна политика на земјоделството, а со сис-
темски и други решенија ќе се обезбеди реализаци-
ја на таквиот развој. Општествениот договор ќе се 
применува од почетокот на 1973 година. 

Во другите области ќе се остварз^ва подинами-
чен стопански растеж. 

Заради постигање поголема стабилност на сто-
панските текови, неопходно е да се оствари побавен 
растеж на сета потрошувачка во однос на растежот 
на општествениот производ и побрзо зголемување 
на издвојувањата за резерви и за пополнување на 
залихите.1 Тоа ќе се оствари на тој начин што при 
порастот на општествениот производ на сето сто-
панство од 6 до 7%, порастот на животниот стан-
дард, на инвестициите и на општата потрошувачка, 
земени заедно, ќе изнесува околу 5,5%. 

Задача на сите општествено-политички заедници 
е да вложат максимални усилби за да се распореди 
материјалниот товар на стабилизацијата во 1973 го-
дина рамномерно врз сите делови на општеството, 
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со тоа да се обезбеди заштита на стандардот на ра-
ботниците со најниски примања. 

Ќе се води политика на забавување на растежот 
на цените и на животните трошоци, со цел, во ос-
нова, да се остварат односите предвидени со Опште-
ствениот план на Југославија за периодот од 1971 
до 1975 година. 

Поголема стоковно-парична рамнотежа ќе се ост-
вари со влијание врз понудата на стоки на пазарот 
од домашно производство и од увоз, како и со деј-
ствување врз внатрешната побарувачка, пред се 
со елеминирање на дефицитното финансирање на 
побарувачката и со намирување на втасаните об-
врски со средства од остварениот доход, при едно-
времено адекватно намалување на тековната пот-
рошувачка на носителите на обврските. 

4. Заради сведување на личната потрошувачка 
и на општествениот стандард во рамките на мате-
ријалните можности, реалниот растеж на животни-
от стандард во целост ќе се движи по стапка од 
околу 5,5%, т. е. за околу еден поен побавно од ра-
стежот на општествениот производ. Со тоа расте-
жот на животниот стандард се доведува во соглас-
ност со остварувањето на политиката на стабилиза-
цијата. При тоа личната потрошувачка ќе се зголе-
мува побавно од општествениот стандард. Re се 
води политика на јакнење на материјалната основа 
на општествениот стандард на младината.. Во рам-
ките на предвидениот пораст на општествениот 
стандард се смета ка изградбата на околу 130 илјади 
станови. 

Ќе се обезбеди во секоја социјалистичка репуб-
лика и социјалистичка автономна покраина во 1973 
година да се оствари таква стапка на растежот на 
реалните лични доходи на работниците во однос на 
растежот на општествената продуктивност на тру-
дот, што просечните годишни стапки на растежот на 
реалните лични доходи на работниците и на про-
дуктивноста на трудот за периодот од 1971 до 1973 
година да бидат усогласени. Тоа ќе доведе до поба-
вен растеж на реалните лични доходи по вработен 
во однос на растежот на општествената продуктив-
ност на трудот во 1973 година, за земјата во целост. 
Ќе се оствари политиката на побрзо зголемување 
на најниските лични доходи и на заштита на стан-
дардот на лицата со најниски приходи. Во соглас-
ност со заклучоците на Сојузната скупштина за за-
дачите за спречување и отстранување на ^ о п р а в -
даните социјални разлики, во 1973 година ќе се пре-
земат и ефикасни мерки за отстранување на оваа 
негативна појава и ќе се донесат соодветни закони 
и прописи. 

Развојот на општествените дејности ќе биде во 
согласност со политиката на стабилизацијата и ќе 
придонесува за остварување на основните цели и 
задачи поставени со оваа резолуција. Ќе започне 
темелна реформа на целокупниот систем на обра-
зованието и воспитувањето, во согласност со един-
ствените идејни основи, со внесување на повеќе 
научно-мархсистична содржина во наставните пла-
нови и програми, како и побрзо интегрирање на 
целокупниот систем на образованието со здружениот 
труд. 

Со посилното поврзување на социјалистичкото 
самоуправување со научниот и техничкиот прогрес, 
ќе се прошируваат реалните можности за јакнење 
на улогата на творештвото во производството, во 
науката и во културата за општествено валоризи-
рање на знаењата и способностите. 

Од научните дејности особено се очекува да 
придонесат за пронаоѓање на оптимални решенија 
во преструктуирањето на стопанството, за порацио-
нално финансирање и поголема ефикасност на ин-
вестиционата активност, како и на подрачјето на 
продуктивноста на трудот. Неопходно е поенергично 
и поефикасно да се отстрануваат постојните слабо-
сти на нерационално трошење на средства, на слаба 
организација и недоволна поделба на трудот и на 
дуплирање на капацитетите на опрема во одделни 
општествени дејности. 

Потрошувачката во одделни општествени дејно-
сти ќе се движи во рамките на општествено дого-
ворниот обем на средствата на трудот на тие деј-
ности и во согласност со политиката на стабилиза-
цијата, со тоа што порастот на таа потрошувачка, 
земена но целост, да мора да биде побавен од рас-
тежот на општествениот производ. 

5. Растежот на буџетската потрошувачка во сите 
општествено-политички заедници и на потрошувач-
ката во интересните заедници и во другите опште-
ствени фондови, во глобал, треба да биде битно по-
бавен во однос на очекуваниот растеж на опште-
ствениот производ. 

6. Заради создавање на услови за стабилизација 
на стопанските текови врз подолгорочни основи, 
битно е во 1973 година да се оствари нешто побрз 
растеж на инвестициите во основни средства (6 до 
79.'о) во однос на растежот на општествениот произ-
вод, со тоа што тој растеж ќе биде во согласност 
со расположивите средства. Можностите за ваков 
обем на инвестиции произлегуваат од предвидената 
политика на распределбата и од предвидената по-
литика на користењето на странските средства. Во 
рамките на инвестициите во основни средства на 
општествениот сектор е неопходно стопанските ин-
вестиции да се зголемат за околу 7%, а нестопан-
ските за околу 5%. Во стопанските инвестиции во 
основни средства ќе се зголеми учеството на инду-
стријата, сообраќајот и земјоделството. Во рамките 
на индустријата, ќе се зголемат инвестициите на 
енергетиката, основните метали, базаната хемија И 
цементом 

Во спроведувањето на политиката на цените, на 
царинската политика и на политиката на заштита-
та, на девизниот режим, на даночната политика 
и на задолжувањата во странство, ќе се води сметка 
за развојните задачи на стопанските дејности пред-
видени во Општествниот план на Југославија за 
периодот од 1971 до 1975 година. 

7. Подинамичната стопанска актиност, поефи-
касното стопанисување и пополното дејство на си-
стемските решенија ќе создадат услови за подобру-
вање на акумулатитивната и репродуктивната спо-
собност на стопанството. Подобрување на економ-
ската положба на стопанството, со намалување на 
обврските, ќе се оствари диференцирано, во соглас-
ност со производствената ориентација утврдена со 
Среднорочни от план на Југославија. Со новиот да-
ночен систем, што ќе го донесат социјалистичките 
републики и социјалистичките автономни покраини, 
ќе се постигне порационален распоред на даноч-
ното оптоварување на организациите на здружениот 
труд, со тоа што вкупните законски обврски на сто-
панството ќе се намалуваат во однос на општестве-
ниот производ. 

8. Во развојот на економските односи со стран-
ство ќе се продолжи со поддржувањето на веќе 
про јавените позитивни тенденции. Се смета на пос-
кладен однос помеѓу извозот, увозот и производст-
вото. Се предвидува зголемување на нестоковните 
приходи, посебно од странскиот туризам. Надворе-
шно трговската размена ќе биде активен фактор за 
стабилизација на стопанските текови и за подобра 
снабденост на пазарот со стоки за репродукција 
и за финална потрошувачка. За ова ќе придонесе 
натамошното спроведување на договорите за девиз-
ниот и надворешно трговскиот режим, продолжува-
њето на либерализацијата на економските односи 
со странство и настојувањето да се одржи стабилен 
реален курс на динарот. Тоа ќе овозможи да се по-
стигне и соодветна стабилност на платниот биланс. 
Ќе се создадат услови за пополнување на потреб-
ните општествени стоковни резерви, за пополнува-
ње на залихите, за подобар квалитет и извесно 
зголемување на девизните резерви, како и за рела-
тивно намалување на задолженоста спрема стран-
ство. 

Порастот на извозот на стоки и услуги ќе изне-
сува околу 12%, а увозот на стоки и услуги околу 
11.5%. Зголемениот увоз во 1973 година ќе придо-
несе да се оствари предвидениот растеж на произ-



Страна 1392 — Брох. 71 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Сабота, SO декември 1972 

водството, да се зголемат резервите и залихите и 
да се обезбеди подобра снабденост на домашниот 
пазар со стоки за финална потрошувачка. 

Ќе се оствари натамошно подобрување на лик-
видноста ео земјите со кои имаме конвертибилен 
начин на плаќање, а во рамките на општиот рас-
теж — натамошен растеж на размената со соција-
листичките земји, а особено со земјите во развој. 

Суфицитот на тековниот платен биланс во 1973 
година ќе изнесува^ околу 250 милиони долари, а 
девизните резерви ќе бидат зголемени. 

9. Предвидениот стопански растеж ќе се оства-
ри при забрзување на растежот на продуктивноста 
на трудот и при зголемување на вработеноста во оп-
штествениот сектор од 3 до 3,5%. Со тоа треба да се 
ангажира тековниот прираст на активното населе-
ние и одреден број на привремено невработени 
лица. Во тие рамки првенствено ќе се вработуваат 
младите школувани кадри, а ќе се создаваат и ус-
лови за вработување на квалификуваните и струч-
ните работници што се враќаат од работа од стран-
ство. 

Порастот на продуктивноста на трудот во оп-
штествениот сектор на стопанството ќе изнесува 4 
до 4,5%, со што уделот на продуктивноста на трудот 
во порастот на општествениот производ се зголе-
мува на околу 57%. 

10. Заради создавање на услови стопанството на 
недоволно развиените подрачја да оствари побрз ра-
звој, со насочување на своите усилби кон отстра-
нување на проблемите во производството, кон јак-
нење на улогата на квалитативните фактори во ра-
стежот на стопанството и кон завршување на оние 
објекти што даваат позначаен придонес и пораст на 
производството, федерацијата ќе го поттикне тоа 
со навремено извршување на преземените обврски. 

III. НАСОКИ И РАМКИ НА МЕРКИТЕ ЗА ОСТ-
ВАРУВАЊЕ НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА РАЗ-

ВОЈОТ ВО 1973 ГОДИНА 

Насоките и рамките на мерките на економската 
политика во 1973 година ќе тргнуваат од целите и 
задачите на среднорочниот план, од реафирмацијата 
на принципите на општествената и стопанската ре-
форма, од стабилизационата политика и од поуспе-
шното функционирање на пазарно-планскиот кон-
цепт на социјалистичкото самоуправно стопанство 
и на единствениот југословенски пазар. Едновреме-
но, во согласност со карактерот на самоуправното 
пазарно стопанство и во договор со социјалистички-
те републики и со социјалистичките автономни по-
краини, ќе се насочат напорите кон изградување на 
ефикасен систем на планско насочување на економ-
ските и општествените движења. 

Остварувањето на цилите и задачите на разво-
јот во 1973 година е поврзано, во добар дел, со мер-
ките што се преземени во 1972 година, зашто некои 
од нив ќе пројават пополно дејство во 1973 година. 
Затоа во 1973 година ќе се продолжи доследното 
спроведување на досегашните мерки и усвоените 
системски решенија, покрај оние што ќе се донесу-
ваат во 1973 година. 

, Заради поуспешно функционирање на единст-
вениот југословенски пазар, договорно ќе се презе-
маат мерки за реализација на заеднички утврдената 
развојна политика и за спречување на појавите на 
нарушување на единството на пазарот. Во 1973 
година ќе се донесат другите основни системски ре-
шенија и мерки од подолгорочен карактер, со што, 
главно, ќе се заокружи стопанскиот систем и ќе се 
овозможи негово попотполно функционирање. Поли-
тиката на општествено-економскиот развој во 1973 
година ќе се спроведува во условите на- натамошно 
јакнење на улогата на непосредните производители, 
првенствено со економски мерки врз подолгорочни 
основи и со посеопфатно дејствување на пазарот и 
на планското насочување на развојот. 

Соодветните органи во федерацијата, во соци-
јалистичките републики, во социјалистичките авто-
номни покраини и во асоцијациите на стопанството 

ќе ја забрзаат работата и ќе овозможат до крајот на 
1973 година да се утврди заедничка долгорочна ^раз-
вој на политика на Југославија, при што посебно 
внимание ќе и биде посветено на разработката на 
концепција на ^долгорочниот развој на оние сто-
пански сектори што се од значење за општествено-
-економскиот развој на земјата. 

За остварувањето на целите и задачите на разг 
водрт во 1973 година се утврдуваат следниве насоки 
и рамките на мерките: 

1. Пазарот, политиката на цените и кредитно-моне-
тарната политика 

1) На единствениот југословенски пазар, поли-
тиката на стабилизација и позабавено движење на 
цените и на животните трошоци ќе се обезбедат 
првенствено со економски мерки врз долгорочни ос-
нови. Ќе се отстрануваат причините за нестабилно-
ста и ќе се продолжи спроведувањето на системот 
и на политиката на цените. 

Со мерки на економската политика со кои се 
влијае врз условите за стекнување и распределба 
на доходот и врз остварување на договорената по-
литика на развојот, ќе се создаваат услови за из-
мена на структурата на стопанството и на инвести-
циите, во согласност со Општествениот план на Ју-
гославија за периодот од 1971 до 1975 година. 

Сите овие организации на здружениот труд, оп-
штествено-политичките заедници, интересните за-
едници и другите носители на стопанска и опште-
ствена активност, ќе влијаат со свои мерки и обно-
сување врз постигањето и одржувањето на глобал-
ната рамнотежа на поберувачката и понудата, врз 
усогласување на структурата на стоковно-парични-
те односи, врз елиминирање на сите видови н е с -
криена побарувачка и врз отстранување на другите 
причини за нестабилноста на единствениот југосло-
венски пазар. Сета побарувачка ќе се движи во 
рамките на расположивите стоковни фондови за 
домашна потрошувачка, при побавен пораст на це-
ните и на животните трошоци отколку во 1972 го-
дина. 

2)̂  Во рамките на побавниот пораст на цените, 
што ќе овозможи конкурентска способност на на-
шото стопанство во меѓународната размена, ќе се 
спроведува усогласување на цените спрема догово-
рените критериуми на ситсемот и политиката на це-
ните и ќе се отстрануваат диспаритетите во цените, 
тргнувајќи при тоа од принципите утврдени во Оп-
штествениот план на Југославија за периодот од 
1971 до 1975 година. 

До крајот на 1972 година ќе се донесат прописи 
за гарантираните и минималните откупни цени на 
одредени земјоделски производи од родот од 1973 
година, а најдоцна до крајот на септември 1973 го-
дина ќе се донесат овие прописи за родот од 1974 
година. До крајот на март 1973 година Сојузниот 
извршен совет ќе ја утврди методологијата за сле-
дење на трошоците на производството и на приносот 
на основните земјоделски производи. 

Во согласност со процесот на стабилизацијата и 
со односите на понудата и побарувачката, како и 
со донесувањето на новите системски решенија, ќе 
се продолжи процесот на либеризација на цените 
на производите и услугите. Либерализацијата на це-
ните ќе се спроведува наспоредно со либерализаци-
јата на увозот. Либерализацијата на цените ќе се 
спроведува во сите фази на производството (од су-
ровините до финалните производи) и наспоредно во 
производството и во прометот. 

Со мерките на економската политика ќе се о-
безбеди движењето на либерализираните цени да 
биде во согласност со системот и политиката на це-
ните. Како елемент на одржувањето на рамнотежа 
на пазарот и на остварувањето на стабилност и 
складно движење на цените, ќе се користи во по-
голема мера либерализијата на увозот, во соглас-
ност со платнобилансните можности, како и интер* 
венциите од општествените резерви, за што ќе би-
дат создадени нужните материјални услови. 
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До крајот на 1973 година ќе со забрза разработ-
ката и примената на системот на општественото до-
говарање и на самоуправното спогодување за це-
ните. Усогласувањето на цените во режимот на кон-
тролата договорно ќе го вршат општествено-поли-
тичките заедници. Усогласувањето на цените ќе се 
врши и врз основа на системот на спогодба на ор-
ганите и механизмите за формирање на цените. Со-
цијалистичките републики, социјалистичките авто-
номни покраини и општините до крајот на март 
1973 година ќе ги утврдат критериумите за помес-
тување на цените на производите и услугите што 
се во нивна надлежност. Растежот на овие цени не 
смее да ги надмине договорно утврдените рамки. Ќе 
се усовршуваат механизмите и ќе се донесуваат мер-
ки за спречување на монополското договарање за 
цените. Ќе се обезбеди неопходното усогласување 
на мерките на социјалистичките републики, на со-
цијалистичките автономии покраини и на општини-
те, со кои се дејствува врз нивото и односите на 
цените. 

Ќе се применуваат и усовршуваат постојните 
механизми и до крајот на февруари 1973 година ќе 
се воспостават нови механизми за формирање на 
цените на соодветни производи и услуги спрема си-
стемот и политиката на цените. 

Социјалистичките републики, социјалистичките 
автономни покраини, општините и организациите на 
здружениот труд посебно внимание ќе им посветат 
на цените на основните прехранбени производи и 
услуги и ќе водат активна политика на интервенции 
во областа на животните трошоци, било во вид на 
компензации за одредени производи и услуги, било 
во вид на парични додатоци на одредени категории 
население. 

Во 1973 година ќе се забрза договарањето на 
социјалистичките републики и социјалистичките ав-
тономни покраини за компензациите за вештачки 
ѓубриња. До донесувањето на заеднички решенија 
ќе се задржи, на ниво на федерацијата, компенза-
ција за вештачките ѓубриња. 

3) Во 1973 година ќе се спроведува политиката 
на зголемување на обемот на општествените резер-
ви. Општествените резерви ќе се зголемат до над 
нивото постигнато во 1971 година. Ова ќе се оства-
ри, покрај другото, со зголемување на постојаните 
обртни средства, како и со ангажирање на дел од 
средставата на буџетот. 

Ќе се усогласува политиката на резервите по-
меѓу општествено-политичките заедници и до кра-
јот на јуни 1973 година ќе се изградат поефикасни 
механизми на интервенции со општествени резерви 
на пазарот. Ќе се обезбеди јакнење и ефикасно 
функционирање на резервите на земјоделско-прех-
ранбени производи. Ќе се изработат биланси на зем-
јоделско-прехранбените производи заради попра-
вилно водење на политиката на нормална снабде-
ност на пазарот. Исклучително значење има созда-
вањето на општествени резерви на сточна храна 
(првенствено пченка). Се смета дека за зголемува-
њето на залихите во стопанството ќе придонесе по-
големото издвојување и подоброто користење на 
обртните средства. 

4) Стабилизацијата на стопанските текови бара 
попотполно дејство на пазарот и поголемо пазарно 
обносување и ликвидност на организацијата на 
здружениот труд. Со подоел едното спроведување на 
прописите ќе се создадат услови за поинтензивното от-
странување на причините за неликвидиоста и за 
спречување на задолжувањата над способноста за 
плаќање. За остварувањето на целите на стабилиза-
цијата, посебно значење има отстранувањето на ос-
новните жаришта на неликвидноста, доследното 
спроведување на постојните и преземањето на нови 
мерки за финансиско покритие на сите облици на 
непокриека потрошувачка. 

Отстранувањето на причините на неликвидноста 
во 1973 година бара доследна примена на прописите: 
за санација на неликвидните организации и на ор-
ганизациите што работат со загуба, за порамнување 

и стечај, за обезбедување на извори на трајни обр-
тни средства во организациите на здружениот труд, 
за мултилатерална компензација како исклучите-
лен задолжителен вид на пребивање на меѓусеб-
ните обврски и побарувања, за намирување на об-
врските во рамките на вонстопанските дејности и 
на обврските на општествено-политичките заедници 
и на другото вонстопанство спрема стопанството, за 
сведување од книговодствената на фактичната вре-
дност на залихите и на побарувањата и др. Ќе се 
спроведуваат прописите за врзување на исплатите 
на личните доходи за извршувањето на об-
врските спрема поверителите и ќе се оне-
возможи набавката и продажбата на стоки 
и инвестиционата потрошувачка без реална га-
ранција дека во рокот ќе се извршуваат преземе-
ните финансиски обврски. За сузбивање на нелик-
видноста ќе се преземаат, по потреба, и други мер-
ки. Ќе се зајакне дисциплината и одговорноста во 
спроведувањето на прописите од областа на плаќа-
њето. Организациите на здружениот труд, општест-
вено-политичките заедници и другите фактори ќе 
преземаат мерки заради полесно совладување на 
тешкотиите на кои ќе се наидува во спроведувањето 
на овие прописи. Во оправдани случаи и под одре-
дени услови, ќе се овозможат интервенции од сред-
ствата на заедничките резерви и од други извори, 
како и од средствата на буџетите и фондовите. 

Во 1973 година посебно внимание ќе му се по-
свети на поефикасното отстранување на финансис-
ките неусогласености и тешкотии во организациите 
на здружениот труд и во сите општествено-поли-
тички и интересни заедници, заради санирање на 
кумулираните загуби, за решавање на проблемите 
на финансиски необезбедените инвестиции, како и 
за навремено извршување на втасаните обврски. Во 
таа смисла, со договор во социјалистичките репуб-
лики и во социјалистичките автономни покраини, 
со општините и со соодветните стопански и други 
организации, до крајот на април 1973 година, заед^ 
нички ќе се утврди конкретна селективна програма 
за санирање на загубите и на непокриените инвести-
ции, како и на другите обврски со издвојување на 
дел од средствата за намирување на овие обврски 
врз товар на доходот од 1972 година и доходот што 
ќе се оствари во 1973 година и во наредните години. 

Сите општествено-политички заедници ќе соста-
ват биланси на расположивите средства и на обвр-
ските по сите основи, вклучувајќи ги и средствата и 
обврските на организациите на здружениот труд, во 
кои ќе се утврди кој и кога ќе ги обезбеди средст-
вата што недостигаат за намирување на создадените 
обврски. 

Ќе се зголеми одговорноста на основните и дру-
ги организации на здружениот труд и непосредното 
влијание на производителите врз деловните одлуки 
што ќе се усогласат со политиката на стабилизацијата. 

Неопходно е основните и други организации на 
здружениот труд да развиваат деловни односи врз 
стриктно спроведување на преземените обврски. По-
себно ќе се зајакне одговорноста на банките за ли-
квидноста и за извршувањето на обврските спрема 
комитетите, за сигурноста на вложувањата и за 
догледното извршување на преземените обврски. 

Ќе се продолжи со усовршувањето на системот 
на формирање и распределба на доходот со цел да 
се воспостават порационални економски критери-
уми во трошењето на средствата и да ќе обезбеди 
поголемо влијание на непосредните производители 
врз формирањето и распределбата на доходот. 

Сојузниот извршен совет, заедно со соодветните 
органи на социјалистичките републики и на соција-
листичките автономни покраини, ќе ја организира 
работата и ќе донесе потребни решенија за 
непотполно функционирање на единствениот ју-
гословенски пазар Во врска со тоа, ќе се 
разработи системот за ефикасно отстранување 
на монополистички'^ тенденции и ќе се оне-
возможат економски ^оправданите предим-
ства на единствениот пазар, со преземање на соод-
ветни мерки за сузбивање на појавите на затвора-
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ње на пазарот во локални и републички рамки. За 
таа цел ќе се донесат и соодветни прописи и ќе се 
преземаат други мерки. 

Спроведувањето на овие задачи бара ефикасно 
следење на движењето и на паритетот на цените. 
Надлежните сојузни органи до јуни 1973 година ќе 
ја утврдат методологијата за следење на паритетот 
на домашните цени спрема цените на светскиот па-
зар, со што ќе се овозможи следење на спроведува-
њето на усвоениот систем и политиката на цените. 

Ќе се развива деловниот морал и ќе се подоб-
руваат прописите и механизмите за спречување на 
шпекулативни појави во прометот на стоки (вериж-
на трговија, неоправдано задржување и лагерира-
ње на стоки и ел ), на неоправдано зголемување на 
цените и др. Со непосредни договори и самоуправни 
спогодби помеѓу производителите, трговијата и 
крајните потрошувачи, како и со оданочување, ќе 
се влијае врз намалувањето бројот на посредници 
во прометот на стоки. 

Ќе се обезбеди доследна примена на законите 
и на другите прописи, ќе се поострат санкциите за 
непочитување на законита и на другите прописи, и 
приоритетно ќе се решаваат стопанските престапи 
и прекршоци. Ќе се зајакнат контролните и инс-
пекциските органи и нивната улога и одговорност. 

5) Кредитно-монетарната политика во 1973 го-
дина ќе биде во согласност со политиката на стаби-
лизацијата утврдена со оваа резолуција. Нејзината 
основна задача се состои во создавање услови за 
нормално одвивање на процесот на репродукција, 
како и за остварување на предвидената структура 
на стопанството^ и на динамиката на растежот во 
1973 година. Ќе се зголеми уделот на стопанството 
во паричната маса. 

Селективното влијание на кредитно-монетарната 
политика ќе биде првенствено изразено преку поли-
тиката на пласманот што ја спроведуваат делов-
ните банки, а исто така и преку селективните кре-
дити што ги одобрува Народната банка на Југосла-
вија, народните банки на социјалистичките репуб-
лики и народните банки на социјалистичките ав-
тономни покраини. Со реесконтната политика на 
Народната банка на Југославија, која ќе се утврди, 
до крајот на 1972 година, ќе се поттикнува извозот, 
производството и кредитирањето на залихите на ос-
новни земјоделски производи, како и создавањето на 
неопходно ниво на пазарни резерви преку дирек-
цијата за стоковни резерви. При утврдувањето на 
политиката на реесконтното кредитирање во листа-
та на производите ќе се вклучи и гоењето на до-
биток. 

Народната банка на Југославија ќе пренесе дел 
од примарната емисија врз народните банки на со-
цијалистичките републики и народните банки на 
социјалистичките автономни покраини, а тие во 
1973 година ќе одобруваат кредити за селективни 
намени, првенствено во согласност со целите на 
економската политика и со општествениот план на 
Југославија и со општествените планови на соција-
листичките републики и на социјалистичките ав-
тономни покраини за периодот од 1971 до 1975 го-
дина. Обемот и структурата на кредитирањето на 
населението, во рамките на општата кредитно-мо-
нетарна политика, ќе се усогласат со понудата и 
паричната побарувачка на потрошни добра (текстил, 
обувки и ел.) и на трајни добра во домаќинството. 

Народната банка на Југославија ќе ја пренесе 
половината на уште непренесен!! средства на пош-
тенските штедилници врз социјалистичките репуб-
лики и социјалистичките автономни покраини. 

Социјалистичките републики и социјалистички-
те автономни покраини ќе ги извршат обврските 
преземени од федерацијата по вонбуџетските билан-
си. За ова, по исклучок, може, да се користи и ди-
нарска противвредност на финансиските заеми на 
федерацијата во рамките на кредитно-монетарната 
проекција за 1973 година, а според договорот на со-
цијалистичките републики и социјалистичките ав-
тономни покраини. 

До крајот на март 1973 година Сојузниот извр-
шен совет ќе го преиспита инструментариумот на 
постојната кредитно-монетарна политика и ќе из-
врши соодветни промени со кои овој инструмента-
риум би се направил поефикасен во регулирањето 
на паричната маса во оптек. Ќе се утврди за по-
долг период основица за пресметката на задолжи-
телните резерви на банките. 

Народната банка во 1973 година ќе им плаќа 
камата на деловните банки на средствата издвоени 
во нејзината задолжителна резерва. Височината на 
каматата ќе ја утврди Сојузниот извршен совет на 
предлог од Народната банка на Југославија. 

На подрачјето на системските решенија, до 
крајот на јули 1973 година ќе се изврши натамошна 
доградба на банкарскиот и кредитниот систем, де-
финирање на положбата и на улогата на Народната 
банка на Југославија во остварувањето на кредитно-
-монетарната политика. 

Народната банка на Југославија, во рамките на 
своите надлежности, ќе презема соодветни мерки 
спрема деловните банки што не ја одржуваат лик-
видноста. 

6) Во согласност со уставните амандмани, до 
крајот на април 1973 година ќе се утврди конкретна 
програма на мерки и акции за радикална измена 
на општествено-економскиот статус на банките и на 
другите финансиски институции, на надворешно-
трговските организации и реекспортерите, на орга-
низациите на здружениот труд во трговијата на го-
лемо, како и на организациите во областа на осигу-
рувањето. 

Едновремено во социјалистичките републики, во 
социјалистичките автономни покраини и во општи-
ните ќе се изврши трансформација на општествени-
те фондови во институции на самоуправното стопан-
ство, а станбените претпријатија ќе бидат ставени 
под непосредна контрола на самоуправниот здружен 
труд. 

До крајот на мај 1973 година ќе се донесат про-
писи со кои ќе се обезбеди конечна ликвидација 
на вонбуџетскиот биланс, вклучувајќи го и делот од 
кредитните и резервните фондови на бившите со-
јузни банки. 

Дел од краткорочните кредити ќе се претворат 
во долгорочни кредити за обртни средства на сто-
панството, со тоа што видовите и големините на кре-
дитите што ќе се конвергираат да се утврдат до 15 
февруари 1973 година, 

2. Политиката на доходот, на личните доходи и на 
заедничката потрошувачка 

1) Во согласност со целите на политиката на 
општествено-економскпот развој, во сите основни и 
други организации на здружениот труд, во соција-
листичките републики и во социјалистичките авто-
номни покраини, ќе се оствари политиката на нама-
лување на учеството на расходите односно на 
вкупната потрошувачка во доходот односно во оп-
штествениот производ, и на зголемено издвојување 
за резерви и за пополнување на залихите. 

2) Со оваа резолуција се утврдува општестве-
ниот договор за номинално димензионирање на оп-
штата и заедничката потрошувачка. Буџетската 
потрошувачка во федерацијата ќе се утврди врз 
основа на можностите што произлегуваат од реал-
ниот растеж на- општествениот производ на сето 
стопанство од 5,5с/о и од почитувањето на антиин-
флационата политика и ќе изнесува околу 29.945 
милиони динари. 

Општата и заедничката потрошувачка во соци-
јалистичките републики и во социјалистичките ав-
тономни покраини ќе се утврди врз основа на мож-
ностите што произлегуваат од соодветниот реален 
растеж на општествениот производ на нивното сто-
панство и од почитувањето на антиинфлационата 
политика. Социјалистичките републики и социјалис-
тичките автономни покраини, во рамките на тоа, мо-
жат да го диференцираат растежот на одделни 
видови потрошувачка. 
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Во планирањето на номиналниот растеж на оваа 
потрошувачка се признава најмногу до 50% од 
остварениот пораст на цените на мало во 1972 го-
дина. 

На почетокот на 1973 година ќе се пренесе ^ у с о -
гласеноста на стоковно-паричните текови од прет-
ходната година, а забрзувањето на растежот на 
производството ќе биде постапно, па ќе се спрове-
дува' воздржлива политика на растежот на оваа 
потрошувачка, посебно во првата половина од го-
дината. 

На ниво на федерацијата ќе се оствари меѓуре-
публичко договарање за глобалните рамки на оп-
штата и заедничката потрошувачка што произлегу-
ваат од одредбите на оваа резолуција, а најдоцна до 
крајот на јануари 1973 година, за да можат соција-
листичките републики и социјалистичките авто-
номни покраини да извршат неопходна внатрешна 
диференцијација на нивоата спрема своите специ-
фичности. 

Сите општествено-политички заедници, вклучу-
вајќи ја и федерацијата, ќе пристапат кон би лан-
сирање на своите приходи и расходи, со тоа што при 
урамнотежувањето на буџетите првенствено да се 
обезбедат средства за намирување на порано созда-
дените обврски. 

3) Во сите основни и други организации на здру-
жениот труд во стопанските и неетопанските деј-
ности, во општествено-политичките заедници и-во 
интересните заедници, до крајот на јануари 1973 
година, ќе се донесат програми за штедење, во кои 
поблиску ќе се дефинира обесувањето и одговорно-
ста на органите, на организациите и на поединците 
за намалување на трошоците на работењето и на си-
те непродуктивни издатоци, како и за порационална 
употреба на општествените средства. 

4) Спроведувањето на стабилизацијата на по-
литиката бара од почетокот на 1973 година да се 
применува системот на општествено договарање и 
самоуправно спогодување за распределба на дохо-
дот и за личните доходи и за другите лични при-
мања, вклучувајќи ја и примената на договорените 
санкции во случај на нивното неизвршување. 

Со општествени договори и со самоуправните 
спогодби во социјалистичките републики и во со-
цијалистичките автономни покраини, како и со ме-
ѓурепублички договори и одлуки на основните и 
други организации на здружениот труд за распре-
делба на доходот и на личните доходи од почетокот 
на 1973 година ќе се применуваат договорените кри-
териуми за формирање на личните доходи така што 
односот помеѓу личните доходи и фондовите да се 
промени во корист на фондовите. Ќе се обезбеди 
движење на личните доходи во рамките на опште-
ствено договорената политика за 1973 година. Ќе 
се обезбеди заштита на животниот стандард на 
вработените со ниски лични доходи. Според потре-
бата, ќе се менуваат одделни критериуми и ќе се 
внесуваат нови во самоуправните спогодби, за со 
нивната примена да се обезбеди движење во согла-
сност со предвидената политика. Во почетокот на 
1973 година ќе се изврши усогласување на основните 
критериуми за распределба на доходот и на личните 
доходи во општествените договори на социјалистич-
ките републики и на социјалистичките автономни 
покраини. 

Врз движењето на личните доходи во 1973 го-
дина ќе дејствуваат и мерките преземени заради ре-
шавање на проблемот на неликвидноста и нивното 
привремено ограничување во непроизводствената 
сфера. 

Реалните пензии ќе се зголемат во согласност со 
движењето на личните доходи, а во рамките на 
финансиските можности на соодветните самоуправни 
општествени фондови. 

Заради обезбедување на политиката на расто-
варување на стопанството и ограничување на оп-
штата и заедничката потрошувачка, до почетокот на 
Март 1973 година ќе се преземат и соодветни мерки 
општествено-политичките заедници да ги утврдат 
границите и да ги дефинираат своите приходи од 

доходот на основните и други организации на 
здружениот труд. Ќе се преземат мерки приходите 
на буџетите и фондовите ка општествено-политич-
ките заедници и на интересните заедници да се 
остваруваат само во границите на соодветните ви-
дови на потрошувачка, утврдени со оваа резолу-
ција, односно со резолуциите на социјалистичките 
републики и на социјалистичките автономни по-
краини. 

5) Со 'реализацијата на уставните амандмани, а 
врз основа на општествени договори и самоуправни 
спогодби, решително ќе се напушти буџетскиот на-
чин на финансирањето на општествените дејности, 
така што нивното финансирање и употребата на 
средствата да се врши под поголемо влијание на 
корисниците на услугите на општествените дејности, 
првенствено на непосредните производители. 

Ќе се изградува нов систем на финансирање што 
ке придонесе за органска поврзаност на општестве-
ните дејности (наука, образование, здравство и др.) 
со другите облици на општествениот труд. Ова осо-
бено се однесува на непосредното поврзување на 
образованието со стопанските и други дејности врз 
основа на заедничките интереси, здружување на 
трудот и средствата и долгорочно програмирање на 
потребите од кадри. 

6) Одделни видови на потрошувачката на фон-
довите и на интересните заедници ќе се движат во 
рамките на општествено договорениот обем на сред-
ствата за работа на општествените дејности. Со оп-
штествени договори и со самоуправни спогодби ќе се 
утврдат механизмите за стекнување на доходот во 
општествените дејности врз основа на програмите 
за работа и можностите на општеството. 

Социјалистичките републики и социјалистички-
те автономни покраини ќе водат селективна поли-
тика спрема одделни облици на таа потрошувачка 
и на одредени потесни подрачја. Движењето на 
личните доходи на вработените во општествените 
дејности ќе биде нешто побавно од движењето на 
личните доходи во стопанството. Средствата за ма-
теријалните трошоци и за инвестициите ќе се обез-
бедат со општествени договори и со самоуправни 
спогодби, а во согласност со материјалните можности 
и со приоритетите на развојот на одделни опште-
ствени дејности во социјалистичките републики и 
во социјалистичките автономни покраини. Ќе се во-
ди сметка во рамките на расположивите средства 
да се зачува достигнатото ниво на здравствена за-
штита. 

Во областа на заштитата на борците, на воените 
инвалиди и на семејствата на паднатите борци, и во 
1973 година ќе се спроведува политиката утврдена со 
среднорочииот план и ќе се работи за натамошен 
развој на системот на основните права што се во 
надлежност на федерацијата. Социјалистичките ре-
публики, социјалистичките автономни покраини и 
општините ќе ги унапредуваат другите видови на 
заштита на овие категории население (станови, 
здравствена заштита, материјално обезбедување и др.). 

7) Во областа на потрошувачките кредити ќе се 
спроведува воздржлива и поселективна политика, во 
зависност од карактерот на производството и од 
прометот на одделни видови стоки, како и од купов-
ната сила на одделни категории потрошувачи.^ 

8) Во областа на штедењето и понатаму ќе се 
води политиката на поголемо ангажирање на слобод-
ните средства на населението за изградба на ста-
нови, за заедничка потрошувачка и за вложувања 
во стопански инвестиции. 

9) Ќе се обезбеди поголемо стоковно покритие 
за зголемените додатни средства од странство, пр-
венствено по основот на дознаки на работниците на 
привремена работа во странство. Со распределбата 
на девизната квота за увоз на стоки за лична по-
трошувачка врз социјалистичките републики и со-
цијалистичките автономни покраини, ќе се влијае 
врз поголема рамнотежа на понудата и побарувач-
ката. 

10) Во првото полугодие на 1973 година ќе за-
почне применувањето на новиот даночен систем, кој 
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ќе се темели врз заедничките основи, договорно ут-
врдени од социјалистичките републики и соција-
листичките автономни покраини. Во областа на да-
ночниот систем ќе се постигне неопходен степен 
на единство во формирањето на стапките и основи-
ците за одданочување. Значајно е во оваа област 
да се постигне договор за оптоварување на доходот 
на стопанството на сите придонеси и даноци. Со но-
виот даночен систем ќе се обезбеди постепено нама-
лување на оптоварувањето на личните доходи од 
работниот однос и ќе се постигне поправедно опто-
варување на приходите на граѓаните во правец на 
поголемо оптоварување на повисоките приходи и 
на приходите на населението од имот и труд 
вон од редовниот работен однос. Со даночната по-
литика ќе се дејствува и врз насочувањето на по-
барувачката на населението и врз усогласувањето 
на стоковните и куповните фондови на единствениот 
лазар. Ќе се зголеми одговорноста на надлежните 
органи за навремена наплата на обврските на гра-
ѓаните по сите основи, посебно на даноците. При 
оптоварувањето на личните доходи од работен од-
нос, ќе се води сметка да не се дестимулира ра-
ботата на организаторите, на носителите на произ-
водството и на другите креативни кадри и по тој 
основ да не се намалуваат распоните во личните 
доходи под општествено прифатливите рамки. 

11) Заради обезбедување на средства за намиру-
вање на порано создадените обврски на општестве-
но-политичките заедници спрема стопанството, со-
цијалистичките републики и социјалистичките ав-
тономни покраини можат да утврдат данок на лич-
ните доходи од работен однос (стабилизационен да-
нок) или задолжителен заем за одредени катего-
рии вработени лица, по критериумите што ќе ги 
утврдат овие општествено-политички заедници. За 
таа цел ќе се преземат мерки за соодветно одано-
чување на приходите на другите категории населе-
ние (индивидуални земјоделци, лица што стопани-
суваат со лични "средства на трудот, слободни про-
фесии и др.). Се смета и па зголемувањето на данокот 
на промет за пекол производи, првенствено од по-
висок стандард. 

12) Во сите социјалистички републики, социјали-
стички автономни покраини и општини ќе се изра-
боти, до крајот на февруари 1973 година, конкретна 
програма на социјалната политика на самоуправно-
то општество и ќе се разработат мерките и акциите 
за практична реализација на оваа политика во од-
делни општествени средини. Во сите социјаилетички 
републики и социјалистички автономни покраини 
итно ќе се утврдат критериумите и ќе се оствари 
заеднички договор, кога тоа е неопходно, за тоа кои 
се мерилата па општествено оправданите социјални 
разлики nav сегашниот степен на развитокот. Едно-
времено, на сите нивоа и во сите општествени сре-
дини ќе се преземат ефикасни мерки и акции за 
надминување на социјалните разлики што не се 
засноваат врз труд и енергично ќе се отстрануваат 
причините што би можеле да доведат до раслоју-
вање на општеството по оваа основа. 

Побрзо ќе се надминуваат ^еднаквостите во 
условите за школување и оспособување за живот на 
децата и младината, што настануваат поради раз-
личната имотна состојба на родителите. При тоа, во 
рамките на материјалните можности, под ос ледно ќе 
се применува принципот на социјалистичката соли-
дарност во областа на детската заштита и на про-
ширувањето на мрежата на претшколски установи. 

Ќе се вложат посебни материјални напори за 
поголем опфат на децата со осумгодишно школу-
вање и со школување за работнички занимања. 

13) Во рамките на договорите на социјалистич-
ките републики и на социјалистичките автономни 
покраини за заедничките основи на даночниот си-
стем и на даночната политика за 1973 година, ќе се 
донесат прописи и одредени мерки, при што посебно 
внимание ќе се посвети на отстранувањето на при-
чините што можат да доведат до неоправдани со-
цијални разлики. Ќе се донесат закони за оданочу-
вање на сите облици приходи од рента, ќе се елими-

нира присвојувањето на рентата и ќе се оневозможи 
збогатување со продажба на земја, згради и друг 
имот. Ќе бидат преиспитани принципите и прак-
тиката во врска со височината на надоместокот за 
експроприран имот. Врз основа на уставните аман-
дмани ќе се постигне договор на социјалистичките 
републики и на социјалистичките автономни пок-
раини за условите за вршење на лична работа со 
средства на трудот во сопственост на граѓани. 
Енергично ќе се спречуваат можностите за стекну-
вање на доход без работа, присвојувањето на оп-
штествен имот и други незаконити и ^ с о ц и ј а л и -
стички појави во работењето на претпријатијата 
основани од група граѓани и секоја можност за збо-
гатување по пат на стекнување на приход без рабо-
та. Сојузниот извршен совет до крајот на јуни 1973 
година ќе обезбеди детаљна информација за досе-
гашното работење на претпријатијата на групи гра-
ѓани. Ќе се донесат прописи за оданочување на 
прекумерните заработувачки и енергично ќе се 
оневозможат појавите на корупција, мито и слични 
облици на присвојување на добра и доход. За таа 
цел, социјалистичките републики и социјалистички-
те автономни покраини ќе го заострат спроведу-
вањето на даночната политика. Даночните, инспек-
циските и другите органи ќе се оспособат за дослед-
на примена на законите и прописите на државните 
органи, при едновремено формирање и оспособување 
на органите на самоуправната работничка контрола 
во организациите на здружениот труд. 

3. Инвестициона потрошувачка 
1) Основната задача на инвестиционата полити-

ка во 1973 година се состои првенствено во јакнење-
то на општествената активност, со цел врз само-
управна основа поефикасно и побрзо да се решаваат 
проблемите од обемот и структурата на развојот, 
утведени со Општествениот план на Југославија за 
периодот од 1971 до 1975 година. 

2) Организациите на здружениот труд, соција-
листичките републики, социјалистичките автономни 
покраини и општините ќе ги усогласат своите раз-
војни програми со расположивите средства и со ма-
теријалните можности и ќе остварат соодветна кон-
центрација на средствата заради промена на трен-
довите во структурата на стопанските инвестиции. 

Неопходно е во прзото полугодие на 1973 годи-
на да се постигнат и применуваат општествените 
договори и самоуправните спогодби помеѓу органи-
зациите на здружениот труд, социјалистичките ре-
публики и социјалистичките автономни покраини за 
изградба на нови капацитети на електроенергијата 
и на транспортни системи (далноводи, нафтоводи и 
гасоводи). 

3) Расположивите средства приоритетно ќе се 
користат за намирување на втасаните обврски. 
Ќе се оневозможи инвестициона изградба без обез-
бедени финансиски средства и користење на крат-
корочни кредити за инвестиции во основни сред-
ства. 

4) Народната банка на Југославија во почетокот 
на 1973 година ќе ги пропише условите под кои де-
ловните банки можат да даваат гаранции за инве-
стиции во Југославија. 

5) Ќе се утврди минимално сопствено учество 
на инвеститорите како услов за одобрување на ин-
вестициони кредити за основни средства, освен за 
претпријатијата во изградба. 

6) Деловните банки од средствата за свое рабо-
тење не ќе можат да одобруваат кредити за изград-
ба на објекти на стопанската и нестопанската ин-
фраструктура, ако за таквите објекти инвеститори 
или ^инвеститори се општествено-политички заед-
ници односно други корисници на општествени 
средства вон од стопанството. 

7) Општествено-политичките заедници ќе ги из-
вршат своите инвестициони обврски со средствата 
собрани со редовните инструменти (ануитети по 
вонбуџетската биланси на социјалистичките репуб-
лики и на социјалистичките автономии покраини, 
камати па кредитните фондови на банките, дел од 
штедните влогови кај деловните банки и поштен-
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ската штедилница и др.), со ангажирање на буџет-
. ските вишоци, со странски кредити и со други сред-

ства. Финансиски непокриен^! инвестиции ќе бидат 
запрени. 

8) Со општествени договори ќе се оневозможи 
> натамошно зголемување на стапките на задолжите-

} лен придонес за зафаќање на средства на стопан-
| ството за нестопански инвестиции или тие стапки 
; ќе се намалат. 

9) Ке се продолжи важноста на Законот за по-
лагање депозит при инвестициони вложувања во 
нови нестопанеки и непроизводни инвестиции до 

! крајот на 1973 година, со тоа што социјалистичките 
републики и социјалистичките автономни покраини 
да можат да пропишат ослободување од обврската 
за полагање депозит или промена на стапката на де-
позитот за одредени нестопански и ^производни 
инвестиции. 

10) За решавање на некои структурни проблеми 
од развојот можат да се користат, во поголема мера, 
заеми од . населението и од стопанството. Поак-
тивна политика на јавни заеми ќе се врши со по-
годна комбинација на покуси рокови и порационал-
на каматна стапка. Општествено-политичките заед-
ници, со својата политика на даночни олеснувања, 
можат да го стимулираат купувањето на обврзници 
и со подолги рокови. Организациите на здружениот 
труд и општествено-политичките заедници треба да 
осигурат поголемо користење на додатни инвести-
циони средства од странство, а особено на средства 
што се насочени кои решавање на структурните 
проблеми на развојот. 

Увозот на опрема за дејностите и намените што 
според Општествениот план на Југославија за пе-
риодот од 1971 до 1975 година имаат приоритет во 
развојот, ќе се ослободи од депозити и од полагање 
гарантен депозит, а по претходно постигнат договор 
на социјалистичките републики и социјалистичките 
автономни покраини и по меѓусебно усогласување на 
развојните програми на соодветните организации на 
здружениот труд. 

Исто така, ќе се ослободи од полагање депозит 
за финанските кредити ангажирани во странство за 
намените од предниот став. Рамките на задолжува-
њето за овие цели ќе ги утврди Сојузниот извршен 
совет на предлог од Сојузниот завод за општестве-
но планирање и од Народната банка на Југославија, 

f 11) Ќе се спроведува редовна наплата на втаса-
ните ануитета и ќе се спречи создавање нови инве-
стициони обврски пред да се исплатат встасаните 
ануитета. 

\ 12) Сите банки, во почетокот на 1973 година, ќе 
ги преиспитаат програмите за сопствено учество во 
финансирањето на инвестициите, со тоа што распо-
ложивите средства првенствено да ги ангажираат 
за намирување на веќе создадените обврски по ин-
вестициите во тек. 

13) Социјалистичките републики и социјалис-
тичките автономни покраини договорно ќе ја раз-
гледаат можноста за насочување на средствата за 
инвестиции за намените што имаат приоритет во 
развојната политика. Социјалистичките републики 
и социјалистичките автономни покраини ќе остварат 
договор средствата за овие намени да се обезбедат, 
покрај другото, и со воведување на депозити за од-
редени стопански инвестиции, и тоа кога се во пра-
шање инвестиции во дејностите што немаат приори-
тет во развојот на социјалистичките републики и 
на социјалистичките автономни покраини. 

14) Организациите на здружениот труд и оп-
штествено-политичките заедници ќе преземат мерки 
да се оствари предвидениот обем на станбена изград-
ба, а посебно на изградбата на станови, како и пое-
фикасното решавање на станбените проблеми на ра-
ботниците од непосредното производство со ниски 
лични доходи. 

15) Во 1973 година интензивно ќе се работи на 
доградбата и примената на системиот на прошире-
ната репродукција. Носител на проширената реп-
родукција треба да стане здружениот труд. Основни 
носители на инвестициони одлуки треба да бидат ра-

ботниците во основните оргнизации на здружениот 
труд. Во овој домен ќе се дефинира улогата на фе-
дерацијата, на социјалистичките републики, на со-
цијалистичките автономни покраини и на општи-
ните. 

4. Економските односи со странство 
1) Во 1973 година ќе се задржат и усовршат сти-

мулативиите мерки што беа во сила во текот на 
1972 година за зголемевање на извозот на стоки, на 
^стоковните услуги и на паричките дознаки од 
странство. 

2) Ќе се забрза натамошното разработување и 
на самиот почеток на 1973 година ќе се донесат 
прописи за спроведување на девизниот и надворе-
шно трговскиот систем. Ќе се пристапи кон реали-
зација на законските одредби да се формираат и 
постојани девизни резерви. 

3) Кредитно-монетарната политика со своето се-
лективно дејство и понатаму ќе дејствува стимула-
тивно врз зголемувањето Pia извозот. Ќе се продо-
лжи со мерките за кредитирање на извозот на опре-
ма, на бродови и на изведување инвестициони ра-
боти во странство. Извозот на опрема, на бродови и 
изведувањето на инвестициони работи во странство 
и понатаму ќе се поттикнуваат преку Фондот на 
здруженото стопанство за кредитирање на извозот 
при соодветна кредитно-монетарна политика а изво-
зот на земјоделските производи — преку фондовите 
на здружените производители. 

4) До крајот на мај 1973 година, врз основа на 
договорената програма, ќе се донесат мерки за на-
тамошна либерализација на увозот на стоки со 
која, покрај репродукциониот материјал, треба да се 
опфатат и стоките за широка потрошувачка и опре-
мата, а во согласност со развојната политика и со 
политиката на цените во наредната година, како 
и за либерализација на нестоковните трансакции. 

5) Во почетокот на 1973 година ќе се спроведат 
одредени корекции во одделни режими на регули-
раниот увоз (РК, ДК и дозволи). Увозот на стоки 
што се наоѓаат на регулираните режими ќе се од-
вива во рамките на потребите утврдени во мате-
ријалните биланси, што треба да овозможат снаб-
деност на стопанството од увоз на предвидената 
стапка на растежот, како и во рамките на пропор-
цијата на платниот биланс за 1973 година. 

6) До крајот на март 1973 година, ќе се донесат 
одлуки за олесненија во користењето на девизниот 
дел на амортизацијата и за намалување на царин-
ското оптоварување при увозот на специфична оп-
рема што не се произведува во земјата — за деј-
ностите со чиј развој се решаваат структурните 
проблеми утврдени во Општествениот план на Југо-
славија за периодот од 1971 до 1975 година. 

7) Во 1973 година ќе се продолжи со натамош-
но усогласување на заштитната политика, во прв 
ред на царинската заштита, врз веќе усвоените 
принципи. 

Во механизмот на враќање на царината при из-
возот ќе се извршат, во почетокот на 1973 година, 
евентуални корекции на стапките по одделни гру-
пации на стопанството, заради попотполна поддршка 
на извозот, и при соодветна заштита на домашното 
производство. 

8) Долгорочната производствена кооперација ќе 
се регулира така што да овозможи попотполно и 
поадекватно поврзување со странските партнери во 
производствената кооперација и во поделбата на 
програмите на производството во рамките на иста 
група производи, и ќе се обезбеди попотполна кон-
трола на остварувањето на договорите за коопера-
ција. 

9) Во првата половина на 1973 година ке се 
донесат адекватни мерки за јакнење на економските 
односи со земјите во развој, насочени кон зголему-
вање на размената, кон поттикнување на индустри-
ската кооперација, кон деловно-техничката сора-
ботка, заедничките вложувања и др. 

10) Ќе се конституира, во првата половина на 
1973 година, меѓу банкарски девизен пазар и ќе се 
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води политика на стабилен реален курс. Народната 
банка на Југославија ќе обезбеди непречена цирку-
лација на девизните средства и ќе ја покрива леги-
тимната девизна побарувачка на стопанството. Ќе 
се настојува курсевите на валутите на домашниот 
девизен пазар во основа да бидат во согласност со 
движењата на курсевите на странските пазари и 
берзи, со преземање соодветни мерки да се оствари 
тоа. 

11) Ќе се води политика на преструктуирање на 
долговите спрема странство, со склучување на нови 
кредити под поповолни услови, и со подобар регио-
нален распоред на задолжувањата. Со меѓурепуб-
лички договор, меѓудржавните инвестиции креди-
ти ќе бидат употребени првенствено за развој на 
дејностите за кои е утврден приоритет во Оп-
штествениот план на Југославија за периодот од 
1971 до 1975 година. ; 

Во рамките на посебната програма ќе се пре-
земат мерки кои треба да обезбедат обемот на но-
вото задолжување да биде во согласност со плат-
ните способности на земјата и, со доследна примена 
на прописите, да можат да се задолжуваат во стран-
ство само оние организации на здружениот труд и 
заедници што располагаат со динарски и девизни 
средства за отплата на странските кредити. Заради 
подоследна реализација на овој принцип, постој-
ните прописи, по потреба, ќе бидат изменети и до-
полнети. Во 1973 година порационално ќе се оствари 
регионален грански распоред, поповолна структура 
на кредитите, поповолни услови за задолжување и 
организиран настап на странскиот пазар со капи-
тал за користење на инвестициони и финансиски 
кредити и за купување на стоки на кредит во 
странство. 

12) Со под ос ледна примена на постојните и но-
вите закони и другите прописи, што ќе се донесат 
во првата половина на 1973 година, ќе се преземаат 
енергични мерки за отстранување на недостатоците 
во работењето на домашните работни организации 
во странство заради нивно подобро организирање, 
за елиминирање на меѓусебната нелојална конку-
ренција, на приватизацијата на општествени сред-
ства и на разни деформации и злоупотреби. Во 1973 
година ќе се донесат општествен договор и самоуп-
равна спогодба за решавање на отворените праша-
ња и проблемите во овој сектор, за подробување на 
кадровскист состав на овие претпријатија и за итно 
усовршување на системот на општествената евиден-
ција на сите општествени средства со кои се работи 
во странство. Работењето на работните организации 
во странство ќе се стави под непосредна контрола 
на работните колективи и на производителите, и ќе 
се оневозможи - појава на незаконито користење 
на девизни средства. 
5. Вработеност и идентификација на стопанисува-

њето 
Покрај веќе усвоените мерки, како и покрај 

оние што треба да се донесат до крајот на 1972 го-
дина (регулирање на некои прашања од областа 
на надворешните миграции, донесување на репуб-
лички и покраински закони и други прописи за 
организацијата и финансирањето на вработувањето, 
на прописи за отстапување и прибавување на права 
на индустриска сопственост во странство и ел.), во 
1973 година ќе се преземат следните мерки: 

1) Во социјалистичките републики, во социјали-
стичките автономни покраини и во основните и 
други организации на здружениот труд ќе се обез-
бедат услови за побрзо вработување на школувани 
лица. За таа цел подоследно ќе се реализираат за-
конските и самоуправните норми за прием на ппи-
правници и енергично ќе се сузбиваат отпорите, 
искривувањата и злоупотребите во примената на 
донесените поописи. Ќе се преземат мерки за ппием 
на поголем број приправници, а, по потреба, ќе се 
подобрат и важечките прописи од оваа област. 

Организациите на здружениот труд ќе водат 
политика на подобрување на структурата на кад-
рите во согласност со потребите на својот развој, 

при остварување на социјалната политика утврдена 
со општествени договори и самоуправни спогодби. 

Во областа на кадровската политика пореши-
телно ќе се сузбиваат сите појави на монополизам и 
приватизација, и ќе се изградуваат такви односи 
и таква практика што обезбедуваат рамноправен 
старт и конкуренција на способностите, како во 
однос pja новите и испразнетите, така и во однос 
на постој мите работни места во стопанските и не-
стопанските општествени дејности. 

2) Во согласност со уставните одредби за лич-
ниот труд и за средствата на трудот во сопственост 
на граѓаните, ќе се усогласува политиката на одано-
чувањето и ќе се отстрануваат деформациите на 
овој сектор на стопанисувањето. Ќе се усовршат 
прописите со цел да се создадат услови за приб-
лижно иста материјална и социјална положба на 
работниците во приватниот и во општествениот 
сектор. 

3) Ќе се интензивира општествената активност 
за јакнење на солидарноста и за решавање на пра-
шањата за преквалификација и вработување на 
работниците од работните организации што преста-
нуваат со работа. Оваа активност ќе се спроведува, 
по потреба, со формирање на фондови на солидар-
носта во општините, во социјалистичките автоном-
ни покраини и во социјалистичките републики. 

4) За да се доведе процесот на просторната 
подвижност на работниците во согласност со раз-
војот на стопанството во размери на целата земја, 
неопходно е врз основа на самоуправните спогодби 
и општествените договори да се обезбедат средства 
за давање помош на работниците во периодот на 
приспособувањето кон новите животни и работни 
услови, како и да се подобри системот на инфор-
мирањето за потребите од нови работници. 

5) Со прописи ќе се осигури разликите помеѓу 
остварениот просечен курс при продажбата и офи-
цијалниот паритет за девизите откупени од работ-
ниците вработени во странство и иселеничките доз-
наки да им припаѓаат на социј алистичките репуб-
лики и на социјалистичките автономни покраини. 

Со донесување на прописи за вработувањето на 
југословенски граѓани во странство и со нивното 
спроведување во живот, овој облик на вработување 
ќе се усогласи, во оптимална мера, со интересите и 
потребите на југословенското стопанство. 

6) Ќе се продолжи со поголемо користење на 
постојните и со изнаоѓање на нови можности југо-
словенските работници, привремено вработени во 
странство, што повеќе да вложуваат свои девизни 
заштеди кај нашите банки, како и во развојот на 
домашните работни организации, со што, покрај 
другото, ќе се создаваат услови за нивно вработу-
вање по враќањето во земјата. 

7) Ќе се усовршат прописите за југословен-
ските стандарди, за техничките мерки и за квали-
тетот на производите што ќе придонесат за уни-
фикација на технологијата, за подобрување на ква-
литетот на производите и услугите и за заштита на 
купувачите односно на корисниците на услугите, 
по пат на гарантен лист, атест, цертификат, знак на 
квалитетот, стандард и др. Со промените во овој 
правец ќе се придонесе за продолжување на акци-
јата на Годината на квалитетот и ЕО 1973 година. 

Ќе се преземат мерки за натамошно интензиви-
рање на интеграционите процеси и за општестпсчо-
-економска консолидација на големите системи врз 
основите на уставните амандмани. 

За унапредување на сообраќајот треба да се 
забрза процесот на воведување интегрален тран-
спорт — по пат на палети, контејнери и други совре-
мени стандардизирани средства — заради забрзу-
вање и рационализација на транспортот. 

8) Со даночни и други ол осиони ја ќе се сти-
мулира изводјувањето на поголеми средства за раз-
вој на научноистражувачката работа, како и за 
поттикнување на креативно^ творештво во стопан-
ските организации на здружениот труд, во соодветни 
институти, на универзитетите и ел. 
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в . Политика на побрзиот развој на стопански недо-
волно развиените подрачја 

1) Управниот одбор на Фондот на федерацијата 
за кредитирање на побрзиот развој на стопански 
недоволно развиените социјалистички републики и 
Социјалистичка Автономна Покраина Косово ќе ја 
утврди, на почетокот на годината, во договор со 
социјалистичките републики и со социјалистичките 
автономни покраини, височината на аконтацијата на 
задолжителниот заем за 1973 година. 

2) Социјалистичките републики и социјалистич-
ките автономни покраини ќе обезбедат рамномерен 
прилив (месечни аконтации) на средства за кредити-
рање на побрзиот развој на стопански недоволно 
развиените подрачја. Ако предвидената динамика 
на приливот на средствата во Фондот не се оствару-
ва, социјалистичките републики и социјалистичките 
автономни покраини ќе интервенираат со средства 
од своите буџети, фондови и од други извори. 

3) Во буџетот на федерација ќе се обезбедат по-
требните средства за финансирање на општестве-
ните служби во стопански недоволно развиените 
социјалистички републики и во Социјалистичка Ав-
тономна Покраина Косово; за потребите на пен-
зиското и инвалидското осигурување во СР Црна 
Гора; за спроведувањето на системот на задолжи-
телни видови на здравствена заштита; за извршу-
вање на порано преземените а неизвршени законски 
обврски за инвестиции и за намирување на обврски-
те на федерацијата спрема фондот, спрема конеч-
ната пресметка за 1970 година. 

4) Заради јакнење на материјалната основа на 
општествените дејности на Социјалистичка Авто-
номна Покраина КОСОЕО, федерацијата во 1 9 7 3 го-
дина ќе обезбеди 100 милиони динари наменски 
средства за инвестиции во областа на образованието 
и здравството. 

5) За финансирање на развојот на недоволно 
развиените подрачја, врз основа на средствата на 
Фондот ќе се обезбедат посебни дивизии средства. 

6) За покритие на пречекорувањата на трошо-
ците на изградбата на пругата Белград—Бар на тери-
торијата на СР Црна Гора, во 1973 година на СР 
Црна Гора ќе и се обезбеди кредит ка ј Народната 
банка на Југославија во износ од 130 милиони ди-
нари во рамките на проекцијата на кредитно-моне-
тарната политика. 

7) Ќе се обезбеди учество на Социјалистичка 
Автономна Покраина Косово во средствата на при-
марната емисија на кредити и во динарски сред-
ства од финансиските странски кредити, од нај-
малку^З°/о, кога ќе бидат тие средства распределу-
вани на социјалистичките републики и на соција-
листичките автономни покраини. 

8) Ќе се постигне меѓурепублички договор за 
соодветниот приоритет на недоволно развиените 
подрачја во користењето на кредитите од Меѓуна-
родната банка за обнова и развој во периодот од 
1971 до 1975 година. 

9) Федерацијата во 1973 година ќе и обезбеди 
на Социјалистичка Автономна Покраина Косово од-
реден износ на девизи за користење на инженеринг 
на странски фирми (изработка на техничко-техно-
лошка документација и пренесување искуства за 
постојните и нови претпријатија). 

10) Редовните обврски на Социјалистичка Авто-
номна Покраина Косово во 1973 година, врз основа 
на придонесите за буџетот на федерацијата, што 
произлегуваат од заеднички усогласените крите-
риуми, ќе се намалат за соодветен дел, според ди-
намиката што заеднички ќе се утврди. На Соци-
јалистичка Автономна Покраина Косово тие сред-
ства ќе ft служат како додатен извор за реализа-
ција на политиката на побрзиот развој. 

11) Во согласност со препораката од Сојузната 
скупштина на организациите на здружениот труд 
од социјалистичките републики и од Социјалистич-
ката Автономна Покраина Војводина да се анга-
жираат на изградбата на стопански капацитети на 
територијата на Социјалистичка Автономна Пок-

раина Косово, во 1973 година се очекува нивна со-
одветна активност. * 

12) Во текот на 1973 година ќе се оценат ефек-
тите на посебните мерки за побрз развој на Соци-
јалистичка Автономна Покраина Косово, предвидени 
со Општествениот план на Југославија за периодот 
од 1971 до 1975 година. 

I V . З А В Р Ш Н И О Д Р Е Д Б И 

Оваа резолуција се донесува врз основа на оп-
• штествените договори на социјалистичките републи-

ки и на социјалистичките автономни покраини за 
политиката на општествено-економскиот развој на 
Југославија во 1973 година, која е од интерес за 
цела Југославија, за сите нејзини делови, како и за 
сите организации и граѓани. Поради тоа таа прет-
ставува обврска не само на сојузните, републичките 
и покраинските органи и организации, туку и на 
органите во општините, на организациите на здру-
жениот труд и на нивните асоцијации, како и на 
сите работни луѓе и граѓани, да ги усогласат своите 
активности и обносување со заеднички утврдените 
интереси и политика. 

Извршувањето на целите, задачите како и на 
целокупната политика утврдена со оваа резолуција, 
бара радикална промена на обносувањето на сите 
носители на стопанската активност и .јакнење на 
одговорноста за остварување на заеднички утвр-
дените цели. При тоа, посебна одговордост имаат ре-
т к и т е на федерацијата, ца социјалистичките ре-
публики и на социјалистичките автономни покраи-
ни. Организациите на здружениот труд и сите дру-
ги носители на реализацијата на оваа политика 
треба максимално да ги мобилизираат сите внат-
решни сили, да ја зголемат ориентацијата кон про-
дуктивноста на трудот, ефикасноста на работењето 
и јакнењето на акумулативноста, зашто од тоа, во 
прв ред, зависи целиот тек на нашите натамошни 
движења. 

Сите носители на општествената и стопанската 
активност, на сите нивоа и по сите општествени 
структури, се должни според своите уставни и за-
конски овластувања да донесат акциони програми 
и својата ^активност да ја насочат кон остварување 
на заеднички договорените основни цели и задачи 
утврдени со оваа резолуција. 

Сојузна скупштина 
АС бр. 712 

29 декември 1972 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровић е. р. 

Претседател Претседател 
на Стопанскиот собор, на Соборот на народите, 

д-р Васил Гривчев, е. р. Мика Шпиљак, е. р. 

745. 

Врз основа на Уставниот амандман IX точка 1 
став 3, во врска со точка 58 став 1 на Законот за 
девизно работење, Сојузната скупштина, на седни-
цата на Соборот на народите од 28 декември 1972 
година и на седницата на Општествено-политичкиот 
собор од 28 декември 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ИЗНОС НА 
ДЕВИЗИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА, 
РЕПУБЛИКИТЕ И АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ 

ЗА 1973 ГОДИНА 
1. За потребите на федерацијата, републиките и 

автономните покраини во 1973 година се утврдува, 
согласно со Законот за ^девизно работење, вкупниот 
износ на девизи од 3.763,900.000 динари. 
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2. Од износот на девизите од точка 1 на оваа 
одлука за потребите на федерацијата се одредува 
вкупен износ од 2.873,300.000 динари, а за потребите 
на републиките и автономните покраини — вкупен 
износ од 885,600.000 динари, од што на: 

Динари 
Социјалистичка Република Босна и Хер-

цеговина 95,000.000 
Социјалистичка Република Црна Гора 25,000.000 
Социјалистичка Република Хрватска 282,600.000 
Социјалистичка Република Македонија 51,000.000 
Социјалистичка Република Словенија 140,000.000 
Социјалистичка Република Србија, без 

автономните покраини 196,000.000 
Социјалистичка Автономна Покраина 

Војводина 75,000.000 
Социјалистичка Автономна Покраина 

Косово 21,000.000 
3. Односот на користењето помеѓу девизите што 

се од значење за одржување на ликвидноста во ме-
ѓународните плаќања и другите девизи го утврдува: 
за средствата за потребите на федерацијата — Со-
јузниот извршен совет, а за средствата за потре-
бите на републиките и автономните покраини — 
надлежните републички односно покраински ор-
гани, со тоа што износите на девизите од точка 2 
на оваа одлука да не можат да преминат 75% во 
девизи кои се од значење за одржување на ликвид-
носта во меѓународните плаќања. 

4. Со девизите од точка 1 на оваа одлука можат 
да се вршат плаќања до 31 декември 1973 година. 

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

Сојузна скупштина 
АС бр. 759 

29 декември 1972 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровић е. р. 

Претседател Претседател 
на Општествено-поли- на Соборот на 

тичкиот собор, народите, 
Радомир Коматина, е. р. Мика Шпиљак, е. р. 

746. 

Врз основа на Уставниот амандман IX точка. 1 
став 3 алинеја 4, во врска со Уставниот амандман 
XXXVIII точка 1 став 2, со член 10 став 2 од Зако-
нот за Сојузниот извршен совет, Сојузната скуп-
штина, на предлог од претседателот на Сојузниот 
извршен совет и врз основа на мислењето на Коми-
сијата за избор и именувања, на седницата на Со-
борот на народите од 28 декември 1972 година и на 
седницата на Општествено-политичкиот собор од 
28 декември 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ЗА 

ПАЗАРОТ И ЦЕНИТЕ 

За сојузен секретар за пазарот и цените се име-
нува Никола Стојановиќ, член на Сојузниот извр-
шен совет. 

Сојузна скупштина 
АС бр. 762 

29 декември 1972 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровић, е. р. 

Претседател Претседател 
на Општествено-политич- на Соборот 

киот собор, на народите, 
Радомир Коматина, е. р. Мика Шпиљак, е џ 

747. 

Врз основа на член 174 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и на 
Уставниот амандман IX точка 1 став 2, а во врска 
со глава V став 2 од Резолуцијата за квалитетот 
на производите и услугите и за прогласување на 
1972 година за Година на квалитетот во Југославија, 
Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на 
народите од 28 декември 1972 година и на седницата 
на Стопанскиот собор од 28 декември 1972 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ 

СОВЕТ НА ГОДИНАТА НА КВАЛИТЕТОТ 

1. Во Одлуката за формирање Совет на Годи-
ната на квалитетот („Службен лист на СФРЈ", бр. 
13/72) точка 3 се менува и гласи: 

„3. Средствата за работата на Советот во 1972 
година се обезбедуваат во рамките на средствата 
доделени на Југословенскиот сојуз на организа-
циите за унапредување на квалитетот и сигурноста 
на производите и во Буџетот на федерацијата за 
1972 година, а средствата за работата во 1973 година 
— во Буџетот на федерацијата за 1973 година.'* 

2. Точка 4 се менува и гласи: 
„4, Советот до крајот на 4973 година на Сојуз-

ната скупштина ќе и поднесе извештај за својата 
работа. Кога ќе го разгледа извештајот, Сојузната 
скупштина ќе одлучи за понатамошната работа на 
Советот." 

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

Сојузна скупштина 

АС бр. 745 
29 декеглври 1972 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровић, е. р. 

Претседател Претседател 
на Стопанскиот собор, на Соборот на народите, 
д-р Васил Гривчев, е. р. Мика Шпиљак, е. р. 

748. 

Врз основа на член 60 од Законот за девизно 
работење („Слулѕбен лист па СФРЈ", бр. 36/72), Со-
ју ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕНИ 
ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1973 ГО-

ДИНА 

1. Девизите за потребите на федерацијата во 
1973 година, утврдени во износ од 2.878,300.000 ди-
нари со Одлуката за утврдување на вкупниот износ 
на девизите за потребите на федерацијата, репуб-
ликите и автономните покраини за 1973 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 71/72), можат да се 
користат за нестоковни и стоковни плаќања на со-
јузните органи, на одредени органи на општестве-
ните организации што својата дејност ја вршат на 
територијата на цела Југославија, на установи и на 
граѓански правни лица, како и за намирување на 
други потреби на федерацијата, и тоа: 
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647.421.200 динари 
1) за нестоковни плаќања — до 

износот од 
2) за стоковни плаќања — до 

износот од 2.046,649.200 динари. 
Од вкупниот износ на девизите од став 1 на оваа 

точка се издвојува износ од 184,229.600 динари за 
намирување на непредвидени и недоволно предви-
дени расходи на федерацијата (средства на резер-
вата). 

Се овластува сојузниот секретар за финансии 
по барањата на надлежните наредбодавци да одоб-
рува средства од резервата од став 2 на оваа точка, 
кои во секој поединечен случај да не преминуваат 
износ од 100.000 динари. 

2. Со Распоредот на девизите за 1973 година, кој 
е отпечатен кон оваа одлука и е нејзин составен 
дел, се утврдуваат, во границите на износите од 
точка 1 став 1 па оваа одлука, највисоките износи 
на девизи за одделни корисници. 

3. Од вкупниот износ на девизите од точка 1 на 
оваа одлука можат да се користат 57% во девизи 
што сс од значење за одржување на ликвидноста во 
меѓународните плаќања, а 43% во други девизи. 

Се овластува сојузниот секретар за финансии 
да може да им одобрува на одделни корисници ко-
ристење девизи во поголеми односно помали про-
центи од процентите утврдени во став 1 на оваа 
точка, со тоа што вкупниот износ на девизите да 
не може да надмине 57% во девизи што се од зна-
чење за одржување на ликвидноста во меѓународ-
ните плаќања и 43% во други девизи. 

4. Се овластува сојузниот секретар за финансии 
да го распореди износот па девизите од редниот 
број 64 на Распоредот на девизите за 1973 година 
врз одделни корисници. 

5. Заради рамномерно користење на девизите од 
точка 1 на оваа одлука Сојузниот секретаријат за 
финансии, во согласност со потребите на корисни-
ците и со насоките на Сојузниот извршен совет, ја 
утврдува динамиката на користењето на девизите за 
секое тримесечје. 

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во .»Службен лист па 
СФРЈ". 

P. п. бр. 237 
26 декември 1972 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

РАСПОРЕД НА ДЕВИЗИТЕ ЗА 1373 ГОДИНА 

Реден 
број 

Корисник Изразено во динари 

1 Претседателство на Со-
цијалистичка Федератив-
на Република Југославија 
•— нестоковци плаќања 
— стоковни плаќања 

2 Сојузна скупштина 
— нестоковни плаќања 
— стоковни плаќања 

3 Секретаријат за законо-
давство на Сојузната 
скупштина 
— нестоковни плаќања 

4 Совет на федерацијата 
— нестоковни плаќања 

5 Кабинет па Претседате-
лот на Републиката 
— нестоковни плаќања 
— стоковни плаќања 

2.175.000 
100 000 2,275.000 

1,782.000 
405 000 2Д 37.000 

703.000 
268.000 

10 ООО 

80.000 

971.000 

6 Сојузен извршен совет 
— нестоковни плаќања 
— стоковни плаќања 

7 Служба на Сојузниот из-
вршен совет за мобили-
зациски работи 
— стоковни плаќања 

В Служба за обезбедување 
во зградите на сојузните 
органи 
— нестоковни плаќања 
— стоковни плаќања 

9 Уставен суд на Југосла-
вија 
— нестоковпи плаќања 

10 Врховен суд на Југосла-
вија 
— нестоковпи плаќања 

11 Сојузно јавно обвини-
телство 
— нестоковни плаќања 

12 Сојузно јавно правобра-
нителство 
—"нестоковни плаќања 

13 Сојузен секретаријат за 
надворешни работи 
— нестоковни плаќања 
— стоковни плаќања 

5,783.000 
10,747.000 

10.000 
929.000 

16,530.000 

1,000.000 

939.000 

60.000 

10.000 

10.000 

43.000 

392,145.000 
3,760.000 395,905.000 

14 Сојузен секретаријат за 
народна одбрана 
— нестоковни плаќања 34,000.000 
— стоковни плаќања 1.817,000.000 1.851,000.000 

15 Сојузен секретаријат за 
внатрешни работи 
— нестоковни плаќања 
•— стоковни плаќања 

16 Сојузен совет за безбед-
ност на сообраќајот 
— нестоковни плаќања 

17 Сојузен секретаријат за 
стопанство v 
— нестоковни плаќања 

18 Сојузен пазарен инспек-
торат 
— нестоковни плаќања 

19 Сојузен секретаријат за 
земјоделство 
— нестоковни плаќања 
— стоковни плаќања 

20 Сојузен секретаријат за 
финансии 
-— пестоковни плаќања 

21 Сојузен девизен инспек-
торат 
— исстоковни плаќања 

22 Сојузен секретаријат за 
надворешна трговија 
— нестоковпи плаќања 

23 Сојузен секретаријат за 
труд и социјална по-
литика 
— нестоковни плаќања 
— стоковни плаќања 

24 Сојузен секретаријат за 
сообраќај и врски 
— нестоковни плаќања 

25 СОЈУ зна управа за цивил-
на воздушна пловидба 
— нестоковни плаќања 
— стоковни плаќања 

5,551.000 
41,621.000 47,172.000 

20.000 

745.000 

50.000 

1.475.000 
1,000.000 2,475.000 

13,650.000 

170.000 

1,600.000 

5,316.000 
85.000 5,401.000 

1,540.000 
53,381.000 

1,460.000 

54,921.000 
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26 Сојузна управа за радио-
врски 
— нестоковни плаќања 52.000 
— стоковни плаќања 1,372.000 1,424.000 

27 Сојузен секретаријат за 
правосудни и општи . 
управни работи 
— нестоковни плаќања 192.000 

28 Сојузна управа за царини 
— нестоковни плаќања 931.000 
— стоковни плаќања 8,000.000 8,931.000 

29 Сојузна геодетска управа 
— нестоковни плаќања 23.000 

30 Сојузен завод за опште-
ствено планирање ^ 
— нестоковни плаќања 160.000 

31 Сојузен завод за цени 
— нестоковни плаќања 50.000 

32 Сојузен завод за меѓуна-
родна научна, просветно-
културна и техничка со-
работка 
— нестоковни плаќања 
Научно-техничка сора-
ботка (план I) 8,727.000 
Научно-техничка сора-
ботка (план И) 8,855.000 17,582.000 

33 Сојузен завод за ста-
тистика 
— нестоковни плаќања 782.000 
— стоковни плаќања 4,780.000 5,562.000 

34 Сојузен хидрометеоро-
лошки завод 
— нестоковни плаќања 463.000 
— стоковни плаќања 5,480.000 5,943.000 

85 Југословенски завод за 
стандардизаци ј а 
— нестоковни плаќања 404.800 
— стоковни плаќања 600.000 1,004.800 

86 Сојузен завод за патенти 
— нестоковни плаќања 180.000 

37 Сојузен завод за мерки 
и скапоцени метали 
— нестокоЕни плаќања 210.000 
— стоковни плаќања 600.000 810.000 

38 Сојузен геолошки завод 
— нестоковни плаќања 9.000 

39 Сојузна дирекција за ре-
зерви на прехранбени 
производи 
— нестоковни плаќања 45.000 

40 Сојузна дирекција за ре-
зерви на индустриски 
производи 
— нестоковни плаќања 65.000 

41 Југословенска слободна 
зона во Солун 
— нестоковни плаќања 1,226.000 

42 Југословенска комисија 
за соработка еп OUN та 
просвета наука и кул-
тура (UNESCO) 
— нестоковни плаќања 2,844.700 

43 Југословенска комисија 
за соработка со Меѓуна-
родниот гранд на OUN 
за помош на децата 
(UNICEF) 
— нестоковни плаќања 50.000 

44 Југословенска комисија 
за соработка со меѓуна-
родните здравствени ор-
ганизации 
— нестоковни плаќања 

45 Југословенска комисија 
за соработка со Меѓуна-
родната организација на 
трудот (МОТ) 
— нестокоћни плаќања 

46 Југословенска комисија 
за соработка со OUN за 
исхрана и земјоделство 
(FAO) 
— нестоковни плаќања 

47 Југословенска комисија 
за заштита од загадува-
ње на морето и на водите 
на внатрешните пловни 
патишта 
— нестоковни плаќања 

48 Секретаријат на Сојуз-
ниот извршен совет за 
законодавни и правни 
работи 
— нестоковни плаќања 

49 Секретаријат на Сојуз-
ниот извршен совет за 
информации 
За редовна дејност: 
— нестоковни плаќања 
— стоковни плаќања 
За финансирање на ра-
дио-програмата за 
странство: 
— нестоковни плаќања 
— стоковни плаќања 

50 Сервис за одржување на 
објектите за потребите 
на репрезентацијата на 
сојузните органи 
— нестоковни плаќања 
— стоковни плаќања 

51 Управа на зградите на 
сојузните органи на Нов 
Белград 

— нестоковни плаќања 
— стоковни плаќања 

52 Сервис за администра-
тивни и сметководствени 
работи 
— стоковни плаќања 

53 Авто-сервис на сојузните 
органи 
— нестоковни плаќања 
— стоковни плаќања 

54 Фонд на федерацијата за 
кредитирање на побрзиот 
развој на стопански не-
доволно развиените ре-
публики и автономни по-
краини 
— нестоковни плаќања 

55 Фонд за кредитирање и 
осигурување на извозни 
работи 
— нестоковни плаќања 

56 Фонд за туристичка про-
паганда и информативна 
дејност 
— нестоковни плаќања 

5,316.000 

2,424.000 

3,403.000 

25.000 

52.000 

450.000 
2,020.000 

20.000 
770.000 

1,676.000 
190.500 

30.000 
1,933.000 

3,260.000 

16.000 
1,500.000 

1,866.500 

1,963.000 

1,600.000 

1,516.000 

48.000 

200.000 

22,588.0001 
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57 Претседателство на Со-
јузот на комунистите на 
Југославија 
— нестоковни плаќања 

58 Сојузна конференција на 
Социјалистичкиот сојуз 
на работниот народ на 
Југославија 
— нестоковни плаќања 

59 Сојуз на здруженијата 
на борците на Народно-
ослободителната војна на 
Југославија 
— нестоковни плаќања 

60 Совет на Сојузот на син-
дикатите на Југославија 
— нестоковни плаќања 

61 Југословенска лига за 
мир, независност и рам-
ноправност на народите 
— нестоковни плаќања 

62 Југословенски црвен крст 
— нестоковни плаќања 

63 Сојуз на здруженијата 
за Обединетите нации на 
Југославија 
— иестоковни плаќања 

64 Општествени органи-
зации 
— нестоковни плаќања 
— стоковни плаќања 

65 Служба на општестве-
ното книговодство на Ју-
гославија 

— нестоковни плаќања 
— стоковни плаќања 

66 Народна банка на Југо-
славија 
— нестоковни плаќања 
— стоковни плаќања 

67 Стопанска комора на Ју-
гославија 
— нестоковни плаќања 

68 Новинска агенција „Тан-
југ" 
— нестоковни плаќања 
— стоковни плаќања 

69 Сојузен завод за здрав-
ствена заштита 
— нестоковни плаќања 
— стоковни плаќања 

70 Национален одбор на 
СФРЈ на Меѓународната 
трговска комора 
— нестопански плаќања 

71 Сојуз на заедниците на 
пензиското и инвалидско-
то осигурување на Југо-
славија 
— нестоковни плаќања: 
за редовна дејност 
за здравствена заштита 

72 Архив на Југославија 
— нестоковни плаќања 
— стоковни плаќања 

73 „Филмски новости" 
— нестоковни плаќања 
— стоковни плаќања 

74 Југословенска лотарија 
— нестоковни плаќања 

3,355.400 
1,123.000 

473.000 
78,394.000 

1,532.000 
2.125.000 

12,844.000 
4,863.500 

59.000 
416.000 

168.000 
11,717.000 

33.000 
7.000 

45.500 
344.000 

3,663.000 

1,905.000 

105.000 

3,363.000 

67.000 

359.000 

25.000 

78,867.000 

3,657.000 

75 Установа за одржување 
на внатрешните пловни 
патишта 
— нестоковни плаќања 

76 Југословенски регистар 
на бродовите 
— нестоковни плаќања 
— стоковни плаќања 

77 Југословенски институт 
за урбанизам и станбе-
н о ^ 
— нестоковни плаќања 

78 Југословенски центар за 
техничка и научна доку-
ментација 
— нестоковни плаќања 
— стоковни плаќања 

79 Југословенски завод за 
продуктивност на трудот 
— нестоковни плаќања 

80 Институт за проучување 
на туризмот 
— нестоковни плаќања 

81 Југословенска р а д и о т е -
левизија 
— нестоковни плаќања 
— стоковни плаќања 

19.800 
100.200 

86.000 
85.000 

9,684.000 
50.000 

авторска 4,478.400 82 Југословенска 
агенција 
— нестоковни плаќања ' 
Новинско-издавачко 

претпријатие „Комунист" 
— нестоковни плаќања 
Новинско-издавачко 
претпријатие „Борба" 
— нестоковни плаќања 
Новинско-издавачко 
претпријатие „Младост" 
— нестоковни плаќања 
Југословенска концертна 
агенција 
— нестоковни плаќања 

83 

84 

85 

86 

63,110.000 

17,707.500 

475.000 

Вкупно: 

РЕКАПИТУ ЛАЦИЈА 

61.000 

120.000 

16.500 

171.000 

84.000 

15.000 

9,734.000 

28.500 

100.000 

8,183.000 

11.000 

1,300.000 

2.694,070.400 

нестоковни плаќања 
стоковни плаќања 

647,421.200 
2.046,649.200 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 
Врз основа на член 43 став 3 од Законот за 

организацијата и делокругот на сојузните органи 
на управата и на сојузните организации („Службен 

88.000 л и с т н а СФРЈ", бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извр-
шен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДИРЕКТОР НА СОЈУЗ-
НАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ НА ИНДУСТ-

РИСКИ ПРОИЗВОДИ 
11,885.000 

40.000 

389.500 

15.000 

Се разрешува од должноста на 
Сојузната дирекција за резерви на 
производи Ванчо Николовски. 

Б. бр. 168 
13 декември 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

директор на 
индустриски 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 
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С О Д Р Ж И Н А : 

Страна 
Одлука за прогласување на Уставниот за-
кон за измени и дополненија на Уставни-
от закон за спроведување на Уставните 
амандмани XX до XLI — — — — 1389 

Буџет на федерацијата за 1973 година — 1390 

Закон за извршување на Буџетот на фе-
дерацијата за 1973 година — — — — 1425 

'Закон за утврдување и пресметување на 
вкупниот приход и доход во основните 
оранизации на здружениот труд — — 

'Закон за привремено регулирање на пла-
ќањето на основниот данок на надомес-
тоци за услуги — — — — — — 

Закон за ограничување на приходите од 
даноците и придонесите од стопанството 
и за ограничување на стапките на дано-
кот на примит — 

726. 

727. 

728. 

729. 

730. 

731. 
\Ј 

732. 

733. 

1427 

1430 

— — — 1433 

Закон за посебниот начин на намирување 
на обврските помеѓу општествено-поли-
тичките заедници и организациите на 
здружениот труд — — — — — — 1435 

Закон за критериумите за утврдување на 
дополнителните средства на стопански не-
доволно развиените републики и на Со-
цијалистичка Автономна Покраина Косо-
во за финансирање на неопходните оп-
штествени служби, во периодот од 1971 до 
1975 година — 

Закон за посебните услови за одобрување 
инвестициони кредити — — — — — 

Закон за обезбедување средства на фе-
дерацијата за зачленување на Социјали-
стичка Федеративна Република Југосла-
вија во Афричкиот фонд за развој —• — 

Закон за дополнение на Законот за сред-
ствата на резервите — — — — — 

Страна 
Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за евидентирање и за начинот на на-
мирување на обврските на одредени ко-
рисници на општествени средства — — 

-Закон за дополнение на Законот за Ца-
ринската тарифа — — — 

1445 

— — 1446 

736. Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за полагање депозит при инвестициони 
вложувања во нови нестопански и ^ п р о -
изводни инвестиции — — — — — 1446 

737, 

738. 

Закон за измени и дополненија на За-
конот за Службата на општественото кни-
говодство — — — — — — — — 1447 

739. 

740. 

Закон за дополненија на Законот за из-
двојување на посебни сметки дел на при-
ходите од придонесот од личниот доход 
од работен однос, од данокот на промет 
на производи и услуги и од судските так-
си во 1972 година — — — — — — 

Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за девизно работење — — — -т-

Закон за измени на Законот з а ' регули-
рање на обврските на федерацијата по 

основ на курсните разлики 

1448 

1448 

— — — 1449 

— — — — — — 1436 

Закон за давање кредит на Социјалистич-
ка Република Босна и Херцеговина од 
средствата на постојаната буџетска ре-
зерва на федерацијата — — — — — 1437 

Закон за компензациите на производите-
лите на вештачки ѓубриња — — — — 1438 

Закон за обезбедување средства за фи-
нансирање на Програмата за модерниза-
ција на службата за безбедност на воз-
душната пловидба — —. — — — — 1438 

Закон за здравствената исправност на 
животните намирници и на предметите 
од општа употреба — — — — — — 1440 

Закон за измена и дополнение на Законот 
за банките и за кредитното и банкарско-
то работење — — — — — — — — 

[Закон за измена на Законот за привре-
мено ограничување на личните доходи 
во одредени организации на здружениот 
труд, во интересните заедници, во држав-
ните органи и во општествено-политич-
ките и други организации 

1449 

— — — 1449 

743. ј Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за книговодството на работните ор-
ганизации — — — — — — — — 1450 

744. Резолуција за основите на политиката на 
општествено-економскиот развој на Ју-
гославија во 1973 година — — — — 1467 

745. Одлука за утврдување на вкупниот износ 
на девизи за потребите на федерација-
та, републиките и автономните покраини 
за 1973 година — — — — — — — 1479 

746. Одлука за именување сојузен секретар за 
пазарот и цените — — — — — — 1480 

1443 747. Одлука за измена на Одлуката за фор-
мирање Совет на Годината на квали-
тетот — — — — — — — — 1480 

748. Одлука за распоредување на девизите 
1444 утврдени за потребите на федерацијата 

за 1973 година — — — — — — — 

1444 Назначувања и разрешувања — — — — 

1480 

1483 
Ослободено од основниот данок на промет врз основа на мислењето на Републичкиот секретаријат за кул-

тура на СР Србија, бр. 413-55/72-03 од 15 август 1972 година 


