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У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНО-
ВИТЕ НА СИСТЕМОТ НА ОПШТЕСТВЕНОТО 
ПЛАНИРАЊЕ И ЗА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА 

ЈУГОСЛАВИЈА 

Се прогласува Законот за основите на системот 
на општественото планирање и за општествениот 
план на Југославија, што го усвои Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од в фев-
руари 1976 година. 
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З А К О Н 
ЗА ОСНОВИТЕ НА СИСТЕМОТ НА ОПШТЕСТВЕ-
НОТО ПЛАНИРАЊЕ И ЗА ОПШТЕСТВЕНИОТ 

ПЛАН НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Д Е Л П Р В И 

ОСНОВИ НА СИСТЕМОТ НА ОПШТЕСТВЕНОТО 
ПЛАНИРАЊЕ 

Г л а в а I 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со општественото планирање во самоуправните 

организации и заедници и во општествено-политич-
ките заедници работничката класа и сите работни 
луѓе организирани во самоуправно здружениот труд 
во републиките, односно во автономните покраини 
и во Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија, во условите на економските законитости 
на социјалистичкото стоковно производство и един-
ствениот југословенски пазар, обезбедуваат: 

— економска и општествена контрола над це-
лината на општествената репродукција* и условите, 
средствата и резултатите на здружениот труд; ос-
тварување на правото на работа со општествени 

средства, слобода и рамноправност во работата со 
тие средства и својата решавачка улога во соци;а-
листичкото самоуправно општество, 

— усогласување на односите во развојот на 
стопанството и општеството и на материјалните 
пропорции во вкупната општествена репродукција 
и во нејзините одделни делови, совладување на 
стихиското дејствување на пазарот и нерамномер-
ностите во развојот, во условите на трудот и стек-
нувањето на доходот — заради создавање на!по-
волни услови за развој на производствените сили 
на општеството и продуктивноста на трудот, за ос-
тварување на правото на работа. За постојано по-
добрување на материјалните и други услови на 
животот и трудот. За развивање на социјалистички-
те самоуправни односи во општеството и сестран 
развој на личноста на работниот човек како слобо-
ден општествен производител и творец; 

— усогласување и насочување на меѓусебните 
општествено-економски, социјалните и други само-
управни односи и интереси неработните луѓе. од-
носно на одделни делови од здружениот труд 

Работничката класа и сите работни луѓе го ос-
тваруваат општественото планирање засновано врз 
единствените основи утврдени со Уставот на СФРЈ 
и со овој закон, во основните и други организации 
на здружен труд, во самоуправните интересни за-
едници и месните заедници и во други самоуправни 
организации и заедници (во натамошниот текст: 
самоуправни организации и заедници) и во општес-
твено-политичките заедници. 

При утврдувањето на целите и интересите што 
ги остваруваат со општественото планирање, работ-
ниците и сите работни луѓе се должни да се потпи-
раат врз научните сознанија и врз нив засновањата 
оцена на развојните можности и при тоа се рако-
водат од остварувањето на социјалистичките наче-
ла на распределбата според трудот, заемноста и со-
лидарноста. 

Член 2 
Работниците и сите работни луѓе, самоуправни-

те организации и заедници и општеетвенр-политич-
ките заедници го остваруваат празото и должноста 
на планирање со склучување на самоуправни спо-
годби за оснрвите на плановите на самоуправните 
организации и заедници и на договори за основите 
на плановите на општестѕено-политичките заедни-
ци, со донесување на тие планови и со преземање 
мерки и акции за нивно остварување. 

Член 3 
Основата на системот на општественото плани-

рање ја сочинуваат: 
— правото и должноста на работниците и на 

сите работни луѓе во основната организација на 
здружен труд во која работат и стекнуваат доход 
да одлучуваат за доходот на основната организа-
ција на здружен труд и за неговото здружување, 
заедно и рамноправно со другите работни луѓе да 
го организираат и унапредуваат општественото 
производство, да одлучуваат за целината на проце-
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сот на репродукцијата и за целокупниот доход, да 
вршат контрола над располагањето со доходот на 
сите степени и во сите- форми на здружување на 
труд и средства и во основната организација 
на здружен труд и во сите други форми 
на здружување на труд и средства да ги 
управуваат работите и средствата во целокуп-
носта на односите на општествената репродукција; 

— правото на работниците и на сите работни 
луѓе во самоуправните интересни заедници, месните 
заедници, општините и заедниците на општините, 
самостојно да одлучуваат за своите и општестве-
ните интереси шт9, во рамките на своите права и 
должности утврдени со уставот, ги остваруваат во 
тие заедници; 

— правото на работниците и на сите работни лу-
ѓе во републиката, односно ва автономната покраина 
самостојно да одлучуваат за условите и резултати-
те на трудот, Да ја утврдуваат политиката на еко-
номскиот и општествениот развој на републиката, 
односно на автономната покраина, заеднички и рам-
ноправно со работните луѓе во, другите републики и 
автономни покраини врз начелата на меѓусебно спо-
годување и договарање, да ја утврдуваат заедничка-
та политика на економскиот и општествениот раз-
вој во Сопи ја листичка Федеративна Република Ју-
г о с л а в и ј а и на тој начин да обезбедуваат економска, 
социјална и културна слобода и рамноправност на 
народите и народностите на Југославија; 

— заемната одговорност и обврска на работници-
те и на сите работни луѓе, на .самоуправните органи-
зации и заедници и на општествено-политичките за-
едници да ги усогласуваат своите планови со само-
управно спогодување и договарање заради спречу-
вање на стопански и други растројувања во матери-
јалниот и социјалниот развој на општеството, заради 
обезбедување рамноправност на работниците и на 
сите работни луѓе и самоуправни организации и за-
едници во меѓусебните социјалистички самоуправни 
општествено-економски односи,- а посебно во стекну-
вањето на доходот заради остварувањето на наче-
лото на распределба според трудот, зголемување на 
продуктивноста на својот и на вкупниот општествен 
труд и на својот и на вкупниот општествен доход, 
како и заради остварување на заеднички утврдената 
економска политика: 

— правото и должноста на собранијата на оп-
штествено-политичките заедници и на другите др-
жавни органи, во рамките на своите надлежности ут-
врдени со уставот да донесуваат прописи и мерки со 
кои се обезбедуваат остварување на правото и долж-
носта за планирање, стручно подготвување на пла-
новите, нивно усогласување и остварување. 

Член 4 
Плановите на самоуправните организации и за-

едници и плановите на општествено-политичките 
заедници ги содржат заедничките интереси и цели 
што се однесуваат особено на: 

— развојот на производствените сили на општес-
твото. зголемувањето на продуктивноста на трудот, 
на социјалната и материјалната сигурност на работ-
ниците и на сите работни луѓе и културен напредок; 

— репродукцијата и развојот На социјалистички-
те самоуправни производствени односи и односите 
помеѓу народите и народностите во согласност со 
уставот, односно економската, социјалната-и култур-
ната слобода и рамноправност на народите и наро-
дностите; 

— рационалното, и рамноправното вклучување 
во меѓународна поделба на трудот; 

— создавањето на материјални и други услови 
за остварување и развој на општонародната одбрана 
и општествената самозаштита; 

— рационалното користење на просторот и заш-
титата и унапредувањето на животната средина. 

Член 5 
Целината на процесот на репродукцијата, а осо-

бено создавањето на доходот и располагањето со це-
локупниот доход, здружувањето на тековниот и на 
минатиот труд во рамките н а самоуправните права и 
меѓусебната одговорност ria работниците во основ-
ните организации на здружен труд и помеѓу основ-
ните организации на здружен труд, односно органи-
зациите н а здружен труд воопшто и други .само-
управни организации и заедници и д охо дните односи 
во целост — се основен предмет на општественото 
планирање. 

Доходот е основна категорија на планирањето, 
на економските анализи и оцени на остварувањето 
на плановите на самоуправните организации и за-
едници и плановите на општествено-политичките за-
едници. 

Планирањето на доходот во самоуправните орга-
низации и заедници и во општествено-политичките 
заедници го опфаќа планирањето на условите и ос-
новите за остварување и зголемување на доходот 
и неговото распоредување за лична, заедничка и оп-
шта потрошувачка, за проширување на материјална-
та основа на здружениот труд и За резерви. 

Член 6 
Со планирањето на личните доходи на работни-

ците во основните организации на здружен труд, во 
согласност со начелото на распределба според тру-
дот и со начелото на солидарноста, се обезбедува 
личните доходи на работниците да бидат во соглас-
ност со порастот на доходот, на продуктивноста на 
нивниот труд и на вкупниот општествен труд, а спо-
ред резултатите на нивниот труд и нивниот личен 
придонес што .со својот тековен и минат труд го 
дале з а зголемување на доходот на основната 'орга-
низација на здружен труд. 

Член 7 
Заради подготвување и заради одлучување за 

планот, основните организации на здружен труд во 
материјалното производство се поврзуваат, се здру-
жуваат и заеднички планираат со сите оние што со 
својот труд врз заеднички производ, односно произ-
водство учествуваат во создавањето на доходот. Со 
планирањето на општественото производство се 
утврдуваат и меѓусебните односи, правата ггобврски-
те во трудот и во општествената и економската по-
ложба на работниците, тргнувајќи од заедничките 
интереси и зависноста во трудот и развојот и од на-
челото на рамноправноста и распределбата според 
трудот, како и условите и мерилата за распределба 
на доходот остварен со заедничкиот труд. 

Во остварениот доход на .основните организации 
на здружен труд во материјалното производство се 
изразуваат резултатите на вкупниот општествен 
труд. Со распределба на така остварениот доход се 
вреднува, според придонесот за општествениот до-
ход, односно за задоволување на заедничките опште-
ствени потреби, трудот на работните луѓе во други-
те стопански и општествени дејности (на стоковниот 
и паричниот промет, науката, образованието, култу-
рата, здравството и социјалната заштита и др.) и се 
обезбедува материјалната основа за нивниот труд и 
развој, во согласност со целите и интересите на здру-
жениот труд врз создавањето на доходот во однос-
ниот плански период. 

Плановите на самоуправните организации и за-
едници и плановите на општествено-политичките за-
едници мораат да бидат во согласност со доходот 
планиран во основните организации на здружен труд 
во материјалното производство. 

Член 8 
Заради остварување н а политиката на економ-

скиот и општествениот развој, овозможување на по-
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стојано исправање на избраните цели пред вистин-
ските можности и услови на развојот, усогла-
сување на целината на општествената репродук-
ција со напредокот на науката и со промените во 
техниката и технологијата и во меѓународните еко-
номски односи, како и заради овозможување на ис-
товремено планирање од страна на сите носители на 
општественото планирање и меѓусебно усогласување 
ни плановите, во планирањето се применуваат наче-
лото на истовременост на планирањето и начелото 
на континуитет на планирањето. 

Под начелото на истовременост на планирање-
то се подразбира истовремено* подготвување, меѓу-
себно усогласување и донесување на плановите од 
страна на сите носители на општественото планира-
ње, во рамките на нивните права и должности. 

Под начелото на континуитет на планирањето 
се подразбира обврската на носителите на општес-
твеното планирање постојано да го анализираат и 
предвидуваат својот развој и секогаш да имаат пла-
нови и програми за работа и развој за соодветниот 
плански период, и ири анализирањето на остварува-
њето на тековниот соеднорочен план да ја согледу-
ваат и наредната година, односно друг соодветен пе-
риод на идниот среднорочен плански период со цел 
при донесувањето на мерките со кои се обезбедува 
остварување на тековниот среднорочни план да ги 
имаат предвид условите и можностите на општес-
твено-економскиОт развој во тој среднорочен план-
ски период. 

Член 9 
Самоуправните организации и заедници и опште-

ствено-политичките заедници донесуваат среднороч-
ни и долгорочни планови. 

Одредбите на овој закон што се однесуваат на 
склучувањето на самоуправните спогодби за основ-
ите на "плановите на самоуправните организации и 
заедници и на склучувањето на договори за основи-
те на плановите на ошитествено-политичките заед-
ниции и за содржината на тие планови се примену-
ваат врз среднорочните планови, а согласно и „врз 
постапката за донесување и врз содржината на дол-
горочните планови. 

Член 10 
Среднорочниот план е основен план на економ-

скиот и општествениот развој и се донесува за пе-
риод од пет години. Носителите на општественото 
планирање донесуваат среднорочни планови за ис-
тиот временски период. 

Сред порочниот план ги содржи особено: 
— заедничките развојни, стопански, социјални, 

културни и други интереси, цели и задачи и заед-
ничката економска и социјална политика, како и 
средствата за нивно остварување; 

— условите и формите на здружување на труд и 
средства во врска со остварувањето на целите и за-
дачите на среднорочниот план; 

— меѓусебните економски и други односи, односно 
правата и обврските на носителите на општестве-
ното планирање врз основа на самоуправните спо* 
годби и договори за основите на плановите и врз 
основа на прописите на општествено-политичките 
заедници што ги донесуваат тие ро рамките на сво-
ите права и должности; 

— мерките и неопходните активности на носи-
телите на општественото планирање заради обезбе-
дување на извршувањето на планот, како и насо-
ките и рамките за преземање на мерки на економ-
ската политика, управни и организациони мерки за 

^остварување на заедничките цели, задачи и инте-
реси утврдени со планот. 

Со среднорочни от п^ал на отнтествено-полити-
.%ката заедница се обезбедува хармоничност на мате-
ријалните пропорции во целокупниот општествена* 
-економски развој, а посебно усогласеност на произ-

водството на средства за производство и производ-
ството на средства за потрошувачка, односно усо-
гласеност на производството внатре во тие оддели 
на општествената репродукција. 

Среднорочниот план се заснова врз заедничката 
оцена на можностите за остварување на општата 
ориентација на долгорочните цели и правци на раз-
војот утврдена со долгорочниот план. 

Член 11 
Заради подолгорочно согледување на можностите 

за општествено-економскиот развој се донесуваат 
долгорочни планови за период од десет и повеќе годи-
ни. Со долгорочниот план се утврдуваат општата 
ориентација на развојот на стопанството и општес-
твото, долгорочните цели и правци на тој раззој, 
промените во структурата на производствените сили 
на општеството и развојот на социјалистичките са-
моуправни производствени односи што треба да се 
остварат во периодот за кој се донесува долгороч-
ниот план. 

Долгорочниот план служи како појдовна основа 
и општа ориентација за утврдување на среднороч-
ните планови и за однесувањето на сите носители 
на општественото планирање. 

Член 12 
Организациите на здружен труд и другите са-

моуправни организации и заедници во кои циклу-
сите на остварувањето на планот опфаќаат период 
пократок или подолг од циклусите на^ среднорочни-
те и долгорочните планови, своите планови ги доне-
суваат во согласност со динамиката на нивниот про-
цес на репродукцијата и со потребите од усогласу-
вање на нивните планови со среднорочните и долго-
рочните планови на општествено-политичките заед-
ници. 

Член lb 
Во согласност со начелото на истовременост и 

Начелото на континуитет на планирањето, во перио-
дот во кој се остварува среднорочниот план, сите но-
сители на општественото планирање се должни пос-
тојано, а најмалку еднаш годишно, да го анализи-
раат остварувањето на среднорочниот план. во со-
гласност со целите и задачите што се поставени со 
среднорочниот план, да ги утврдуваат конкретните 
задачи за наредната планска година и да донесуваат 
насоки за преземање на соодветни мерки за следниот 
годишен период заради остварување на среднороч-
ниот план. 

Член 14 
Стопанските комори' и другите општи здружени-

ја на организациите на здружен труд учествуваат во 
општественото планирање со давање стручна помош 
на организациите на здружен -труд и' на другите 
самоуправни организации и заедници при самоуправ-
ното спогодување и договарање за основите на пла-
нот, односно при подготвувањето, донесувањето и ос-
тварувањето на плановите, со преземање — во соглас-
ност со својата бпштествена функција и со своите 
права и должности — обврски во остварувањето на 
планот, и со давање и поддржување на иницијативи-
те за самоуправно спогодување и договарање во ор-
ганизациите на здружен труд и нивните здруже-
нија. 

Ако во смисла на став 1 од овој член со договор 
за основите на планот преземаат обврски за оствару-
вање на планот, стопанските комори и другите општи 
здруженија на организациите на здружен труд го 
потпишуваат тој договор. 

Член 15 
Синдикатот учествува во општественото плани" 

рање со давање иницијативи за самоуправно спого-
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дување и договарање за основите на плановите и со 
непосредно учество во спогодувањето и договарање« 
то во врска со утврдувањето на основите и мерилата 
за стекнување и распоредување н а доходот. 

Ако со договорот за основите на планот се утвр-
дуваат задачите што се од интерес за остварувањето 
на општествената функција на синдикатот, синдика-
тот е учесник во договорот и го потпишува догово-
рот за основите на општествениот план. 

Г л а в а II 

ОДНОСИ И ПОСТАПКА ВО СИСТЕМОТ НА 
ОПШТЕСТВЕНОТО ПЛАНИРАЊЕ 

1. Заеднички одредби 

Член 16 
Работните луѓе во самоуправните организации и 

заедници и во општествено-политичките заедници 
имаат право и должност, во согласност со основите 
на системот на општественото планирање, во одно-
сите на меѓусебната соработка и зависност во про-
цесот на здружувањето на труд и средства, поврзу-
вањето, слободната размена на трудот и задоволу-
вањето на определени заеднички потреби, самостојно 
да ги донесуваат и остваруваат плановите на своите 
самоуправни организации и заедници. 

Плановите на самоуправните организации и за-
едници и плановите на општествено-политичките за-
едници се донесуваат истовремено, во меѓусебна за-
висност и поврзаност, во согласност со единствените 
основи на системот на општественото планирање. 

Член 17 
. Во согласност со начелото на истовременост на 

планирањето, Собранието на СФРЈ, на предлог што 
Сојузниот извршен совет го поднесува во соработ-
ка со извршните совети на собранијата на репуб-
ликите и извршните совети на собранијата на ав-
тономните покраини, со своја одлука го утврдува 
периодот за кој се донесуваат плановите на опште-
ствено-политичките заедници и плановите на само-
управните организации и заедници и времето на по-
четокот на подготовките за донесување на тие пла-
нови. 

Член 18 
Планот на самоуправната организација, односно 

заедница се донесува врз основа на претходно склу-
чена една или повеќе самоуправни спогодби за ос-
новите на планот на самоуправната организација, 
односно заедница, а планот на општествено-политич-
ката заедница — врз основа на претходно склучен 
еден или повеќе договори за основите на планот на 
општествено-политичката. заедница. 

Со самоуправните спогодби и договори за осно-
вите на планот се утврдуваат заедничките интереси 
и цели заради кои тие се склучуваат и со нив се 
уредуваат меѓусебните односи, права, обврски и од-
говорности за остварување на тие заеднички инте-
реси и цели. 

Самоуправната спогодба, односно договорот за 
основите на планот е задолжителен за оние што го 
склучиле. 

Само собранијата на ошптествено-политичките 
заедници, во рамките на своите надлежности ут*-
вредени со уставот, можат да им ги утврдуваат план-
ските обврски на основните организации на здружен 
труд и на други самоуправни организации и заед-
ници, без нивна согласност. 

Во поглед на извршувањето на обврските од са-
моуправната спогодба, односно договорот за основите 
на планот се применуваат одредбите на важечките 

закони што се однесуваат на самоуправните спо« 
годби. 

Член 19 
Посебни обврски и задачи на одделни организа-

ции на здружен труд и на други самоуправни орга-
низации и заедници заради остварување на заедни-
чките интереси и цеди во периодот за кој се .донесу-
ва планот на општествено-политичката заедница, мо--
жат да се утврдуваат со договорите за основите ца 
тој план само врз основа на согласност од тие ор--
ганизации и заедница. 

Член 20 
Со договорите за основите на планот на ошптес-

твено-политичката заедница, обврските и задачите 
утврдени со порано склучените посебни договори со 
определени самоуправни организации и заедници 
можат да се менуваат само со согласност на тие ор-
ганизации, односно заедници. 

Член 21 
Органите на управувањето и другите органи на 

организациите на здружен труд и на други само-
управни организации и заедници и надлежните ор-
гани на општ^ствено-политичките заеднициве дол-
жни, навремено да го иницираат, организираат и на-
сочуваат подготвувањето на самоуправните спогодби 
за основите на плановите на самоуправните органи-
зации и- заедници, односно на договорите за основи-
те на плановите на општествено-политичките заед-
ници, во фазата на подлегнувањето на плановите да 
поднесуваат до носителите на општественото пла-
нирање соодветни предлози заради усогласување на 
одделни планови со битните заеднички, односно оп-
штествени потреби, интереси и цели, и во текот на 
остварувањето на плановите на носителите на оп-
штественото планирање да им ги ставаат на распо-
лагање соодветните аналитичко-документациони ма-
теријали стручно и научно засновани, како основна 
ориентација за остварување на плановите и за до-
несување мерки со кои се обезбедува остварување-
то на плановите. 

Органите од став 1 на овој член се должни да 
обезбедат навремено информирање на работните лу-
ѓе и на сшштествено-политичките организации за 
фактите и податоците потребни за подготвувањето, 
донесувањето и остварувањето на плановите на са-
моуправните организации и заедници и плановите 
на општеетвено-политичките заедници, и се одговор-
ни за тоа. 

Член 22 
Органот на управувањето и другите овластени 

органи на самоуправната организација и заедница и 
надлежните органи на општествено-политичката за-
едница, обезбедуваат научни и стручни истражува-
ња на условите и можностите з а развој на самоуп-
равните организации и заедници и на општествено-
-политичките заедници; обезбедуваат изработка на 
статистичко-документациони материјали потребни 
За подготвување на планот на самоуправната орга-
низација и заедница, односно планот на општестве-
но-политичката заедница, и преземаат мерки заради 
постојано меѓусебно информирање со другите само-
управни организации и заедници со кои се поврзани 
во процесот на општествената репродукција, однос-
но со други огпитествено-политички заедници. 

Член .23 
Самоуправните организации и заедници, оп-

штествено-политичките организации и другите оп-
штествени организации, здруженијата на граѓани, 
органите на општествено-политичките заедници и ра-
ботните луѓе во тие организации, заедници и органа 
се должни со информациите и податоците што врз 
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основа на законот претставуваат тајна или не можат 
да се објавуваат, да постапуваат на начинот утвр-
ден со законот, односно со самоуправниот општ акт 
во согласност со законот. 

Член 24 
Работоводните органи и стручните служби во са-

моуправните организации и заедници, како и из-
вршните и управните органи и стручните служби во 
општествено-политичките заедници се- одговорни_за 
точноста на податоците и за стручната засновано^ 
и реалност на своите процени и предлози, како и 
За стручно и навремено извршување на задачите ут-
врдени во програмата за работа врз полетувањето 
на планот. 

Аналитичко-документационата основа и други-
те аналитичко-информативни материјали од значе-
ње за подготовувањето, донесувањето и остварува-
њето на планот на самоуправната организација и 
заедница, односно планот на општествено-политич-
ката заедница, се објавуваат така што работните лу-
ѓе во самоуправните организации и заедници, однос-
но органите на општествено-политичките заедници 
да можат да ги користат во согласност сб важечките 
прописи и ро соодветните самоуправни општи акти. 

Во поглед на одговорноста на самостојните 
стручни и научни организации н а кои им се дове-
рува вршењето на одделни работи во врска со под-
готвувањето на плановите согласно ќе се применува 
одредбата на став 1 од овој член. 

Член 25 
Самоуправните спогодби за основите на планот 

на самоуправната организација или заедница, од-
носно договорите за основите на планот на општес-
твено-политичката заедница се склучуваат во пис-
мена форма. 

Самоуправните спогодби, односно договорите одж 
став 1 на овој член што не се склучени во писмена 
форма не произведуваат правно дејство. 

Член 26 
Во поглед на извртувањето на обврските од са-

моуправните спогодби за основите на планот на са-
моуправната организација и заедница и од догово-
рите за основите на планот на општествено-политич-
ката заедница, со кои се утврдуваат материјалните 
права и обврски, како и во поглед на надоместот на 
штета поради неизвршување на таквите обврски, се 
применуваат одредбите на сојузниот закон што ва-
жат За самоуправните спогодби. 

Врз решавањето на споровите што ќе настанат 
од самоуправните спогодби и договорите од став 1 на 
овој член, се применуваат одредбите на сојузниот 
закон што важат За самоуправните спогодби,, ако со 
самоуправната спогодба односно со договорот не е 
определен поинаков начин н а решавање на тие спо-
рови. 

Член 27 
Сојузниот извршен совет, во соработка со над-

лежните републички и покраински органи, врз ос-
нова на претходно прибавено мислење од органите 
но Стопанската комора на Југославија и на Сојузот 
на синдикатите на Југославија, пропишува задол-
жителна единствена методологија и минимум задол-
жителни единствени показатели потребни за подгот-
вување. донесување и остварување на плановите на 
самоуправните организации и заедници и на плано-
вите на општествено-политичките заедници. 

Со прописот од став 1 на овој член се уредуваат 
и методологијата и минимумот единствени показате-
ли за планирање во областа на општонародната од-
брана. 

2. Склучување на самоуправни спогодби за основите 
на плановите на самоуправните организации и 

заедници 

Член 23 
Работните луѓе во* самоуправните организации и 

заедници склучуваат самоуправни спогодби - з а ос-
новите tfa планот на самоуправната организација, 
односно заедница со работните луѓе и со другите са-
моуправни организации и заедници со кои се повр-
зани со интересите на здружувањето и заемната со-
работка во остварувањето на доходот, или со оства-
рување на други лични и заеднички интереси и по-
треби, придржувајќи се кон обврските што ги презе-
ле со договорите за основите на плановите на оп-
штествено-политичките заедници, како и обврските 
што произлегуваат од прописите и мерките на над-
лежните органи на тие заедници. 

Чле« 29 
Основната организација на здружен труд само-

стојно го подготвува и донесува својот план и ги 
подготвува елементите за самоуправната спогодба за 
основите на планот на работната организација, на 
сложената организација на . здружен труд, само-
управната интересна заедница и месната заедница и 
друга самоуправна организација и заедница, со кои 
непосредно или преку својата работна организација 
е поврзана со доходот, со здружување на труд и 
средства и со други интереси. 

Основната организација на здружен труд ги 
подготвува и елементите за договорите за основите 
на плановите на општествено-политичките заедници. 

Член 30 
' Одлуката за подготвуваЕБе на планот на само-

управната организација и заедница ја донесува ра-
ботничкиот совет на организацијата на здружен 
труд, односно соодветниот орган на управувањето на 
друга самоуправна организација и заедница, на 
предлог од органот на самоуправната организација, 
односно заедница, определен со нејзиниот статут. 

Со одлуката од став 1 на овој член се ои, ре де-
луваат органот одговорен за подготвување на пла-
нот и рокот во кој мора да се поднесе предлогот на 
планот. 

Со одлуката од став 1 на овој член, или со по-
себна одлука, органот на управувањето на самоуп-
равната организација, односно заедница може да ги 
утврди и елементите за подготвување на самоуправ-
ните спогодби за основите на планот на самоуправ-
ната организација, односно заедница. 

Член 31 
Органот одговорен за подготвување на планот ја 

утврдува програмата за работа врз подготвување на 
планот, ја организира и насочува работата на орга-
ните и службите на самоуправната организација или 
заедница во постапката за подготвување на планот, 
обезбедува спроведување н а самоуправно спогоду-
вање за основите на планот, определува кој ќе учес-
твува од името на' самоуправната организација, од-
носно заедница во самоуправното спогодување, ја 
насочува и усогласува нивната работа и обезбедува 
усогласување на обврските што се утврдуваат со са-
моуправните спогодби за основите н а планот на са-
моуправната организација, односно заедница. 

Органот од став 1 на овој член е одговорен за 
навремено утврдување на програмата За работа врз 
подготвување на планот на самоуправната оргаршза-
ција, односно заедница и за преземање на сите деј-
ствија неопходни за самоуправно спогодување 
за основите на планот, како и за подготвување и 
навремено поднесување на предлогот на планот. 
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Член 32 
Со програмата за работа врз подготвување на 

планот на самоуправната организација, односно за-
едница се утврдуваат: органите односно организа-
циите одговорни за подготвување на анализата на 
развојот во изминатиот период и за можностите за 
развој во периодот за кој се донесува планот и дру-
4ште ана лити чко-докумечтациони материјали и ро-
ковите за доставување на материјалите до сите учес-
ници во постапката за самоуправно спогодување за 
основите на плановите и обврските на органите и 
службите во постапката за самоуправно спогодува-
ње и роковите за извршување на тие обврски. 

Член 33 
Работниците на основната организација на здру-

жен труд ги утврдуваат насоките за планот на ос-
новната организација на здружен труд со лично из-
јаснување, на начинот .определен со статутот на ос-
новната организација на здружен труд. 

Работниците на основната организација на здру-
жен труд, на предлог од работничкиот совет, со лич-
ело изјаснување, на начинот определен со статутот, 
ти утврдуваат елементите за склучување на само-
управни спогодби за основите на плановите на ра-
ботните организации, на сложените организации на 
здружен труд, на самоуправните интересни заед-
ници, на месните заедници и на други самоуправни 
организации и заедници и за склучување на дого-
ворите за основите на плановите на општествено-по-
дитичките заедници. 

Член 34 
Самоуправните спогодби за основите на планот 

на работната организација, сложената организација 
на здружен труд и друга форма на здружување на 
труд и средства, на самоуправната интересна заед-
ница, месната заедница и друга самоуправна орга-
низација, односно заедница, ги склучуваат за 
основната организација на здружен труд — работ-
ничкиот совет на таа организација, а за друга само-
управна организација и заедница — органот на упра-
вувањето на таа организација, односно заедница. 

Работничкиот совет на основната организација 
на здружен труд може да склучи самоуправни 
спогодби за основите на планот на работната орга-
низација, на сложената организација на здружен 
труд и друга форма здружување на труд и средства 
и на друга самоуправна организација и заедница 
од став 1 на овој член само ако тие спогодби се во 
согласност со елементите за самоуправно спогодува-
ње што ги утврдиле работниците на основната ор-
ганизација на здружен труд (член 33 став 2). 

Ако со самоуправната спогодба за основите на 
планот на работната организација одделни праша-
ња се уредуваат поинаку отколку што е предвидено 
во став 2 на овој член, работничкиот совет на основ-
ната организација на здружен труд може таква са-
моуправна спогодба да ја склучи само ако ја при-
фатат мнозинството на сите работници на основната 
организација на здружен труд, на начинот опреде-
лен со нејзиниот статут. 

Ако со самоуправната спогодба за основите на 
планот на сложената организација на здружен труд 
и на друга форма здружување на труд и средства 
одделни прашања се уредуваат поинаку отколку 
што е предвидено во став 2 на овој член, органот 
на управување на организацијава на здружен труд 
може таквата спогодба да ја склучи само ако ја 
прифатат сите основни и други организации на 
здружен труд во составот на сложената организа-
ција на здружен труд и друга форма здружување 
на труд и средства, на начинот определен со ста-
тутот, односно со самоуправната спогодба за здру-
жувањето . 

I 
Член 35 

Врз основа на .претходно склучените самоупра-
вни спогодби за основите на хшавѕот на месната зае-
дница, надлежниот орган на месната заедница го 
усвојува планот на месната заедница, на начинот 
утврден со статутот на месната заедница. 

Член 36 
/ 

Основните и други организации ка здружеа 
труд во областа на образованието, науката, култу-
рата, здравството, социјалната заштита и информа-
тивната дејност, и на другите општествени дејности, 
заедно со заинтересираните организации ша здру-
жен труд, со самоуправните интересни заедници, 
месните заедници и со олштествено-лолитичките 
заедници, склучуваат самоуправни спогодби за ос-
новите на планот и го планираат својот развој во 
согласност со можностите и интересите на унапре-
дувањето на производството и задоволувањето на 
општествените потреби. 

Член 37 
Основните и други организации на здружен труд 

во областа на комуналните дејности, енергетиката, 
водостопанството и сообраќајот склучуваат самоуп-
равни спогодби за основите на планот со заинтере-
сираните организации на здружен труд, со самоуп-
равните интересни заедници, месните заедници и 
со други самоуправни организации и заедници и со 
ошптествено-политичките заедници и го планираат 
својот развој во согласност со можностите и инте-
ресите на развојот на производството и задоволу-
вањето на соодветните општествени потреби. 

Член 38 
Основните и други организации на здружен 

труд во областа на образованието, науката, култу-
рата, здравството, социјалната заштита, информа-
тивната дејност и во другите области на општестве-
ните дејности, за кои со закон или тарз закон засно-
вана одлука на собранието на општествено-поли-
тичката заедница е утврдено дека вршат дејности 
или работат од посебен општествен интерес, склучу-
ваат самоуправни спогодби за основите на планот 
односно го донесуваат планот, под условите и на 
начинот со кои се обезбедува остварување на по-
себниот општествен интерес, во согласност со за-
конот, односно со одлуката на собранието на опште-
ствено-политичката заедница. 

Основните и други организации на здружен 
труд што вршат стопански дејности за кои со закон 
или врз закон заснована одлука на собранието на 
огаптестаеио-политичкага заедница е уреден начи-
нот на остварувањето на посебниот општествен ин-
терес на нивното работење кога тоа работење е 
незаменлив услов за животот и трудот на граѓаните 
или работа на други организации на определено 
подрачје — склучуваат самоуправни спогодби за ос-
новите на планот, односно го донесуваат планот, под 
условите и на начинот со кои се обезбедува оствару-
вањето на посебниот општествен интерес, во согла-
сност со законот, односно со одлуката на собрание-
то на ошптествено-политичката заедница. 

Член 39 
Организациите на здружен труд во областа на 

инфраструктурата што претставуваат технолошки 
единствен систем, а се здружени во заедници (елек-
тростопанството, сообраќајот и др.), склучуваат са-
моуправни спогодби за основите на заедничкиот 
план на заедницата и врз основа на тие спогодби 
донесуваат заеднички план. 

Организациите на здружен труд што вршат 
дејност во ' областа на инфраструктурава, а меѓу-
себно се поврзани во процесот на општествената ре-- j 
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продукција и не се здружеше во заедница, должни 
се да воведат постапка за склучување на самоуп-
равни спозадоби, односио иа општествени' договори 
ев кои ги уредуваат меѓусебните обврски во поглед 
ка усогласувањето на своите планови. 

Чле» Ш 
Организациите на здружен труд што се занима-

ваат со работи на промет на стоки и услуги и про-
изводствените и ^ други организации на здружен 
труд со кои работат и засноваат односи врз начела-
та на соработка и самоуправно здружување на труд 
и средства во рамките »а таа соработка, со склучу-
вање на самоуправни спогодби за основите на заед-
ничкиот план, односно ако не донесуваат заеднички 
»оган—со склучување на самоуправна спогодба со 
која ги регулираат меѓусебните обврски за* усогла-
сување на своите планови, остваруваат меѓусебно 
влијание врз деловната и развојната политика, 
преземаат заеднички ризик, обезбедуваат заедничка 
одговорност за проширување на материј а дната ос-
нова и за зголемување на продуктивноста на трудрт 
во производството и прометот и учествуваат во до-
ходот остварен со таа соработка според придонесот 
во остварувањето на тој доход, односно според при-
донесот во трудот и заеднички вложените, средства 
(здружувате на средства и труд)-. 

Член 41 
Организациите на здружен труд што се занима-

ваат со работи ва извоз и увоз, ео работи на промет 
на стоки на големо и други со закон определени ра-
боти на промет на стоки и услуги, што врз основа 
на закон задолжително го здружуваат трудот и 
средствата со производствените и со другите ор-
ганизации та здружен труд са кои работат, заедни-
чки остваруваат доход и вршат негова распределба, 
склучуваат самоуправни спогодби за основите ва 
заедничкиот план и донесуваат заеднички ш ш 

Член 42 
Ако организациите на здружен труд во обла-

ста на прометот на стоки и услуги работат со по-
трошувачи вјрз основа на нивното учество во дохо-
дот, тие со организацијата на потрошувачите склу-
чуваат самоуправни спогодби за основите на плат 
нот и со неа донесуваат план. 

Член 43 
' Организациите на здружен труд што ее меѓу-

себно непосредно поврзани во процесот на потрајна 
работна кооперација, односно општествена реп 
родукција заради организирање на општествено 
производство и заедничко остварување на до-
ходот, ги утврдуваат меѓусебните обврски со 
самоуправните спогодби: за основите на TTIда-
нскиот план и донесуваат заеднички план, или склу-
чуваат самоуправна спогодба со која ги утврдуваат 
меѓусебните обврски за усогласување на своите 
планови. 

Член 44 
Самоуправните спогодби за основите на планот 

на самоуправна интересна заедница ги склучуваат 
самоуправните организации и заедници што да ос-
новале самоуправната интересна Заедница и сите 
организации на здружен труд и работните заедници 
што го здружуваат трудот и средствата заради за-
доволување на заедничките потреби и интереси 
преку самоуправната интересна заедница, на на-
чинот определен со статутот на таа заедница. 

Во склучувањето на самоуправните спогодби за 
основите на планот на самоуправната интересна за-
едница учествуваат и работните луѓе што во таа за-
едница се организираат, непосредно или преку 
своите организации и здруженија, заради задоволу-
вање на своите потреби, под условите и на начинот 

што се определени со закон, со самоуправната спо-
годба за основање на заедницата и со статутот на 
самоуправната интересна заедница. 

Во склучувањето на самоуправните спогодби за 
основите на планот на самоуправната интересна за-
едница и во донесувањето на планот учествуваат, 
под уеловите и на начинот што се определени со 
закон, и надлежните органи на огаптествено-поли-
тичката заедница, ако самоуправната интересна за-
едница е основана за вршење на дејности, односно 
на работи за кои со закон или врз закон заснована 
одлука на собранието на општестнено-политичката 
заедница е определено дека се од посебен опште-
ствен интерес. 

Самоуправните спогодби за' основите на планот 
и планот на самоуправната интересна заедница, за 
која со закон или врз закон заснована одлука на 
собранието на општествено-политичката заедница е 
определено дека дејностите, односно работите што 
ги врши таа се од посебен општествен интерес, мо-
раат да бидат во согласност со договорите за осно-
вите на планот и со планот на Општествено- поли-
тичката заедница. 

Член 45 
Ако во склучувањето на самоуправните спогод-

би за основите на планот на самоуправната интере-
сна заедница, основна заедница, односно основна 
единица на самоуправната интересна заедница и 
месната заедница учествуваат непосредно работни-
те луѓе и граѓаните организирани во тие заедници, 
самоуправните спогодби за основите на планот ј т 
соодветната заедница се склучени кога тете работни 
луѓе и граѓани ќе ги прифатат со референдум или 

• со друга форма лично изјаснување, на начинот 
определен со статутот на заедницата, во согласност 
со законот. 

8* Донесување на, плановите на самоуправните орга-
низации и заедници 

Член 46 
Во планот на самоуправната организација и 

заедница се внесуваат обврските на носителите на 
општественото планирање од прифатените самоуп-
равни спогодби за основите на плановите на само-
управните организации и заедници и договори за ос-
новите на плановите на општествено-политичките за-
едници, односно од законот и од, врз него засновани, 
одлуки на собранијата на општествено-политичките 
заедници. 

Член 47 
Работната организација, во чиј состав се нао-

ѓаат две или повеќе основни организации на здру-
жен труд, го подготвува својот план во рамноправна 
соработка на сите основни организации на здружен 
труд, а го донесува врз основа на склучените самоу-
правни спогодби за основите на планот што ги при-
фатиле основните организации на здружен труд, со-
гласно со самоуправната спогодба за здружување на 
основните организации на здружен труд во работна 
организација. 

Член 48 
Сложена организација на здружен труд доне-

сува свој план врз основа на самоуправните спо-
годби за основите на планот што ги склучуваат сите 
работни и други организации на здружен труд во 
нејзиниот состав, согласно со самоуправната спогодба 
за здрулгување во сложена организација на здру-
жен труд. 

Член 49 
Планот на основна и на друга организација на 

здружен труд, на самоуправна интересна заедница, 

I 
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на месна заедница и на друга самоуправна органи-
зација и заедница го подготвува органот одговорен 
за подготвување на планот, врз основа на самоуп-
равните спогодби за основите на планот на самоуп-
равната организација, односно заедница. 

Планот на основна и на друга организација на 
здружен труд го донесува работничкиот совет. 

Планот на основна организација на здружен 
труд работничкиот совет го донесува врз основа на 
претходно прифаќање од страна на мнозинството на 
сите работници, на начинот определен со статутот, 
во согласност со законот. 

Планот на работна организација, на сложена и 
на друга организација на здружен труд го донесува 
работничкиот совет откако претходно ќе го прифа-
тат основните организации на здружен труд, на на-
чинот определен со статутот, во согласност со за-
конот. 

Планот на друга самоуправна организација, од-
носно заедница го донесува работничкиот совет, од-
носно соодветниот орган на управувањето на органи-
зацијата, односно заедницата, на начинот определен 
со самоуправната спогодба, со статутот и со законот. 

Член 50 
Планот на заедница на основни организации на 

здружен труд се донесува врз основа на самоуправ-
ните спогодби за основите на планот на заедницата, 
во согласност со самоуправната спогодба за здружу-
вање во таа заедница. 

Планот на заедница на основни организации на 
здружен труд го подготвуваат и донесуваат органите 
определени со самоуправната спогодба за основа-
њето на заедницата. 

Обврските што ги презема одделна основна ор-
ганизација на здружен труд во рамките на планот 

..на заедницата на орновните организации мораат да 
бидат во согласност со нејзините обврски од само-
управните спогодби за здружувањето, како и со 
обврските од планот на работната организација или 
на сложената организација на здружен труд во кои 

' е здружена. 

Член 51 
Планот на самоуправна интересна заедница го 

донесува собранието на самоуправната интересна 
заедница врз основа на самоуправните спогодби за 
основите на нејзиниот план, на начинот утврден со 
статутот на самоуправната интересна заедница во 
согласност со законот. 

Планот на самоуправна интересна заедница го 
донесува собранието на самоуправната интересна за-
едница при рамноправно одлучување на корисници-
те и вршителите на услуги. 

Врз самоуправните спогодби за основите на пла-
нот и планот на основните заедници или на основни-
те единици во самоуправната интересна заедница, 
на сојузите и . други здруженија на самоуправните 
интересни заедници, како и на други форми 
меѓусебна соработка на самоуправните интересни 
заедници, сообразно се применуваат одредбите на 
овој закон што важат за планот на самоуправната 
Интересна заедница, согласно со прјавата и обврски-
те што основните заедници, основните единици, со-
јузите, здруженијата и нивните други форми меѓу-
себна соработка ги имаат врз основа на статутот на 
самоуправната интересна заедница, спогодбата за 
нејзиното основање, односно здружување, и на за-
конот. 

Член 52 
Самоуправните спогодби за основите на планот 

на банка се склучуваат и планот на банка се доне-
сува на начинот утврден со самоуправната спогодба 
за основање на банката, со нејзиниот статут и со за-
конот. г 

Со самоуправните спогодби за основите на пла-
нот и со планот на банката се утврдуваат односите, 
правата и обврските на носителите на заедничките 
интереси во здружувањето на труд и средства од до-
ходот и нивната циркулација и концентрација за-
ради заедничко остварување на доход и на други 
заеднички интереси во делот што се остварува пре-
ку банката. 

Врз плановите на банките сообразно се приме-
нуваат одредбите на овој закон што важат за пла-
новите иа самоуправните организации и заедници. 

Плановите на банката се усогласуваат со пла-
новите на општествено-политичките заедници. 

4. Склучување договори за основите на плановите 
на општествено-политичките заедници 

Член 53 
Планот на општествено-политичка заедница го 

донесува собранието на општествено-политичката 
заедница, врз основа на претходно склучените само-
управни спогодби и договори за основите на планот. 

Член 54 
Одлука за подготвување на планот на општестве-

но-политичка заедница донесува собранието на оп-
штествено-политичката заедница, на предлог од 
извршниот орган на собранието. 

Со одлуката за подготвување на планот на оп-
пггествено-политичка заедница се определува рокот 
во кој извршниот орган на собранието на опште-
ствено-политичката заедница е должен да поднесе 
до собранието нацрт, односно предлог на планот. 

Со одлуката од став 1 на овој член или со по-
себна одлука собранието на општествено-политич-
ката заедница може да ги утврди и насоките за 
подготвување на планот и на договорот за основите 
на планот на општествено-политичката заедница. 

Член 55 1 
За подготвувањето на планот на општествензо-

политичка заедница се грижи извршниот орган на 
собранието на општествено-пол птичка та заедница 
(во натамошниот текст: органот одговорен за под-
готвување на планот). 

Органот одговорен за подготвување на планот 
Ја утврдува програмата за работа врз подготвува-
њето на планот; ја организира и насочува работата 
на органите и на службите на општествено-поли-
тичката заедница во постапката за подготвување на 
планот; обезбедува договарање за основите на 
планот; определува кој ќе учествува во договарање-
то од името на општествено-политичката заедница; 
ја насочува и усогласува нивната работа и обезбе-
дува усогласување на обврските што се утврдуваат 
со договорите за основите на планот. 

Органот од став 1 на овој член е одговорен за 
навременото утврдување на програмата за работа 
врз подготвувањето на планот и за преземањето на 
сите дејствија неопходни за договарањето за осно-
вите на планот, како и за подготвувањето и навре-
меното поднесување на нацрт, односно предлог на 
планот. 

Член 56 
Со програмата за работа врз подготвувањето на 

Планот на оп ш те ств ен о - п о л и тичк ите заедници се 
утврдуваат: органите одговорни за подготвувањето 
на анализа на развојот во изминатиот период и за 
можностите за развој во периодот за кој се доне-
сува планот и на други аналитичко-документациони 
материјали; роковите за доставување на материја-
лите до сите учесници во постапката за договарање 
за основите на планот; задачите и обврските на ор-
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галите и на службите во постапката за договарање 
и роковите за нивно извршување. 

Програмата за работа врз подготвувањето на 
л л а ш т на општествено-политичка заедница се 
утврдува во договор со органот на соодветната сто-
панска комора и соодветната организација на Соју-
зот на синдикатите и на Социјалистичкиот сојуз на 
работниот народ. 

Член 57 
Органите на самоуправната организација, од-

носно заедница и на општествено-прлитичката за-
едница спроведуваат договарање за основите на 
планот, а извршниот орган на собранието на опште-
ствено-политичката заедница го известува собрани-
ето на оотптествеео-политичката заедница, во роко-
вите што ќе ги определи тоа за текот на договара-
њето за основите на планот и за другите прашања 
во врска со подготвувањето на планот, и во подго-
твувањето на планот постанува според насоките на 
собранието. 

Член 58 
Договорот односно договорите за основите на 

општествениот план на република, односно на авто-
номна покраина ги склучуваат, на начинот утврден 
со закон, надлежниот орган на републиката, односно 
на автономната покраина и надлежните органи на 
општината и на градските и регионалните заедници, 
организациите на здружен труд и други самоуправ-
ни организации и заедници, самоуправните интере-
сни заедници формирани за територијата на репуб-
ликата, односно на автономната покраина и сојузи-
те и здруженијата на самоуправните интересни за-
едници формирани за територијата на републиката, 
односно на автономната покраина, кои со тие до-
говори преземаат обврски и задачи. 

Договорот, односно договорите за основите на 
општествениот план на општина ги склучуваат, на 
начинот определен со законот и со статутот, надлеж-
ниот орган на собранието на општината, организа-
циите на здружен труд и други самоуправни орга-
низации и заедници, самоуправните интересни зае-
дници формирани за територијата на општината и 
месните заедници на територијата на општината, 
кои со тие договори преземаат обврски и задачи. 

Заради подготвување, склучување и спроведу-
вање на договорите за основите на плановите и 
плановите на општествено-политичките заедници, 
со самоуправната спогодба на самоуправните орга-
низации и заедници што се поврзани со доходните 
или со други работни или стопански интереси и со 
општествените договори можат да се формираат за-
едници или групации за планирање. 

5. Донесување планови на општествено-политичките 
заедници 

Член 59 
Нацрт и предлог-план на општествено-политич-

ка заедница подготвува извршниот орган на собра-
нието на општествено-политичката заедница врз ос-
нова на еден или повеќе договори за основите на 
планот на општествено-политичката заедница и го 
поднесува до собранието на општествено-полир!ч-
ката заедница. 

Во нацртот, односно во предлог-планот на оп-
штествено-политичката заедница се внесуваат и об-
врските што за организациите на здружен труд и 
другите самоуправни организации и заедници и за 
ошитествено-политичките заедници произлегуваат 
од законот, другите прописи и општите акти што, 
во рамките на своите права и должности утврдени 
со уставот, ги донело собранието па општествено-
Политичката заедница. 

Член 60 
Извршниот орган на собранието на општествеко-

-нолитичката заедница е должен при поднесување-
то на нацртот, односно на предлог-планот на опште-
ствено-политичката заедница да го извести собра-
нието на општествено-политичката заедница за пра-
шањата од битно значење за утврдувањето на за-
едничките интереси и цели што треба да се оства-
рат во периодот за кој се донесува планот, а за кои 
до поднесувањето на нацртот, односно на предлог-
планот не можел да биде постигнат договор со опре-
делени самоуправни организации и заедници, од-
носно општествено-политички заедници. 

Ако до рокот определен за донесувањето на пла-
нот на општествено-политичката заедница не се по-
стигнат договори со определени самоуправни орга-
низации и заедници за одделни прашања од битно 
значење за утврдувањето на заедничките интереси 
и цели во смисла на став 1 од овој член, собрани-
ето на општествено-политичката заедница може да 
донесе мерки за чие донесување е овластено со ус-
тавот и со законот. 

Член 61 
Ако самоуправна организација, односно заедница 

ш е т а дека обврските и задачите што се утврдени 
за неа во планот на општствено-политичката заед-
ница не се во согласност со обврските и задачите 
што ги презела со договорите за основите на планот 
или дека не се во с о г л а с н о с т а законот, може да 
поднесе приговор до собранието на таа општествено-
-политичка заедница. 

Собранието на општествено-политичката заед-
ница до кое е поднесен приговорот од став 1 на 
овој член ќе го разгледа приговорот и за одлуката 
донесена по приговорот ќе ја извести самоуправната 
организација, односно заедница што го поднела при-
говорот. 

Член 62 
Планот на општествено-политичката заедница 

се заснова врз самоуправните спогодби за основите 
на плановите на самоуправните организации и за-
едници и нивните планови и врз договорите за ос-
новите на плановите и плановите на потесните оп-
пггествено-политички заедници, како и врз заед-
нички оценетите можности и услови за развој на 
ошптествено-политичката заедница. 

Член 63 
Општествениот план на република, односно на 

автономна покраина се заснова врз договорите за 
основите на општествениот план на републиката, 
односно на автономната покраина, самоуправните 
спогодби за основите на плановите на самоуправните 
организации и заедници и нивните планови и врз 
договорите за основите на општествените планови на 
општините, Јрадските и регионалните заедници и 
нивните планови, како и врз заеднички оценетите 
можности и услови за развој во републиката, од-
носно во автономната покраина. 

Член 64 
Општествениот план на општина се заснова врз 

договорите за основите на општествениот план на 
општината и самоуправните спогодби за основите на 
плановите на самоуправните организации и заед-
ници и врз нивните планови, како и врз заеднички 
оценетите можности и услови за развој во општината. 

Член 65 
Ако се стекнат услови за измена и дополнение 

на планот н а ' општествено-политичка заедница, 
предвидени со овој закон, извршниот орган на со-
бранието на општествено-политичката заедница ќе 
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предложи измена и дополнение на планот, во со-
гласност со реално оценетите можности и услови 
за развој. 

'Измени и дополненија на планот се вршат спо-
ред постапката определена со овој закон за донесу-
вање на планот на општествено-политичка заед-
ница. 

Член бб 
Извршниот орган на собранието на отптествено-

политичка заедница е должен во роковите што ќе 
.ги определи собранието на општествено-политич-
ката заедница да го известува собранието за оства^ 
рувањето на среднорочниот план на општествено-
-политичката заедница, односно за извршувањето 
на обврските од договорот за основите на тој план, 
како и за мерките што во рамките на своите права 
и должности ги презел или има намера да ги пре-
земе, односно да му предложи на собранието на 
општествеко-политичката заедница да ги донесе. 

Извршниот орган ка собранието на општествено-
-политичка заедница, во рокот што ќе го утврди 
собранието на општествено-политичката заедница и 
врз основа на анализа на остварувањето на сред-
порочниот план во изминатиот период и оцената 
на можностите за остварувањето на тој план во на-
редната година, поднесува до собранието на опште-
ствено-политичката заедница извештај за оствару-
вањето на среднорочниот план во изминатиот пе-
риод, со своја оцена на можностите 'за развој во 
наредната година и со предлози на мерки што треба 
да се донесат заради остварувањето на планот во 
iaa година. 

6. Остварување на плановите на самоуправните ор-
ганизации и заедници и плановите на општествено' 
-политичките заедници и извршување на обврските 
од самоуправните спогодби и договори за основите 

на тие планови 

Член 67 
Органите на управувањето и другите органи на 

самоуправните организации и заедници и надлеж-
ните органи на општествено-политичките заедници, 
во рамките на своите права и должности, .одговорни 
се за остварувањето на плановите на самоуправните 
организации и заедници, односно плановите на оп-
штестзено-политичките заедници, како и за извр-
шувањето на обврските што самоуправните органи-
зации и заедници, односно општествено-политичките 
заедници ги презеле со самоуправните спогодби и до-
говори за основите на тие планови. 

Член 68 
Органите на управувањето и другите органи во 

самоуправните организации и заедници и надлеж-
ните органи на општествено-политичките заедници 
се должни редовно да го следат, анализираат и оце-
нуваат остварувањето на плановите на самоуправ-
ните организации и заедници, односно плановите 
на општествено-политичките заедници и извршу-
вањето на обврските од самоуправните спогодби и 
договори за основите на тие планови и да преземаат 
мерки за нивното остварување, односно извршу-
вање. 

Органите на управувањето на самоуправните 
организации и заедници, односно надлежните ор-
гани на општествено-политичките заедници, во те-
кот на периодот за кој е донесен планот, даваат 
иницијатива за склучување на самоуправни спогод-
би и договори со кои се обезбедува остварувањето 
на планот, односио за измени и дополненија на 
склучените самоуправни спогодби за основите на 
плановите на самоуправните организации и заед-
ници или договори за основите на плановите на 
општествено-политичките заедници. 

Член 69 . 
Органите на самоуправните организации и за-

едници се должни навремено да преземаат мерк« 
со кои се обезбедуваат услови за остварување м 
плановите на самоуправните организации и заед-
ници. \ ' 

Органите на општествено-политичките заедни-
ци се должни навремено да донесуваат мерки на 
економската политика, како и управни и органи-
зациони мерки со кои се обезбедуваат услови за 
остварување на плановите на општествено-поли-
тичките заедници. 

Мерките од став 2 на овој член мораат да бидат-
во согласност со заедничките интереси и цели, со 
насоките и рамките за донесувањето на тие мерки, 
утврдени со планот на општествено-политичката 
заедница. 

Член 70 
Собранијата на општествено-политичките заед-

ници се должни да донесуваат насоки за подготву-
вањето на среднорочниот план за наредниот период, 
најмалку на една година пред истекот на последната 
година на тековниот среднорочен план на опште-
ствено-политичката заедница. 

Член 71 
Органот на управувањето на самоуправна ор-

ганизација или заедница, односно надлежниот ор-
ган на општествено-политичка заедница донесува 
програма за извршување на обврските и задачите 
што самоуправната^ организација и заедница, од-
носно општествено-политичката заедница, ги пре-
зела со самоуправните спогодби за основите на 
планот на самоуправната организација, односно 
заедница и со договорите за основите на планот на 
општествено-политичката заедница, како и об-
врските утврдени со тие планови, и ги утврдува 
роковите и начинот на извршување на тие обврски 
и задачи како и органите што се одговорни за 
нивното извршување. 

Член 72 
Органот на управувањето на самоуправна орга-

низација и заедница, односно надлежниот орган на 
општествено-политичка заедница е должен да ор-
ганизира следење на остварувањето _на планот и 
извршувањето на обврските од самоуправните спо-
годби за основите на планот на самоуправната ор-
ганизација, односно заедница и од договорите за 
основите на планот на општествено-политичка за-
едница. 

Заради остварување на задачите од став 1 на 
овој член, органот на управувањето на самоуправна 
организација, односно заедница и надлежниот ор-
ган на општествено-политичка заедница се должни 
евиденцијата за остварувањето на тие планови и 
извршувањето на обврските што самоуправната 
организација и заедница односно општествено-по-
литичката заедница ги презела со самоуправните 
спогодби и со договорите од став 1 на овој член 

- да ја приспособат кон системот на планирање утвр-
ден со овој закон. 

Ако плановите не се остваруваат или ако об-
врските од самоуправните спогодби и договорите 
на тие планови не се извршуваат, органите од став 
1 на овој член се должни да ги анализираат при-
чините и, во рамките на своите права и долж-
ности, да преземат мерки за чие преземање се 
овластени, односно да предложат мерки што треба 
да се донесат заради остварувањето на планот и 
извршувањето на преземените обврски. 

Ако со анализа на причините се утврди дека 
плановите не можат да се остварат, овластениот 
орган на самоуправната организација или заедница, 
односно извршниот орган на собранието иџ оп-
штествено-политичката заедница ќе му предло-
жат измени и дополненија на планот на органот 
што го донел планот! 
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Член 73 
Самоуправните организации и заедници и оп-

штествено-политичките заедници се должни' ме-
ѓусебните обврски што ги презеле со самоуправните 
спогодби за основите на планот на самоуправна-
та 'организација, односно заедница или со догово-
рите за основите на планот на општествено-поли-
тичката заедница да ги извршуваат навремено и 
уредно и не можат еднострано' да ги раскинувѓаат, 
односно менуваат. 

Член 74 
Заинтересираните организации на здружен труд, 

финансиските организации и други организации 
или заедници можат, сами или заедно со над-
лежните органи на општествено-политичката за-
едница, да формираат заеднички координациони 
тела (конзорциум, групација за планирање) заради 
усогласување на својата активност врз извршу-
вањето на обврските и задачите утврдени со са-
моуправните спогодби за основите на планот на 
самоуправната организација, односно заедница или 
со договорите за основите на планот на опште-
ствено-политичката заедница. 

Член 7С 
Спрема лицата во органите и службите во са-

моуправната организација и заедница, односно 
спрема лицата во органите на управата и во служ-
бите на огпптествено-политичката з*аедница, кои се 
одговорни за неизвршувањето на работите и за-
дачите што се однесуваат на остварувањето на 
планот на самоуправната организација и заедни-
ца, односно планот на општествено-политичката 
заедница или за неизвршувањето на обврските и 
задачите што самоуправната организација или за-
едница, односно општествено-политичката заедница 
ги презела со самоуправните спогодби или со до-
говорите за основите на тие планови, ќе се пре-
земат соодветни санкции и мерки предвидени со 
општиот акт на организацијата, односно заедницата 
и со законот. 

Г л а в а III 

ФУНКЦИЈА И СОДРЖИНА НА ПЛАНОВИТЕ НА 
САМОУПРАВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ 
И НА ПЛАНОВИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИ-

ТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

1. Планови вл самоуправните организации и 
заедници 

Член 76 
Право и должност да донесуваат планови на 

самоуправните организации и заедници имаат: 
1) основните организации на здружен труд, 

работните организации и сложените организации 
на здружен труд; 

2) заедниците на организациите на здружен 
трудни други форми здружување на организациите 
на здружен труд и на други самоуправни ор-
ганизации и заедници; 

3) банките; 
4) заедниците за осигурување на имот и лица 

и други Финансиски организации; 
5) работните заедници во организациите на 

Здружен труд, организациите на деловно здружу-
вање, заедниците за осигурување на имот и лица и 
во банките; 

6) самоуправните интересни заедници;, 
7) месните заедници; 
8) договорните организации на здружен труд; 
9) земјоделските и други задруги и други со 

закон определени форми на здружување и коопе-
рација на работните луѓе, што со работниците со 

кои го здружуваат својот труд работат во облака 
на земјоделските, -занаетчиските и слични дејности 
со средства за работа во сопственост на граѓани. 

Член 77 
Планот на основна организација на здружен 

труд го содржи особено утврдувањето на меѓусеб-
ните права, обврски и одговорности на работни-
ците што се однесуваат на: 

1) здружувањето на трудот и на средствата на 
општествена^ репродукција во основната организа-
ција на здружен труд; 

2) програмата и организирањето на производ-
ството, односно на работењето?- трошоците на про-
изводството и на работењето, реализацијата на про-
изводите и услугите, извозот и увозот, истражу-
вањето и освојувањето на нова технпка и техно-
логија, организацијата на работата и користењето 
на, работното време, продуктивноста на трудот и 
ефикасноста на работењето; 

3) стекнувањето на доход и неговото распо-
редување, основните елементи на цените и усло-
вите за размена, односно вршење на услуги., кре-
дитите и условите на кредитирањето, здружува-
њето на трудот и на средствата со други орга-
низации и заедници за заедничко остварување на 
доход, основите и мерилата • за распоредување 
на доходот за лична, заедничка и општа потро-
шувачка, за проширување на материјалната основа 
на трудот за резерви и за распределба на сред-
ствата за личгш доходи и за лична и заедничка 
потрошувачка; 

4) образованието и стручното усовршување за 
вршење на производствените и самоуправувачките 
функции, вработеноста и вработувањето, развојот 
и оспособувањето на кадрите; 

5) обезбедувањето со здружување на трудот и 
средствата со други основни и други организации 
на здружен труд, на средствата за производство, 
односно на условите за остварување на задачите 
(обезбедување на суровини, енергија и други по-, 
треби на репродукцијата, одржување, проширување 
и користење на капацитетите, инвестиции, основни 
и обртни средства, економичност и рационалност 
на користењето на средствата на општествената ре-
продукција); 

6) решавањето на станбените прашања, опште-
ствената исхрана, здравствената заштита, детската 
заштита, одморот, рекреацијата и другите работни 
и животни потреби на работниците, односно личната 
и заедничката потрошувачка што се остварува во 
основната организација на здружен труд и преку 
месните заедници и другите самоуправни органи-
зации и заедници; 

7) обврските спрема другите организации или 
заедници со кои е здружена или поврзана залади 
заедничко остварување на доход, односно задово-
лување на личните и заедничките и општите оп-
штествени потреби и интереси во самоуправните 
интересни заедници, месните заедници и во опште-
ствено-политичките заедници: 

8) обезбедувањето на средства и други услови 
за остварување на задачите и активностите во об-
ласта на самозаштитата и народната одбрана; 

9) обезбедувањето на заштитата и унапреду-
вањето на животната средина (на природните и со 
труд создадените вредности на човековата средина); 

10) обезбедувањето на материјални, финансиски 
и други резерви. 

Член 78 
Планот на основна организација на здружен 

труд мора да ГРЈ содржи задачите во поглед на 
постојаното унапредување на социјалистичките са-
моуправни односи, усовршувањето на организација-
та и начинот на работата на самоуправните органи, 
реализирањето на неотуѓивите права на работници-
те, а посебно на котролата над движењето на до-
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хо дот во основната организација на здружен труд 
и во целокупноста на односите на општествената 
репродукција. 

Со планот ка основна организација на здру-
жен труд, БО согласност со законот, се утврдуваат 
потребните мерки, начинот, формите, како и сред-
ствата за информирање на работниците за сите 
битни прашања на остварувањето на планот. 

Член 79 
Основните организации на здружен труд, 

што организирале заедница на основните органи-
зации на здружен труд, заради извршување на 
определени работи од заеднички интерес, заеднич-
ки донесуваат план на таа заедница. 

Планот на заедница на основните организации 
на здружен труд ги содржи елементите на плано-
вите на основните организации на здружен труд 
што се однесуваат на остварувањето на определени 
работи од заеднички интерес заради кои е основана 
заедницата. 

Член 80 
Со планот на работна организација, основните 

организации н а здружен труд во нејзиниот состав, 
врз основа на самоуправните спогодби за основите 
на планот на работната организација, обезбеду-
ваат поврзување и остварување на своите заед-
нички интереси во трудот и на други заеднички 
интереси, стабилност во трудот и работењето на 
основните организации на здружен труд и заед-
ничко остварување и распоредување на доходот, 
создавање на услови за проширување на матери-
јалната основа на трудот, остварување на 'правото 
на работа и на другите самоуправни права и задо-
волување на заедничките интереси и потреби на 
работните луѓе, непосредно во работната организа-
ција и во други самоуправни организации и за-
едници. 

Член 81 
Одредбите на овој закон што се однесуваат на 

планот на основната организација на здружен труд 
се применуваат и врз планот на работната орга-
низација што во својот состав нема основни орга-
низации на здружен труд. 

Член 82 
Планот на работна организација, на сложена 

организација на здружен труд и на други форми 
здружување на трудот и на средствата се заснова 
врз плановите на основните организации на здру-
жен труд и ги утврдува односите и прашањата 
што се определени со самоуправната спогодба за 
здружувањето. 

Член 83 
Организациите на здружен труд, самоуправ-

ните интересни заедници и другите општествени 
правни лица што основаат банки и други финан-
сиски организации и кои работат со нив и поради 
тоа во нив здружуваат средства, како и општестве-
ните правни лица Што здружуваат средства во за-
едниците за осигурување на имот и лица, склу-
чуваат самоуправни спогодби за основите на планот 
и донесуваат план на банката, на заедницата за 
осигурување и на друга финансиска организација, 
согласно со статутите на тие организации и со 
законот. 

Со самоуправните спогодби за основите на пла-
нот на банка, на заедница за осигурување на имот 
и лица односно на друга финансиска организација,-
организациите на здружен труд, самоуправните ин-
тересни заедници и други општествени правни лица 
здружуваат средства заради остварување на заед-
ничките интереси и цели и на задачите за раз-
вој на тие организации и заедници. 

Со планот на банката и на друга финан-
сиска организација од став 1 на овој член е* 
утврдуваат особено: 

1) начинот на здружување на средствата; 
2) намените и условите под кои се користат ти® 

средства; 
3) начинот на ангажирање и користење на до-

машните и меѓународните кредити и заеми што се 
обезбедуваат преку банката или друга финансиска 
организација; 

4) начинот на користење на заедничките ре-
зерви; 

5) условите4 и начинот на поднесувањето на ри-
зикот и поделбата на заеднички остварениот доход. 

Со планот на заедницата за осигурување на 
имот и лица се утврдуваат особено: 

1) основите на деловната политика на премиите 
на осигурувањето; 

2) мерките за отстранување или намалување на 
неповолните дејства на причините што можат да 
предизвикаат штети, средствата што се издвојуваат 
за тие намени, како и условите и начинот на ко-
ристење на тие средства; 

3) политиката на користење на слободните 
средства на осигурувањето, како и условите и на-
чинот на користење на тие средства. 

Член 84 
Планот на самоуправната интересна заедница 

ги содржи односите и прашањата определени со 
актот за основање на самоуправната интересна за-
едница. 

Планот на самоуправната интересна заедница 
ги содржи особено: 

1) целите^ и задачите во извршувањето на рабо-
тите за кои е формирана самоуправната интересна 
заедница; 

2) обемот, квалитетот и начинот на задоволу-
вање на определени заеднички потреби и интереси; 

3) здружувањето на трудот и средствата, односно 
размената на трудот заради остварување на за-
едничките потреби и интереси; 

4) правата, обврските и меѓусебните одговор-
ности во остварувањето на заедничките потреби и 
интереси. 

Член 85 
Земјоделците и другите работни луѓе што својот 

труд и средства за работа ги здружуваат во земјо-
делските задруги и други форми здружување на 
труд и средства склучуваат самоуправни спогодби 
за основите на планот и донесуваат план, според 
содржината и на начинот сообразно со одредбите на 
овој закон што важат за организациите на здружен 
труд. 

Одредбата на став 1 од овој член сообразно се 
применува и врз планирањето на работните луѓе 
што врз основа на самостоен личен труд со сред-
ствата за работа во сопственост на граѓани се 
здружуваат во други задруги. 

Член 86 
Во земјоделските и други задруги, согласно со 

договорот за здружување и со статутот на задруга-
та, со самоуправните спогодби за основите на 4пла-
нот и со планот се уредуваат односите за стекнува-
ње и распоредување на доходот и за распределба на 
средствата за лични доходи на работниците врабо-
тени во задругата, како и начинот на распределба 
на доходот сразмерно на придонесот во остварува-
њето на тој доход што земјоделците, односно работ-
ните луѓе го дале со својот труд и со здружувањето 
на своите средства, односно со соработката со за-
другата. 

Член 87 
Земјоделците, занаетчиите и другите работни 

луѓе што самостојно вршат дејност со личен труд со 
средства За работа во сопственост на граѓани, што 
својот труд и средства за работа ги здружуваат не-. 
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"посредно, преку задруга или преку друга форма на 
-здружување, со кооперација или преку други видо-
ви деловна соработка со организација на здружен 
труд и со неа трајно соработуваат, со самоуправни-
те спогодби за основите на заедничкиот план, од-
носно со тој план го уредуваат' начинот на управу-
вање на заедничките работи со работниците на таа 
организација, заеднички одлучуваат за заеднички 
остварениот доход и учествуваат во неговата рас-
пределба според својот придонес во остварувањето 
на тој доход. 

Член 88 
Планот на месна заедница се заснова врз само-

управните спогодби за основите на планот, што ги 
склучуваат: 

1) основните организации на здружен труд и 
другите самоуправни организации и заедници што 
имаат право и должност во неа да остваруваат 
определени интереси на своите работници, односно 
членови; 

2) самоуправните интересни заедници чии чле-
нови го остваруваат .својот интерес на подрачјето на 
месната заедница; 

3) работните луѓе и граѓаните преку изборните 
органи на месната заедница или со лично изјасну-
вање на собир на граѓаните или со референдум, на 
начин утврден со статутот на месната заедница. 

Член 89 
Во планот на месната заедница се внесуваат 

задачите за остварување на заедничките интереси 
и солидарно задоволување на заедничките потреби 
за кои е постигната согласност со самоуправните 
спогодби за основите на планот на месната заед-
ница. 

Планот на месната заедница ги содржи особено 
целите и задачите, меѓусебните обврски и средства-
та за задоволување на заедничките потреби во 
областа на уредувањето на населбата, домувањето, 
комуналните дејности, детската, социјалната и 
здравствената заштита, образованието, културата, 
заштитата на потрошувачите, заштитата и унапре-
дувањето на животната средина, народната одбрана, 
општествената самозаштита и во другите области од 
животот и работата, општествените работи од заед-
нички интерес што работните луѓе и граѓаните во 
месната заедница ги вршат преку самоуправните 
интересни заедници, општините и пошироките оп-
штествено-политички заедници. 

Планот на месната заедница ги содржи и зада-
чите утврдени во плановите на самоуправните ор-
ганизации и заедници и во плановите на опште-
ствено-политичките заедници во областа на прос-
торниот развој и разместувањето на производстве-
ните сили. 

Член 90 
Одредбите на овој закон согласно се примену-

ваат врз работните заедници во организациите на 
здружен труд, организациите на деловното з дру изу-
вање, заедниците за осигурување на имот и- лица и 
банките, ако со самоуправна спогодба за меѓусебни-
те права, обврски и одговорности на работниците на 
тие работни заедници и на корисниците на нивните 
услуги е утврдено и тие работни заедници да до-
несуваат свои планови. 

Член 91 
За самоуправните организации и заедници за 

кои не постојат услови да донесуваат свои планови, 
собранието на општината го определува начинот на 
кој тие ќе планираат и ќе се вклучуваат во опште-
ствениот план на општината. 

2. Планови на општествено-политичките заедници 

Член 92 
Плановите на општествено-политичките заедни-

ци, во согласност со правата и должностите, утврдени 

со уставот ги донесуваат федерацијата, републиките, 
автономните покраини, општините и градските и ре-
гионалните заедници, како посебни ошптествено-
-политички заедници. 

Член 93 
Општествено-политичките заедници се должни 

своите планови да ги засноваат врз самоуправните 
спогодби за основите на плановите и врз планови-
те на самоуправните организации и заедници, ос-
тварувајќи со тоа единство на функционирањето 
на самоуправниот систем на планирање, одлучува-
ње за доходот и можност работните луѓе да ги ос-
тваруваат заедничките општествени интереси за кои 
одлучуваат во основните организации на здружен 
труд и во други самоуправни организации и заед-
ници и во општествено-политичките заедници. 

Член 94 
, Со плановите на општеств^ено-политичките за-

едници се обезбедува остварување на социјалис-
тичките самоуправни општествено-економски одно-
си во кои работните луѓе располагаат со доходот, 
како и остварување на правата на народите и на-
родностите на Југославија и на републиките, однос-
но автономните покраини да располагаат со резул-
татите од својот труд и со општественото богатство 
во единствениот систем на социјалистичките само-
управни општествено-економски односи. 

Со плановите на општествено-политичките за-
едници се обезбедуваат економски и општествени 
услови и усогласување на материјалните односи во 
економскиот и социјалниот развој на општествената 
заедница, поврзување и усогласување на интереси-
те на работните луѓе во сите форми на здружен 
труд и остварување на нивните социјални, економ-
ски, национални, културни и други права и инте-
реси во самоуправните интересни заедници, во мес-
ните заедници, општините, автономните покраини, 
републиките и во федерацијата, како и помеѓу тие 
заедници — заради развивање на производствените 
сили и создавање на услови за постојано зголему-
вање на стандардот на животот и трудот на работ-
ните луѓе и заради задоволување на нивните соци-
јални, културни и други потреби, уважувајќи ги 
при тоа законитостите на социјалистичкото стоков-
но производство и на доходните односи формирани 
на единствениот југословенски пазар и во слободна 
размена на трудот во непосредно поврзување на 
работните луѓе во процесот на здружување на тру-
дот и доходот. , 

Со плановите на општествено- политичките за-
едници се обезбедува и остварување на правото и 
меѓусебната одговорност на работниците во основ-
ните и други организации на здружен труд да рас-
полагаат со својот доход и да го контролираат 
неговото целокупно движење во процесот на вкуп-
ната општествена репродукција, да учествуваат во 
распределбата на доходот сразмерно на својот при-
донес за зголемувањето на продуктивноста на тру-
дот врз основа на тековниот и минатиот труд, да ги 
утврдуваат материјалните можности за економски и 
општествен развој во општествено-политичката за-
едница врз основа на согледувањето на условите и 
можностите за создавање и употреба на доходот 
што го здружуваат во процесот на проширената 
репродукција и со тоа да го насочуваат развојот на 
производствените сили и на социјалистичките само-
управни продукциони односи во согласност со сво-
ите непосредни и заеднички интереси и мотиви на 
стопанисување, совладувајќи ги противречиостите и 
нерамномерностите во условите за работа и стекну-
вање на доходот, односно во огпптествспо-ексном-
скиот развој во целост. 

Член 95 
Плановите на општествено-политичките заедни-

ци, во согласност со правата и должностите на оп-
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штествено-политичките заедници утврдени со уста-
вот, ги содржат заедничките интереси и цели на 
економскиот и општествениот развој на општестве-
но-политичките заедници утврдени со договорите за 
основите на плановите на општествено-политичките 
заедници што се однесуваат особено на: > 

1) предвидувањето на развојот на социјалистич-
ките самоуправни општествено-економски односи и 
вфз таа основа усогласувањето и насочувањето на 
стопанскиот и општествениот развој во општестве-
но-политичките заедници; 

Q согледувањето на можностите и потребите за 
здружување на трудот и доходот заради јакнење на 
материјалната основа на здружениот труд, развива-
ње на производствените сили и обезбедување на 
услови за стабилен растеж на животниот стандард, 

. зголемување на вработеноста^ зголемување на лич-
ната и општествената продуктивност на трудот, по-
дигање на образованието и културата, унапредува-
ње на другите општествени дејности, науката, тех-
никата, технологијата и др.; 

3) предвидувањето на општите правци на раз-
војот и утвдрувањето на условите, можностите и 
потребите на проширената репродукција, како и на 
регионалниот и просторниот развој; 

4) утврдувањето на можностите за развој и 
вклучување во меѓународната поделба на трудот; 

5) заштитата и унапредувањето на животната 
средина; 

6) унапредувањето на условите за остварување 
на економската и социјалната рамноправност на на-
родите и народностите на Југославија; 

7) јакнењето на одбранбената способност и на 
општествената самозаштита на земјата. 

Плановите на општествено-политичките заедни-
ци ги содржат и обврските од договорите за осно-
вите на тие планови, како и посебните задачи што 
определени организации, врз основа на нивната 
согласност, ги презеле како своја обврска заради 
остварување на заеднички утврдените интереси и 
цели на развојот во општествено-политичките заед-
ници. 

Плановите на општествено-политичките заедни-
ци содржат и насоки и рамки за донесување на 
мерки на економската политика и други мерки што 
органите на општествено-политичките заедници, во 
согласност со своите права и должности утврдени 
со уставот, ги донесуваат заради остварување на 
усогласените заеднички интереси и цели на само-
управните организации и заедници и огаптествено-
-политичките заедници на единствениот југословен-
ски пазар. 

Член 96 
Општествениот план на република, односно оп-

штествениот план на автономна покраина содржи 
посебно и: 

1) формирање на општествениот бруто произ-
вод и национален доход и нивна распределба по 
оддели на вкупната општествена репродукција и 
репродукциони целини; 

2) усогласување на односите меѓу групациите 
поврзани со односите на доходот во репродукцио-
ните целини; 

3) проширување на материјалната основа на 
трудот со развојот на земјоделството, како и на со-
обраќајот, енергетиката и на другите дејности на 
инфраструктурата; 

4) регионален и просторен развој во република-
та, односно автономната покраина; 

5) обврски што ги презеле републиките, однос-
но автономните покраини со договор* односно со до-
говори за основите на општествениот план на Југо-
славија, особено при усогласувањето на основите 
на политиката на проширена репродукција, на еко-
номските односи со странство и на кредитната и 
монетарната политика; 

6) обврски на републиките, односно автономни-
те покраини за обезбедување побрз развој на' сто-
пански недоволно развиените републшш и автоном-
ни покраини и осигурување на средства за таа цел. 

Со - општествениот план на република, односно 
автономна покраина се обезбедува остварување на 
правото на работниците во основните и други орга-
низации на здружен труд и на сите работни луѓе во 
други еамопуравни организации и заедници во ре-
публиката, односно автономната покраина да одлу-
чуваат за условите за стекнување и употреба на до-
ходот и врз таа основа да ја утврдуваат заедничка-
та политика на стопанскиот и општествениот раз-
вој во републиката, односно автономната покраина 
И политиката на развој на општествената заедница во 
целост и да донесуваат општествен план на Југо-
славија, заједнички и рамноправно со работните луѓе 
на другите републики и автономни покраини, и 
врз таа основа остварување на начелото на одго-
ворност на републиките и автономните покраини за 
сопствениот развој и за развојот на федеративната 
социјалистичка заедница како целина. 

Член 97 
Со општествениот план на општина се усогла-

суваат материјалните и други односи во остварува-
њето на економските, социјалните, културните, 
станбените и други потреби на работниците и на 
сите работни луѓе за кои тие одлучуваат во основ-
ните и во други организации на здружен труд и во 
месните заедници на територијата на општината и 
во самоуправните интересни заедници во кои се 
вклучени и се насочува и усогласува стопанскиот 
и општествениот развој во општината. 

Член 98 
Општествениот план на општина содржи по« 

себно и: 
1) утврдување на работните, животните и оп-

штествените потреби и интереси на работниците и 
на сите работни луѓе, што врз основа на тие општи 
интереси и потреби ја утврдуваат заедничката по-
литика на усогласен економски и општествен развој 
во општината; 

2) унапредување на комуналните дејности, стан-
бената изградба, просторното и урбанистичкото уре-
дување и искористување на земјиштето и добрата 
во општа употреба; 
7 3) унапредување на другите дејности од значе-

ње за животот и трудот на работните луѓе и гра-
ѓаните во општината; 

4) обврски што општините ги презеле со дого-
вор, односно со договори за основите на општестве-
ниот план на републиката односно автономната по-
краина, градската или регионалната заедница. 

Член 99 
Градските, односно регионалните заедници, како 

посебни општествено-политички заедници, плани-
раат на ист начин како и општините, со тоа што 
општините со договор утврдуваат кои свои плански 
функции ги пренесуваат во надлежност на градска, 
односно регионална заедница, ако тие функции не 
се пренесени врз нив со закон на републиката, од-
носно автономната покраина. 

Д Е Л В Т О Р И 

ОПШТЕСТВЕН ПЛАН НА ЈУГОСЛАВИЈА * 

1. Цели, и содржина на општествениот план н& 
Југославија 

Член 100 
Со општествениот план на Југославија се обез-

бедуваат: 
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— остварувана и развиваше на социјалистички-
те производствени односи, национални, економски, 
социјални и културни слободи и рамноправност на 
народите и народностите во републиките и автоном-
ните покраини во услови на единствениот југосло-
венски пазар; 

— хармоничност на материјалните односи во 
целокупниот општествен развој, динамичен и усо-
гласен развој на стопанството на цола Јувославија 
и стабилност на единствениот југословенски пазар; 

— еднаквост и стабилност на општите услови за 
стопанисување на организациите на "здружен труд 
на единствениот југословенски пазар, како и една-
квост во преземањето на обврските што произлегу-
ваат од заедничките интереси што се остваруваат 
во федерацијата; 

— вклучување на Југославија во меѓународна-
та поделба на трудот, еднаквост на општите услови 
во меѓунаоодштте економски односи и во поднесува-
њето на одговорноста за меѓународните економски 
обврски на Југославија и остварување на економ-
ски и други односи со други земји; 

— остварување нз заемна одговорност и обврс-
ки на републиките и автономните покраини во спре-
чувањето на стопански и други нарушувања во ма-
теријалниот и социјалниот развој на општеството; 

— остварување на уставните обврски на феде-
рацијата во поглед на побрзиот развој на стопански 
недоволно * развиените републики и автономни по-
краини; 

— остварување на развојот на Југословенската 
народна армија и на други заеднички интереси и 
цели во областа на народната одбрана и безбедно-
ста на земјата; 

— остварување на другите обврски што произ-
легуваат од законите, другите прописи и општите 
акти што ги донесува Собранието на СФРЈ во рам-
ките на своите права и должности утврдени со 
Уставот на СФРЈ. 

Чл^н 101 
Општествениот цлан на Југославија се заснова 

врз еден или повеќе договори за основите на опште-
ствениот план на Југославија, договорите за основи-
те на општествените планови на републиките, одно-
сно автономните покраини и нивните планови, врз 
самоуправните спогодби за основите на плановите на 
организациите на здружен труд, други самоуправни 
организации и заедници и плановите на тие орга-
низации и заедници, врз договорите за основите на 
општествените планови на општините и градските и 
регионалните заедници како посебни општествено-
-политички заедници и плановите на тие опште-
ствено-политички заедници. 

Со општествениот план на Југославија, врз ос-
нова на заеднички оценетите можности и услови за . 
развој на републиките и автономните покраини, 
организациите на здружен труд и други самоуправ-
ни организации и заедници и општествено-полити-
чките заедници и на целокупната општествена заед-
ница, земајќи ги предвид меѓународните економски 
односи и меѓународните обврски на Југославија и 
врз таа основа со договор, односно со договори за 
основите на општествениот план на Југославија 
усогласени заеднички интереси, се утврдува заед-
ничката економска политика, и во согласност со 
неа, се насочува општествената репродукција врз ос-
новите на социјалистичките самоуправни олште-
ствено-економски односи. 

Член 102 
Општествениот план на Југославија ги содржи 

заедничките интереси и цели утврдени со договор, 
односно со договори за основите на тој план што се 
однесуваат особено на: 

1) усогласувањето и насочувањето на тековите 
• а општествената репродукција во целост и во од-

носите на нивната меѓузависност на единствениот 
југословенски пазар, а посебно на утврдувањето на 
заедничката монетарна и кредитна политика, на 
заедничките основи на кредитната политика и заед-
ничката политика на формирање и користење на 
парични, девизни и стоковни резерви од интерес за 
цела Југославија; 

2) политиката на развојот на економските и 
други односи со друга- земји и извршувањето на ме-
ѓународните обврски на Југославија; 

3) политиката на побрзиот развој на стопански 
недоволно развиените републики и автономни по-
краини; 

4) развојот на Југословенската народна армија 
и утврдувањето на други заеднички интереси и цели 
во областа на народната одбрана и безбедноста на 
земјата; 

5) обезбедуван ето на други услови за оствару-
вање и развивање на социјалистичките самоуправ-
ни општествено-економски односи. 

Член 103 
Со општествениот план на Југославија се ут-

врдуваат и насоките и рамките за донесување на 
мерки на економската политика и други мерки што 
органите на федерацијата^органите на републиките, 
односно органите на автономните покраини, во со-
гласност со своите управа и должности утврдени со 
Уставот на СФРЈ, ги донесуваат заради обезбеду-
вање на услови за остварување на усогласените за-
еднички интереси на здружениот труд, односно на 
заедничките интереси на републиките и автоном-
ните покраини ' на единствениот југословенски 
пазар. 

Општествениот план на Југославија .ги содржи 
и обврските и задачите што со договор, односно со 
договори за основите на општествениот план на Ју-
гославија ги презеле републиките и автономните 
покраини како и обврските што со тие договори ги 
презеле организациите на здружен труд и други 
самоуправни организации* и заедници. 

Со општествениот план на Југославија се ут-
врдуваат и обврските што за организациите на здру-
жен труд и други самоуправни организацији и заед-
ници и општествено-политичките заедници произле-
гуваат од законите и другите прописи што ги до-
несува Собранието на СФРЈ во рамките на споите 
права и должности утврдени со Уставот на СФРЈ. 

2. Договарање за основите на општествениот плат 
на Југославија и подготвување и донесување на 

општествениот план на Југославија 

Член 104 
Собранието на СФРЈ, на предлог од Сојузниот 

извршен совет, со одлука го утврдува рокот во кој 
Сојузниот извршен совет треба да поднесе до Со-
бранието на СФРЈ нацрт односно предлог на опште-
ствениот план на Југославија. 

„ Со одлуката од став 1 на овој член, или со по-
себна одлука, Собранието на СФРЈ може да ги 
утврди и основните насоки и рамки на економската 
политика за наредниот среднорочен период. 

Член 105 
Сојузниот извршен совет, во договор со изврш-

ните совети на собранијата на републиките и из-
вршните совети на собранијата на автономните по-
краини ја утврдува програмата за работа во врска 
со договарањето за основите на општествениот план 
на Југославија и со ѓгодготвува*Бето на општестве-
ниот план на 'Југославија. 

Во утврдувањето на програмата од став 1 на 
овој член учествуваат и органите на Стопанската 
комора на Југославија, на Сојузот на синдикатите 
на Југославија и на другите општествено-политички 
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организации во федерацијата што имаат посебни 
уставни одговорности во подготвувањето и донесу-
вањето на општествениот план на Југославија. 

Со програмата од став 1 ка овој член Сојузниот 
извршен совет ги утврдува и обврските и задачите 
на сојузните органи на управата и на сојузните ор-
ганизации во врска со подготвувањето на опште-
ствениот план на Југославија, со договарањето за 
основите на тој план, како и роковите за извршу-
вање на тие обврски и задачи. 

Со програмата од став 1 на овој член се утвр-
дува и начинот на договарање за основите на 
општествениот план на Југославија со организа-
циите на здружен труд и со други самоуправни ор-
ганизации -и заедници. 

Член 106 
Со договор, односно со договори за основите 

на општествениот план на Југославија се утврдуваат 
заедничките интереси и цели што треба да се ос-
тварат во периодот за кој се донесува општестве-
ниот план на Југославија, како и насоките и рам-
ките за донесување на мерките на економската по-
литика и други мерки од* страна на органите на 
федерацијата, односно органите на републиките и 
автономните покраини за остварување на тие инте-
реси и цели. 

Со договор, односно со договори за основите на 
општествениот план на Југославија можат да се 
утврдат и посебни обврски и задачи што републи-
ките, автономните покраини, организациите на здру-
жен труд и други самоуправни организации и за-
едници со тие договори ги преземаат заради оства-
рување на заедничките интереси и цели што треба 
да се остварат во периодот за кој се донесува оп-
штествениот план на Југославија. 

Член 107 
Сојузниот извршен совет се грижи за спроведу-

вањето на постапката за договарање за основите на 
општествениот план на Југославија и во таа пос-
тапка обезбедува усогласување на заедничките ин-
тереси и цели во општествената репродукција во 
целост. 

Сојузниот извршен совет го известува Собрани-
ето на СФРЈ, за текот на договарањето за основите 
на општествениот план на Југославија и за праша-
њата значајни за утврдување на заедничката еко-
номска политика по кои треба да се усогласуваат 
ставовите во Собранието на СФРЈ. Во постапката 
за договарање Сојузниот извршен совет постапува 
според насоките од Собранието на СФЃЈ. 

Член 108 
Во склучувањето на договор за основите на оп-

штествениот план на Југославија учествуваат Со-
јузниот извршен совет и извршните совети на со-
бранијата на републиките и извршните совети на 
собранијата на автономните покраини. Извршните 
совети на собранијата на републиките и извршните 
совети на собранијата на автономните цокраини го 
склучуваат тој договор во согласност со договорите 
за основите на општествениот план на републиките, 
односно на автономните покраини. 

Во склучувањето на договор за основите на оп-
штествениот план на Југославија учествуваат и ор-
ганизациите на здружен труд и самоуправните ор-
ганизации и заедници што со тој договор преземаат 
посебни обврски и задачи заради остварувале на 
заедничкитеч интереси и цели, ако тие обврски не 
ги имаат веќе преземено со договорот, односно со до-
говорите за основите на општествениот план на ре-
публиките, односно автономните покраини. 

Во склучувањето на договор за основите на оп-
штествениот план на Југославија учествуваат и Сто-
панската комора на Југославија, односно здружени-

јата што со тој договор преземаат посебни задачи 
и обврски, во согласност со нивните општествени 
функции, права и обврски. 

Член 109 
Федерацијата, републиката и автономната по-

краина го склучиле договорот, односно договорите 
за основите на општествениот план на Југославија 
кога ќе ги прифатат Сојузниот извршен совет, из-
вршните совети на собранијата на републиките, од-
носно извршните совети на собранијата на автоном-
ните покраини и кога ќе ги потврдат Собранието на 
СФРЈ, собранијата на републиките односно собрани-
јата на автономните покраини. 

Организациите на здружен труд и други самоуп-
равни организации и заедници го склучиле догово-
рот, односно договорите за основите на општестве-
ниот план на Југославија, кога ќе ги прифати ор-
ганот на управување на таа организација односно 
заедница, и кога ќе ги потпише претставникот што 
ќе го определи тој орган. 

Член НО 
Врз основа на договорот за основите на опште-

ствениот план на Југославија, Сојузниот извршен 
совет, во соработка со извршните совети на собра-
нијата на републиките и извршните совети на со-
бранијата на автономните покраини, утврдува и 
поднесува до Собранието на С4>РЈ нацрт на опште-
ствениот план на Југославија. 

Со нацртот на општествениот план на Југослави-
ја се предвидуваат и обврските што за организациите 
на здружен труд и други самоуправни организа-
ции и заедници и општествено-политичките заедни-
ци произлегуваат од законите и другите прописи 
што ги донело Собранието на СФРЈ, во рамките 
на своите права и должности утврдени со Уставот 
на СФРЈ. 

Кон нацртот на општествениот план на Југосла-
вија се прилага анализата на развојот во минатиот 
период и за можностите за развој во периодот за 
кој се донесува општествениот план на Југославија, 
која служела како основа за изработка на нацртот 
на општествениот план на Југославија, како и дру-
гите аналитичко-документациони материјали со кои 
се потврдува дека со општествениот план на Југо-
славија се обезбедува усогласеност на односите во 
целината на општествената репродукција. 

Член 111 
Ако до рокот определен за утврдување на на-

цртот, односно предлогот на општествениот ш\ан на 
Југославија не се постигне договор за одделни пра-
шања од битно значење за утврдување на заеднич-
ката економска политика со републиките и автоном-
ните покраини, односно со организациите на здружен 
труд здружени во заедници или со други органи-
зации на здружен труд и самоуправни организации 
и заедници, Сојузниот извршен совет ќе го извести 
Собранието На СФРЈ за причините поради кои не 
е постигнат договор. 

Член 112 
Врз основа на договорот за основите на опште-

ствениот план на Југославија и врз основа на усо-
гласените ставови на собранијата на републиките и 
собранијата на автономните покраини во Собранието 
на СФРЈ за нацртот на општествениот план на Ју-
гославија, Сојузниот извршен совет утврдува и под-
несува до Собранието на СФРЈ предлог на опште-
ствениот план на Југославија. 

Општествениот план на Југославија Собранието 
на СФРЈ го донесува врз основа на согласност од 
собранијата н а републиките и собранијата на авто-
номните покраини. 
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Член 113 
Општествениот план на Југославија мора да биде 

во согласност со договорот, односно со договорите 
за основите на општествениот план на Југославија. 

Член 114 
Ако до рокот определен за поднесување предлог 

на општествениот план на Југославија не се постиг-
не договор Иа републиките и автонбмните покраини 
за одделни прашања од битно значење за утврдува-
ње на заедничката економска политика, а Сојузниот 
извршен совет смета дека постојат условите предви-
дени во член 301 став 1 од Уставот на СФРЈ, ќе му 
предложи на Претседателството на СФРЈ, на начи-
нот и според постапката што се предвидени во тој 
член, да донесе закон за привремени мерки за ре-
шавање на тие прашања. 

Член 115 
Ако се стекнат условите за измени и дополненија 

на општествениот план на Југославија предвидени 
со овој закон, Сојузниот извршен совет ќе предложи 
измени и дополненија на општествениот план на 
Југославија, или усогласување на целите и средства-
та за остварување, на планот со реално оценетите 
можности и услови за развој. 

Измените и дополненијата на општествениот 
план на Југославија се вршат според постапката 
определена со овој закон за донесувањето на тој 
план. 

3. Остварување на општествениот план на Југосла-
вија и извршување на обврските од договорот за ос-

новите на општествениот план на Југославија 

Член 116 
Органите на федерацијата, на републиките, на 

автономните покраини и на други општествено-поли-
тички заедници се одговорни, во рамките на своите 
права и должности, за остварувањето на заедничките 
интереси и цели утврдени со општествениот план на 
Југославија, како и за извршувањето на обврските 
и задачите што федерацијата, републиката и авто-
номната покраина со договор, односно со договори 
за основите на тој план ри презеле заради оствару-
вање на тие заеднички интереси и цели. 

Член 117 
Органите на федерацијата, на републиките, на 

автономните покраини и на други општествено-по-
литички заедници се долнени, во рамките на своите 
права и должности, а заради остварување на заед-
ничките интереси и цели утврдени со општествениот 
план на Југославија, навремено да преземаат мерки 
на економската политика и други мерки во соглас-
ност со насоките и рамките утврдени во општестве-
ниот план на Југославија, имајќи ги предвид усло-
вите во кои се остваруваат тие цели и задачи. 

Надлежните органи на федерацијата и надлеж-
ните органи на републиките и на автономните по-
краини се должни навремено да му предложат на 
Собранието на СФРЈ, на собранието на републиката, 
односно на собранието на автономната покраина до-
несување на прописи и мерки заради извршување^ 
на целите и задачите утврдени со општествениот 
план на Југославија што поради нивната природа се 
донесуваат истовремено со донесувањето на опште-
ствениот план на Југославија, односно прописите 
и мерките заради извршување на тие цели и зада-
чи за чие донесување се овластени да ги донесат 
веднаш по донесувањето на општествениот план на 
Југославија. 

Член 118 
Сојузниот извршен ссЅвет, извршните совети на 

собранијата на републиките и извршните совети на 
собранијата на автономните покраини организираат 
следење на остварувањето на заедничките интереси 
и цели утврдени со општествениот план на Југосла-
вија, меѓусебно се известуваат за состојбата и проб-
лемите на остварувањето на тој план и одговараат 
за нивното извршување во рамките на своите пра-
ва и должности. 

Во извршувањето на .задачите од став 1 на овој 
член, органите од тој став остваруваат соработка со 
организациите на здружен труд и со други самоуп-
равни организации и заедници, со стопанските комо-
ри, со Службата на општественото книговодство, со 
Сојузот на синдикатите на Југославија и со други оп-
штествено-политички организации, кои имаат посеб-
ни уставни одговорности во врска со остварувањето 
на општествениот план на Југославија. 

Член 119 
Органите на управувањето на организациите на 

здружен труд и на други самоуправни организации 
и заедници, и извршните, работоводните и други орга-
ни на тие организации и заедници, одговорни се, во 
рамките на своите права и должности, за извршува-
њето на обврските и задачите што самоуправните 
организации и заедници ги презеле со договорот, 
односно со договорите за основите на општествениот 
план на Југославија, и. се должни да ја утврдат 
програмата за извршувањето, роковите и начинот 
на извршување на тие обврски и задачи, редовно 
да го следат нивното извршување и да преземаат 
мерки за извршувањето на тие обврски и задачи. 

Член 120 
Заинтересираните организации на здружен труд, 

банките и други финансиски организации и, други 
организации и заедници можат, сами или заедно со 
надлежните републички, покраински и сојузни орга-
ни, самоуправно да формираат заеднички координа-
циони тела заради усогласување на својата активност 
врз извршувањето на обврските и задачите утврдени 
со договорот, односно со договорите за основите на 
општествениот план на Југославија за прашањата од 
заеднички интерес. 

Член 121 
Сојузниот извршен совет е должен, во роковите 

што ќе ги определи Собранието на СФРЈ, да го из-
вестува Собранието на СФРЈ за остварувањето на 
среднорочниот општествен план на Југославија, од-
носно за извршувањето на обврските од договорите 
за основите на тој план, како и за мерките што, во 
рамките на своите права и должности, ги презел или 
има намера да ги преземе, односно да му предложи 
на Собранието на СФРЈ да ги донесе. 

Сојузниот извршен совет, најдоцна до 31 мај се-
која година, во текот на периодот за кој е донесен 
среднорочниот општествен план на Југославија, Брз 
основа на анализата на остварувањето на среднороч-
ниот општествен план на Југославија во изминатиот 
период и оцената на можностите за остварување на 
тој план во наредната година, поднесува до Собра-
нието на СФРЈ извештај за остварувањето на сред-
норочни^ општествен план на Југославија во из-
минатиот период, со своја оцена на можностите за 
развој во наредната година и со предлози на мерки 
што треба да се донесат заради остварување на оп-
штествениот план на Југославија во таа година. 

Член 122 
Сојузниот извршен совет, најдоцна до крајот на 

октомври секоја година, врз основа на ставовите од 
Собранието на СФРЈ по извештајот за остварување-
то на среднорочниот општествен план на Југосла-
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вија, во соработка со извршните совети на собрани-
јата на републиките и со извршните совети на со-
бранијата на автономните покраини, подготвува и 
поднесува до Собранието на СФРЈ нацрт-резолу-
ција за политиката на остварувањето на среднороч-
ниот општествен план на Југославија за наредната 
годт?:та, со предлог-мерки. 

Врз основа на усогласените ставови на собрани-
јата на републиките и на собранијата на автоном-
ните покраини во Собранието на СФРЈ за нацрт-
-резолуцијата, Сојузниот извршен совет, во соработка 
со извршните совети на собранијата на републиките 
и со извршните совети на собранијата на автоном-
ните покраини, утврдува и поднесува до Собранието 
ка СФРЈ предлог-резолуција за политиката на ос-
тварувањето на среднорочниот општествен план на 
Југославија за наредната година. 

Член 123 
Ако со резолуцијата од член 122 на овој. закон 

се менува со сред порочниот општествен план на 
Југославија утврдената динамика и начинот на из-
вршување на обврските и задачите на организации-
те на здружен труд и на други самоуправни органи-
зации и заедници и на општествено-политичките 
заедници. Собранието на СФРЈ може за тоа да одлу-
чи само во согласност со организацијата, односно 
заедницата која таквите обврски и задачи ги презела 
со договорот, односно со договорите за основите на 
среднорочниот општествен план на Југославија. 

4. Задачи, права, должности и одговорности на 
сојузните органи на управата и на сојузните органи-
зации во подготвувањето; донесувањето и остварува-
њето на општествениот план на Југославија. 

Член 124 
Надлежните сојузни органи на управата, над-

лежните сојузни организации и Службата на опште-
ственото книговодство обезбедуваат, на начинот опре-
делен со прописите за системот на информирање во 
федерацијата, постојано и редовно информирање па 
работните луѓе во организациите на здружен труд 
и во други самоуправни организации и заедници и 
во општествено-политичките заедници за податоците 
и фактите за кои водат евиденција или "со кои 
располагаат, а кои се значајни за договарањето за 
основите на плановите на самоуправните организа-
ции и заедници и плановите на општествено-поли-
тичките заедници и за подготвувањето, донесување-
то и остварувањето на тие планови. 

Органите и организациите, од став 1 на овој 
член, како и Службата на општественото книговод-
ство обезбедуваат достапност на информациите за 
тие податоци и факти. 

Во извршувањето на обврската од став 1 на овој 
член сојузните органи на управата и сојузните 
организации можат, самостојно или во соработка со 
други сојузни органи на управата и сојузни органи-
зации и со други стручни организации во областа 
на информирањето, како и со надлежните органи на 
управата и со организациите на републиките и авто-
номните покраини, да издаваат билтени и други 
публикации за податоците и фактите од став 1 на 
овој член. 

Член 125 
Сојузните органи на управата и сојузните орга-

низации во рамките на своите права и должности, 
во постапката за договарање за основите на опште-
ствениот план на Југославија и за подготвување, 
донесување и остварување на тој план, го следат 
договарањето на организациите на здружен труд и 
на другите самоуправни организации и заедници и 
општествено-политичките заедници за основите на 
општествениот план на Југославија и за остварува-
њето на тој план, даваат иницијатива и предлози 
за постапката за договарање за основите на опште-
ствениот план на Југославија, соработуваат со ор-

ганизациите на здружен труд и со други самоуправ-
ни организации и заедници и со органите на опште-
ствено-политичките заедници во постапката за до-
говарање и во таа постапка им даваат стручна по-
мош. Тие органи и организации, по тие прашања, 
соработуваат и со Стопанската комора на Југослави-
ја и со други општи здруженија на организациите 
на здружен труд. 

Органите и организациите од став 1 на овој член 
се должни дп му укажуваат на Сојузниот извршен 
совет на проблемите во врска со договарањето за 
општествениот план на Југославија и со оствару-
вањето на тој план, да му предлагаат мерки од не-
говата надлежност, како и да преземаат мерки за 
чие преземање се овластени. 

Член 128 
Сојузните органи на управата и сојузните орга-

низации остваруваат постојана соработка со соодве-
тните органи и организации на републиките и на 
автономните покраини во договарањето за основите 
па општествениот план на Југославија, како и во 
подготвувањето, донесувањето^!* остваоувагчѕтр на 
тој план и по тие прашања се известуваат меѓусебно. 

Д Е Л Т Р Е Т И 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 127 
Врз донесувањето на општествениот план на 

Југославија за периодот од 1976 до 1980 година соо-
бразно се применуваат одредбите од овој закон. 

Член 128 
Одредбите на чл. 1 до 99, од овој закон се приме-

нуваат и врз општествениот плач на Југославија, 
ако со одредбите на чл. 100 до 126 од овој закон не 
е определено поинаку. 

Член 129 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Законот за општественото пла-
нирање („Службен лист на СФРЈ", бр. 28/70 и 12/72). 

Член 130 
Овој закон влегува во сила осмивт ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Милена 

47. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕДИН-
СТВЕНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ДЕЈНОСТИТЕ 

Се прогласува Законот за единствената класи-
фикација на дејностите, што го усвои Собранието 
на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 6 
февруари 1976 година. 

ПР бр. 455 
6 февруари 1976 година 

Белград 

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

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. р. 
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З А К О Н 
ЗА ЕДИНСТВЕНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ДЕЈ-

НОСТИТЕ 

Член 1 
Прибирањето, евидентирањето, обработката и 

искажувањето на податоците што се од значење за 
насочувањето на општествениот и стопанскиот ра-
звој и на други податоци за состојбата и движења-
та во одделни области на општествениот жизот се 
врши по дејностите според Единствената класифи-
кација на дејностите (во натамошниот текст: Кла-
сификација). 

Со Класификацијата се определуваат областите, 
гранките, групите и подгрупите на стопанските^ на 
општествените дејности. 

Член 2 
Класификацијата се ' применува во општестве-

ниот систем на информирањето, општественото кни-
говодство, евиденцијата, статистиката и во опште-
ственото планирање. 

Класификацијата се применува и во општестве-
ното договарање и самоуправното спогодување, во 
донесувањето и следењето на мерките на економ-
ската и социјалната политика во научноистражу-
вачката работа и во други области. 

Член 3 
Класификацијата со стандардните називи и 

шифри на дејностите ја пропишува Сојузниот из-
вршен совет. 

Член 4 
Според Класификацијата се распоредуваат по 

дејностите: основните организации на здружен труд, 
работните организации, сложените организации на 
здружен труд, договорните организации на здружен -
труд, работните заедници, банките, заедниците за 
осигурување на имот и лица и други финансиски ор-
ганизации, земјоделските и други задруги, самоуп-
равните интересни заедници, органите и организа-
циите на општествено-политичките заедници и ор-
ганите на општествената заедница, чшштественп-по-' 
литичките организации, општествените организации 
и здруженијата на граѓаните и други организации 
и заедници (во натамошниот текст г организации и 
заедници), единиците што вршат дејности со средства 
во општествена сопственост (деловни единици и ел.), 
и единиците што .вршат дејности со средства во соп-
ственост на граѓани (занаетчиски, угостителски, 
други дуќани и ел., домаќинства), како и работните 
луѓе што со личен труд самостојно во вид на зани-
мање вршат уметничка или друга културна, адво-
катска или друга професионална дејност и ел. 

Член 5 
Организациите и заедниците и другите единици 

од член 4 на овој закон се распоредуваат во об-
ласти, гранки, групи и подгрупи на Класификаци-
јата, според дејностите што ги вршат. 

Ако организација, односно заедница врши по-
веќе дејности, таа се распоредува според дејноста 
што ја врши претежно (претежна дејност). 

Под претежна дејност, во смисла на став 2 од 
овој член, се подразбира дејноста со која организа-
циите и заедниците од областа на стопанството 
оствариле најголем дел од доходот зголемен за из-
носот на амортизацијата, а за организациите и за-
едниците од областа на општествееите дејности — 
основната дејност. 

Ако организација, односно заедница од областа 
на општествените дејности врши повеќе основни 

дејности, под претежна дејност, се подразбира деј-
носта во која остварила- најголем дел од личните 
доходи. 

Член 6 
Распоредување по дејностите вршат, на предлог 

од организацијата, односно заедницата надлежните 
статистички органи во републиката, одвоено во ав-
тономната покраина (во натамошниот текст.; статис-
тички органи^ во соработка со заводот за планира-
ње и . со Службата на општественото книговодство 
во републиката, односно во автономната покраина. 

Распоредување на други единици по дејностите 
вршат статистичките органи. 

Единствената методологија за распоредување 
по дејностите, во смисла на ст. 1 и 2 на овој член, 
ја .утврдува Сојузниот завод за, статистика. 

Член 7 
Статистичките органи водат единствен регистар 

на организациите и заедниците распоредени по деј-
ностите. 

Единствениот регистар на организациите и за-
едниците содржи, покрај ' идентификационите обе-
лежја, и податоци за распоредувањето на организа-
циите и заедниците и на другите единици во нив-
ниот состав не дејностите; како и податоци за сите 
промени во распоредувањето. 

Методолошките основи на единствениот регис-
тар на организациите и заедниците ги утврдува Со-
јузниот завод за статистика. 

Член 8 
Податоците потребни за распоредување по деј-

ностите и за водење н а единствениот регистар на 
организациите и заедниците Ги поднесуваат органи-
зациите и заедниците до судовите и до другите ор-
гани кои водат посебни регистри, заедно со прија-
вата за регистрација, односно со пријавата на про-
мената за запишуваат во тие регистри. 

Податоците од, став? 1 ва оној член за промените 
за кои не постои обврска За поднесување пријава 
за запишување во регистри, организациите и заед-
ниците ги доставуваат непосредно до статистичките 
органи. 

Судовите и другите органи од став 1 на овој член 
ги доставуваат собраните податоци до статистичките 
органи. 

Организациите и. заедниците што не се обврза-
ни да се запишуваат во регистарот што го водат 
судовите, односно други органи, ги доставуваат по-
датоците, од став 1 на овој член непосредно до ста-
тистичките органи. 

Податоците од, став 1 на овој член се поднесу-
ваат на посебен образец, што го. пропишува. Сојуз-
ниот завод за статистика. 

Член 9 
Статистичките органи се* должни да ги известат 

организациите и заедниците за распоредувањето по 
дејностите и за промените во распоредувањето. 

Организацијата, односно заедницата која смета 
дека е распоредена неправилно, ќе побара одN ста-
тистичкиот орган да го измени распоредувањето, 
Кон образложеното барање организацијата, односно 
заедницата поднесува потребни докази. Барањето 
се поднесува во рок од 15 дена од денот на приемот 
на известувањето за распоредување. 

Одлуката за распоредување по барањето од 
стан 2. на овој член ја донесува надлежниот репуб-
лички, односно покраински орган. 

Член Г(Т 
- Организациите и заедниците регистрирани До 

1 октомври 1976 година ги доставуваат податоците 
од член 8 став 1 на овој закон непосредно до ста-
тистичките органи. 
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Член И 
Одредбата на член 3 од овој закон се примену-

ва од денот на влегувањето во сила на овој закон, 
одредбите на член 8 ст. 1, 2 и 4 од овој закон се при-, 
менуваат од 1 октомври 1976 година, а другите од-
редби од овој закон — од 1 јануари 1977 година. 

.Член 12 
Оврј закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

48. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА КНИГОВОД-
СТВОТО НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ 

ТРУД ~• 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за книговодството на организациите на 
здружениот труд, што го усвои Собранието на СФРЈ, 
на седницата на Сојузниот собор од 6 февруари 1976 
година. 

ПР бр. 458 
б февруари 1976 год инг. 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип 1>роз Тито, е. р. 

Претседател на 
Собранието на СФРЈ, 
Киро Глигоров, е. p. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
КНИГОВОДСТВОТО НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 

ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Член 1 
Во Законот за книговодството на организациите 

на здружениот труд („Службен лист на СФРЈ", бр. 
48/68, 56/69, 71/72 и 32/75) во член 15 став 1 на крајот 
се додаваат запирка и зборовите: „а, по исклучок, 
резултатот на работењето за периодот јануари-март 
1976 година нема да се утврдува". 

Цо став 6 се додава нов став 7, кој гласи: 
„Се овластува Сојузниот извршен совет да го 

пропише образецот Деловен резултат во текот на 
годината." 

Член 2 
Во Основниот контен план за организациите на 

здружениот труд, кој е составен дел на Законот за 
книговодството на организациите на здружениот 
труд, се вршат следните измени и дополненија: 

1) во групата конта „10 — Парични средства", 
контото „103 — Чекови, меници, акцептни налози и 
други инструменти на плаќањето" и контото „104 — 
Обврзници, благајнички записи и други хартии од 
вредност", се заменуваат со пет нови конта, кои гла-
сат: 

„103 — Чекови 
104 — Меници 
105 — Обврзници, благајнички записи и други 

хартии од вредност 

106 — Други инструменти за плаќање 
107 — Отворени неотповикливи документарни" 

акредитиви"; 
2) во групата конта ,-Д2 — Побарувања од делов-

ни односи", контото „126 — Побарувања над закон-
скиот рок" се заменува со ново конто, кое гласи: 

„126 — Дадени аванси"; 
3) во .групата конта „19 — Активни временски 

разграничувања", контото „190 Активни времен-
ски разграничувања" се заменува со седум нови 
конта, кои гласат: 

„190 — Трошоци за инвестиционо одржување 
191 — Други материјални трошоци 
192 — Договор™ обврски 
193 — Курсни разлики 
195 — Наплатена реализација 
196 — Данок на промет во наплатената реали-

зација 
198 — Други активни временски разграничу-

вања"; * 
4) во класа 2: „Тековни обврски", пред групата 

конта „22 — Обврски од деловни односи" се додава 
нова група конта со три нови конта, кои гласат: 

„20 — Обврски по дадени инструменти за обез-
бедување на плаќањето 

203 — Дадени чекови 
204 — Дадени меници 
206 — Дадени други инструменти за плаќање"; 
5) во групата конта „22 — Обврски од деловни 

односи", по контото „224 — Обврски за нефактури-
рана стока и услуги" се додава ново конто, кое 
гласи: 

„226 — Примени аванси"; 
6) во групата конта „28 — Други обврски", кон-

тото „286 — Издадени меници, чекови и ел." се бри-̂  
ше. 

7) во групата конта „29 — Пасивни временски 
разграничувања", контото „290 — Пасивни времен-
ски разграничувања" се заменува со седум нови кон-
та, кои гласат: 

„290 — Трошоци за инвестиционо одржување 
291 — Други материјални трошоци 
292 — Договорни обврски 
293 — Курсни разлики 
295 — Фактурирана реализација 
296 — Данок на промет во фактурираната реа-

лизација 
298 — Други пасивни временски разграничу-

вања." 
# 

Член 3 
Во образецот „Биланс на состојбата*, кој е сос-

тавен дел на Законот за книговодството на органи-
зациите на здружениот труд се вршат следните из-
мени и дополненија: 

во одделот Актива: 
1) во реден број 4, називот н а позицијата „Чеко-

ви,меници, акцептни налози и други инструменти на 
плаќање" се менува и гласи: 

„Чекови"; i 

2) во реден број 5, називот на позицијата „Об-
врзници, благајнички записи и други хартии од 
вредност" се менува и гласи: 

„Меници"; 
3) по реден број 5 се додаваат три нови редни 

броја, кои гласат: 
„5а 105 Обврзници, благајнички записи и други 

хартии од вредност 
56 106 Други инструменти за плаќање 
5в 107 Отворени неотповикливи документарни 

акредитиви"; 
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4) во реден број 14, називот на позицијата „По-
барувања над законскиот рок" се менува и гласи: 

„Дадени аванси"; 
5) во реден број 39, називот на позицијата „Ак~* 

тивни временски разграничувања, се менува и гласи: 
„Трошоци за инвестиционо одржување"; 
6) по реден број 39, се додаваат шест нови ред-, 

ни броја, кои гласат: 
„39а 191 Други материјални трошоци 
396 192 Договорни обврски 
39в 193 Курсни разлики 
39г 195 Наплатена реализација 
39д 196 Данок на промет во наплатената реали-

* зација 
39ѓ 198 Други активни временски разграничу-

вања"; 
во одделот Пасива: 
1) по реден број 101 се додаваат три нови редни 

броја, кои гласат: 
„101 а 203 Дадени чекови 
1016 204 Дадени меници 
101в 206 Дадени други инструменти за плаќање"; 
2) по реден број 106 се додава нов реден број, 

кој гласи: 
„106а 226 Примени аванси"; 
3) во реден број 134, називот на позицијата „Па-

сивни временски разграничувања" се менува и 
гласи: 

„Трошоци за инвестиционо одржување"; 
4) по реден број 134 се додаваат шест нови редни 

броја, кои гласат: 
„134а 291 Други материјални трошоци 

1346 292 Договорни обврски 
134в 293 Курсни разлики 
134г 295 Фактурирана реализација 
134д 296 Данок на промет во фактурираната реа-

лизација 
134ѓ 298 Други пасивни временски разграничу-

вања". 

Член 4 
Основната организација на здружениот труд* 

друга организација на здружениот труд и работната 
заедница се должни водењето на книговодството да 
го усогласат со одредбите на овој закон до 30 март 
1976 година. 

"Член 5 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" . ' 

49. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕВИДЕН-
ЦИИТЕ ЗА БОРЦИТЕ, ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ И 

СЕМЕЈСТВАТА НА ПАДНАТИТЕ БОРЦИ 

Се прогласува Законот за евиденциите за борците, 
воените инвалиди и семејствата на паднатите борци 

што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на 
Сојузниот собор од 6 февруари 1976 година. 

ПР бр. 456 
в февруари 1976 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
t 

Претседател на 
Собранието на СФРЈ, 
Киро Глигоров, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ЕВИДЕНЦИИТЕ ЗА БОРЦИТЕ, ВОЕНИТЕ 
ИНВАЛИДИ И СЕМЕЈСТВАТА НА ПАДНАТИТЕ 

БОРЦИ 

Член 1 
Со овој закон се установуваат евиденциите за 

борците, воените инвалиди и семејствата на падна-
тите борци од интерес за целата земја, во поглед на 
остварувањето на основните права (во натамошниот 
текст: евиденциите), и тоа: евиденција за носителите 
на „Партизанска споменица 1941", евиденција за 
учесниците на Народноослободителната војна пред 9 
септември 1943 година, односно до 13 октомври 1943 
година, евиденција за учесниците на Народноосло-
бодителната војна од 9 септември, односно од 13 ок-
томври 1943 до 31 декември 1943 година, евиденција 
За учесниците на Народноослободителната војна од 
1 јануари до 31 декември 1944 година, евиденција за 
учесниците на Народноослободителната војна од 1 
јануари до 15 мај 1945 година, евиденција за воените 
и мирновременски^ воени инвалиди, евиденција за 
корисниците на семејна инвалиднина, евиденција за 
борците — корисници на постојано месечно парично 
примање, евиденција за борците — .корисници на 
боречки додаток, евиденција за носителите на Ор-
денот на народен херој, евиденција за учесниците на 
Шпанската националноослободителна и револуцио-
нерна војна од 1936 до 1939 година и евиденција за 
носителите на орденот Караѓоргева ѕвезда со мече-
ви и орденот Бел орел со мечеви. 

Член 2 
Содржината на евиденциите, дефиницијата на 

обележјата и методолошките принципи за водење на 
евиденциите се единствени. 

Член 3 
Во евиденциите се внесуваат податоци врз ос-

нова на изјава од заинтересираниот борец, на јав-
ните исправи и документацијата од Сојузот на здру-
женијата на борците од Народноослободителната 
војна, на заедниците на пензиското и инвалидското 
осигурување, на Југословенската народна армија, 
како и на други органи и организации што распола-
гаат со податоците што се внесуваат во евиденциите. 

Органите и организациите од став 1 на овој член 
се должни да му ги даваат на органот во републи-
ката, односно во автономната покраина надлежен за 
работи на борците, воените инвалиди и семејствата 
на паднатите борци, на негово барање, податоците 
со кои располагаат. 

Член 4 
Евидентните се водат со внесување на податоци-

те на картички или во друго средство на евиден-
циите. 

За секој борец, воен инвалид и член На семеј-
ството на паднат борец, во средствата на евиден-
циите се внесуваат: тле, име на родителот и презиме, 
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година и место на раѓањето, цол, датум на стапува-
њето во Народноослободителната војна, национална 
припадност, занимање, положба во занимањето, сте-
пен на стручното образование, вид на пензијата (ста-
росна, инвалидска, семејна или исклучителна), број 
членови на семејството, број Деца. број деца на шко-
лување, месечни приходи по основа на трудот, пен-
зија, приходи по основа на вршење дејност со сред-
ства во сопственост на граѓани и по основа на врше-
ње "професионална дејност, како и податоци по која? 

основа се -здравствено осигурани. 
Покрај додатоците од став 2 на овој член, за 

воените и мирновременските воени инвалиди во еви-
денциите се внесуваат и'податоци за уживателите 
н а лична инвалиднина — по групи, односно процен-
ти на инвалидитетот, за корисниците на ортопедски 
додаток — по степени на телесното оштетување, за 

.корисниците на додаток за нега и помош од страна 
на друго лице — по групи на инваллдитетот и сте-
пени на додатокот, за уживателите на семејна ин-
валиднина — по сродство и број на уживателите, 
односно по број на лицата по кои се ужива семејната 
инвалиднина. 

Член 5 
Поблиски прописи за начинот на водење на еви-

денциите и за методолошките принципи за нивното 
водење донесува Сојузниот комитет з§ прашања на 
борците и воените инвалиди, по прибавено мислење 
од Сојузниот завод за статистика. 

Член 6 
Евиденциите ги води органот во републиката, 

односно автономната покраина надлежен за праша-
ња на борците и воените инвалиди (во натамошниот 
текст: надлежниот орган). 

Член 7 
Надлежниот орган што ги води евиденциите е 

должен да ги внесе во евиденциите сите промени 
за податоците од ^лен 4 на овој закон,-во рок од 
15 дена од денот на сознавањето за настанатите 
промени. 

Член 8 
Надлежниот орган е должен да ги воведе еви-

денциите најдоцна во рок од шест месеци од денот 
На влегувањето во сила на прописите од член 5 на 
овој закон. 

Член 9 
Надлежниот орган е должен при водењето на* 

евиденциите да ги применува пропишаните статис-
тички стандарди. 

Член 10 
За спроведувањето на овој закон ќе се користат 

средствата обезбедени во Буџетот на федерацијата 
за 1976 година на позициите 571 — Средства за ин-
валидски принадлежности на воените инвалиди — 
до износ од 0,1% од тие средства. 

Член 11 
Со денот на влегувањето во сила на прописите 

од член 5 на овој закон, а најдоцна во рок од три 
месеци од денот на влегувањето во сила на овој за-
кон, престануваат да важат Правилникот за евиден-
цијата и за средствата за водење н а евиденцијата 
според Законот за воените инвалиди („Службен лист 
на СФРЈ'4, бр. 35/73) и точка 9 од Упатството за на-
чинот за одредување н а боречкиот додаток, за на-
чинот и постапката за пресметување на извршените 
исплати и за евиденцијата за корисниците на бо-
речкиот додаток („Службен лист на СФРЈ", бр. 
36/73), освен делот што се однесува на потрошените 
средства. 

Член 12 . -
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Петок, 13 февруари 1978 

50. 
Врз основа на член 285 точка 17 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Собранието на СФРЈ, на седницата .на Сојуз-
ниот собор од 6 февруари 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ПРОГЛАСУВАЊЕ ISA 1975 ГОДИНА ЗА ГОДИНА 
НА ТЕХНОЛОШКИ ИНОВАЦИИ^ ЗАШТИТА НА 
ПРАВОТО НА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ ВО 

ЈУГОСЛАВИЈА 
1. Одредбите на Одлуката за прогласување на 

1975 година за Година на технолошки иновации и 
заштита на правото на индустриска сопственост во 
Југославија („Службен лист на СФРЈ", бр. 64/74) ќе 
се применуваат и во 1976 година која се прогласува 
за Година на технолошки иновации и заштита на 
правото на индустриска сопственост во Југославија. 

2. Во точка 7, во последниот ред. бројот: „1976" 
се заменува со бројот: „1977". 

Се додава нов став 2, кој гласи: 
„Извештајот за резултатите постигнати во текот 

на 1976 година, Советот ќе го поднесе до Собранието 
на СФРЈ најдоцна до 31 март 1977 година/' 

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

Собрание На СФРЈ 
АС бр. 308 

6 февруари 1976 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на 

СФРЈ. 
Киро Глигоров, е D. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 
Даниле Кеки!д е. р. 

51. 
Врз основа на член 285 точка 4 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, а во врска со член 74 став 4 од Законот за 
здравственото осигуоување на воените осигуреници, 
Собранието на СФРЈ на седницата на Сојузниот 
собор од 6 февруари 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ВОЗНИТЕ ОСИГУ-

РЕНИЦИ 
1. Придонесот за здравствено осигурување на вое-

н и т е осигуреници — активни воени лица и на корис-
ниците на паричен надомест се пресметува во 1976 
година по стапка од 5,40% на бруто примањата. 

2. Придонесот за здравствено осигурување на во-
ените осигуреници — воени пензионери се пресме-
тува во 1976 година по стапка од 8% на исплатените 
пензии. 

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

Собрание на СФРЈ 
АС бр. 290 

6 февруари 1976 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. р. 
Претседател 

на Сојузниот собор, 
Данило Кекиќ, е. р. 
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52« 

Врз основа на член 90 став 1 точка 2 од Основ-
ниот закон за средствата за работа на органите на 
управата („Службен лист на СФРЈ", бр. 46/64, 57/65 
и 1/67), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА ИЗДАТО-
ЦИТЕ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА ВО СТРАНС-
ТВО ШТО НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРА-
ВАТА ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ ВО МАТЕРИЈАЛНИ 

ТРОШОЦИ 
Член 1 

Во Уредбата за издатоците за службени пату-
вања во странство што на сојузните органи на уп-
равата им се признаваат во материјални трошоци 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 23/65, 27/71 и 39/75) 
во член 8 се додава нов став 2, кој гласи: 

„По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, ако природата на задачата и другите услови 
на работата врзани за службениот пат на југосло-
венска делегација бараат издатоците за ноќевање 
да се признаат во полн износ, во налогот за служ-
беното патување тоа ќе се назначи посебно, и при 
пресметката ќе се признае според поднесените хо-
телски сметки." 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 52 
5 февруари 1976 година 

Белград • 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Антон Вратуша, е. р. 

53. 
Врз основа на точка 8 од Одлуката за постап-

ката за утврдување и распределба на стоковните 
контингенти, односно на девизните контингенти за 
увоз на стоки во 1976 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 60/75), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ ЗА КОИ СТО-
КОВНИТЕ КОНТИНГЕНТИ ГИ УТВРДУВА СОЈУЗ-
НИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ 3 4 НАДВОРЕШНА ТРГО-

В И ! ^ 
1. Сојузниот секретаријат за надворешна трго-

вија, на предлог од Сојузниот секретаријат за пазар 
и цени, а по претходно прибавеното мислење од Со-
јузниот комитет за земјоделство и од Стопанската 
комора на Југославија, ги утврдува количините (сто-
ковен контингент) до кои во тековната година можат 
да се увезуваат следните стоки: 

Тарифен 
број на > 

Реден Царин- Н а и м е н у в а њ е 
број ската 

тарифа 

1 2 3 

1 09.01/1 

2 10.01/16 
3 10.05/2 
4 10.05/3 
5 10.05/4а 
в 10.05/46 
7 10.05/4в 

Кафе и замена за кафе што содржи 
кафе 

-2 Пченица, друга 
Пченка за исхрана на добиток 
Пченка за индустриска преработка 
Пченка друга, жолта 9 
Пченка друга, бела 
Пченка друга, чинквантин 

8 10.05/4д Пченка друга, за сеидба 
9 10.06/1^-2 Ориз во лушпа, друг 

10 10.06/16 Ориз, излупен 
11 10.06/2 Ориз, друг 
12 17.01/1 Шеќер суров 
13 17.01/За Шеќер од шеќерна репа и од ше-

ќерна трска, друг, рафиниран 
14 17.01/36 Шеќер од шеќерна репа и од ше-

ќерна трска, друг, кандиран 
2. За увозот на стоките од точка 1 на оваа од-

лука, Сојузниот секретаријат за надворешна тргови-
ја, во спогодба со Народната банка на Југославија, 
ќе ги утврди, по потреба, водејќи сметка за склуче-
ните трговски и други економски спогодби, земјата 
од која се врши увозот и динамиката на користењето 
на стоковниот контингент. 

3. Носител на стоковниот контингент за увозот 
на стоките од точка 1 на оваа одлука е Сојузната 
дирекција за резерви на прехранбени производи.. 

4. Сојузната дирекција за резерви на прехранбе-
ни производи, како,носител на стоковниот контин-
гент за увозот на стоките од точка 1 на оваа одлука, 
ќе изврши избор на најповолниот увозник врз ре-
нова на одржано јавно наддавање, односно врз ос-
нова на претходно извршено присобирање на пону-
ди од најмалку три понудувачи. На избраниот 
најповолен увозник Сојузната дирекција ќе му 
издаде решение за увозот на определени стоки 
од стоковниот контингент. На избраниот увозник 
му припаѓа надомест за извршената услуга за 
увозот на стоките во износот утврден во договорот 
склучен со Сојузната дирекција. Со увезените стоки 
располага Сојузната дирекција во согласност со ва-
жечките прописи. 

Сојузната дирекција за резерви на прехранбени 
производи ќе го обуслови увозот на кафе со извоз 
на стоки во земјите од кои се увезува кафето, освен 
ако во односните земји постојат расположиви сред-
ства за плаќање остварени со извоз на југословен-
ски стоки. 

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за определува-
ње на стоките за кои стоковните контингенти ги 
утврдува Сојузниот секретаријат за надворешна тр-
говија („Службен лист на СФРЈ", бр. 66/74). 

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

Е. п. бр. 53 
5 февруари 1976 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

54. 

Врз основу на член 4 од Уредбата за издатоците 
за службени патувања во странство што на сојуз-
ните органи на управата им се признаваат во ма-
теријални трошоци („Службен лист на СФРЈ",, 
бр. 23/65, 27/71 и 39/75), Сојузниот извршен совет до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИЗНОСИТЕ НА 
ДНЕВНИЦИТЕ ЗА СЛУЖБЕНО ПАТУВАЊЕ ВО 
СТРАНСТВО ШТО НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА 
УПРАВАТА ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ ВО МАТЕРИ-

ЈАЛНИ ТРОШОЦИ 

1. Во Решението за износите на дневниците за 
службено патување во странство што на сојузните 
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органи на управата им се признаваат во материјал-
ни трошоци („Службен лист на СФРЈ", бр. 39/75) во 
точка 1 се врши измена на валутата во која е сшрег 
делена дневницата за службено патување во Алжир, 
така што изменетиот текст да гласи: 

„за Алжир: -
I група работни места 42 САД долари 
II група работни места 38 САД долари 
III група работни места 35 САД долари". 
2. Ова решение се применува од 1 јануари 1976 

година. # 

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

Е. п. бр. 54 
5 февруари 1976 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпредседател, 
д-р Антон Вратуша, с. р. 

55. 

Брз основа на член 44 став 1 од Законот за обез-
бедувале на плаќањето помеѓу Корисниците на оп-
штествени средства („Службен лист на СФРЈ", бр. 
60/75), сојузниот секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОБРАСЦИТЕ ЗА ГАРАНЦИИ, СУПЕРГАРАНЦИ-
ЈА И ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ ГАРАНЦИЈА 

Член 1 
Корисникот на општествени средства — гарант 

дава гаранција од свое име и За своја сметка, во.со-
гласност Со одредбите на чл. '23, 24 и 25 од Законот 
за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците 
на општествени средства (во натамошниот текст: За-
конот), за обезбедување на плаќањето на обврските 
по основ на промет на стоки и вршење на услуги — 
на образецот Г-1, што е отпечатен кон овој правил-
ник и е негов составен дел. 

Во образецот Г-1 се внесуваат следните подато-
ци, и тоа: 

1) во рубриката „Гарант" — полниот назив, ад-
ресата и бројот на жиро-сметката на корисникот на 
општествени средства што ја дава гаранцијата; 

2) во рубриката „Должник" полниот назив, 
адресата и бројот на жиро-сметката на корисникот 
на општествени средства за чии обврски се дава га-
ранцијата; 

3) во рубриката „Доверител" — полниот назив, 
адресата и бројот на жиро-сметката на корисникот 
на општествени средства на кого му се дава гаран-
цијата; 

4) износот на кој се дава гаранцијата е испишан 
ср број и со букви; 

5) износот на кој се дава гаранцијата распоре-
ден на одделни периоди во кои ќе се изврши пла-
ќањето на обврските во согласност со договорот по-
меѓу должникот и доверителот; 

6) називот на договорот, бројот и датумот под 
кој е заведен ка ј должникот, 

Износот на кој се дава гаранцијата може да се 
распореди на одделни периоди во кои се врши обез-
бедување на плаќањето на еден од следните начини, 
и тоа: 

1) со означување на износите што се однесуваат 
на одделни годиш!; 

2) со означување на износите што се однесуваат 
на одделни квартали во рамките на односните го-
дини; 

3) со означување на износите што се однесуваат 
На одделни месеци во рамките на односните години. 

Член 2 
Банката — гарант ја дава гаранцијата од свое 

име и за своја сметка, во согласност со одредбите на 
чл. 23 и 26 од Законот, за обезбедување на плаќање-
то на обврските по основа на инвестиции — на обра-
ѕецот Г-2, што е отпечатен кон овој правилник и в 
негов составен дел. 

Во образецот Г-2 се внесуваат податоци според 
одредбите на член 1 ст. 2 и 3 од овој правилник, ?са-
ко и податоци за супергарантот по односната гаран-
ција. 

Член 3 
Банката — гарант ја дава гаранцијата од свое 

име а за сметка и по овластување од даваните на 
овластувањето за давање гаранција, во согласност со 
одредбите на чл. 23 и 28 од Законот, за обезбедува-
ње на плаќањето на обврските по основа на инвести-
ции —. на образецот Г-3, што е отпечатен кон ово! 
правилник и е негов составен дел. 

Во образецот Г-3 се внесуваат податоци според 
одредбите на член 1 ст. 2 и 3 од овој правилник, ка-
ко и податоци за корисниците на општествени сред-
ства што дале овластување за давање гаранција. 

Член 4 
Банката — супергарант ја дава супергаранција^ 

та од свое име и за своја сметка, во согласност со од-
редбите на чл: 23 и 27 од Законот, за обезбедување 
на плаќањето на обврските цо основа на инвестиции 
покриени со гаранцијата на банката гарант — на об-
разецот Г-4, што е отпечатен кон овој правилник и 
е негов составен дел. 

Во образецот Г-4 се внесуваат податоци според 
одредбите н а член 1 став 2 точ. 1 до 4 на овој пра-

вилник , како и податоци за супергарантот. 

Член 5 
Корисникот на општествени средства — давач 

на овластувањето за давање гаранција го дава овлас-
тувањето за давање гаранција за обезбедување на 
плаќањето на обврските по основа на инвестиции, во 
согласност со одредбите на чл. 23 и 28 од Законот, 
на образецот Г-5, што е отпечатен кон овој правил-
ник и е негов составен дел. 

Во образецот Г-5 се внесуваат податоци според 
одредбите на член 1 став 2 точ. 1 до 4 и точка 6 
како и податоци за корисникот на општествени 
средства што го дал овластувањето за давање га-
ранција. 

Член в 
Гаранциите, суперга^анцијата и .овластувањето 

за давање гаранција дадени на обрасците Г-1, Г-2, 
Г-3, Г-4 и Г-5 на кои отпечатениот текст е бришан 
или менуван, не се сметаат како инструменти за 
обезбедување на плаќањето во смисла на Законот. 

• Член 7 
Службата на општественото книговодство на Ј у -

гославија ќе ти приспособи технички обрасците Г-1, 
Г-2, Г-3, Г-4 и Г-5 кон потребите на платниот промет. 

Член 8 
Овој правилник ќе се применува од 1 април 

1976 година. 

Член 9 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1-1822/1 
9 февруари 1976 година 

б е л г р а д 
Заменшг-сојузен секретар 

за финансии, 
Божидар Радуновић, е. р. 
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Образец Г-1 Гаранцијата е издадена во 
примероци. 

идентични 

Гаранција број 

(ГКЈТПИСИ н а о в л а с т е н и т е л и ц а ) 

Образец Г-2 

На барање од должникот, а заради обезбедување 
на плаќањето на обврските по основа на промет на 
стоки и вршење на услуги, гарантот во свое име и 
ѕа своја сметка, во согласност со одредбите н а чл. 
23, 24 и 25 од Законот за обезбедување на плаќањето 
помеѓу корисниците на општествени средства, дава 

Г А Р А Н Ц И Ј А 

на вкупно динари (со букви: 

П е р и о д П е р и о д 
И з н о с 

г о д и н а к в а р - м е с е ц 
т а л 

И з н о с 
г о д и н а к в а р - м е с е ц 

* т а л 

-

• динари), 
од што во одделни периоди се обезбедува плаќање, 
и тоа: 

На барање од должникот, а заради обезбедување 
на плаќањето на обврските по основа на инвести-
ции, гарантот од свое име и за своја сметка, во со-
гласност со одредбите на чл. 23 и 26 од Законот за 
обезбедување на плаќањето помеѓу; корисниците на 
општествени средства, дава 

Оваа гаранција се дава за обврските на должни-
кот што ќе настанат по основ на договорот за • 
. бр. од 197— година, 
ЦЈто должникот го склучил со доверителот. 

Гарантот се обврзува дека дезусловно ќе го из-
врши плаќањето на доверителот наместо должни-
кот, ако должникот не го стори тоа во договорениот 
рок. Обврската на гарантот да го изврши плаќањето 
наместо должникот не може ЕО одделни периоди да 
изнесува повеќе од износот означен во оваа гаран-
ција за односниот период, зголемен за износот на 
неискористениот дел на гаранцијата од претходните 
периоди. 

Гарантот ја овластува Службата на општествено-
то книговодство да ја изврши наплатата по оваа га-
ранција од сите негови расположиви парични сред-
ства, освен од средствата што според важечките про-
писи не можат да бидат предмет на извршување, а 
во корист на жиро-сметката на доверителот означен 
во оваа гаранција. 

Службата на општественото книговодство за из-
носот на извршената наплата по основа на оваа га-
ранција ќе издаде налог врз товар на жиро-сметката 
на должникот и ќе го изврши во корист на жиро-
-сметката на гарантот според редоследот на евиден-
тирањето (член 29 став 2 од Законот за обезбедува-
ње на плаќањето помеѓу корисниците на општестве-
ни средства). 

Гаранцијата важи до исплатата на гарантирани-
от износ на доверителот, а најдоцна до истекот на 
30 дена од денот на извршувањето на конечната 
пресметка помеѓу доверителот и должникот. 

Оваа гаранција се дава за обврските на должни-
кот што ќе настанат по основа на договорот за 

бр. од 197—1 

година, што должникот го склучил со доверителот. 
Гарантот се обврзува дека безусловно ќе го из-

врши плаќањето на доверителот наместо должникот, 
ако должникот не го стори тоа во договорениот рок. 
Обврската на гарантот да го изврши плаќањето на-
место должникот не може во одделни периоди да 
изнесува повеќе од износот означен во оваа фран-
ција за односниот период, - зголемен за износот на 
неискористениот дел на гаранцијата од претходните 
периоди. 

Гарантот ја овластува Службата на општестве-
ното книговодство да ја изврши наплатата по оваа 
гаранција од сите негови расположиви парични 
средства, освен од средствата што според важечките 
прописи не можат да бидат предмет на извршување, 
а во корист на жиро-сметката на доверителот озна-
чен во оваа гаранција. 

Службата на општественото книговодство за из-
носот на извршената наплата по основа на оваа га-
ранција ќе издаде налог врз товар на жиро-сметка-
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та на должникот и ќе го изврши во корист на жи-
ро-сметката на гарантот според редоследот на еви-
дентирањето (член 29 став 2 од Законот за обезбе-
дување на плаќањето помеѓу корисниците на оп-
штествени средства). 

Гаранцијата важи до исплатата на гарантирани-
от износ на доверителот, а најдоцна до истекот на 30 
дена од денот на извршувањето на конечната прес-
метка помеѓу доверителот и должникот. 

Гаранцијата е издадена во идентични 
примероци. 

обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на 
општествени средства, дава 

на вкупно 

Г А Р А Н Ц И Ј А 

динари (со букви: 
динари), 

од што во Одделни периоди се обезбедува плаќање, 
и тоа: 

П е р и о д | П е р и о д 
И з н о с 

г о д и н а к в а р - м е с е ц 
т а л 

И з н о с 
година к в а р - м е с е ц 

т а л 

На барање од должникот, а заради обезбедување 
на плаќањето по основа на инвестиции, гарантот од 
свое име а за сметка и по овластување од даваните 
•на овластувањето за давање на оваа гаранција, во 
согласност со одредбите на чл. 23 и 28 од Законот за 

Оваа гаранција се дава за обврските на должни-
кот што ќе настанат по основа на договорот за 

бр. од 197— 
година, што должникот го склучил со доверителот. 

Давачите на овластувањето за давање на оваа 
гаранција се обврзуваат- дека безусловно ќе го из-
вршат плаќањето на доверителот наместо должни-
кот, ако должникот не го стори тоа во договорениот 
рок. Обврската на даваните на овластувањето за да-
вање гаранција да го извршат плаќањето наместо 
должникот не може во одделни периоди да изнесува 
повеќе од износот означен во оваа гаранција за од-
носниот период, зголемен за износот на неискорис-
тениот дел на гаранцијата од претходните периоди. 

Даваните на овластувањето за давање на оваа 
гаранција ја овластуваат Службата на општестве-
ното книговодство да ја изврши наплатата по оваа 
гаранција од сите нивни расположиви парични сред-
ства, освен од средствата што според важечките про-
писи не можат да бидат предмет на извршување, 
а во корист на жиро-сметката на доверителот озна-
чен во оваа гаранција. 

Ако Службата на општественото книговодство 
не може да ја изврши гаранцијата, гарантот ја ов-
ластува Службата на општественото книговодство 
да ја изврши наплатата по оваа гаранција од сите 
негови расположиви парични средства, освен од 
средствата што според важечките прописи не мо-
жат да бидат предмет на извршување, а во корист 
на жиро-сметката на доверителот означен во оваа 
гаранција. 

Службата на општественото книговодство за из-
носот на извршената наплата по основа на оваа га-
ранција ќе издаде налог врз товар на жиро-сметка-
та на должникот и ќе го изврши во корист на жиро-
- сметката на давачите на овластувњето за давање 
на оваа гаранција, односно во корист на жиро-смет-
ката на гарантот според редоследот на евидентира-
њето (член 29 став 2 од Законот за обезбедување на 
плаќањето помеѓу корисниците на општествени 
средства). 

Гаранцијата важи до исплатата на гарантирани-
от износ на доверителот, а најдоцна до истекот на 
30 дена од денот на извршената конечна пресметка 
помеѓу доверителот и должникот. 

Овластувањата на корисникот на општествени 
средства врз основа на кои е дадена оваа гаранција 
се нејзин составен дел. 

Оваа гаранција е издадена во идентични 
примероци. 

Гаранција број 

(место и д а т у м ) 
М.П. 

(потписи на о в л а с т е н и т е лица ) 
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На барање од гарантот, а по основа на неговата 
гаранција број од 197— година, 
на динари г, дадена за обезбедување на 
плаќањето на инвестиции, супергарантот од свое име 
и за своја сметка, во согласност со одредбите на чл. 
23 и 27 од Законот за обезбедување на плаќањето 
помеѓу корисниците на општествени средства, дава 

С У П Е Р Г А Р А Н Ц И Ј А 

На вкупно динари (со букви: 
динари), 

со динамиката на обезбедувањето на плаќањето на-
ведена во гаранцијата. 

Супергарантот се обврзува дека безусловно ќе 
го изврши плаќањето на доверителот наместо гаран-
тот, ако гарантот не ги изврши своите обврски по 
дадената гаранција. 

Супергарантот ја овластува Службата на опште-
ственото книговодство да ја изврши наплатата по 
оваа супергаранција од сите негови расположиви 
парични средства, освен од средствата што според 
важечките прописи не мож^т да бидат предмет на 
извршување, а во корист на жиро-сметката на до-
верителот означен во оваа супергаранција. 

Супергаранцијата важи до рокђт на важењето 
на гаранцијата по која е дадена. 

Оваа супергаранција е издадена во 
Идентични примероци. 

Супергаранција број 

М.П. 
(место и датум) (потписи н а о в л а с т е н и т е л и ц а ) 

На барање од доллшикот, по претходна соглас-
ност од гарантот, а заради обезбедување на плаќа-
њето по основа на инвестиции, давачот на овласту-
вањето за давање гаранција, во согласност со од-
редбите на чл. 23 и 28 од Законот за обезбедување 
на плаќањето помеѓу корисниците на општествени 
средства, дава 

О В Л А С Т У В А Њ Е З А Д А В А Њ Е 
Г А Р А Н Ц И Ј А 

во вкупно динари (со букви: : 
динари). 

Давачот на овластувањето за давање гаранција 
неотповикливо го овластува гарантот да му даде на 
доверителот гаранција за обврските на должникот 
по договорот за број. од 
197— година, што е склучен помеѓу должникот и 
доверителот до износот од ова овластување. 

Давачот на овластувањето за давање гаранција 
се обврзува дека безусловно ќе го изврши плаќа-
њето на доверителот наместо должникот, до износот 
на ова овластување, ако должникот не го стори тоа 
во договорениот рок. 

Давачот на овластувањето за давање гаранција 
ја овластува Службата на општественото книговод-
ство да ја изврши наплатата до износот од ова ов-
ластување по гаранцијата дадена врз основа на ова 
овластување од сите негови расположиви парични 
средства, освен од средствата што според важечки-
те прописи не можат да бидат предмет на извршува-
ње, а во корист на доверителот. 

Ова овластување за давање гаранција е издаде-
но во идентични примероци. 

Овластување за давање 
гаранција број 

М Л . 
(место и датум) (потписи на о в л а с т е н и т е лица ) 

56. 

Врз основа на член 62 став 2 од Законот за 
обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците 
на општествени средства („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 60/75), сојузниот секретар за финансии пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ПОДНЕСУВАЊЕ И ЗА СО-
ДРЖИНАТА НА ИЗВОДОТ ОД ПРОГРАМАТА 
ЗА НАМИРУВАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ НА КОРИ-

СНИКОТ НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА 

Член 1 
Корисникот на општествени средства од член 1 

на Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу 
корисниците на општествени средства (во натамо-
шниот текст: Законот), ќе состави извод од програ-
мата за намирување на обврските на образецот ИНО 
—Извод од програмата за намирување на обврските, 
што е отпечатен кон овој правилник и е негов сос-
тавен дел. 

Службата на општественото книговодство на 
Југославија ќе го приспособи Образецот ИНО кон 
потребите на механографска обработка на подато-
ците. 

Член 2 
Корисникот на општествени средства ги иска-

жува во Образецот ГЕНО своите обврски според 
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состојбата на 31 декември 1975 година искажана во 
завршната сметка за 1975 година, и тоа: 

0 износот на обврските спрема доверителите 
што припаѓаат на една област на дејностите од 
Номенклатурата за распоредување на стопанските 
и други организации и. државните органи според 
дејностите, која е составен дел од Правилникот за 
распоредување на корисниците на општествен имот 
според нивните дејности („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 10/62 и 12/63 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
26/64. 50/64, 1.1/65 и 13 65) — што се искажува збирно; 

2) обврските се распоредуваат според рокот на 
втасаноста-за плаќање, така што посебно се искажу-
ваат обврските што втасуваат за плаќање до 25 
јануари 1976 година (колона 4 на Образецот ПНОК 
а посебно обврските што втасуваат за плаќање по 
тој рок (колона 5 на Образецот ГЕНО); 

3) износот на обврските што се намирени во 
периодот од 4 јануари до 31 март 1976 година 
(колона 7 на Образецот ПИО); 

4) износот на обврските што на 31 март 1976 
година не (Те намирени (колона 8 на Образецот ПИО, 
што е еднакво на колона 6 минус колона 7). 

Како обврски, во смисла на овој правилник, се 
сметаат обврските по основа на промет на производи 
и стоки и вршење на услуги (член 2 став 3 на 
Законот) што настанале до 31 декември 1975 година, 
освен обврските по основа на примени аконтации 
(аванси, претплати и ел.), кауции и депозити. 

Како намирени обврски, во смисла на овој пра-
вилник. се сметаат обврските што ее исплатени и 
обврските што се намирени со компензација, а с а -
нација и цесија, како и обврските намирени со индо-
сирање на меници примени од други корисници на 
општествени средства. 

Член 3 
Во колони 9 до 15 на Образецот ПИО корисникот 

на општествени средства ги искажува износите на 

обврските од колона 8 што, според рокот на втаса-
носта на мениците со авал или други инструменти 
за обезбедување на плаќањето, ќе се исплатат во 
односните месеци, како и износите на обврските по 
кои ќе дадат инструменти за обезбедување на пла-
ќањето до 30 април 1976 година (член 61 на Законот). 

Член 4 
Корисникот на општествени средства е должен ̂  

до 5 април година да < поднесе до надлежната ' 
Служба на општественото книговодство пополнет 
Образец ПИО, како и докази за давање на меници со 
азал на доверителите на износот на ненамирените 
обврски настанати до 31 декември 1975 година што 
втасале за плаќање до 25 јануари 1976 година и не 
се намирени до 31 март 1976 година. 

Како доказ за давање меници со авал, во смисла 
на став 1 од овој член, се смета спецификацијата на 
потврдите на доверителите дека мениците ги при-
миле. Кон спецификацијата на потврдите на довери-
телите корисникот на општествени средства подне-
сува до Службата на општественото книговодство и 
потврди Eia доверителите за примените меЕшци на 
увид % 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ"« 

Бр. 1-1823/1 
9 февруари 1976 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за финансии, 

Божидар Радуновић, C. р. 

Образец ИНО 

Назив на работната организација -
Назив на основната организација 
на здружен труд 
Седиште 
Гранка—групација (шифра) 
Број на жиро-сметката 
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57. 

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за 
обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците -на -
општествени средства („Службен лист на СФРЈ"* 
бр. 60/75), сојузниот секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА СЛОБОДНИ-
ТЕ СРЕДСТВА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА СТОКОВНИ 

КРЕДИТИ 

Член 1 
Во смисла на член 38 од Законот за обезбедување 

на плаќањето помеѓу корисниците на општествени 
средства, како слободни средства од кои корисни-
кот на општествени средства може да одобри кре-
дит за испорака на стоки, за вршење услуги и за 
изведување инвестициони и други работи (во ната-
мошниот текст: стоковни кредити), се сметаат: 

1) износите на расположивите средства од трајни 
и долгорочни И З Б О Р И над задолжителниот износ на 
трајните'обртни средства; 

2) износите на расположивите средства од кре-
дити добиени од други корисници на општествени 
средства со камена за одобрување на стоковни кре-
дити . под услов тие средства да се добиени со рок 
на враќање подолг од рокот на кој се одобрува 
стоковниот кредит. 

Член 2 
Износот на расположивите средства од трајни 

и долгорочни извори над задоллштелниот износ на 
трајните обртни средства, корисникот на општествени 
средства го утврдува на начинот пропишан со Упат-
ството за начинот за утврдување на просечната го-
дишна вредност на залихите и за начинот за утвр-
дување на сопствените средства и на кредитите за 
трајни обртни средства („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 61/72, 9/73, 70/73 и 40/74). 

Член 3 
Износот на расположивите средства од кредитите 

добиени за одобрување на стоковни кредити, корис-
никот на општествени средства го утврдува врз 
основа на договорот за кредитот и состојбата на 
искористените износи за давање на стоковни кре-
дити искажана во книговодството на корисникот на 
општествени средства. 

Член 4 
Како доказ дека располага со слободни средства 

за одобрување на стоковните кредити од член 1 
точка 1 на овој правилник, кбрисникот на опште-
ствени средства поднесува до надлежната Служба 
на општественото книговодство Образец ТОС, што 
е отпечатен кон упатството од член 2 на овој пра-
вилник и е негов составен дел, пополнет врз основа 
на состојбата искажана во книговодството послед-
ниот ден во пресметковниот период што му прет-
ходи на пресметковниот период во кој се одобрува 
кредитот. 

Како доказ дека располага со слободни сред-
ства за одобрување на стоковните кредити од член 1 
точка 2 на овој правилник, корисникот на општестве-
ни средства поднесува до надлежната Служба на 
општественото книговодство писмена изјава за из-
носот на одобрениот а неискористен кредит за одо-
брување на стоковни кредити, кон која го прилага 
договорот за кредитот. 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен л#ст на СФЃЈ", 

Бр. 1-1824/1 
9 февруари 1&76 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за финансии, 

Божидар Радуновић е. р. 

58. 

Врз основа на точка 1 од Одлуката за опреде-
лување на стоките за кои стоковните контингенти 
ги утврдува С О Ј У З Н И О Т секретаријат за надворешна 
трговија („Службен лист на СФРЈ", бр. 6/76), на 
предлог од Сојузниот секретаријат за пазар и цени, 
а по претходно прибавеното мислење од Сојузниот 
комитет за земјоделство и од Стопанската комора 
на Југославија, сојузниот секретар за надворешна 
трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТОКОВНИТЕ КОНТИН-

ГЕНТИ ЗА УВОЗ НА СТОКИ ВО 1976 ГОДИНА 

1. Стоките наведени во точка, 1 од Одлуката за 
определување на стоките за кои стоковните контин-
генти ги утврдува Сојузниот секретаријат за надво-
решна трговија, можат во 1976 година да се увезу-
ваат од количините (стоковен контингент) утврдени 
во точка 2 на оваа наредба. 

2. Количините да кои можат да се увезуваат сто-
ки, во смисла на точка 1 од оваа наредба, се след-
ните: 

3. Во количините на стоковните контингенти 
утврдени во точка 2 на оваа наредба, содржани се 
и авансите на стоковните контингенти што Сојуз-
ниот секретаријат за надворешна трговија ги одо-
брил врз основа на точка 14 од Одлуката за постап-
ката за утврдување и распределба на стоковните 
контингенти, односно на девизните контингенти за 
увоз на стоки во 1976 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 60/75). ч 
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4. За увозат на стоките од точка 2 на оваа на-
редба Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија. во спогодба со Народната бгЛка на Југославија, 
ќе ја утврди, по потреба, водејќи сметка За склуче-
ните трговски и други економски спогодби, земјата 
од која се врши увозот, како и динамиката на ко-
ристењето на стоковниот контингент. 

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

П. бр. 15003 
5 февруари 1976 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за надворешна трговија, 
д-р Емил Лудвигер, е. р. 

59. 

У К А З И 

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Претседателот на Републиката донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИ-
СТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-
ВИЈА ВО ДЕМОКРАТСКА РЕПУБЛИКА ВИЕТ-
НАМ И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИ-
СТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-

ВИЈА ВО ДЕМОКРАТСКА РЕПУБЛИКА 
ВИЕТНАМ 

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

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

ИНДУСТРИСКИ ВОДОМЕРИ 

1. Претставниците на производителите и претс-
тавниците на потрошувачите на 30 јули 1975 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за индустриски водомери, со тоа што 
производителските организации на здружен труд 
да можат да ги зголемат своите затечени продажни 
цени, при постојните услови на продажбата, така 
што највисоките продажни цени да изнесуваат, и 
тоа за: 

Дин/парче 
индустриски водомер 6/4", со холендер 979 

6/4", со прирабкшца 1.265 
2 ,, 2.108 
2 „ Woltman 2.108 
2,5" 2.453 
3 „ 2.610 

„ 3 „ Woltman 2.625 
4 „ „ 2.901 
4 „ Woltman 2.926 
6 „ „ 4.412 
8 „ „ 8.346 

12 „ „ 14.311 
16 „ „ 20.688 

комбиниран водомер 50/20 5.753 
80/20 7.500 

100/20 или 100/40 10.896 
150/40 12.476 

. 2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат, односно купуваат по цените и под 
условите што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 5003/4 од 30 јануари 
1976 година. 

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

Претставници на производителите: „ИКСА" — 
Земун и „ИКОМ" — Загреб. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: „ИН-
СТАЛОТЕХНА" — Загреб, ВОДОВОД града 
Загреба — Загреб, „КАРАОРМАН" — Скопје, 
„КОПАОНИК" — Белград,. „МЕТАЛОСЕРВИС" 
— Белград, „ТЕХНОПРОМЕТ" — Белград, „МЕ-
ТАЛ" — Бања Лука и „ФЕРОЕЛЕКТРО" — Са-
раево. 

Се отповикува 
Гавро Алтман од должноста извонреден и опол-

номоштен амбасадор на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија во Демократска Репуб-
лика Виетнам. 

II 

Се назначува 
Екрем Дуриќ, генералима јор на Југословенската 

народна армија, за извонреден и ополномоштеи ам-
басадор на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во Демократска Република Витенам. 

III 

Сојузниот секретар за иадварешгл'работи ќе го 
изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 2 
21 Јануари 1976 година 

Белград 
Поетседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

ОДЛИКУВАЊА 

• У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и член 4 ед Законот за одликувањата на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
одлучува да се одликуваат: 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Хасани Емина Басри, Кастрате Ибрахима Ли-
ман, Салихи Велија Халил; 
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— за особени заслуги во ширењето на братството 
меѓу нашите народи и народности, како и во созда-
вањето и развивањето на политичкото и моралното 
единство#на земјата 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Дикљић-Вукобратовић Раде Мара, Каљавепш 
Јахја Мехмед аљи, Трифуновић Јеротије Сретко, 
Вукосављевић Милована Душан; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Бериша Назифа Асаф, Гаши Османа Енвер, 
Јефтимијевић Огњана Војислав, Мићовић Павла 
Божидар, Микуловици Рамадана Исмаиљ, Милади-
нови^ Божидара Драгољуб, Несторовић Божидара 
Владимир, Пантић Јована Лука, Раичевић Сима 
Момчило, Вавић Божа Бранко, Витић Јосифа Ми-
лутин, Влајић Станимира Саво, Вучинић Милорада 
Мирослав, Заими Фаика Авни, Зенељи Џемајља 
Адем; 

— за заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува за општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА * РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ' 

Б актеши -Рушити Сулејмана Фахрије, Бургија-
-Икатић Даута Мирвет, Џабири-Илић Мирка Савета, 
Гулан Стевана Иса, Муса Бајрама Хашим, Шукри ја-
-Хисејни Хусена Аљије, Заклан Тодора Милан, Зи-
рафет-Река Хајредина Љиља; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата од 
значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Ариф Јакупа Маџуни, Аслани Шућури Ђемајљ, 
Дедиња Рамадана Енвер, Димкић Чедомира Богољуб, 
ЈИлић-Радуновић Јована Перкна, Касаловић Радоји-
це Рафајло, Књежевић-Зоговић Цока Драга, Кома-
динић Властимира Саво, Мехмеду Абдула Гани, Ника 
Јусуф Бесим, Нуши Рагипа Иса, Поповић Арсеније 
Аликса, Рецепи Зећира Суљо; 

— за заслуги во развивањето и реализирањето 
на концепцијата на општонародната одбрана и за 
успеси во издигањето на воено-стручното знаење и 
борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБ-
РЕНА ЅВЕЗДА 

Косовац Илије Симо; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Ахмети Сељмана Рецеп, Ајданић Јована Мио-
драг, Ајрадини Азара* Џафер, Алексић Прока Србо-
љуб, Арсић Чедомира Милутин, Бабовић Јована 
Владимиру Ба ј гора Чазима Шаин, Бањска Селима 
Џеват, Бећири-Саљчиии Ђелал Мурвета, Бериша 
Исмета Хакан, Буњаку Шаћира Бахри, Буњаку 
Зејнуш Рамадан, Цакић Адема Раим, Чебашек Вик-
тора Алојз, Ћулум Сулејмана Ремзо, Димитри јевић 
Благоја Миливоје, Дурак Хазира Нусрет, Џафери 
Азира Ајваз, Ђикановић Рада Наталија, Гаши Ша-
бана Бурхан, Гвоздић Павла Милан, Хамити Рефића 
Реџеп, Хоти Мурсеља Мухамет, Хусејни Џемајла 
Мустафа, Идризовић Реџа Идриз, Иљић Мате Ми-
лан, Исљами Џафера Исак; 

Јакић Николе Живко, Јанковић Владе Божидар, 
Качамаку-Терзић Ружди Наиле, Каракуши Хајдара 
Јусуф, Комад Сава Стеван, Куршумлија Шабан 
Абдурахман, Милошевић Панта Душан, Миловић 
Славка Алемпије, Мишковић Богића Ђорђије, Муса 
Вељи Осман, Нагавци Сулејман Муслим, Нпколић-
-Смиљановска Јована Александра, Патрић Косте 
Властимир, Пеци Авди Бајрам, Прокши Зечлр Не-
зир, Радојковић-Комад Душана Десанка, Сељмони 
Суља Мухарем, Сикимић-Сташић Стевана Ружица, 
Сламнику Тахира Аслан, Соломка Тома Ката, Шаља 
Хисена Хашим, Шерифовић Мартина Евгенија, Узе-
лац Николе Илијана, Бароли Фејзула Шабан, Воца 
Зећира Бешир; 

— за заслуга во развивањето и реализирањето 
на концепции ата % на општонародната одбрана и за 
успеси во издавањето на воено-стручното знаење и 
борбената готовност на нашите граѓани 

* 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Мирић Сибива Љубомир; 

— за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Аземи Арифа Рифат, Бујупи Исуфа Рамо, Димић 
Тодора Небојша, Краснић Хајрадина Ибрахим, Сел-
монај Хасана Исен, Станишић Милуна Душан; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Ајдини Мустафе Сулејман, Арсић Тихомира 
Милан, Брошај Јануза Селим, Џибо Дервиша Мех-
медали, Ђекић-Алексић Миљојка Добрила, Филић 
Стојадина Војислав, Гаши Салиха Хаки, Хаљиљај 
Хај радина Хетем, Хоџа Рамадана Наип, Јашари 
Адема Јашар, Копривица-Вемић Саве Радмила, Ла-
зић Чедомира Вукосав, Лушта Азема Садик, Лати-
фи Азиза Весељ; 
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Марај Ахмета Бајрам, Мехмети Даута Фарук, 
Михајловић-Реџић Милана Дивна, Милашиновић 
Божа Љубинко, Мирковић-Попадић Ђуре Вера. Ни-
мани Аљуша Енвер. Приштина Ахмета Бурхан, 
Радетић Николе Миломир. Реџић Душана Чедомир, 
Руди Исмајл Ресхат, Вит аку Мустафе Кемајл, Вуч-
ковић Видака Радојица, Зафировић Љубомира Влас-
тимир, 

Бр. 135 
26 септември 1975 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и член 4 од Законот за одликувањата на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија од-
лучува да се одликуваат: 

— за заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува за општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Ковач Ивана Франц, Ковшца Јоже Јоже, Шкра-
бец Леополд Иван. Штритоф Франца Стане; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

- Ќебе Франца Антон; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Бавдек Антона Антон, Bell-KovaSi5 Alojza Ma-
rl ја, Дебевц-Забуковец Андреја Вера, Хумар Фер-
динанда Алојз, Хвала Игнаца Франц, Кланчар 
Матевжа Јоже, Ковач Матије Јоже, Ловко Франца 
Антон, Лунка Јанеза Антон, Меле Франца Јанез, 
Михевц Андреја Милан, Млакар Јожета Франц, 
Мулец Јакоба Јакоб, Отоничар Антона Алојз, Ото-
ничар Антона Јанез, Рудолф Јосипа Цирил, Шега 
Матије Матија, Шепец Јожета Јоже, Шепец Ми-
хаела Михаел, Шубиц Валентина Валентин, Турк 
Јанеза Јоже, Жнидаршич Франца Винко; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Грбен-Жаљец Јожефа Марија, Кос Леополда 
Леополд. Ковачич Алојза Франц, Крањц Јанеза 
Франц Лекан Јожефа Антон Меден-Иванчич Ма-
тије Јожа, Мули Виктору Виктор Перушек Ја -
коба Иван, Шега-Пониквар Јоже Магдалена, Жни-
даршич-Превец Франца Силва. 

Бр. 139 
3 октомври 1975 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : V 
Страна 

46. Закон за основите на системот на опште-
ственото планирање и за општествениот 
план на Југославија — — — — — — 109 

47. Закон за единствената класификација на 
дејностите — — — — — — — — 126 

48. Закон за измени и дополненија на Законот 
за книговодството на организациите на 
здружениот труд — — — _ _ — — 128 

49. Закон за евиденциите за борците, воените 
инвалиди и семејствата на паднатите борци 129 

50. Одлука за измена и дополнение на Одлу-
ката за прогласување на 1975 година за 
Година на технолошки иновации и зашти-
та на правото на индустриска сопстве-
ност во Југославија — — — — — — 130 

51. Одлука за стапките на придонесот за 
здравствено осигурување на воените оси-
гуреници — — — — — — — — — 130 

52. Уредба за дополнение на Уредбата за из-
датоците за службени патувања во стран-
ство што на соЈЈгЗн^те органи на управата 
им се признаваат во материјални трошоци 131 

53. Одлука за определување на стоките за кои 
стоковните контингенти ги утврдува Сојуз-
ниот .секретаријат за надворешна трговија 131 

54. Решение за измена на Решението за изно-
сите на дневниците за службено патување 
во странство што на сојузните органи на 
управата им се признаваат во материјални 

' трошоци — — — — — — — — — 131 
55. Правилник за обрасците за гаранции, 

супергаранција и овластување за давање 
гаранција — — — — — — — — 132 

56. Правилник за начинот на поднесување и за 
содржината на изводот од програмата за 
намирување на обврските на корисникот 
на општествени средства — — — _ — 135 

57. Правилник за начинот на утврдување на 
слободните средства за одобрување на сто-
ковни кредити — — — — — — — 137 

58. Наредба за утврдување на стоковните кон-
тингенти за увоз на стоки во 1976 година 137 

59. Спогодба за промена на затечените цени за 
индустриски водомери — — — — — 138 

Укази — — — — — — — — — — 138 
Одликувања — — — — — — — — — 138 

Меѓународни договори- — — — — — — 125 
Издавач: Новинска установа Службен лист ва СФРЈ, Белград, Јована^Ристика 1. Попот, фах 226 
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