
, , службен л и с т н а СФРЈ" изле-
гува во издание на српскохрватски 
односно хрватскосрпски, словенечки, 
македонски, албански и унгарски ја-
зик - Огласи според тарифата. -
Жиро-сметка кај Службата на опште-

ственото книговодство 60802-603-1123 

Петок, 8 април 1977 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 19 ГОД. XXXIII 

Цена на овој број е 24 динари. -
Претплатата за 1977 година изнесува 
550 динари. - Редакција: Улица Јо-
вана Ристика бр. 1. Пошт фах 226. -
Телефони: централа 650-155; Уредни-
штво 651-885; Служба за претплата 
651-732: Комерцијален сектор 651-671; 

Телекс 11756. 

248. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАВАЊЕ 
КРЕДИТ ЗА ОБРТНИ СРЕДСТВА НА ЖЕЛЕЗ-
НИЧКИТЕ ТРАНСПОРТНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА 

ЗДРУЖЕН ТРУД 

Се прогласува Законот за давање кредит за 
обртни средства на железничките транспортни ор-
ганизации на здружен труд, што го усвои Собрани-
ето на СФРЈ, на седницата на Соборот на републи-
ките и покраините од 6 април 1977 година. 

П Р бр. 598 
6 април 1977 година 

Белград 

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

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТ ЗА ОБРТНИ СРЕДСТВА 
НА ЖЕЛЕЗНИЧКИТЕ ТРАНСПОРТНИ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Член 1 
Заради обезбедување на обртни средства за по-

требите на железничките транспортни организации 
на здружен труд, Народната банка на Југославија, 
преку народните банки на републиките и народните 
банки на автономните покраини, ќ е им-одобри во 
1977 година кредит на банките во вкупен износ од 
1.000,000.000 динари што банките ќе им го дадат за 
обртни средства на железничките транспортни ор-
ганизации на здружен труд. -

Член 2 
Народните банки на републиките и народните 

банки на автономните покраини ќе им ги дадат 
кредитите од член 1 на овој закон на банките со 
рок на враќање од осум години, со камата по стап-
ка од 6% годишно. 

Кредитите од став 1 на овој член банките ќе 
ги отплатат во шест ед,накви годишни рати кои 
втасуваат за плаќање на 31 март секоја година. П р -
вата рата втасува за плаќање на 31 март 1980 го-
дина. 

Каматата по кредитите од став 1 на овој член 
тече од денот на користењето на кредитот и се на -
платува во роковите предвидени со договорите за 
кредитот.4 

Член 3 
Железничката транспортна организација на 

здружен труд ќ е ј а определи банката ко ја ќе и го 
даде кредитот од член 1 на овој закон. 

Член 4 
Кредитите од член 1 на овој закон банките ќе 

им ги дадат на железничките транспортни органи-
зации на здружен труд со рок на враќање од осум 
години, со камата,, по стапка која не може да биде 
поголема од 6,5% годишно. 

Железничките транспортни организации на 
здружен труд ќе ги отплатуваат кредитите од став 
1 на овој член во4 шест еднакви годишни рати кои 
втасуваат за плаќање на 15 март секоја година. Пр-
вата рата втасува за плаќање на 15 март 1980 го-
дина. 

Камата по кредитите од став 1 на овој член те-
че од денот на користењето на кредитот и се на-
платува во роковите предвидени со договорите за 
кредитот. 

Член 5 
Износот на кредитот од член 1 на овој закон ќе 

се распредели врз одделни железнички транспортни 
организации на здружен труд врз основа на само-
управната спогодба што ќе ја склучат железнички-
те транспортни организации на здружен труд во 
рамките на Заедницата на југословенските желез -
ници. 

Со самоуправната спогодба од став 1 на овој 
член ќе се уважат специфичните услови на рабо-
тењето на Железничката транспортна ,организација 
на здружен труд — Титоград. 

Народните банки на републиките и народните 
банки на автономните покраини ќе им дадат на 
банките од член 3 на овој закон ,кредити во износи-
те утврдени во самоуправната спогодба од став 1 
на овој член, врз основа на договор за кредитот. 

Член 6 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 

249. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ИЗНОС НА СРЕДСТВАТА 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗ-
ВОЈ И МОДЕРНИЗАЦИЈА НА РАБОТАТА ВРЗ 
ПЛАНИРАЊЕТО НА ФРЕКВЕНЦИИТЕ И КОН-
ТРОЛАТА НА РАДИОВРСКИТЕ ВО ПЕРИОДОТ 

ОД 1977 ДО 1980 ГОДИНА, 
Се прогласува Законот за утврдување на вкуп-

ниот износ на средствата за финансирање на Про-
грамата за развој и модернизација на работата г / 3 
планирањето на фреквенциите и контролата на 
радиоврските во периодот од 1977 до 1980 година, 
што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата 
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,на Соборот на републиките и покраините од 6 ап-
рил 1977 година. 

ПР бар. 600 
6 април 1977 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, с. р. -

З А К О Н 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ИЗНОС НА 
СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРА-
МАТА ЗА РАЗВОЈ И МОДЕРНИЗАЦИЈА НА РА-
БОТАТА ВРЗ ПЛАНИРАЊЕТО НА ФРЕКВЕНЦИ-
ИТЕ И КОНТРОЛАТА НА РАДИОВРСКИТЕ ВО 

ПЕРИОДОТ ОД 1977 ДО 1980 ГОДИНА 

Член 1 
Средствата за финансирање на Програмата за 

развој и модернизација на работата врз планира-
њето на фреквенциите и контролата на радиоврс-
ките во периодот од 1977 до 1980 година (во ната-
мошниот текст: Програма) се утврдуваат во вкупен 

, износ од 73,830.000 денари, од што во девизи 
27,973.300 динари. 

Средствата од став 1 на овој член се обезбеду-
ваат во буџетот на федерацијата без обврска на 
враќање. ^ % 

Член 2 
Средствата од член 1 на овој закон ќе се обезбе-

дат во буџетот на федерацијата, и тоа: 
1) во Буџетот на федерацијата за 1977 година 

— 4,824.000 динари, од што во девизи 2,890.000 ди-
нари; 

2) во Буџетот на федерацијата за 1978 година 
— 23,506.0^0 динари, од што во девизи 11,380.600 ди-

ч нари; 
3) во Буџетот на федерацијата за 1979 година 

— 25,000.000 динари, од што во девизи 6,781.600 ди-
нари; 

4) во Буџетот на федерацијата за 1980 година 
— 20.500.000 динари, од што во девизи 6,921.100 ди-
нари. 

Член 3 
Средствата за финансирање на Програмата се 

предвидени врз база на тековните цени од 1975 го-
' дина. 

Валоризацијата на износите предвидени за од-
делни години ќе се врши, во согласност со репуб-
ликите и автономните покраини, при донесувањето 
на Буџетот на федерацијата за наредната година, а 
Брз основа на податоците на Сојузниот завод за ста-
тистика за движењето на цените на производите и 
услугите, односно на цените на градежните услуги, 
ЕКО растежот на тие трошоци е поголем од 5%. 

Елементите и критериумите за валоризацијата 
од став 2 на овој член ќе ги утврди Сојузниот из-
вршен совет. 

Член 4 
Средствата утврдени во член 2 на овој закон 

што не ќе се потрошат до крајот на годината за 
која, се определени, можат да се користат во на-
редната година за исти намени. 

Член 5 
Се овластува директорот на Сојузната управа 

за радиоврска во рамките на средствата одобрени 
со овој закон, да склучува договори за набавка на 
кредит на средствата, опремата и објектите на што 
се предвидени со Програмата. 

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

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

250. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕ-
ДУВАЊЕ СРЕДСТВА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 
ПРИСТАПУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕ-
РАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА КОН 
ИНТЕРАМЕРИКАНСКАТА БАНКА ЗА РАЗВОЈ 

Се4 прогласува Законот за обезбедување сред^, 
ства на федерацијата за пристапување на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија кон 
Интерамериканската банка за развој, што го усвои 
Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на 
републиките и покраините од 6 април 1977 година. 

ПР бр. 599 
6 април 1977 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА НА ФЕДЕРАЦИ-
ЈАТА ЗА ПРИСТАНУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧ-
КА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

КОН ИНТЕРАМЕРИКАНСКАТА БАНКА 
ЗА РАЗВОЈ 

Член 1 
Заради пристапување на Социјалистичка Феде-

ративна Република Југославија кон Интерамери-
каноката банка за развој, согласно со Законот за 
ратификација на Договорот за-основање на Интери 
американска банка за развој, во буџетот' на феде-
рацијата се обезбедуваат средства во вкупен износ 
од 70,643.460 динари. 

Средствата од став 1 на овој член ќе се обезбе-
дат: 

1) во Буџетот на федерацијата за 1977 година — 
35,321.730 динари; 

2) во Буџетот на федерацијата за 1978 година — 
35,321.730 динари; 

Член 2 
На име членски влог на Социјалистичка Феде-

ративна Република Југославија, што ќ се плаќа на 
Интерамериканската банка за развој на нејзино 
барање, од средствата на постојаната буџетска ре-
зерва на федерацијата ќе се обезбедат, покрај сред-
ствата од член 1 на овој закон, и средства во износ 
од 75,999.618 динари. 

Член 3 
-За износ на средствата од чл. 1 и-2 на овој за-

кон ќе се обезбедат, на барање од Интерамерикан-
ската банка за развоју девизи од значење за одр-
жување на ликвидноста во меѓународните плаќања 
врз товар на тековните девизни резерви со кои ра-
кува Народната банка на Југославија. 

Член 4 
Овој закон влегува во сила- осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист.па СФРЈ". 
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251. 

Врз основа на член 35 став 3, член 36 став 2 и 
член 57 став 1 од Законот за книговодството 
(„Службен лист на СФРЈ", "бр. 58/76), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА КОНТНИОТ ПЛАН-И ЗА БИЛАНСИТЕ ЗА 

ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Член 1 
Основната организација на здружениот труд,. 

работната организација, сложената организација 
на здружениот труд, заедницата на организациите 
на здружениот труд и другите облици на здружу-
вање на организациите на здружениот труд, земјо-
делските и други задруги, договорната организација, 
на здружениот труд и работната заедница (во ната-
мошниот текст: организацијата на здружениот труд) 
води книговодство според системот на единствените 
сметки пропишани со Контниот план за организа-
циите на здружениот труд, што е отпечатен кон оваа 
уредба и е нејзин составен дел. 

Книговодство според системот на единствените 
^сметки пропишани со Контниот план за организа-
" циите на здружениот труд водат и организациите на 

здружениот труд во основање. -

Член 2 
Средствата и изворите на средствата, промени-

те на средствата и на изворите на средствата, при-
ходите, вк.упниот приход, материјалните трошоци на 
работењето и амортизацијата, заедничкиот доход и 
распоредот на заедничкиот доход, доходот на орга-
низацијата на здружениот труд "и распоредот на тој 
доход како и чистиот доход и распоредот на чистиот 
доход,'организацијата на здружениот труд ги иска-
жува на соодветните синтетички сметки (трициф-
рени конта) пропишани во Контниот план за орга-
низациите на здружениот труд. 

Сметките пропишани во Контниот план за орга-
низациите на здружениот труд организацијата на 
здружен труд ги расчленува на аналитички сметки 
според'своите потреби (аналитички контен план). 

Член 3 
Состојбата на средствата и на изворите на сред-

ствата организацијата на здружениот труд ја ис-
кажува на Образецот Биланс на состојбата, на 

19 година, што е отпечатен кон 
оваа уредба и е нејзин составен дел. 

Член 4 
'Вкупниот приход, потрошените-средства, заед-

ничкиот доход и распоредот на заедничкиот доход, 
доходот на организацијата на здружениот труд и 
распоредот на доходот, чистиот доход и распоредот 
на чистиот доход, организацијата на здружениот 
труд ги. искажува на обрасците: Деловен резултат 
ЕО текот на годината — Биланс на успехот од 1 ја-
нуари до - 19 година, Посебни по-
датоци кон деловниот резултат во текот на годината 
од 1 јануари до 19 година, и По-
себни податоци кон Билансот на успехот од 1 јану-
ари до : 19 година, што се отпечатени 
кон оваа уредба и се нејзин составен дел. 

Член 5 
Состојбата на средствата и изворите на средст-

вата . на почетокот на годината, промените на сред-
ствата и на изворите на средствата во текот на го-
дината и состојбата на средствата и на изворите на 
средствата на крајот на годината, организацијата 
на здружениот труд ги искажува на Образецот Зак-
лучен лист на 19 година, што е от-
печатен кон оваа уредба и е нејзин составен дел. 

Член 6 
Утврдувањето на резултатот од работењето во 1 ^ 

текот на годината (периодична пресметка) органи-
зацијата на здружениот труд го врши на Образецот 
Деловен резултат во текот на годината — Биланс 
на успехот и на Образецот Посебни податоци кон 
деловниот резултат во текот на годината'од член 4 
на оваа уредба. 

Член. 7 
Утврдувањето на резултатот од работењето заг 

деловната година (завршна сметка) организацијата 
на здружениот труд го врши на обрасците: Деловен 
резултат во текот на годината — Биланс на успе-
хот, Посебни податоци , кон Билансот на успехот, 
Биланс на состојбата и Заклучен лист од чл. 3 до 5 
од оваа уредба. 

Член 8 
Обрасците од чл. 3 и 4 на оваа уредба Служ-

бата на општественото книговодство на Југославија 
ќе ги приспособи за механографска. обработка 

Член 9 . 
За претпријатијата и погоните во странство, 

книговодство водат според одредбите од оваа уредба 
организацијата на здружениот труд, односно други-
те корисници на општествени средства, што ти ос-
новале или што во нив учествуваат со свои сред-
ства. 

Член, 10 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

Е. п. бр. 287 
31 март 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Ѓурановиќ, с. р. 

КОНТЕН ПЛАН -ЗА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

КЛАСА 0: ОСНОВНИ СРЕДСТВА,1 ДОЛГОРОЧНИ 
ПЛАСМАНИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБ-
НИ НАМЕНИ 

00 - ОСНОВНИ СРЕДСТВА ВО. УПОТРЕБА 
009 — Земјишта 
001 — Шуми 
002 — Градежни објекти 
003 - Опрема 
004 - Долгогодишни насади 
005 — Основно стадо 
006 — Материјални права 
007 — Основачки вложувања 
008 — ДРУГИ основни средства 

01 - ОСНОВНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА 
010 — Издвоени парични средства за инве-

стиции 
011 — Побарувања за аванси по основ на ин-

вестиции 
012 - Побарувања по основ на заедничка из-

градба на основни средства 
013 - Залихи, на инвестициони материјали 
014 - Инвестиции во тек - градежни објекти 
015 — Инвестиции во тек — опрема 
016 — Инвестиции 'во тек друго 
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02 - ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА НА ОСНОВ-
НИТЕ СРЕДСТВА 
022 — Исправка на вредноста на градежните 

објекти . ' 
023 — Исправка на вредноста на опремата 
024 — Исправка на вредноста на долгогодиш-

ните насади 
025 — Исправка на вредноста на основното 

стадо 
026 - ; Исправка на вредноста на материјал-

ните права 
027 — Исправка на вредноста на основачките 

вложувања 
028 — Исправка на вредноста на другите ос-

новни средства 

03 - ЗДРУЖЕНИ СРЕДСТВА 
030 — Здружени средства ш други ОЗТ 
031 — Здружен^ средства во СИЗ на матери-

јалното производство 
' 032 — Здружени средства во интерна банка 

033 — Здружени средства во банки 
035 — Здружени средства ка ј други КОС 
036 — Здружени средства со земјоделци и со 

други работни луѓе 
037 — Вложени средства во странски фирми 

04 - ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ ПЛАСМАНИ 
040 — Долгорочни депозити 
041 — Побарувања по долгорочни кредити 
042 — Побарувања по долгорочни стоковни 

кредити 
" 043 - Побарувања по долгорочни потрошува-

чки кредити 
044 — Побарувања по долгорочни кредити за 

санација 
045 — Побарувања по долгорочни кредити на 

странски лица 
046 — 'Заем на фондот на федерацијата за 

кредитирање на побрзиот развој 
047 — Заем по прописите на ОПЗ 
048 — Долгорочни пласмани во хартии од 

вредност и други долгорочни пласмани 

05 - СРЕДСТВА НА РЕЗЕРВИТЕ " 
050 — Парични средства на резервите 
051 — Здружени средства во фондот на заед-

ничките резерви на ОЗТ 
052 — Здружени средства во фондот на заед-

ничките резерви на ОПЗ 
053 — Други здружени средства на резервите 
054 — Побарувања по кредитите за санација 

од средствата на резервите 
055 — Пласмани во хартии од вредност и 

други пласмани на средствата на резер-
вите 

058 - Други побарувања од средствата на ре-
зервите 

06 - СРЕДСТВА НА СОЛИДАРНОСТА 
060 — Парични средства на солидарноста 
061 — Здружени средства на солидарноста. 
068 — Други пласмани на дредствата на соли-

дарноста 

07 -— СРЕДСТВА ЗА ДРУГИ НАМЕНИ 
070 — Парични средства за други намени -
071 — Здружени средства за други намени 
078 — Други пласмани на средствата за други 

намени 
- СРЕДСТВА' НА ЗАЕДНИЧКАТА ПОТРОШУ-

ВАЧКА 
080 — Парични средства на заедничката пот-

рошувачка 
081 — Здружени средства на заедничката пот-

рошувачка во ОЗТ 

082 — Здружени средства на заедничката пот-
рошувачка во СИЗ за д о м у в а ј 

083 — Здружени -средства на заедничката 
потрошувачка во други СИЗ 

084 — Други здружени средства на заеднич-
ката потрошувачка 

085 — Други пласмани на средствата на заед-
ничката потрошувачка 

086 — Објекти и опрема на заедничката пот-
рошувачка во употреба 

087 — Објекти и опрема на заедничката пот-
рошувачка во изградба 

088 - Побарувања од средствата на заеднич-
ката потрошувачка 

089 — Исправка на вредноста на објектите ц 
, опремата на заедничката потрошувачка 

09 - СРЕДСТВА НАДВОР ОД УПОТРЕБА И ЗА-
ГУБА 
090 — Трајнснеупотребливи основни средства 
091 — Исправка на вредноста на трајно поу-

потребливите основни средства. 
092 — Запрени инвестиции 
093 — Сомнителни и спорни побарувања 
094 — Исправка на вредноста на сомнител-

ните и спорните побарувања 
095 — Непокриена з,агуба 
096 Загуба покриела од деловниот фонд 
097 — Загуба покриена со кредит за санација 

КЛАСА 1: ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУ-
ВАЊА 

10 - ПАРИЧНИ СРЕДСТВА 
100 — Жиро-сметка 
101 — Благајна 
102 — Девизни средства 1 . 
103 — Отворени акредитиви 
104 — Издвоени средства за исплата на че-

кови 
106 — Проодна сметка 
108 — Други парични средства 

11 - ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ - ИНСТРУМЕНТИ 
ЗА ПЛАЌАЊЕ 

110 — Чекови 
111 — Меници 

1112? — Обврзници 
118 - Други хартии од вредност 

12 - ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ 
120 - Покриени побарувања од купувачи од 

стопанската дејност 
121 — Покриени побарувања од ,други купу-

вачи у 

122 — Покриени побарувања од купувачи во 
странство 

125 — Купувачи од стопанската дејност 
126 — Други купувачи 
127 — Купувачи во4 странство 

13 - ДРУГИ ПОБАРУВАЊА ОД ДЕЛОВНИТЕ ОД-
НОСИ 
130 - Побарувања за аванси 
131 — Побарувања од работници 
132 — Други побарувања од деловните од-

носи 
133 — Побарувања по основ на повеќе пла-

тени даноци од доходот 4 

134 — Побарувања по основ, на повеќе пла-
тени придонеси од доходот 

135 — Побарувања по основ на повеќе пла-
тени други обврски од доходот 
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14 - ПОБАРУВАЊА ОД ЗАЕДНИЧКИОТ ПРИ-
ХОД И ОД ЗАЕДНИЧКИОТ ДОХОД 
140 — Побарувања од заедничкиот приход по 

основ на производи и услуги 
144 — Други побарувања од заедничкиот при-

ход 
145 — Побарувања од заедничкиот доход по 

основ на камати 
148 — Други побарувања од заедничкиот до-

ход 

15 - КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ 
150 — Краткорочни депозити 
151 — Побарувања по краткорочни кредити 
152 — Побарувања по краткорочни стоковни 

кредити 
153 — Побарувања по краткорочни потрошу-

вачки кредити 
154 Побарувања од странски лица по крат-

корочни кредити 
155 — Краткорочни пласмани во хартии од 

вредност 
156 — Здружени средства во други ОЗТ 
157 — Здружени средства во интерна банка 
158 — Други краткорочни пласмани 

16 - ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНО-
СИ ПОМЕЃУ ООЗТ ВО РАМКИТЕ НА ОЗТ 
160 - Купувачи во ОЗТ 
161 — Побарувања од работната заедница 
162 — Побарувања по краткорочни кредити 
163 — Побарувања по долгорочни кредити 
164 — Побарувања по кредити за санација 
165 — Здружени средства во ООЗТ 
166 Здружени средства во ОЗТ 
167 — Здружени средства за работењето на 

РЗ 
168 — Други побарувања од односите во ОЗТ 

17 - ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНО-
СИ СО ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ПОГОНИТЕ 
ВО СТРАНСТВО 
170 — Побарувања по основ на продажба 
171 — Побарувања по краткорочни кредити 
172 — Побарувања по долгорочни кредити 
173 — ЈВложани средства во претпријатија и 

погони во странство 
174 — Побарувања по основ на добивка на 

претпријатијата и погоните во стран-
ство, што се трансферира 

175 — Побарувања по основ на ^распоредена 
добивка на претпријатијата и погоните 
во странство 

176 — Побарувања од основачите за "покритие 
на загуба 

178 — Други побарувања 

18 - ПРЕСМЕТАН ДОХОД ВО ЗАЛИХИ 
180 — Пресметани даноци од доходот во за-

лихи 
181 — Пресметани придонеси од доходот во 

залихи 
182 — Пресметани обврски спрема работната 

заедница во залихи 
183 — Пресметана амортизација над износот 

според пропишаните минимални стапки 
во залихи 

184 - Пресметана камата во залихи 
185 — Пресметани лични доходи во залихи 
186 — Пресметани други обврски од доходот 

во залихи 
187 — Пресметан дел од заедничкиот доход 

во залихи 

19 - АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУ-
ВАЊА 
190 — Трошоци за инвестиционо одржување 

191 - Други материјални трошоци 
192 — Платени обврски од доходот 
193 - Курсни разлики 
194 — Платени обврски од заедничкиот доход 
195 — Наплатени приходи 
196 — Данок на промет во наплатените при-

ходи 
198 - Други активни временски разграничу-

вања 

КЛАСА 2: ТЕКОВНИ ОБВРСКИ 

20 - ОБВРСКИ ПО ЗАПРЕНИ ДАНОЦИ 

200 - Обврски по запрен данок - на промет 
201 — Обврски по запрени давачки наплате-

ни кон продажната цена 
204 — Обврски по запрени даноци и придоне-

си на услуги од граѓани 
205 — Обврски по запрен данок на добивка 

на странски лица 
208 — Обврски по запрени други даноци и 

придонеси 

21 - ОБВРСКИ ПО ИНСТРУМЕНТИТЕ ЗА ПЛА-
ЌАЊЕ 

210 - Обврски по чекови 
211 — Обврски по меници 
218 — Обврски по други инструменти за пла-

ќање 

22 ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИТЕ 

220 — Добавувачи за основни средства во Ју-
гославија 

221 — Добавувачи за основни средства во 
странство 

222 — Добавувачи за обртни средства во Ју-
гославија 

223 — Добавувачи за обртни средства во 
странство' 

224 — Обврски за ^фактурирани стоки и 
услуги 

225 — Добавувачи граѓани 
226 — Обврски за стоки примени во консиг-

нација ^комисион 

23 - ДРУГИ ОБВРСКИ ОД ДЕЛОВНИ ОДНОСИ 

. 230 — Обврски за аванси 
231 — Обврски спрема работниците 
232 — Обврски по запирања од работниците 
233 — Обврски по основ на помалку платени 

даноци од доходот 
234 — Обврски по основ на помалку платени 

придонеси од доходот 
235 — Обврски по основ на помалку платени 

други обврски од доходот 
236 — Обврски по втасани а неплатени от-

плати на кредити 
238 — Други обврски 

24 - ОБВРСКИ ОД ЗАЕДНИЧКИОТ ПРИХОД И 
ОД ЗАЕДНИЧКИОТ ДОХОД 

240 — Обврски од заедничкиот приход по ос-
нов на производи и услуги 

244 — Други обврски од заедничкиот приход 
245 — Обврски од заедничкиот доход по ос-

нов на камати 
248 — Други обврски од заедничкиот доход 

25 - АКОНТАЦИИ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДР1 
250 — Аконтации на чистиот личен доход од 

работен однос 
251 — Надомести на чистиот j личен доход ѕа 

време на боледување 
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252 — Други надомести на чистиот личен до-
ход 

253 — Чист личен доход по други основи 
255 — Даноци и придонеси од личниот доход 

26 - ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОт 
СИ ПОМЕЃУ ООЗТ ВО РАМКИТЕ НА ОЗТ 
260 - Добавувачи во ОЗТ 
261 - Обврски на работната заедница 
262 — Краткорочни кредити 

263 — Долгорочни ,кредити \ 
264 — Кредити за санација 
265 - - Обврски на ООЗТ за здружените сред-

ства 
266 — Обврски на ОЗТ за здружените сред-

ства 
267 - Обврски на РЗ за здружените средства 
268 — Други обврски од Односите во ОЗТ 

27 - ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНО+ 
СИ СО ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ПОГОНИТЕ 
ВО СТРАНСТВО 
270 — Обврски по основ на купување 
271 — Краткорочни кредити 
272 — Долгорочни кредити 
273 - вложени средства на основачите 
274 — Обврски спрема Основачот по основ на 

добивката што се трансферира 
275 — Обврски сџрема основачот по основ на 

нераспоредена добивка 
276 — Обврски по основ на покритие на за-

губа на претпријатијата и погоните во 
стpaнcтвo 

278 — Други обврски 

28 - ОБВРСКИ ПО ЗАПРЕНИ ДАНОЦИ И ПРИ-
ДОНЕСИ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД' 
280 — Обврски по запрени даноци од лични-

от доход 
281 — Обврски по запрени придонеси на СИЗ 

за образование од личниот доход 
282 — Обврска по запрени придонеси на СИЗ 

за наука и култура од личниот доход 
283 — Обврски по запрени придонеси на СИЗ 

за здравство од личниот доход 
284 — Обврски' по запрени придонеси на СИЗ 

за социјална заштита од личниот доход 
285 — Обврски по запрени придонеси за пен-

зиското и инвалидското осигурување 
на работниците од личниот доход 

286 - Обврски по запрени придонеси за вра-
ботување и за обезбедување да соци-
јална . сигурност на работниците од 
личниот доход 

287 - Обврски по Запрени придонеси за за-
едничката потрошувачка во ОЗТ од 
личниот" доход 

288 - Обврски по запрени придонеси на 
СИЗ за домување Од личниот доход 

289 — Обврски по (запрени други придонеси 
од личниот доход 

29 - ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУ-
ВАЊА 

КЛАСА 8: МАТЕРИЈАЛ И СИТЕН ИНВЕНТАР 

30 - НАБАВНА ВРЕДНОСТ НА СУРОВИНИТЕ И, 
МАТЕРИЈАЛИТЕ 
300 — Вредност на суровините и материјали-

те по пресметката на добавувачот 
301 — Трошоци за набавката на суровините 

и материјалите 
302 — Царини и други увозни давачки за су-

ровините и материјалите 
303 — Данок на промет за суровините и ма-

теријалите 
309 — Пресметана набавна вредност на суро-

вините и материјалите 

31 - СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ 
310 — Суровини и материјали 
319 — Отстапувања од цените на суровините 

и материјалите 

35 - СИТЕН ИНВЕНТАР И АМБАЛАЖА НА ЗА-
ЛИХА 
350 - Ситен инвентар на залиха 
351 — Амбалажа на залиха 

36 - СИТЕН ИНВЕНТАР И АМБАЛАЖА ВО 
УПОТРЕБА 
360 — Ситен инвентар во употреба 
361 — Исправка на вредноста на ситниот ин-

вентар во употреба 
365 - Амбалажа во употреба 
366 — Исправка на вредноста на амбалажата 

во употреба 

КЛАСА 4: ТРОШОЦИ 

40 - МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ 
400 — Потрошени суровини и материјали 
401 — Потрошена енергија с 
402 - Транспортни услуги 
403 — Услуги за одржување на средствата на 

трудот 
404 у Други производствени услуги 
405 — Отпис на ситен инвентар и амбалажа 
406 - Трошоци за реклама и пропаганда 
407 — Трошоци за репрезентација 1 

408 — Други материјални трошоци i 

41 - ДРУГИ ТРОШОЦИ I ! 
410 — Непроизводствени услуги од други 
4Ц — Авторски хонорари 
413 - Дневници за службени патувања во 

Југославија 
414 - Дневници за службени патувања џо 

странство 
41Џ — Теренски додатоци 1 

418 — Други надомести на трошоци 

4^ - АМОРТИЗАЦИЈА 
420 — Амортизација ,според пропишаните ми-

нимални стапки 
290 — Пресметани трошоци за инвестиционо 

одржување 44 
291 — Пресметани други материјални тро-

шоци 
292 — Пресметани обврски од доходот 
293 - Пресметани курсни разлики 
294 - Пресметани обврски од заедничкиот 

доход 
295 — Пресметани Приходи 
296 — Данок на промет во пресметаните при-

' ходи 45 
298 - Други пасивни временски разграничу-

вања 

- ПРЕЗЕМЕНИ ВРЕДНОСТИ НА ЗАЕДНИЧКИ 
ПРОИЗВОДИ 
440 - Преземени вредности да Заеднички 

производи од Земјоделци 
441 - Преземени вредности на Заеднички 

производи од работни луѓе 

- ВКАЛКУЛИРАН ДЕЛ ОД ДОХОДОТ 
450 - Вкалкулирана амортизација над про-: 

пишаните минимални стапки 
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451 - Вкалкулиран дел од доходот за работ-
ната заедница 

452 — Вкалкулирани даноци и придонеси од 
доходот 

453 - Вкалкулиран друг дел од доходот 
455 — Вкалкулирани лични доходи 

49 - РАСПОРЕД НА ТРОШОЦИТЕ 
490 — Распоред на трошоците 

КЛАСА 5: СЛОБОДНА 
-

КЛАСА 6: ПРОИЗВОДСТВО И ЗАЛИХИ НА ПРО-
ИЗВОДИ И с т о к и 

60 - ПРОИЗВОДСТВО 
600 — Производство, недовршени производи, 

Полупроизводи и делови 
605 — Производство, недовршени производи, 

Полупроизводи и делови за кои се ко-
ристат и средства од други 

609 - Отстапувања од цените на производ-
ството, недовршените производи, Полу-
производите и деловите 

63 - ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ 
630 — Готови производи на склад 
631 — Готови производи за фазно производ-

ство, односно за вградување во един-
ствен производ 

632 — Готови производи на пат 
635 — Готови производи и услуги во пре-

сметка 
639 — Отстапувања од цените на готовите 

производи 

64 - ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ ОД ПРОИЗВОДСТВО-
ТО ЗА КОЕ' СЕ КОРИСТЕНИ И СРЕДСТВА 
ОД ДРУГИ 
640 — Готови производи, на склад 
641 — Готови производи за фазно производ-

ство, односно за вградување во един-
ствен производ 

- 642 — Готови производи на пат 
645 — Готови производи и услуги во пре-

сметка 
649 — Отстапувања од цените на готовите 

производи 

65 - ПРОИЗВОДИ ПРЕЗЕМЕНИ ОД ПРОИЗВО-
ДИТЕЛИТЕ 
650 — Производи преземени од производите-

лите на склад 
652 — Производи преземени од производител-

ите на пат 
655 — Производи и услуги преземени од про-

изводителите во пресметка 
659 — Разлика во цената на преземените про-

изводи 

66 - СТОКИ 
660 — Стоки на склад 
661 — Стоки во продавница 
662 — Стоки на пат 
06? — Стоки во пресметка 
669 — Разлика во цената на стоките 

67 - СТОКИ ПРИМЕНИ ВО КОНСИГНАЦИЈА И 
КОМИСИОН 
670 — Стоки примени во консигнација 
671 — Стоки примени во комисион 
679 - Разлика во цената на стоките во кон-

сигнација и комисион 

69 - ВКАЛКУЛИРАН ДОХОД ВО ЗАЛИХИ ! 

690 - Вкалкулиран доход 
699 - Вкалкулиран доход содржан во прода-

дените производи 

КЛАСА 7: ВКУПЕН ПРИХОД И НЕГОВО РАСПО-
РЕДУВАЊЕ 

70 - РАСПОРЕД НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ПРИХОДИ 
700 — Распоред на заедничкиот приход оства-

рен со продажба преку работната орга-
низација ' 

701 — Распоред на заедничкиот приход оства-
рен со продажба преку сложена орга-
низација на здружениот труд 

702 — Распоред на заедничкиот приход оства-
рен на домашен пазар преку ОЗТ за 
промет на големо 

703 — Распоред на заедничкиот приход ос-
тварен со извоз преку ОЗТ за надво-
решна трговија 

704 — Распоред на заедничкиот приход ос-
тварен по работи на увозот, застап-
ништвото и посредувањето 

705 — Распоред на заедничкиот приход ос-
тварен во промет на мало 

71 - ТРОШОЦИ ЗА' ПРОДАДЕНИ ПРОИЗВОДИ И 
УСЛУГИ 
710 — Трошоци за продадени производи И 

услуги на домашен пазар 
711 — Трошоци за продадени производи и ус-

луги „на странски пазар 
712 — Трошоци за продадени производи и 

услуги во рамките на ОЗТ 
713 — Трошоци за продадени производи од 

производството за кое се користени ft 
средства од други 

. 714 — Трошоци за продадени производи и 
услуги на ОЗТ на општествените деј-
ности 

717 — Трошоци за остварување на заеднич-
киот приход , 

718 — Трошоци по основ на продажба на сто-
ки во консигнација и комисион 

72 - НАБАВНА ВРЕДНОСТ НА ПРОДАДЕНИ 
СТОКИ 
720 — Набавна вредност на продадени стоки 

на големо 
721 - Набавна вредност на продадени стоки 

на мало 
723 — Набавна вредност на продадени стоки 

во рамките на ОЗТ 
725 - Набавна вредност на продадени мате-

ријали и отпадоци . 
728 — Трошоци за продадени стоки 

73 - ДРУГИ ТРОШОЦИ НА РАБОТЕЊЕТО 
730 —̂  Дополнително утврдени трошоци на 

работењето од поранешните години 
731 — Отпишани побарувања 
732 - Исправка на вредноста на залихите 
733 — Кусоци утврдени со, попис 
734 — Затезни камати, надомести на штети 

и сл. 
735 - Покритие на загуба на погон во стран-

ство 
736 - Покритие на загуба на претпријатие во 

странство 
738 — Други трошоци на работењето 

74 - ПРЕСМЕТКА НА ПРОДАДЕНИТЕ СТОКИ 
ВО КОНСИГНАЦИЈА И КОМИСИОН 
740 — Распоред на приходите од продадени 

стоки во консигнација 
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741 — Распоред на приходите од продадени 
стоки во комисион 

745 — Приходи од продадени стоки во кон-
сигнација 

746 — Приходи од продадени стоки во ко-
мисион 

75 - ОСТВАРЕНИ ЗАЕДНИЧКИ ПРИХОДИ 
750 — Заеднички приход остварен со продаж-

ба преку работната организација 
751 — Заеднички приход остварен со про-

дажба преку сложена организација на 
здружениот труд 

752 — Заеднички приход остварен на дома-
шен пазар преку ОЗТ за промет на 
големо 

753 — Заеднички приход остварен со извоз 
,преку ОЗТ за надворешна трговија 

754 — Заеднички приход остварен по рабо-
тите на увозот, застапништвото и по-
средувањето 

755 — Заеднички приход остварен во проме-
тот на мало 

76 - ПРИХОДИ 
760 - Приходи остварени со продажба на 

домашен пазар 
761 — Приходи остварени на странски пазар 
762 — Приходи остварени во рамките на ОЗТ 

, 763 - Приходи, остварени - со продажба на 
производи од производството за кое се 
користени и средства од други 

764 — Приходи остварени со слободна разме-
4 на на трудот во рамките и преку СИЗ 

765 — Приходи остварени со непосредна сло-
бодна размена на трудот 

766 - Приходи остварени во ОЗТ на опште-
ствените дејности од граѓани 

767 — Приходи остварени од заеднички при-
ходи 

768 — Приходи остварени од приходи по ос-
нов на продажба на стоки во консиг-
нација и комисион 

77 - ПРИХОДИ ОД ПРОДАДЕНИ СТОКИ 
770 — Приходи остварени со продажба на 

стоки на големо 
771 —Приходи остварени со продажба на 

стоки на мало 
773 - Приходи остварени со продажба на 

стоки во рамките на ОЗТ 
775 - Приходи остварени со продажба на 

материјали и отпадоци 

78 - ДРУГИ ПРИГОДИ 
780 - Приходи од камати 

' 781 - Приходи од . дотации и субвенции 
782 — Приходи од компензации, регреси, пре-

мии и др. 
783 — Приходи по основ на учество во заед-

нички доход 
785 — Приходи од погони во странство 
786 - Приходи од претпријатија во странство 
788 — Други приходи 

79 - ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ 
790 - Разлика на приходот и расходот 
795 — Вкалкулиран доход содржан во прода-

дените производи и услуги 
796 - Вкалкулиран доход на ОЗТ на промет-

ната дејност 

КЛАСА 8: ДОХОД 

80 - ЗАЕДНИЧКИ ДОХОД 
800 - Заеднички доход 

81 - РАСПОРЕД НА ЗАЕДНИЧКИОТ ДОХОД 
810 — Дел од заедничкиот доход што им при-

паѓа на други ОЗТ 
811 — Дел од заедничкиот доход што им при-

паѓа на земјоделците и на други работ-
ни луѓе 

812 — Дел од заедничкиот доход што им при-
паѓа на странски лица 

813 — Дел од заедничкиот доход за камати 
819 — Дел од заедничкиот доход што и при-

паѓа на О3T 

82 - ДОХОД 
820 - Доход 

83 - РАСПОРЕД НА ДЕЛОТ ОД ДОХОДОТ ЗА 
ПРИДОНЕСИ И ДАНОЦИ 
830 — Придонеси од доходот на СИЗ за обра-

зование 
4 831 - Придонеси од доходот на СИЗ за наука 

-832 — Придонеси од доходот на СИЗ за кул-
тура 

833 — Придонеси од доходот на СИЗ за здрав-
ство 

834 - Придонеси од доходот на СИЗ за со-
цијална, заштита 

835 - Придонеси од доходот на СИЗ за други 
/ општествени дејности определени со 

.закон 
836 - Придонеси од доходот за пензиското и 

. инвалидското осигурување 
837 - Придонеси од доходот за вработување 

и социјална сигурност на работниците 
- 838 — Даноци -од доходот на" општината 

839 - Даноци од доходот на републиката, 
односно автономната покраина 

84 - РАСПОРЕД НА ДЕЛОТ ОД ДОХОДОТ ЗА 
ДРУГИ НАМЕНИ ^ 
840 — Дел од доходот за работната заедница 
841 - Дел од доходот за зачувување, унапре-

дување и заштита на човековата ра-
ботна и животна средина 

842 — Дел од доходот за членарини i 
843 - Дел од доходот за општонародна од-

брана и општествена самозаштита 
844 - Дел од доходот за амортизацијата пре-

сметана над износот според пропиша-
ните минимални стапки 

845 — Дел од доходот за казни, такси и суд-
иски трошоци 

846 — Дел од доходот за премии за осигуру-
вање 

847 — Дел од доходот за надомести на бан-
карски услуги 

848 - Дел од доходот за надомести на тро-
шоци на платниот промет во Југосла-
вија 

949 — Дел од доходот за други надомести 

85 - РАСПОРЕД НА ДЕЛОТ ОД ДОХОДОТ ЗА 
ОПРЕДЕЛЕНИ НАМЕНИ 
850 — Дел од доходот што е резултат на ис-

клучителни погодности за користење 
во ОЗТ 

851 — Дел од доходот што е резултат на ис-
клучителни погодности за користење 
надвор од ОЗТ 

859 - Дел од доходот за чист доход 

86 - ЧИСТ ДОХОД 
860 - Чист доход 
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87 - РАСПОРЕД НА ДЕЛОТ ОД ЧИСТИОТ ДО-
ХОД ЗА ЛИЧНА И ЗАЕДНИЧКА ПОТРО-
ШУВАЧКА 
870 — Дел од чистиот доход за лични доходи 
871 1— Дел од чистиот доход за иновации, ра-

ционализации и сл. 
875 — Дел од чистиов доход за непосредна 

. ' слободна размена на трудот ^ 
876 — Дел од чистиот доход за станбена из-

градба 
878 — Дел ^д чистиот доход за други намени 

во заедничката потрошувачка 

88 - РАСПОРЕД НА ДЕЛОТ ОД ЧИСТИОТ ДО-
ХОД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ И ПРОШИРУВА-
ЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНАТА ОСНОВА НА 
ТРУДОТ И РЕЗЕРВИТЕ 
880 — Дел од чистиот доход за деловниот 

фонд 
881 - Дел од чистиот доход за унапредување 

на материјалната основа на трудот 
882 — Дел од чистиот доход за деловниот 

фонд — за заем на фондот на федера-
цијата за кредитирање на побрзиот 
развој 

883'— Дел од чистиот доход ѕа деловниот 
Фонд — за заем според прописите на 
ОПЗ 

885 — Дел од чистиот доход за резервниот 
фонд 

888 — Дел од чистиот доход за Други фон-
дови 

89 ЗАГУБА 
. 890 - Загуба 

899 — Покритие на -загуба 

КЛАСА 9: ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА 

90 - ТРАЈНИ ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИТЕ СРЕД-
СТВА 
900 — Деловен фонд 
901 — Извори на средствата отстапени на 

трајно користење ' 
909 — Обврски за користениот дел од делов-

ниот фонд за покритие на загуба 

91 - ОБВРСКИ ЗА ЗДРУЖЕНИТЕ СРЕДСТВА 
910 — Здружени средства на ОЗТ 
911 —Здружени средства на СИЗ на матери-

јалното производство 
912 — Здружени средства на банките 
913 — Здружени средства на другите КОС 
915 — Здружени средства на земјоделците 
916^— Здружени средства на работните луѓе 
917 - Здружени средства на странски лица 
919 — Обврски за користениот дел на здру-

жените средства за покритие на за-
губа 

92 -"ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ ЗА ДЕЛОВНИ 
СРЕДСТВА 
920 — Долгорочни кредити за основни сред-

ства . 4 

921 — Долгорочни стоковни кредити за ос-
новни средства 

922 — Долгорочни кредити за основни сред-
\ ства од странство 

923 — Долгорочни кредити з,а обртни средства 
924 - Долгорочни стоковни кредити за обрт-

ни средства 
925 — Долгорочни кредити за обртни средства 

од странство 
928 — Долгорочни кредити за санација 

93 - КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ ЗА ДЕЛОВНИ 
СРЕДСТВА 
930 — Краткорочни кредити за основни сред-

ства 
931 — Краткорочни ,стоковни кредити за ос-

новни средства 
932 — Краткорочни кредити за основни сред-

ства од странство . 
933 - Краткорочни кредити за обртни сред-

ства 
934 — Краткорочни стоковни кредити за 

обртни средства 
935 — Краткорочни кредити за обртни сред-

ства од странство 
938 — Краткорочни кредити за санација 

95 - ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА НА РЕЗЕРВИТЕ 
950 — Резервен фонд 
951 — Обврски за здружените средства на ре-

зервите 
953 — Други обврски по основ на средствата 

', на резервите 
958 — Други извори на средствата на резер-

вите , 

96 - ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА НА СОЛИДАР-
НОСТА 
960 — Фонд на солидарноста 
961 — Обврски за здружените средства на 

солидарноста 
963 — Други обврски по основ на средствата 

на солидарноста 
958 — Други извори на средствата на соли-

дарноста ' / 

97 - ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА ЗА ДРУГИ НА-
МЕНИ ' 
970 — Фонд за унапредување на материјал-

ната основа на трудот 
971 — Други фондови 
972 — Обврски за здружените средства за 

други намени 
973 — Други обврски по основ на средствата 

за други намени 
978 — Други извори на средства за други на-

мени , 

98 - ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА НА "ЗАЕДНИЧ-
КАТА ПОТРОШУВАЧКА 
930 — Фонд на заедничката потрошувачка 
981 — Обврски за здружените средства на 

заедничката потрошувачка 
982 — Кредити за заедничката потрошувачка 
983 — Други обврски по основ, на средствата 

' на заедничката потрошувачка 
988 — Други извори- на средствата на заед-

ничката потрошувачка 
99 - ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА 

990-999 - Слободни конта 

З а б е л е ш к а : 

Кратенките употребени во овој контен план 
ги имаат следните значења: 
1) ООЗТ - основна органзиација на здруже-
ниот труд 
2) ОЗТ — организација на здружениот труд 
3) РЗ - работна заедница 
4) СИЗ - г самоуправна интересна заедница 
5) ОПЗ — општествено-политичка заедница 
6) КОС — корисник на општествени средства 
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Основна организација на здружениот труд -

Организација на здружениот трудат ; 

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА 
НА 19- ГОДИНА 

А К Т И В А 

' И з н о с 
Реден Конто П о з и ц и ј а ' 
број на претход- на тековна-

ната година та година 

1 2 " 3 4 5 

А, ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА 

I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ВО ПРЕСМЕТКА 

а) Парични средства 
1 100 Жиро-сметка 
2 101 Благајна 
3 102 Девизни средства 
4 . 103 "" Отворени акредитиви 
5 104 Издвоени ^средства за исплата на чекови 
6 106 Проодна сметка 
7 108 Други парички средства 

б) Хартии од вредност 
8 

110 
Чекови 

9 Ц1 Меници 
10 112 Обврзници 
11 118 Други хартии од вредност 

в) Побарувања од деловни односи 
12 120 Покриени побарувања од купувачи од стопанска дејност 
13 121 Покриени побарувања од други купувачи 
14 122 Покриени побарувања од купувачи во странство 
15 125 Купувачи од стопанска дејност 
16 126 Други купувачи 
17 127 Купувачи во , странство 
18 130 Побарувања за аванси 
19 131 Побарувања од работници 
20 132 Други побарувања од деловни односи -ч 

г) Побарувања од доходот 
21 133 Побарувања по основ на повеќе платени даноци од доходот 
22 134 Побарувања по основ на повеќе платени придонеси од доходот 

-23 135 Побарувања по. основ на повеќе платени други обврски од доходот 
24 140 Побрзувања од заедничкиот приход по основ на производи и ус-

луги 
25 144 Други побарувања од" заедничкиот -приход 
26 145 ' Побарувања од заедничкиот доход по основ на камати 
27 Џ8 Други побарувања од заедничкиот доход 

д) Средства во пресметка 
28 160 Купувачи во ОЗТ 
29 161 Побарувања од работната заедница 
30 162 Побарувања по краткорочни кредити 
31 163 Побарувања по долгорочни кредити 
32^ 164 Побарувања по кредрЈти за санација 
33 165 Здружени средства во ООЗТ 
34 166 Здружени средства во ОЗТ" 
35 167 Здружени средства за работење на РЗ 
36 168 Други побарувања од односите во ОЗТ 
37 170 Побарувања 1 по основ на продажба 
38 171 Побарувања по краткорочни кредити 
39 172 Побарувања по дологорочни кредити 



Петок, 8 април 1977 - СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 19 - Страна 745 

40 173 Вложени средства во претпријатија и погони во странство 
41 174 Побарувања по основ на добивка на претпријатија и погони во 

странство што се трансферира" 
42 175 Побарувања по основ на ^распоредена добивка на претпријатија 

и погони во странство 
43 176 Побарувања од основачите за покритие на загуба, 
44 178 Други побарувања 

ѓ) Пресметан доход во залихи 
45 180 Пресметани даноци од доходот во залихи 
46 181 Пресметани придонеси од доходот во залихи 
47 ^ 182 Пресметани обврски спрема работната заедница во залихи 
48 183 Пресметана амортизација над износот според пропишаните мини-

мални стапки во залихи 
49 184 Пресметана камата во залихи 
50 185 Пресметани лични доходи во залихи 
51 186 Пресметани други обврски од доходот во залихи 
52 187 Пресметан дел од заедничкиот доход во залихи 

е) Активни временски разграничувања 
53 190 Трошоци за инвестиционо одржување 
54 191 Други материјални трошоци 
55 192 Платени обврски од доходот 
56 193 Курсни' разлики 
57 194 Платени' обврски од заедничкиот доход 
58 195 Наплатени приходи 
59 198 Данок на промет во наплатените приходи 
60 198 Други активни временски разграничувања 

II. ЗАЛИХИ 

61 310 319 ,Суровини и материјали 
62 350 Ситен инвентар на залиха 
63 351 Амбалажа на залиха 
64 360, 361 Ситен инвентар во употреба 
65 365, 366 Амбалажа во употреба 
66 600. дел Производство, недовршени производи, Полупроизводи и делови 

К0Ѕ 
" 67 605, Дел Производство, недовршени производи, Полупроизводи и делови за 

609 ' кои се користат и средства од други 
68 630, дел Готови производи на склад 

639 ^ 
69 G31, дел Готови производи за фазно производство односно за вградување во 

639 единствен производ 
70 632. дел Готови производи на пат 

639 
71 635, дел Готови производи и услуги во пресметка 

639 
72 640, дел Готови производи на склад 

649 
73 641, дел Готови производи за фазно производство, односно за вградување 

649 во единствен производ 
74 642, дел Готови производи на пат 

649 ' 
75 645, дел Готови производи и услуги во пресметка 

649 
76 650, дел Производи преземени од производители на склад 

659 
77 652, дел Производи преземени од производители на пат 

659 
78 655, дел Производи и услуги преземени од производители во пресметка 

659 
79 660 дел Стоки на склад 

669 
80 661; дел Стоки во продавница 

669 
81 662, дел Стоки на пат 

669 
82 665, дел Стоки во пресметка 

669 
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83 670, дел Стоки примени во консигнација 
679 

84 671, дел Стоки примени во комисион 
679 

85 690 Вкалкулиран доход 

86 ВКУПНО (ред. број 61 до ред. број 84 минус ред. број 85) 

Ш. ПЛАСМАНИ ОД ДЕЛОВНИТЕ СРЕДСТВА 

а) Краткорочни пласмани 
87 150 Краткорочни депозити 
88 151 Побарувања по краткорочни кредити 
89 152 Побарувања по краткорочни стоковни кредити 
90 153 Побарувања по краткорочни потрошувачки - кредити 
91 154 Побарувања од странски лица по краткорочни кредити 
92 155 Краткорочни пласмани во ,хартии од вредност 
93 156 Здружени средства во други ОЗТ 
94 157 Здружени средства во интерна банка 
95 .158 Други краткорочни пласмани 

6) Долгорочни пласмани 
96 030 Здружени средства во,, други ОЗТ 
97 031 Здружени средства во СИЗ на материјалното производство 
98 032 Здружени средства во интерна банка 
99 033 Здружени ^ средства во банки 

100 035 Здружени средства ка ј други КОС 
101 036 Здружени средства со земјоделци и со други работни луѓе 
102 037 вложени' средства во странски фирми 
103 040 Долгорочни депозити 
104 041 Побарувања по долгорочни кредити 
105 042 Побарувања по долгорочни стоковни кредити. 
106 С43 Побарувања по долгорочни потрошувачки кредити 
107 044 Побарувања по долгорочни кредити за санација 
108 045 Побарувања по долгорочни кредити на странски лица 
109, 046 Заем на фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот 

развој 110 
047 Заем според прописите на ОПЗ 

111 048 Долгорочни пласмани во хартии од вредност и други долгорочни 
пласмани 

IV. ОСНОВНИ СРЕДСТВА 

а) Основни средства во употреба 
112 

000 
Земјишта . 

113 001 Шуми 
114 002 Градежни објекти 
115 003 Опрема 
115 064 Долгогодишни насади 
117 005 Основно стадо 
118 006 Материјални права 
119 007 Основачки "вложувања 
120 008 Други основни средства 

121 ВКУПНО ОСНОВНИ СРЕДСТВА ВО УПОТРЕБА ПО НАБАВНА-
ТА ВРЕДНОСТ (ред. бр. 112 до 120) 

122 022 Исправка на вредноста на градежните објекти 
123 G23 Исправка на вредноста на опремата 
124 024 Исправка на вредноста на долгогодишните насади 
125 025 Исправка на вредноста на основното стадо 
126 026 Исправка на вредноста на материјалните права 
127 027 Исправка на вредноста на основачките вложувања 
128 028 Исправка на вредноста на другите основни средства 

129 ВКУПНО ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА НА ОСНОВНИТЕ 
СРЕДСТВА (ред. бр. 122 до 128) 

130 ВКУПНО ОСНОВНИ СРЕДСТВА ВО УПОТРЕБА ПО СЕГАШНА 
ВРЕДНОСТ (ред.' број 121 минус ред. број 129) 
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б) Основни средства во подготовка 
131 010 Издвоени парични средства за инвестиции 
132 011 Побарувања за аванси по основ на инвестиции 
133 012 Побарувања по основ на заедничка изградба на основни средства 
134 013 Залихи на инвестициски материјали 
135 014 Инвестиции во тек — градежни објекти 
136 015 Инвестиции во тек — опрема " 
137 016 Инвестиции во тек — Друго 

V. ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА НАДВОР ОД УПОТРЕБА 

138 090, 091 Трајно неупотребливи основни средства 
139 092 Запрени инвестиции 
140 093. 094 Сомнителни и спорни побарувања 
141 095 Непокриена загуба 
142 096 Загуба покриена од деловниот -фонд 
143 097 Загуба покриена со кредит за санација 

Б. СРЕДСТВА НА k РЕЗЕРВИТЕ 

144 050 Парични средства на резервите 
145 051 Здружени средства во фондот на заедничките резерви на ОЗТ 
146 052 Здружени средства во фондот на заедничките резерви на ОПЗ 
147 053 Други здружени средства на резервите 
1-18 054 Побарувања по кредитите за санација од средствата на резервите 
149- 055 Пласмани во хартии од Б У Д Н О С Т И други пласмани на средства 

на резервите 
150 058 Други побарувања од средствата на резервите 

В. СРЕДСТВА НА СОЛИДАРНОСТА 

151 060 Парични средства на солидарноста 
152 061 Здружени средства на. солидарноста 
153 068 Други палсмани на средствата на солидарноста 

Г. СРЕДСТВА ЗА ДРУГИ НАМЕНИ 

154 070 Парични средства за други намени 
155 071 Здружени средства за други -^намени -
156 078 Други пласмани на средства за други намени 

Д. СРЕДСТВА НА ЗАЕДНИЧКАТА ПОТРОШУВАЧКА 

157 080 
158 081 
159 082 

160 083 
161 084 
162 085 
163 086, 089 
164 087 
165 088 

ВКУПНА АКТИВА 

АКТИВНИ КОНТА НА ВОНБИЛАНСНАТА ЕВИДЕНЦИЈА 

Парични средства на заедничката потрошувачка 
Здружени средства на заедничката потрошувачка во ОЗТ 
Здружени средства на заедничката потрошувачка во СИЗ за до-
мување 
Здружени средства на заедничката потрошувачка во други СИЗ 
Други здружени средства на заедничката потрошувачка 
Други пласмани на средствата на заедничката потрошувачка 
Објекти и опрема на заедничката потрошувачка во употреба 
Објекти и опрема на заедничката потрошувачка во изградба 
Побарувања од средствата на заедничката потрошувачка 

П А С И В А 

1 2 3 . 4 5 

А. ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИТЕ СРЕДСТВА 

I. ТРАЈНИ ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИТЕ СРЕДСТВА 

Деловен фонд 
Извори на средствата отстапени на трајно користење 
Обврски за користениот дел од деловниот фонд за покритие на 
загубата 

166 909 
167 901 
163 909 
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II. ДОЛГОРОЧНИ ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИТЕ СРЕДСТВА 

а) Здружени средства 
169 910 Здружени средства на ОЗТ 
170 911 Здружени средства на СИЗ на материјалното производство 
171 912 Здружени средства на банките 
172 913 Здружени средства на другите КОС 
173 915 Здружени средства на земјоделците 
174 936 Здружени средства на работните луѓе 
175 917 Вложени средства^ на странски лица 
176 919 Обврски за користење дел од здружените средства за покритие 

на загуба 

б) Долгорочни кредити 
177 920 Долгорочни^ кредити за основни средства 
178 921 Долгорочни' стоковни кредити за основни средства 
179 922 Долгорочни кредити за основни средства од странство 
180 923 Долгорочни кредити за обртни средства 
181 924 Долгорочни стоковни кредити за обртни средства 
182 925 Долгорочни кредити за обртни средства, од странство 
183 828 Долгорочни кредити за санација. 

III. КРАТКОРОЧНИ,ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИТЕ СРЕДСТВА 

а) Краткорочни кредити 
184 930 Краткорочни кредити за основни средства 
185 931 Краткорочни стоковни кредити за основни средства 
186 932 Краткорочни кредити за основни средства од странство 
187 ч 933 Краткорочни кредити за обртни средства 
188 934 Краткорочни стоковни кредити за обртни средства 
189 935 Краткорочни кредити за обртни средства од странство 
190 938 Краткорочни кредити за санација 

б) Обврски од деловните односи 
191 220 Добавувачи за основни средства во Југославија 
192 221 Добавувачи за основни средства во странство 
193 222 -, Добавувачи за обртни средства во Југославија 
194 223 Добавувачи за обртни средства во странство 
195 224 Обврски за ^фактурирани стоки и услуги 
196 225 Добавувачи граѓани 
197 226 Обврски за стоки примени во консигнација и комисион 
198 210 Обврски по чекови 
199 211 Обврски по меници 
200 218 Обврски по други инструменти за плаќање 
201 230 Обврски за аванси 

202 231 Обврски спрема работниците 
203 232 Обврски по запирања од работниците 
204 236 Обврски по втасани а неплатени отплати на кредити 

205 238 Други обврски 

в) Обврски од доходот 
206 233 Обврски по основ на помалку платени даноци од доходот 
207 234 'Обврски по основ на помалку платени придонеси од доходот 
208 235 Обврски-, по основ на помалку платени други обврски од доходот 
209 240 Обврски од заедничкиот приход по основ на производи и услуги 
210' 244 Други' обврски од заедничкиот приход 
211 245 Обврски од заедничкиот доход по основ на камати ч 

212 248 Други обврски од заедничкиот доход 
213 250 Аконтации на чистиот личен доход од работен однос 
214 251 Надомести на чистиот личен доход за време на боледување 
215 252 Други надомести на чистиот личен доход 

216 253 Чист личен доход по други основи 
217 255 Даноци и придонеси во личниот доход 

г) Обврски по запрени даноци и придонеси 
218 200 Обврски по запрен данок на промет 
319 201 Обврски по запрени давачки наплатени кон продажната цена 
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220 204 Обврски по запрени даноци и придонеси на услуги на граѓани' 
221 205 Обврски по запрени даноци на добивка на странски лица 
222 208 Обврски по запрени други даноци и придонеси 
223 280 Обврски по запрени даноци рд личниот, доход 
224 281" Обврски по запрени придонеси на СИЗ за образование од личниот 

доход 
225 -282 Обврски по запрени придонеси на СИЗ за наука и култура од лич-

ниот доход 
226 283 Обврски по запрени придонеси на СИЗ за здравство од личниот 

доход 
227 284 Обврски по запрени придонеси на СИЗ за социјална заштита од 

личниот доход 
228 285 Обврски по запрени при-донеси за пензиското и инвалидското оси-

гурување на работниците од личниот доход 
229 286 Обврски по запрени придонеси за вработување и за обезбедување 

на социјалната сигурност на работниците од личниот доход 
230 287 Обврски по запрени придонеси за заедничката потрошувачка во 

ОЗТ од личниот доход 
231 288 Обврски по запрени придонеси на СИЗ за домување од личниот 

доход 
232 289 Обврски по запрени други придонеси од личниот доход 

д) Средства во пресметка 
233 260 Добавувачи во ОЗТ 
234 261 Обврски на работната заедница 
235 262 Краткорочни кредити 
236 263' Долгорочни кредити . -
237 264 Кредити за санација ^ 
238 265 Обврски на ООЗТ ' за здружените средства 
239 266 Обврски на ОЗТ за здружените средства 
240 267 Обврски на РЗ за ,здружените средства 
241 268 Други обврски од односите во- ОЗТ 
242 270 Обврски по основ на купување. 
243 271 Краткорочни кредити 
244 272 Долгорочни кредити 
245 - 273 Вложени средства на основачот 
246 274 Обврски спрема основачот по основ на добивката што се трансфе-

рира 
247 .275' Обврски спрема оснрвачот.по основ на ^распоредена добивка 
248 276 Обврски по основ на покритие на загубата на претпријатијата и 

погоните во странство 
249 278 Други обврски 

ѓ) Пасивни временски разграничувања 
250 290 Пресметани трошоци за инвестиционо одржување 
251 291 Пресметани други материјални трошоци 
252 292 Пресметани обврски од доходот 
253 2рЗ Пресметани курсни разлики 
254 294 Пресметани обврски од заедничкиот доход 
255 - 295 Пресметани приходи 
2Г.6 293 Данок на промет во пресметаните приходи 
257 298 Други пасивни временски разграничувања 

Б. ИЗБОРИ НА СРЕДСТВАТА-НА. РЕЗЕРВИТЕ 

238 950 Резервен фонд 
259. 951 Обврски за здружените средства на резервите 
260 953 Други обврски по основ на средствата на резервите 
261 958 Други извори на средствата на резервите 

В. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА НА СОЛИДАРНОСТА 

262 960 Фонд на солидарноста 
263 961 Обврски за здружените средства на солидарноста 
264 963 Други обврски по основ на средствата на солидарноста . 
265 968 Други извори на средствата на солидарноста 
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Г. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА ЗА ДРУГИ НАМЕНИ 

266 970 Фонд за унапредување на материјалната основа на трудот 
267 971 Други фондови 
268 972 Обврски за' здружениве средства за други намени 
269 973 Други обврски по основ на средствата за други намени 
270 978 Други извори на средства за други намени 

Д. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА НА ЗАЕДНИЧКАТА ПОТРОШУ-
ВАЧКА 

271 980 Фонд за заедничката потрошувачка 
272 981 О б в р з и за здружените средства на заедничката потрошувачка 
273 982 Кредити за заедничката потрошувачка 7 
274 983 Други обврски по основ на средствата на заедничката потрошу-

вачка , 
275 988 . Други извори на средствата на заедничката потрошувачка 

ВКУПНА ПАСИВА 

ПАСИВНИ КОНТА НА ВОНБИЛАНСНАТА ЕВИДЕНЦИЈА 

раководител на книговодството, Директор, 

З а б е л е ш к а : 
\ -

Кратенките употребени во овој образец ги имаат следните значења: 

1) ООЗТ — основна организација на здружениот труд 
2) ОЗТ — организацијава здружениот труд 
3) РЗ — работна заедница 
4) СИЗ — самоуправна интересна заедница 
5) ОПЗ — општествено-политичка заедница 
6) КОС — корисник на општествени средства 

Основна ,организација на здружениот труд -
Организација на здружениот труд 

/ 

ДЕЛОВЕН РЕЗУЛТАТ ВО ТЕКОТ НА ГОДИНАТА - БИЛАНС НА УСПЕХОТ 
од 1 јануари до 19 година 

Реден Група на 
број конта — 

конто 
" Е л е м е н т и 

И з н о с 

на претход- на тековна-
ната година та година 

1 

2 
3 

4 
5 
6 
7 
8 

10 

11 

60, 63, 
64, 69 

400, 401 
402, 403, 

404 
406 
407 

405, 408 
410, 411 
413, 414, 
415 418 
440, 441 

420 

А. УТВРДУВАЊЕ НА ДОХОДОТ 

I. РАСХОДИ 

Залихи на производството, на готови производи (вредност на суп-
станцијата) на почетокот на годината 
Потрошени суровини, материјали и електрична енергија 
Производствени услуги 

Трошоци за реклама и пропаганда 
Трошоци за репрезентација N 
Други материјални трошоци 
Непроизводствени услуги од други и авторски хонорари 
Дневници, теренски додатоци и други надомести на трошоците 

Преземени вредности на заеднички производи од земј,оделците и 
другите работни луѓе 
Амортизација според пропишаните минимални стапки 

ВКУПНО (ред. бр. 1 до 10) 



Петок, 8 април 1977 - СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 19 - Страна 745 

1 2 3 4 9 

12 720, 721 Набавна вредност на продадените стоки 
723, 725 

13 73 Други трошоци на работењето 

14 ВКУПНО (ред, бр. 11 до 13) 
15 60, 63, Залихи на производството, готови производи (вредност на супстан-

64, 69 цијата) на крајот на периодот 

ПОТРОШЕНИ СРЕДСТВА (ред. број 14 минус ред. број 15) 
ДОХОД (ред. број 35 минус ред. број 16) 

ВКУПНО (ред. број 16 плус ред. број 17) 

II. ПРИХОДИ 

Приходи остварени со продажба на домашен пазар 
Приходи остварени на странски пазар 
Приходи остварени во рамките на ОЗТ 
Приходи остварени со продажба на производи од производството 
за кoe се користени и средства од други 
Приходи остварени со слободна размена на трудот во рамките и 
преку СИЗ 
Приходи остварени со непосредна слободна размена на трудот 
Приходи остварени во ОЗТ на општествените дејности од граѓани 
Приходи остварени од заеднички приходи 
Приходи остварени од приходи по основ на продажба на стоки во 
консигнација и комисион 

28 770, 771, Приходи остварени со продажба на стоки 
773, 775 

29 780 Приходи од камати 
30 781 Приходи од дотации и субвенции 
31 782 Приходи од компензации, регреси, премии и др. 
32 783 Приходи по основ на учество во заеднички доход 
33 785, 786 Приходи од работење во странство 

- 34 788 Други приходи 

35 ВКУПЕН ПРИХОД (ред. бр. 19 до 34) 
36 ЗАГУБА (ред. број 16 минус ред. број 35) 

37 ВПУПНО (ред. број 35 плус ред. број 36 = ред, број 18) 

Б. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИОТ ДОХОД 

I. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИОТ ДОХОД 

38 810 Дел од заедничкиот доход што им припаѓа на други ОЗТ 
39 811 Дел од заедничкиот доход што им припаѓа на земјоделците и на 

другите работни луѓе 
40 812 Дел од заедничкиот доход што им припаѓа на странски лица 
41 813 Дел од заедничкиот доход за камати 
42 819 Дел од заедничкиот доход што и припаѓа на ОЗТ 

43 ВКУПНО (ред. бр. 38 до 42) 

II. ЗАЕДНИЧКИ ДОХОД 

, 44 800 Заеднички доход 

В. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДОХОДОТ 

I. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДОХОДОТ СПОРЕД НАМЕНАТА 

а) Распоредување на доходот според намената 

45 830 Придонеси од доходот на- СИЗ за образование 
46 831 Придонеси од доходот на СИЗ за наука 
47 832 Придонеси од доходот на СИЗ за култура 
48 833 Придонеси од доходот на СИЗ за здравство 
49 834 Придонеси од доходот на СИЗ за соцтагша заштита 

16 
17 

18 

19 760 
20 761 
21 762 
22 763 

23 764 

24 765 
25 766 
26 767 
27 768 
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1 2 3 4 8 

50 835 Придонеси од доходот на СИЗ на другите општествени дејности 
определени со закон 

5-1 836 Придонеси од доходот за пензиското и инвалидското осигурување 
52 837 Придонеси од доходот за вработување и за социјална сигурност 

на работниците 
53 838 Даноци од доходот на општината 
54 939 Даноци од доходот на републиката, односно на автономната по-

краина 
55 840 Дел од доходот за работната заедница 
56 841 Дел од доходот за зачувување, унапредување и заштита на чове-

ковата работна и животна средина 
57 842 Дел од доходот за членарини 
58 843 Дел од доходот за општонародна одбрана и општествена самозаш-

тита 
59 844 Дел од доходот за амортизацијата пресметана над износот според 

пропишаните минимални стапки 
60 845 Дел од доходот за казни, такси и судски трошоци , 
61 846 Дел ,,од доходот за премии за осигурување 
62 847 Дел од доходот' за надомести на банкарски услуги 
63 648 Дел од доходот за надомести на трошоците на платниот промет во 

Земјата 
64 849 Дел од доходот за други надомести 

65 830 Дел о-д доходот што е резултат на исклучителни погодности за ко-
ристење во ОЗТ 

66 851 Дел од доходот што е резултат на исклучителни погодности за но-, 
ристење вон од ОЗТ 

67 ВКУПНО (ред. бр. 45 до бб) 

б) Распоредување на чистиот доход 
68 870 Дел од чистиот доход за лични доходи 
69 871 Дел од чистиот ,доход за иновации, рационализации и сл. 
70 875 Дел од чистиот доход за непосредна слободна размена на трудот 
71 876 Дел од чистиот доход за станбен изградба 
72 878 Дел од чистиот доход за други намени во заедничката потрошу-

вачка ч . - . 
73 880 Дел од чистиот доход за деловниот фонд 
74 - 881 Дел од чистиот доход за унапредување на материјалната основа на 

трудот 
75 882 Дел од чистиот доход 3a деловниот фонд — за заем на фондот на 

федерацијата за кредитирање на побрзиот развој 
76 883 , Дел од чистиот доход за деловниот фонд — за заем според пропи-

сите' на ОПЗ 
77 885 Дел од чистиот доход за резервниот фонд 
78 888 Дел од чистиот доход за други фондови 
79 ЧИСТ ДОХОД (ред. бр. 68 до 78) 

80 ДОХОД (ред. број 67 плус ред. број 79) 

, II. СТРУКТУРА НА ДОХОДОТ И НА"ЗАГУБАТА-

81 820 Доход 
82 820 Зголемување на доходот 
83 820 Намалување на доходот 
84 820 Доход за распоредување (ред. број 81 плус ред; број 82 минус ред. 

број 83) ' , 
85 890 Загуба 

86 ВКУПНО (ред. број 84 минус ред. број 85 = ред. број 80) 

Г. ЗАГУБА И ПОКРИТИЕ НА ЗАГУБАТА 

L ПОКРИТИЕ НА ЗАГУБАТА 

87 Покритие на загубата од средствата на резервите 
88 Покритие на загубата од средствата на заедничките резерви на ОЗТ 
89 Покритие на загубата по основ на заеднички ризик 
90 Покритие на загубата на товар на деловниот фонд 
91 Покритие на загубата на товарена даноците и придонесите од до-

ходот 
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Покритие на загубата од други извори без обврска за враќање 
93 095 Непокриена загуба 

94 890 ВКУПНО (ред. бр. 87 до 93 = ред. број 85) 

II. ЗАГУБА 

95 . 890 Загуба 

Раководител на книговодството, Директор, 

З а б е л е ш к а : 

Кратенките употребени во овој образец ги имаат следните значења: 

1) ОЗТ — организација' на здружениот труд 
2) СИЗ — самоуправна интересна заедница 
3) ОПЗ — општествено-политичка заедница 

Основна организација на здружениот труд: 

Организација на здружениот труд: : 

ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ 
КОН ДЕЛОВНИОТ РЕЗУЛТАТ ВО ТЕКОТ НА ГОДИНАТА ОД 1 ЈАНУАРИ ДО - 19— ГОДИНА 

И з н о с 
Реден Група на 
број конта — Е л е м е н т и на претход- на тековна' 

конто ната година та година 

1 2 3 4 В 

I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА 

1 100 Жиро-сметка 
2 102 Девизни средства 
3 010, 101, Други парични средства 

103, 104, 
106, 108 

4 110 Чекови 
5 111 Меници 
6 112, 118 Обврзници и други хартии од вредност 
7 120, 121, Покриени побарувања од купувачи 

122 
8 125, 126. Купувачи 

127 
9 011 Побарувања за аванси за инвестиции 

10 130 Побарувања за аванси 

II. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ 

11 200 Запрен данок на промет 
12 201 Запрени давачки наплатени кон продажната цена 
13 210 Обврски по чекови 
14 211 Обврски по меници 
15 218 Обврски по други инструменти за плаќање 
16 22 Обврски спрема добавувачите 
17 230 Обврски за аванси 
18 236 Обврски по втасани а неплатени отплати на кредити 

III. ЛИЧНИ ДОХОДИ 

19 250 Аконтации на чистиот личен доход од работен однос 
20 251 Надомести на чистиот личен доход за време на боледување , 



21 252 
22 253 
23 255 
24 280 
25 281 

26 282 

27 283 

28 284 

29 285 

30 286 

31 287 

32 288 

33 289 

Други надомести на чистиот личен доход 
Чист личен доход по други основи 
Даноци и придонеси од личниот доход 
Обврски по запрени даноци од личниот доход 
Обврски по запрени придонеси на СИЗ за образование од личниот 
доход 
Обврски по запрени придонеси на СИЗ за наука и култура од лич-
ниот доход " , 
Обврски по запрени придонеси на СИЗ за здравство од личниот 
доход 
Обврски па запрени придонеси на СИЗ за социјална заштита од 
личниот доход 
Обврски по запрени придонеси за пензиско и инвалидско осигуру-

. рување на работниците од личниот доход 
Обврски по запрени придонеси за вработување и за обезбедување 
социјална сигурност на работниците од личниот доход 
Обврски по запрени придонеси за заедничка потрошувачка во ОЗТ 
од личниот доход -
Обврски по запрени придонеси на СИЗ за домување на личниот 
доход л 
Обврски по запрени други придонеси од личниот доход 

IV. ЗАЛИХИ 

34 31, 35, Залихи на материјали, ситен инвентар и амбалажа 
36 

85 60 Залихи на недовршено производство 
36 63, 64 Залихи на готови производи 
37 65, бб, Залихи на производи и стоки 

67 

V. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА 

38 90 Крајни извори на деловните средства 39 91 Здружени средства 
40 920. 921, Долгорочни кредити за основни средства 

922 
41 923, 924, Долгорочни кредити за обртни средства 

925 ' ' „ 
42 930, 931, Краткорочни кредити за основни средства 

932 
43 933, 934, Краткорочни кредити за обртни средства 
44 926, 938 Кредити за санација 

VI. ДРУГО 

45 75 Заеднички приходи 
46 745, 746 Приходи од продадени стоки во консигнација и комисион 

47 295 минус Ненаплатен приход 
195 

48 920, 921, Извршени отплати по долгорочни кредити за основни средства 
922 ^ 

49 923 924, Извршени отплати по долгорочни кредити за обртни средства 
925 

50 928, 938 Извршени отплати по кредити за санација 
51 014, 015, Инвестиции во тек 

016 
52 014, 015, Основни средства ставени во употреба во текот на годината 

016 
53 095 Непокриен загуба (состојба на 31 декември претходната година) 
54 Покритие на затката во тековната година без обврска за враќање 
55 Покритие на загубата во тековната година со санационен кредит 
56 Просечно Koристени деловни средства 
57 Просечно користени основни средства 
58 Просечен број вработени врз база на вкалкулираните часови на 

работата 
59 Просечен број вработени врз база на состојбата на кракот на ме-

сецот 

Страна 748 - Број 19 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, ft април 1971 
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60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 

67 

68 

69 

70 
71 

735 
736 

Планиран вкупен приход / 
Планиран доход 
Планиран чист доход 
Планиран личен доход 
Планирана акумулација -
Отплати, на кредити што втасуваат во наредната година 
Потрошени средства на заедничката потрошувачка за станбена из-
градба 
Средства на заедничката потрошувачка дадени во фондот на соли-
дарноста 
Потрошени средства на заедничката потрошувачка за други по-
треби ^ ' 
Лични примања на товар на средствата на заедничката потрошу-
вачка 
Покритие на загубата на погони во странство 
Покритие на загубата на претпријатија во странство 

Раководител на книговодството, Директор, 

З а б е л е ш к а : 
К р а т е н и т е употребени во овој образец ги имаат следните значе-ња: 

1) ОЗТ — организација на здружениот труд 
2) СИЗ - самоуправна интересна заедница 

Основна организација на здружениот труд -

Организација на здружениот труд 

ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ 
КОН БИЛАНСОТ НА УСПЕХОТ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 19 ГОДИНА 

Реден Група на 
број конта — 

конте 
Е л е м е н т и 

И з н о с 

напретход- на тековна" 
ната година та година 

I. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ 

1 200 Запрен данок на промет 
2 201 Запрени давачки наплатени кон продажната цена 

II. ЛИЧНИ ДОХОДИ 

3 250 Аконтации на чистиот личен доход од работен однос 
4 251 Надомести на чистиот личен доход за време на боледување 
5 252 Други надомести на чистиот личен доход 
6 253 Чист личен доход по други основи 
7 255 Даноци и придонеси од личниот доход 
8 280 Обврски по запрени даноци од личниот доход 
9 281 Обврски по запрени придонеси на СИЗ за образование од личниот 

доход -
10 282 Обврски по запрени придонеси на СИЗ за" наука и култура од 

личниот доход 
11 283 Обврски по запрени придонеси на СИЗ за здравство од личниот 

доход 
12 284 Обврски по запрени придонеси на СИЗ за социјална заштита од 

личниот доход 
13 285 Обврски по запрени придонеси за пензиското и инвалидското оси-

гурување на работниците од личниот доход ^ v 
14 286 Обврски по запрени придонеси за вработување и за обезбедување 

социјална сигурност на работниците од личниот доход 
15 287 Обврски по запрени придонеси за заедничката потрошувачка во 

ОЗТ од личниот доход ' 
16 288 Обврски по запрени придонеси на СИЗ за домување од личниот 

Доход 
17 289 Обврски по запрени други придонеси од личниот доход 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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III. ДРУГО 

18 75 Заеднички приходи 
19 745, 746 Приходи од продадени стоки во консигнација и комисион 

,20 920, 921; Извршени отплати по долгорочни кредити за основни средства 
922 

21,. 923, 924, Извршени отплати по долгорочни кредити за обртни средства 
925 

22 928, 938 Извршени отплати по кредити за санација 
23 014, 015, Инвестиции во тек 

016 
24 014, 015, Основни средства ставени во употреба во текот на годината 

016 
5 Покритие на загубата во тековната година без обврска за враќање 
26 Покритие на загубата во тековната година со санационен кредит 

27 Просечно користени деловни средства 
28 Просечно користени основни средства 

29 Просечен број вработени врз база на вкалкулирани часови на ра-
бота 

30 Просечен број вработени врз база на состојбата на крајот на ме-
сецот ' 

31 Планиран вкупен приход 
32 ' Планиран доход 
33 Планиран чист доход 
34 Планиран личен доход 
35 Планирана акумулација 
36 Отплати на кредити што втасуваат во наредната година 
37 Резултат од Ревалоризацијата на набавната вредност на основните 

средства 
38 Резултат од Ревалоризацијата на отпишаната вредност на основни-

те средства 
39 Потрошени средства на заедничката потрошувачка за станбена 

изградба 
40 Средства на заедничката потрошувачка дадени ,во фондот на со-

лидарноста 
41 Потрошени средства на заедничката потрошувачка за други по-

треби 
42 Лични примања на товар на средствата на заедничката потрошу-

вачка 
43 735 Покритие на загуба на погони во странство 
44 736 Покритие на загуба на претпријатија во странство 

Раководител на книговодството, Директор, 

З а б е л е ш к а : 
Кратенките употребени во овој образец ги имаат следните значења: 

1) ОЗТ - организација на здружениот труд 
2) СИЗ — самоуправна интересна заедница 

Основна организација на здружениот труд -
Организација на здружениот труд 
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252. 
Врз основа на член 4 став 1 од Законот за раз-

војните премии и за обезбедување средства за ис-
плата на тие премии („Службен лист на СФРЈ", бр, 
62/73 и 58/76). Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА УСЛОВИТЕ И ЗА НАЧИНОТ ЗА ОСТВАРУ-

ВАЊЕ НА РАЗВОЈНАТА ПРЕМИЈА 

1. Во Одлуката за условите и за начинот за ост-
варување на развојната премија („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 69/73 и 20/74) во точка 1 став 1 збо-
ровите: „до 31 декемв,ри 1975 година" се заменуваат 
со зборовите: „до 31 декември 1976 година". 

2. По точка 3 се додава нова точка За, која 
гласи: 

„За. Развојните премии од член 1 на Законот 
можат да се остваруваат по барањата поднесени до 
30 јуни 1977 година." 

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

Е. п. бр. 278 
23 март 1977 година 

Белград 
Сојузен извршен севет 

Потпретседател, 
Доброслав Ќулафиќ,-С. р. 

253. 

Врз основа на член 43 од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на управата 
и на сојузните организации („Службен лист чна 
СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76 и 48/76) 
и член 7 од Општествениот договор за основите и 
мерилата за утврдување на личните доходи и н^ 
другите примања на функционерите во федерацијата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 58/76), Сојузниот из-

. вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВИТЕ И МЕРИЛАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВА-
ЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ФУНКЦИОНЕРИ-
ТЕ ШТО ГИ ИМЕНУВА ИЛИ НАЗНАЧУВА СОЈУЗ-

НИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

1. Со оваа одлука се утврдуваат основите и ме-
рилата за определување на личните доходи на функ-
ционерите што Сојузниот извршен совет ги именува 
Или назначува во сојузните органи на управата, 
џо сојузните организации и стручните служби на Со-
јузниот извртен Совет (во натамошниот текст: 
'функционерите) и се утврдуваат распоните на ко-
ефициентите за определување на тие лични доходи. 

2. Личните доходи на функционерите се утвр-
дуваат согласно со уставното начело за. распределба 
според трудот и одредбите на Општествениот дого-

вор за основите и мерилата за утврдување на лич-
ните доходи и на другите примања на функционерите 

ао федерацијата (во натамошниот текст: Општестве-
ниот договор) тргнувајќи при тоа од значењето на 

функциката, сложеноста и обемот на работите, струч-
ната подготовка, способноста, работното искуство, и 
одговорноста во вршењето на функцијата, како rf од 
работниот стаж. 

3. Месечниот износ на личниот даход на функ-
ционерите се утврдува на тој начин што осно-
вицата што ќе ја утврди Комисијата за следење на 

спроведувањето на Општествениот договор врз ос-
нова на просечниот личен доход на вработените во 

гопанството на СФРЈ, се зголемува за определениот 

коефициент во рамките на распеаните на коефици-
ентите утврдени со оваа одлука. 

Личниот доход на функционерите се зголемува 
согласно со одредбите на член 8 од Општествени^ 
договор, за секоја започната година за 0,5%, по 
наполнетите пет години работен стаж, до со закон 
утврдениот етаж признаен за пензија. 

Процентот од став 2 на оваа точка им се зголе-
мувала 0,25% на функционерите — жени што имаа% 
повеќе од 25 години работен стаж. 

4. Согласно со основите и мерилата од точ. 2 и 
3 на оваа одлука, за функционерите се определуваат 
следните распони на коефициентите, и тоа за : 

1) генералниот директор на Сојузниот завод за 
општествено планирање; директорот на Сојузниот за 
вод за меѓународна научна, просветно-културна и 
техничка соработка; секретарот на Секретаријат^ 
на Сојузниот извршен совет за следење на стопан^ 
ските движења; директорот на Сојузниот завод за 
статистика и директорот на Сојузната управа за 
царини - - - - - - - - од 3,5 до З,Т 

2) директорот на Сојузната управа за цивилна; 
воздушна пловидба; директорот на Сојузниот завод 
за цени; директорот на Сојузната дирекција за ре-
зерви на прехранбени производи; директорот на 
Сојузната Дирекција за резерви на индустриска про-
изводи; заменик-генералниот директор на Сојузниот 
завод за општествено планирање; потсекрета-
рите во сојузните органи на управата и во 
сојузните организации, во Сојузниот извршен совет, 
во стручните служби на^ Сојузниот извршен совет и 
директорите во Сојузниот завод за општествено пла-
нирање; замениците"директори на Сојузната управа 
за царини, на Сојузниот завод за меѓународна на-
учна, просветно-културна и техничка соработка, на 
Сојузниот завод за статистика и на Сојузниот завод 
за цени; сојузниот главен девизен инспектор и со-
јузниот главен пазарен инспектор; директорите на 
други сојузни органи на управата и на сојузните 
организации и старешините на стручните служби на 
Сојузниот извршен совет; помошнициве — сојузни 
секретари, помошниците - претседатели на сојуз-
ните комитети и помошниците на генералниот дирек-
тор на Сојузниот заиод за општествено планирање; 
помошниците на старешините на другите сојузни ор-
гани на управата, на сојузните организации и струч-
ните служби на Сојузниот извршен совет; советни-
ците на сојузниот секретар за внатрешни работи и 
на сојузниот секретар за надворешни работи; секре-
тарот на Сојузниот совет за општествено уредуван^ 
и секретарот на Сојузниот совет за стопански развој 
и економска политика и старешините на стручно^ 
-техничките служби на Сојузниот извршен со^ 
вет - - - - . - - - - - од 3,0 до 3,5; 

3) советниците на претседателот и на членовите 
на Сојузниот извршен совет, советниците на сојуз-
ните секретари и на претседателите на с о ј у з и т е 
комитети, советниците на директорите на сојузните 
заводи и на старешините на стручните служби на 
Сојузниот ,извршен совет од 2,8 до 3,0. 

5. Личниот доход на советниците на Сојузниов 
извршен совет и на амбасадорите во Сојузниот сек-
р е т а р и ј а т за надворешни работи се определува во 
рамките на распоните на коефициентите од точка 4 
на оваа одлука, односно зависно од'личниот доход' 
и функцијата, што ја вршеле пред назначувањето за 
советник, односно амбасадор. 

6. На функционерите што по разрешувањето од 
должноста се наоѓаат на располагање согласно со 
одредбите на чл. 45 ст. 1, 2 и 3 од Законот за орга-
низацијата и делокругот на сојузните органи на 
управата и на сојузните организации, личниот до-
ход им се определува според функцијата што ја 
вршеле до денот на разрешувањето. 

7. Решението за определување на личните до-
ходи на функционерите од тачка 4 на оваа одлука 
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го донесува Комисијата на Сојузниот извршен совет 
за кадровски и административни прашања, тргну-
вајќи од основите и мерилата од тон. 2 и 3 на оваа 
одлука. 

Предлогот за определување на коефициентот на 
одделни функционери во рамките на растопите на 
коефициентите од точка 4 на оваа одлука, до коми-
сијата од став 1 на оваа точка го поднесува старе-
шината на органот, организацијата, односно струч-
ната служба во која функционерот се наоѓа. 

8. Личните доходи на функционерите опреде-
лени врз основа на оваа одлука ќе се исплатуваат 
согласно со член 22 од Општествениот договор, од 
1 јануари 1977 година. 

9. Функционерите чиј личен доход е поголем 
од износот на личниот доход утврден врз основа 
на оваа одлука го задржуваат тој личен доход. 

Функционерите што на поранешната должност 
имале поголем личен доход од личниот доход што 
им припаѓа според оваа одлука, го задржуваат тој 
поголем личен доход. 

Функционерите од ст. 1 и 2 на оваа точка стек-
нуваат право на зголемување на личниот доход кога 
личниот доход утврден за функцијата што ја вршат, 
врз основа на оваа одлука ќе се изедначи со лич-
ниот доход што им се исплатува. 

10. Комисијата на Сојузниот извршен совет за 
кадровски и административни прашања им дава ми-
слење на организациите и установите на ниво на 
федерацијата за утврдување на личниот доход на 
функционерите што во тие организации и установи 
ги назначува Сојузниот извршен совет или за нив-
ното назначување дава согласност, а на кои личниот 
доход им се определува во согласност со критериу-
мите утврдени со општите акти на тие организации 
И установи. 

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

Е. п. бр. 277 
31 март 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Ѓурановиќ, с. р. 

254. 

Врз основа на член 43 од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на управата 
П на сојузните организации („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76 и 48/76) 
и чл. 1 и 5 од Општествениот договор за основите 
и мерилата за утврдување на личните доходи и 
другите примања на функционерите во федераци-
јата („Службен лист на СФРЈ", бр, 58/76), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА ГЕНЕ-
РАЛЕН ' СЕКРЕТАР НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН 
с о в е т ВО ГРУПИТЕ НА ФУНКЦИИТЕ И ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА КОЕФИЦИЕНТОТ ЗА ОПРЕ-

ДЕЛУВАЊЕ НА ЛИЧНИОТ ДОХОД 

2. Решението за утврдување на коефициентот 
од точка 1 на оваа одлука и за определување на 
личниот доход за функцијата генерален секретар 
на Сојузниот извршен совет го донесува Комисијата 
на Сојузниот извршен совет за кадровски и адми-
нистративни прашања. 

3. Личниот доход утврден за функцијата гене-
рален секретар на Сојузниот извршен совет се зго-
лемува, согласно со одредбите на член 8 од Опште-
ствениот договор, за секоја започната година за 
0,5% по наполнетите пет години работев стаж приз-
наен за пензија. 

4. Согласна со одредбите на член 22 од Опште-
ствениот договор, личниот доход утврден врз основа 
на оваа одлука ќе се исплатува од 1 јануари 1977 
год.ина. 

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

Е. п. бр. 276 
31 март 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Ѓурановиќ, с. р. 

255. 

. Врз основа на точка 2 од Одлуката за височи-
ната и начинот за утврдување на девизната квота 
по основ на откупени девизни дознаки на'работни-
ците и иселениците („Службен лист на СФРЈ", бр. 
69/72 и 18/75), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ДЕВИЗНАТА КВОТА НА 
РЕПУБЛИКИТЕ И АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ 
ЗА 1977 ГОДИНА ОД ДЕВИЗНИТЕ ДОЗНАКИ НА 
РАБОТНИЦИТЕ И ИСЕЛЕНИЦИТЕ ОТКУПЕНИ 

ВО 1976 ГОДИНА 
1. На републиките и автономните покраини им се 

утврдува за 1977 година девизна квота во против-
вредност од 1.285,200.000 динари во девизите што се 
од значење за одржување на ликвидноста во меѓу-
народните плаќања, откупени по дознаките на ра-
ботниците на привремена работа во странство PI по 
дознаките на иселениците во 1976 година. 

2. Износот од точка 1 на ова решен,ие се 
распоредува на републиките и автономните покраини 
сразмерно со бројот на југословенските граѓани на 
работа во странство од одделна република, односно, 
автономна покраина, утврден со пописот на насе-
лението од 1971 година, со тоа што на тој број му се 
додава бројот на југословенските работници што по 
31 март 1971 година отишле на работа во странство, 
а се одзема бројот на работниците што по тој ден, 
а до 31 декември 1976 година се вратиле во Југосла-
вија, и тоа на: 

1) Социјалистичка Република 
Босна и Херцеговина 

2) Социјалистичка Република 
Македонија 

3) Социјалистичка Република 
Словенија 

4) Социјалистичка Република 
Србија 

5) Социјалистичка Република 
Хрватска 

6) Социјалистичка Република 
Црна Гора 

7) Социјалистичка Автономна 
Покраина Војводина 

1. Функцијата генерален секретар на Сојузниот 
извршен совет, согласно со распоредот што го из-
вршила Комисијата за следење на спроведувањето 
на Општествениот договор за основите и мерилата 
За утврдување на личните доходи и другите при-
мања па функционерите во федерацијата (во ната-
мошниот тексет. Општествениот договор), се распо-
редува во III група на функциите со коефициент 
ДО 3,9. 

Динари 

287,884,800 

92,534.400 

79,682.490 

222,339.600 

420,260.400 

16,707.600 

109,248.000 



Петок, 8 април 1977 - СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 19 - Страна 745 

8) Социјалистичка Автономна 
'Покраина Косово 

Динари 

56,548.800 

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

Е. п. бр. 279 
31 март 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател 
Веселин Ѓурановиќ, с. р. 

256. 

Врз основа, на член 49 став 2 од Царинскиот 
закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76), Сојуз-
ниот извршен совет Понесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАМАЛУВАЊА НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ 
НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИС-
ТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ДИОКТИЛФТА-

ЛАТ (ДОП) 

1. На увозот на производите од долунаведените 
тарифни броеви, односно ставови на Царинската 
тарифа — специфична опрема што се користи за 
производство на , диоктилфталат, царината ќе се 
пресметува по стапка од 5%. На така пресметаниот 
износ се додава износот што претставува разли-
ка помеѓу царината пресметана по стапките пропи-
шани во Царинската тарифа, односно во Решение-
то за одредување на пониски царински стапки на 
увоз на одредени производи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 10/73, 45/73 и 61/75) и царината пресмета-
на цо стапка од 5%, навален за 500/о: 

Тарифен 
' број 

Н а и м е н у в а њ е 

73.18/2в 

73.20/1 

73.20/2 

84.03/4 

Безрабни цевки и цевоводи од не'рѓо-
сувачки челик 
Ех. 
Безрабни цевки од не'рѓосувачки че-
лик за транспорт на медиуми во про-
цесот на производството на диоктил-
фталат 

Колена 
Ех. 
Колена за челични цевки и цевоводи 
за транспорт на медиуми во производ-
ството на ДОП ' 

Други прибори за цевки и цевоводи 
Ех. 
Прибор за цевки и цевоводи од не'рѓо-
сувачки челик за транспорт на меди-
уми во производството на ДОИ 

Други генератори 
Ех. 
Уреди — генератори за производство" 
на заштитен (интерен) гас во произ-
водството на ДОП, од специјална из-
работка 

84.10/2 Ротациони пумпи 
Ех. 
Ротациони дозирни пумпи со полжа-
в о т пренос на хидроскопни течности, 
во „Ѕ" изработка, од не^ѓосувачки че-
лик 

84.10/3 Центрифугални пумпи 
Ех. 
Специјални центрифугални пумпи (ед-
ностепени и повеќестепени) за транс-
порт и дозирање на медиуми (2-етил-
хексанол, бензин суров и чист естер и 
др.) во процесот на производството на 
на ДОП, во „Ѕ" изработка. 

84.10/5 Клипни пумпи 
Ех. 
Клипни пумпи за дозирање на техни-

4 чки адитиви, од специјална изработка, 
за агресивни хемиски материи 

84.17/1 д Машини и уреди за разладување на 
материјали 
Ех. 
Разладни кули за вода, со капацитет 
на ладење 3,200.000 Kcal/h, изработени 
од полиестерски смоли и зајакнати со 
стаклени влакна. 
Машини и уреди за филтрирање или 
пречистување на течности и гасови 
Ех. 
Филтер-преси за филтрирање на ДОП 
Други машини и механички уреди 
Ех. 
Мешалки на реактори за производство 
на ДОП 
Автоматски и други славини, вентили 
и слични уреди за цевоводи, котли и 
ДР. 
Ех. 
Славини, вентили и слични уреди што 

/се користат во регулацијата на проце-
сот на производството на ДОП, од ма-
теријалите 4308 и'4408. 

90.24 Инструменти и апарати за мерење, 
контрола и автоматска контрола на 
протокот, длабочината, притисокот и 
ДР. 
Ех. 
Инструменти за дерење на протокот, 
притисокот, температурата, густината 
и нивото на течноста во процесот на 
производството на ДОП 

.90.28 Електрични и електронски инструмен-
ти' и апарати за мерење, проверување, 
анализа и автоматска контрола 
Ех. 
Уреди за мерење, проверување, анали-
за, автоматска контрола и регулација 
на "производството на ДОП. 

2. Ова решение ќе се применува на увозот што 
се врши од 1 јануари , до 31 декември 1977 година^ 

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

Е. п. бр. 282 
31 март 1977 годева 

Белград 
Сојузен извршен совет 

84.18/26 

84.59/2К 

84.61/1 и 2 

Претседател, 
Веселин Ѓурановиќ, с. р. 
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,Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот за-
кон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76). Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ 
НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИ-
СТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ХИДРОГЕНИРАНИ 

ЕРГОТ-АЛКАЛОИДИ 

1. На увозот на производите4 од долунаведените 
тарифни броеви, односно ставови на Царинската та-
рифа - специфична опрема што се користи за про-
изводство на хидрогенирани ергот-алкалоиди, ца-
рината ќе се пресметува по стапка од 5%. На така 
пресметаниот износ се додава износот што прет-
ставува разлика помеѓу царината пресметана по 
стапките пропишани во Царинската тарифа, однос-
но Решението за одредување на пониски царински 
стапки на увозот на одредени производи (,,Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 10/73, 45/73 и 61/75) и ца-
рината пресметана по стапка од 5%, намален за 
40%: 

Тарифен број Н а и м е н у в а њ е 

1 2 V 

84.10/3 Центрифугални пумпи 
Ех 
Центрифугални пумпи за разредени и 
концентрирани раствори на алкалоиди 
во халогени и нехалогени органски рас-
творувач^ отпорни на киселини и аб-
разивни материи, со електромотор, во 
„Ѕ" изработка 

84.10/5 Клипни пумпи 
E x . , 4 . 
Дозирни клиппи пумпи со можност за 
дотерување на одот на клипот, со елек-
тромотор, во „Ѕ" изработка 

84.11/16 Вакуум-пумпи 
Ех. 
Ротациони вакуум-пумпи со течен прс-
тен од органски растворувач и со ла-
дење со органски растворувач, со еден 
или повеќе елементи за ладење и со 
уреди за собирање на растзорувачот 
заради заштита на човековата околина, 
во .,Ѕ" изработка 

t 
84.11/1B Други пумпи 

Ех. 
Дозирии клипни пумпи за гасовит во-
дород 

84.11/2 Компресори 
Ех. 
Клипни компресори за напојување на 
реактори со водород 

84.17/16 Маши,ни и уреди--за пречистување 
- Ех. 

Уреди за ректифихација на смеса на ор-
гански растворувани за дво-и три-ком-
понентни системи 

84,17/1 г Машини и уреди за парење и сушење 
Ех, 
Уреди за регенерација на растворувачи 
од отпадна 'ржена гламница, со парење 

84.17/1з Машини за ферментација, одржување 
и вештачко стареење 
Ех. 
Машини за ферментациско умножување 
на примарни култури на 'ржена т е м -
нина, со работна зафатнина од 14 литри 

84.17/1ѕ Други машини и уреди 
Ех 
— Уреди за регенерација на органски 

растворувачи со помош на водена 
пара и врела вода, со директно или 
индиректно загревање со или без 
вакуумска пумпа 

- ^реди за кондензација на органски 
^растворувач!! со помош на вода 

— Уреди за вакуумска концентрација 
на растворувачи на ергот-алкЗлоиди, 
со индиректно загревање со вода . 

84.18/2а-1 Индустриски центрифуги за течности 
Ех. 
Центрифуги (со или без мешач) за кон-
тинуирана екстракција на алкалоиди од 
водена во органска фаза, во „Ѕ" изра-
ботка 

84.18/26 Машини и уреди за филтрирање или 
пречистување на течности и гасови'. 
Ех. 
— Уреди за двојно филтрирање на ек-

страктот од држена гламница. со^ 
вграден уред за автоматско чистење 
на филтерот 

— Двојни филтери за филтрирање на 
растворот на натриум хидроксид во 
процесот на екстракцијата на ергот-
-алкалоиди 

— Комбинирани уреди за филтрирање, 
екстракција, перење-и" вакуумскс су-
шење на ергот-алкалоиди, со или без 
хидраулика 

— Уреди за филтрирање" катализатор^! 
од реакциона смеса со 'притисок 

— Апсорпциони филтерски уреди за от-
странување на органски растворува-
чи од воздухот, со регенерација на 
растворувачите 

84.20/1 ' Ваги и апарати за мерење и контрола 
во производството 
Ех. 

- Автоматски дозирни ваги со лента за 
континуирано дозирање на иситнета 
'ржсна гламница 

84.25/11г Други машини за сортирање 
Ех. - ' 
Шестканални уреди за оптичко сорти-
рање на мешаница на 'ржена главница 
и смеса на гламница и 'рж 

84.5Ѕ/2к Други машини и механички^ уреди 
Ех. 
— Вибрациони уреди за подготвување, 

примаоии 'култури на 'ржена глут-
ница во производството на суровини 
за производство на хидроген!^ ани 
ергот-алкалоиди 

— Континуирани противструјни екстра-
ктори за екстракција на- 'ржена 
гламница 
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'— Комбинирани уреди за ладење, ап-
сорција и регенерација на етил-гце-
тат 

— Мешалки -за центрифугално конти-
нуирано емулгирање на кисели и 
базни раствори на алкалоиди и рас-
творуваат во „Ѕ" изработка 

— Екстракциски колони со сегменти за 
екстракција на течно-течно, со турбо 
мешалка во секој сегмент и со авто-
матска регулација на протокот и 
нивото 

— Комбинирани уреди за согорување 
на смеса на отпадни органски раство-
рувач^ со пумпа, со горилник и со ре-
гулација, во „Ѕ" изработка 

85,02/2 Перманентни магнети 
Ех. - ' 
— Перманентни магнети предвидени за 

вградување во цевки за отстранува-
ње челични делчиња од 'ржена глам-
ница и од смеса на гламница и 'рж 

— Перманентни магнети предвидени за 
. . вградување над вибрациони транс-

портери за отстранување на челични 
" делчиња од чиста 'ржена гламница 

90.26/26 Други справи за мерење на потрошу-
вачката или производството на течно-
сти 
Ех. 
Ротационо-клипни мерачи со еден или 
повеќе бројници за мерење 'на количе-
ството на течноста и со можност за 
програмирање 

90.28 Електрични и електронски инструменти 
и апарати за мерење, проверување, ана-
лиза и автоматска контрола 
Ех. 
Уреди за мерење,' проверување, анали-
за, автоматска контрола и регулација 
на работата на уредите во производ-
ството на хидрогенирани ергот-алка-
лоиди. 

2. Оза решение ќе се применува на увозот што 
се врши од 1 јануари до 31 декември 1977 година. 

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

Е. п. бр. 281 
81 март 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател. 
Веселин Турановиќ, с. р. 

258. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот за-
кон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМА-
ЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИ-
ФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ПРО-
ИЗВОДСТВОТО НА НАТРИУМТРИПОЛИФОСФАТ 

И НА НАТРИУМ-СИЛИБОФЛУОРИД 

1. Во Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи во 

производството на натриумтриполифосфат и на на-
триум-силикофлуорид („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 28/75 и 61/75), чие важење е продолжено со Ре-
шението за продолжување' на важењето на реше-
нијата за царинскиот контингент со кој се намале-
ни царините на увозот на специфичната опрема за 
определени гранки и групации на стопанството 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. ,3/77), во точка 1 се 
вршат следните дополненија: 

1) во тар. број 84.10/3 се додава нова алинеја, 
која гласи 

„— Центрифугални пумпи за трибутилфосфат и 
натриумортофосфат од високолегиран челик, отпо-
рен на дејство на фосфорна киселина"; 

2) по тар. број 84.11/16 се додава нов тар. број, 
кој гласи: 

„84.11/2 Компресори 
Ех. 
Клипни компресори без подмачкување, 
за пневматски транспорт на калцинира-
на сода, со капацитет 1000 m3/h и по-
веќе"; 

3) потар. број 84.17/1г се додаваат два нови тар. 
броја, кои гласат: 

„84.17/1д Машини и уреди за разладување мате-
ријали 
Ех. 
Уреди за разладување на натриум-три-
полифосфат со систем за регулирање 
на височинате на слојот на материјалите 
и со алвеоларен (ќелиест) систем за ла-
дење. 

84.17/1ѕ Други машини и уреди 
Ех. 
Уреди за сушење натриумортофосфатен 
раствор, со капацитет 6.700 kg/h отиа-
рена вода, со распрскување"; 

4) Во тар. број 84.18/2а-1 се додава нова алине-
ја, која гласи: 

„— Континуални центрифуги за издвојување 
трибутилфосфат од натриумортофосфатен раствор, 
изработени од високолегиран челик отпорен на ки-
селини"; 

5) во тар. број 84.18/26 се додава нова алинеја, 
која гласи: 

,,— Автоматски филтери под притисок за из-
\ двојување на натриум-силикофлуорид од фосфорна 

киселина со ротирачки рамки и со метални филтер-
платна, комплетно изработени од високо л егиран 
челик отпорен на фосфорна киселина"; 

6) по тар. број 84.20/1 се додава нов тар. број, 
кој гласи: 

„84. 22/5д Други машини и апарати за дигање, 
манипулација, натовар или истовар и сл. 
Ех, 
Пневматски уреди за празнење на кал-
цинирана сода со аероглисери од си-
лоси"; 

7) во тар. број 84.59/2к по алинеја четврта се 
додаваат три нови алинеи, кои гласат: 

,,— Уреди за екстракција на фосфорна кисели-
на со трггбутил-фосфат, со мешање и раслојување, 
од високолегиран и киселоотпорен челик. 



- Уреди за регенерација на отпадна фосфорна 
киселина и употребуван трибутилфосфат, со меша-
ње и раслојување. 

- Колони за екстракција „течно-течно" со по-
веќе етажи за пречистување со трибутилфосфат, 
на фосфорна киселина од растворни нечистотии, 
изработени од високолегиран челик отпорен на 
фосфорна киселина". 

2. Ова решение' ќе се применува на увозот што 
ice врши од 1 јануари до 31 декември 1977 година. 

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

Е. П. бр. 280 
81 март 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

I Претседател, 
Веселин Ѓурановиќ, с. р. 

259. 

Врз основа на Член 58 став 4 од Законот за 
книговодството („Службен лист на СФРЈ", бр. 58/76), 
,сојузниот секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИ-
НАТА НА ОДДЕЛНИ ПОЗИЦИИ ВО БИЛАНСИТЕ 
НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Член 1 
Во Правилникот за содржината на одделни по-

зиции во билансите на организациите на здружен 
1руд („Службен лист на СФРЈ", бр. 18/73, 53/73, 
17/74, 5/75, 36/75, 11/75, 23/76 и 3/77) во член 12 
алинеја 9 став 2 и алинеја 18 одредба под 1 и 3 
зборот: „месец" се заменува со зборовите: „пресмет-
ковен период", а зборовите: „со бројот 13 односно" 
се бришат. 

Член 2 
Во член 14 став 2 бројот: „1973" се заменува 

со бројот: „1977". 

Член 3 
Во член 17 алинеите 6, 7, 8 и 9 се бришат. 
Став 5 се менува и гласи: 
„Податоците под ред. бр. 19, 51 до 55, 59, 60 и 

62 до 64 и податоците во врска со применувањето 
на Законот за отстапување на изградба на инвести-
ционен објект на странски изведувач („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 5.3/70, 40/73 и 58/73), не се по-
полнуваат." 

Член 4 
Член 23 се менува и гласи: ч 

„Работните заедници што вршат определени ра-
боти за организациите на здружениот труд и за дру-
ги корисници на општествени средства од член 3 на 
Уредбата за искажување на резултатот од работе-
њето, односно на приходите и расходите за перио-
дот јануари—март 1977 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 14/77), нема да ги утврдуваат резулта-
тите од работењето за периодот јануари—март 1977 
година." 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден 

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

Бр. 1-3585 
28 март 1977 година " 

Белград 
Сојузен секретар за 

финансии, 
/ МОМЧИЛО Цемовиќ, с. р. 

260. 

Врз основа на член 29 став 4 од Законот за ју-
гословенските стандарди и за нормите на квалите-
тот на производите („Службен лист 'на СФРЈ", ' бр. 
2/74), во согласност со сојузниот секретар за надво-
решна трговија и со Сојузниот комитет за земјодел-
ство, сојуниот секретар за Назар и цени пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КВА-
ЛИТЕТОТ НА ДАЛМАТИНСКАТА ' Ж А Л Ф И Ј А 

НАМЕНЕТА ЗА ИЗВОЗ 

Член 1 
Во Правилникот за квалитетот на далматинска-/ 

та ж а л ф и ј а намената за извоз („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 34/76) во член 3 став 2 на крајот се до-
даваат зборовите: „и до 0,8% други туѓи примеси". 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1186/1 
14 март 1977 година 

Белград' 

261. 

Врз основа на точка 2 од Одлуката за мерките 
и начинот за утврдување посебна давачка при уво-
зот на одделни земјоделски и' прехранбени произ-
води („Службен лист на СФРЈ" бр. 16/68, 27/68 и 
30/69), во спогодба со сојузниот секретар за надво-
решна трговија, сојузниот секретар за пазар и цени 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ВИСОЧИНАТА 
НА ПОСЕБНАТА ДАВАЧКА ПРИ УВОЗОТ НА 
ОДДЕЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ И' ПРЕХРАНБЕНИ 

ПРОИЗВОДИ 

1. Во Наредбата за в,исочината на посебната да-
вачка при увозот на одделни земјоделски и прех-
ранбени производи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
18/73, 27/73, 47/73, 52/73 .5/74, " 37/74, 58/74, 65/74, 
23/75, 15/76, 58/76, 5/77 и 14/77) во точка 1 ,одредбата 
под 94 се менува и гласи: 

„94) 04.03/1 Путер, свеж во износ од 45,60 
динари за 1 килограм. 

Посебната^ давачка според оваа одредба не се 
однесува на количествата на свеж путер што ги уве-
зува Сојузната дирекција за резерви на прехран-
бени производи за посебни намени." 

Сојузен секретар за 
пазар и цени, 

Имер Пуља, с. р. 
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2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 17-1143/1 
31 март 1977 година 

Белград 

Сојузен секретар за 
пазар и цени, 

Имер Пуља, с. р. 

262. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „ЅШВЕОТЅСНЕ ZEITUNG" 

Се забранува внесувањето и растурањето' во Ју -
гославија на весникот „Siiddeutsche Zeitung" број 44. 
од 23 февруари 1977 година, што излегува на гер-
мански јазик во Минхен, Сојузна Република Гер-
манија. 

Бр. 650-1-22/515 
24 март 1977 година 

Белград 

Заменик-еојузен. секретар 
за внатрешни работи, 
Драшко Јуришиќ, с. р. 

263. 

Врз основа на член 46 точка 2 од Законот за 
заштита на животните од заразни болести што ја 
загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 43/76), претседателот на Сојузниот комитет за 
земјоделство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА НА-
РЕДБАТА ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕ ВО 
ЈУГОСЛАВИЈА ОД РОМАНИЈА ОПРЕДЕЛЕНИ 

ПРОИЗВОДИ ОД ДОБИТОК 

1. На-редбата за забрана начвнесување во Југо-
славија од Романија определени производи од до-
биток („Службен лист на СФРЈ", бр. 46/74) преста-
нува да важи. 

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

Бр. 1419/1 
23 март 1977 година 

. Белград ' 

Заменик-претседател 
на Сојузниот комитет 

за земјоделство, 
Бранко Турудија, с. р. 

264. 

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за до-
датокот на деца и за други форми на детска заштита 
на децата на воените осигуреници („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 68/76), Собранието на Заедницата на 
социјалното осигурување на воените осигуреници до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СЕ ПРОДОЛЖУВААТ 
РОКОВИТЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ, ОДНОСНО ТРАЕ-
ЊЕ НА ПРАВОТО НА ДОДАТОК НА ДЕЦА НА ВО-

ЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ 

1. Со оваа одлука се утврдуваат^ поблиските ус-
лови под кои можат, да се продолжат со закон опре- 
делените рокови за стекнување, односно траење на 
правото на додаток на деца-на воените осигуреници 
за дете што во текот на траењето на редовното шко-
лување, односно на вонредното школување во смис-
ла на член 17 став 3 од Законот за додатокот на де-
ца и за други форми на Детска заштита на децата 
на воените осигуреници (во натамошниот текст: За-
конот); го променило училиштето поради преместува-
ње на воениот осигуреник — активно воено лице, 
односно поради преселување на воениот осигуреник 
што има право на месечен паричен надомест поради 
престанување на службата по потреба на службата 
(ЕО натамошниот текст: корисникот на паричен на-
домест) или на уживателот на старосна, инвалидска, 
односно семејна пензија (во натамошниот текст: ужи-
вате лот на пензија) во месецот во кој му е доделен 
семеен стан и поради тоа ја загубило учебната го-
дина. 

2. На активното воено лице, на корисникот на 
паричен надомест и на уживателот на пензија му 
се продолжува рокот за стекнување, односно за тра-
ење на правото на додаток на деца над роковите про-
пишани во член 17 од Законот, ако преместувањето 
на активно воено лице, односно преселувањето на 
корисникот на паричен надомест или на уживателот 
на пензија во друго место битно влијаело неговото 
дете да ја загуби учебната година, и тоа: 

1) ако новото место на службување^, односно на 
преселувањето се наоѓа на друго јазично подрачје, 
а непознавањето на јазикот на кој се изведувагѓнаста-
вата во новото училиште битно влијаело детето да ја 
загуби учебната година; или 

2) ако планот уши програмата на наставата во на-
вото училиште се разликува од планот или програ-
мата на наставата во училиштето што детето го по-
сетувало пред преместување на активното воено ли-
це, односно преселувањето на корисникот на пари-
чен надомест или на уживателот на пензија, а таа 
разлика во планот, односно програмата на наста-
вата битно влијаела детето да ја загуби учебната 
година. ^ 

3. На активното воено лице, на корисникот на 
паричен надомест, односно на уживателот на пен-
зија чие дете ја загубило учебната година поради 
причините од точка 2 на оваа одлука, правото на до-
даток на деца му се продолжува за онолку учебни 
години, односно семестри колку детето фактично за-
губило поради тие причини, со тоа што тие рокови 
можат да се продолжуваат најдолго до наполнети 
26 години на животот на детето. 

4. Во постапката за утврдување на фактите од 
точ^а 2 на оваа одлука, мора да се прибави мислење 
од училишната установа во која детето ја загубило 
учебчата година, односно семестарот. 

5. За правото на продолжување на роковите за 
стекнување, односно за траење на правото на до-
даток на деца, поради причините од точка 2 на 
оваа одлука, се решава по барање. 

Ако барањето е поднесено во рок од шест ме-
сени од денот на престанува,њето на правото на 
додаток на деца поради истекот на рокот од член 
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17 на Законот, правото на додаток на деца според 
оваа одлука припаѓа од денот на престанување на 
исплатата, а ако барањето е поднесено по тој рок 
— од првиот ден на наредниот месец по поднесува-
њето на барањето и за шест месеци наназад. 

6. Додатокот на деца според оваа одлука се ис-
платува додека детето се наоѓа на школување во 
Смисла на точка 1 од оваа одлука. 

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

Бр. 18-1 
16 март 1977 година 

Белград 

Собрание на Заедницата на социјалното осигурува-
ње на воените осигуреници 

Претседател, 
генерал-потполковник, 
Мирко Нововиќ, с. р. 

285. 

Врз основа на член 59 став 1 од Законот за до-
датокот на деца и за други форми на детска заш-
тита на децата на воените осигуреници („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 58/76). Собранието на Заедни-
цата на социјалното осигурување на воените осигур-
е н и ц и донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ И ИСПЛАТУ-
ВАЊЕ НА ДОДАТОКОТ НА ДЕЦА НА ВОЕНИТЕ 

ОСИГУРЕНИЦИ 

-Член 1 
Воениот осигуреник — уживател на старосна, 

инвалидска или семејна пензија според Законот со 
кој се уредува пензиското и инвалидското осигуру-
вање на воените осигуреници (во натамошниот 
текст: уживателот на пензија) поднесува барање за 
ботварување на правото на додаток на деца до Слу2к-

бата за спроведување на пензиското и инвалидс-
кото осигурување на воените осигуреници (во на-
тамошниот текст: Стручната служба). 

Воениот осигуреник — активно воено лице и 
лице што има право на месечен паричен надомест 
поради престанување на службата по потреба на 
службата, поднесуваат барање за остварување на 
правото на додаток на деца до органот од член 31 . 
ст. 1 и 2 од Законот за додатокот на деца и за дру-
гите форми на детска заштита на децата на воените 
осигуреници (во натамошниот текст: Законот). 

Лицата од член 30 став 4 од Законот можат да 
поднесат барање за остварување на правото на до-
даток на деца до органот што е надлежен за ре-
шавање ако барањето не го поднесе воениот осигу-
реник. 

Барањето за остварување на правото на дода-
ток на деца уживателиот на пензија, воениот осигу-
реник — активно воено лице, воениот осигуреник 
— лице што има право на месечен паричен надо-
мест поради престаНување на службата по потреба 
на службата, односно лицето од член 30 став 4 од 
Законот (во натамошниот текст: подносителот на 
барањето) го поднесуваат на пропишаниот образец4. 

Уживателот на пензија барањето за остварува-
ње на правото на додаток на деца го поднесува на 
Образецот Бопдд. што е отпечатен кон овој правил-
ник и е негов составен дел. 

Член 2 
Кон барањето за остварување на правото на 

додаток на деца се поднесува докуме-нтацијата врз 
која барањето се заснова, и тоа: извод од матич-
ната книга на родените за детето за кое барањето 

се поднесува; потврда за школувањето на детето 
што има над 15 години живот; наод, оцена и мис-
лење од виша воено лекарска комисија за неспособ-
носта за стопанисување на детето што има над 15 
години живот; докази за утврдувањето татковство за 
децата родени вон од брак, за усвојувањето на де-
тето, за издржувањето на детето, за неспособноста 
за стопанисување на родителите на детето, за имо-
тот или за другите приходи на децата'и на нивните 
родители и др. 

Подносителот на барањето не ја прилага до-
кументацијата од став 1 на овој член што се наоѓа 
ка ј органот на кој барањето му се поднесува, туку 
само се наведува која документација се наоѓа ка ј 
тој орган. 

Член 3 
Стручната слулѕба, врз основа на податоците од 

евиденцијата што ја води ја утврдува височината 
на пензијата и износот за кој, во смисла на член 12 
став 2 од Законот, се намалува вкупниот приход 
на домаќинството на подносителот на барањето — 
уживателот на пензија. , 

Член 4 
Височината на приходите што подносителот на 

барањето или членот на неговото домаќинство по-
крај платата односно пензијата, ги остварува по 
основ на служба, односно работен однос, социјално 
осигурување и друго лично примање (плата и друга 
примања според прописите за платите наѓ активните 
воени лица, месечниот паричен надомест поради 
престанување на службата по потреба на служба-
та, личниот доход, надоместот на платата, односно 
на личниот доход за време на привремена спрече-
ност за работа, пензија, стипендија, награда на 
ученик во'стопанството, надомест за време на прив-
ремена невработеност и др.), се докажува со уве-
ренија што ги издаваат органите, организациите 
или заедниците што на подносителот на бајракот о 
односно на членот на неговото домаќинство му ги 
исплатуваат тие приходи. % 

Височината на приходите на подносителот ,на 
барањето или на членот на неговото домаќинство 
што подлежат на плаќање на придонеси или даноци 
(приходи од земјоделска дејност, од вршење на про-
фесионална дејност или на самостојна дејност со 
личен труд со средства на трудот во сопственост на 
граѓани, од извршување на работа врз основа на 
граѓанско-правен однос, од изнајмување на стан-
бени и други простории и др.), се докажува со уве-
ренија што оти издаваат надлежниот орган, органи-
зациите, или заедниците. 

Член 5 
Признаеното право на додаток н,а деца тече се 

додека се исполнети со законот пропишаните ус-
лови за остварување на тоа право. 

Член 6 
Кога ќе настапат факти или околности што 

влијаат врз стекнувањето, промената на обемот или 
престанувањето на правото на додаток на деца, 
Стручната служба со решение , одлучува за проме-
ната на обемот на правото на додаток на деца или 
за престанување на тоа право на уживателот нЅ" 
пензија — корисник на додаток на деца. 

Член 7 
Во почетокот на секоја календарска година, врз 

основа на податоците од евиденцијата што ја води, 
Стручната служба утврдува за' уживателот на пен-
зија — корисник на додатокот на деца дали, со ог-
лед на остварениот приход од. пензија во претход-
ната година, и натаму ги исполнува условите за 
остварување на правото на додаток на деца во те-
ковната година, и ако ги исполнува продолжува со 
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исплатување на тој додаток според порано донесе-
ното решение врз кое се става забелешка за утвр-
дените факти. 

Ако уживателот на пензија — корисник на 
додаток на деца што ќе пријави дека неговото до-
маќинство, покрај пензијата што нему му припаѓа, 
остварува и други приходи, поднесува до Струч-
ната служба докази за височината на тие приходи 
во претходната година. 

Член 8 
За дете што се наоѓа на редовно школување, 

или на школување во смисла на член 17 став 3 од 
Законот, уживателот на пензија — корисник на 
додаток на деца доставува до Стручната служба 
докази за тоа школување. 

Член 9 
Ако дојде до промена на износот на додатокот 

на деца. во смисла на член 24 од Законот, Струч-
ната служба нема да донесе ново решение за пра-
вото на уживателот на пензија на додаток на деца, 
туку ќе продолжи да го исплатува новиот износ на 
додатокот на деца според порано донесеното реше-
н,ие, со тоа што врз порано донесеното решение 
ќе стави забелешка од кој рок се исплатува новиот 
' износ на додатокот на деца. ч 

Член 10 
Ако родителите на детето за кое со решение е 

признаено правото на додаток на деца живеат од-
воено, додатокот на деца му се исплатува на оној 
родител кај кого се наоѓа детето на издржување, 
подигање и воспитување. 

- Родителот на детето што ќе поднесе барање да 
му се исплатува додатокот на деца, во смисла на 
став 1 од овој член, поднесува докази (судска пре-
суда-, решение или уверение од органот за старател-
ство и др.) дека детето се наоѓа кај него на издр-
жување, подигање и воспитување.^ 

Одредбите на ст. 1 и 2 од овој член се однесу-
ваат и на брачните другари што не се1 родители на 
детето, односно ако само едниот од нив е родител на 
детето за кое со решение е признаено правото на 
додаток на деца. 

' ^ Член И 
Кога решението за признавање на правото на 

додатокот на деца, е донесено на барање од лицата 
од член 30 став 4 од Законот, додатокот на деца му 
се исплатува на лицето што го поднело барањето 
за остварување на правото на додаток на деца. 

Член 12 
Ако надлежниот орган за старателство, во сми-

сла на член 38 од Законот, определи додатокот на 
деца да не му се исплатува на брачниот другар на 
кој со решение му е признаено правото на додаток 
на "деца, туку на другиот брачен другар или на друг 
начин да.се обезбеди наменско користење на тој 
додаток, додатокот на деца се исплатува според од-
луката на надлежниот орган за старателство. 

Член 13 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето ЕО „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 19-1 
16 март 1977 година 

^ Белград 

Собрание на Заедницата на социјалното 
осигурување на воените осигуреници 

Претседател 
генерал-потполковник 
Мирко Нововиќ, с. р. 

од -
Ул. 
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д) од посебна награда по основ 
(да се наведе основот) . . , . . . . динари 

ѓ) од земјоделска дејност — 
како сопственик или нас-
ледник (катастарски приход) ѕ . . . . динари 

е) од изнајмување на" станбени 
и други простории (да се 
наведе видот на просторија-
та и местото каде се наоѓа) б , i . . динари 

ж) од други приходи (да се 
' наведе ^идот на приходите) 4 . . . . динари 

3. Во текот на 19 година членовите на мое-
то домаќинство ГИ ОСТВАРИЈА следните приходи 
и тоа: (2) " 

а) по основ на служба, однос-
но работен однос (плата, 
месечен паричен надомест, 
личен дозѓод, надомест на 
платата, односно на личен 
доход за време на привре-
мена спреченост за работа 
и др.), i i . . динари 

б) од професионална или са-
мостојна дејност . с . . ѕ . ѕ . динари 

в) по основ на социјално оси-
гурување .(пензија и др.) . % ѕ ѕ . ; динари 

г) по основ на друго лично i 
примање (стипендии, награ-
ди на ученик во стопан-
ството, надомести за-време 
на привремена невработе-
ност и др.) . . . . . - динари 

д) од извршување на работа 
по основ на граѓанско-пра-
вен однос (да се наведе по 
кој основ) . i i . . динари 

, ѓ) од авторски права (во' нето-
износ) ' . . , . ѕ . . динари 

. е) од земјоделска дејност — 
како сопственик или нас-
ледник (катастарски приход) . . . 4 „ динари 

ж) од'изнајмување на станбе-
н а други простории (да се 
наведе видот на просторија-
т а и местото каде се наоѓа) , 5 . . . динари 

з) од други приходи (да се на-
веде видот на приходите) динари 

4. За децата наведени во ова барање не сум 
остварил, ниту користам право на додаток на де-
ца кај друг орган, организација или заедница. Тоа 
право не го остварил, ниту го користи мојот бра-
чен другар, ниту друго лице. 

5. Децата наведени во ова барање не се во 
брак, не се во работеа однос, не се занимаваат со 
професионална или самостојна дејност и не се нао-
ѓаат на отслужување на воениот рок. 

6. Со брачниот другар , кој е 
воен осигуреник се спогодив јас да бидам корисник 
на правото на додаток на деца, во смисла на -член 
29 од Законот. 

7. Други факти или околности што влијаат врз 
стекнувањето и остварувањето на правото на дода-
токот на деца —-— ; = . 

За точноста на наведените податоци поднесувам 
морална и материјална одговорност. 

Кон барањето ги прилагам следните докази: (3) 

На -19- година 

(место) 
Подносител на барањето -

-— уживател на пензија 
(1) За дете под 15 години живот не се запишува видот 

на училиштето; за дете над 15 години живот се запишу-
ваат видот на училиштето и класот - семестарот, а за дете 
над 15 години живот што е неспособно за стопанисување 
во оваа рубрика се запишува: „неспособен". 

(2) Се запишува името и презимето на членот на до-
маќинството, основот на приходот и другите неопходни 
подароци. 

(3) Се прилагаат: 
а) извод од матичната книга на родените за детето (во 

оригинал, односно во заверен препис или фотокопија); 
б) потврда за школувањето на детето што има над 15 

години живот; 
в) оцена, наоди и мислење од виша военолекарска 

комисија за неспособноста за стопанисување на детето  
што има над 15 години живот; 

г) докази за утврдување на татковството за дете ро-
дено вон од брак, за усвојувањето на детето, за издржу-
вањето на детето и др.; 

д) уверение (потврда) од органот, организацијата или 
заедницата што ги исплатува примањата по основ на 
служба, односно работен однос, социјално осигурување и 
друго лично примање на подносителот на барањето — 
уживател на пензија или на членот на-неговото домаќин-
ство'; 

ѓ) уверение (потврда) од надлежниот орган, организа-
ција или заедница за височината на приходите што под-
лежат на плаќање придонеси Или даноци," приходи од 
земјоделска дејност, од вршење на професионална или 
самостојна дејност, од извршување на работа по основ на 
граѓанско-правен однос, од изнајмување на станбени згра-
ди и 'простории И др.). 

266. 

Врз основа на член 124 од Уставот на СФРЈ и 
член 8 став 2 од Општествениот договор за цените 
за, масло за јадење и за обезбедувавме на домаш-

,ниот пазар со потребни количества масло за ја-
дење („Службен лист на СФРЈ", бр. 61/74 и 48/75), 

организациите на здружен труд — производители 
на масло, Стопанската комора на Југославија и Со-
јузниот извршен совет склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗГОЛЕ-
МУВАЊЕ И ПРОШИРУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕ-
ТИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МАСЛО ЗА ЈА-
ДЕЊЕ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДСТВО-

ТО НА МАСЛЕНИ СУРОВИНИ 

Член 1 
Средствата на посебна сметка, издвоени според 

член 4 од Општествениот договор за цените за ма-
сло за јадење и за обезбедување на домашниот па-
зар со потребни количества масло за јадење (во 
понатамошниот текст: Општествен договор за це-
ните), ќе се користат за зголемување и проширува-
ње на капацитетите за производство на масло и 
растителни масти и за унапредување таа производ-
ството на маслени суровини. 

Зголемувањето и проширувањето на капаците-
тите од став 1 од овој член и производството на 
маслени суровини треба да обезбеди во 1980 год.ина 
производство од најмалку 300.000тони р а ф и н р а н о 
масло. 

Член 2 
Производителите на масло се согласни сред-

ствата издвоени на посебна сметка од член 1 стр в 1 
од овој Општествен договор во износ од 0,80 динари 
да ги делат, и тоа: 

1) на производителите на t сурово 
масло — — — — — — - — 0,72 динари; 

2) на производителите на рафи-
н и р а н масло - - - - ' - - - 0,03 динари, 
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— 0,09 динари; 

0,63 динари; 

Производителите на сурово масло се обврзуваат, 
износот од 6,72 динари да го уплатуваат на посебна 
сметка, и тоа:. 

1) за унапредување на производ-
ството на маслени суровини, научно-
истражувачката работа и производ-
ството на семе — --- — — 

2) за зголемување и проширување 
н^уЕапацитетите за производството на 
масло — — — - — — — — 

Производителите на рафинирано масло се об-
врзуваат износот од 0,08 динари да го уплатуваат 
на посебна сметка, и тоа: 

Ј) за унапредување на производ-
ството на маслени суровини, научно-
истражувачката работа и производ-
ството на семе — — — — — — 0,01 динар; 

2) за зголемување и проширување 
на капацитетите за производство на 
масло — — "— — — — — — % 0,07 динари. 

Производителите на масло се обврзуваат дека 
пресметувањето според овој општествен договор за 
сите количества масло за јадење од домашно про-
изводство продадени и испорачани ќе го вршат поч-
нувајќи од 4 декември 1974 година. 

Производителите на сурово масло од став 2 на 
овој член и производителите на рафинирано масло 
од став 3 на овој член средствата од член 4 на 
Општествениот договор за цените ќе ги уплатуваат 
на посебна сметка ка ј Службата на општественото 
книговодство кај која имаат жиро сметка, и тоа 
издвоено: 

1) средства за унапредување на производството 
на суровини, научноистражувачката работа и про-
изводството на семе; 

2) средства за зголемување и проширување на 
капацитетите за производство на масло. 

Член 3 
Поаѓајќи од вкупно потребните капацитети за 

производство на најмалку 300.000 тони рафиниран^ 
масло, организациите на здружен труд - произво-
дители на масло за јадење се обврзуваат до крајот 
на 1980 година да обезбедат капацитети и производ-
ство на: 

1) /сурово и рафиниран^ масло: 

1 2 3 4 5 ' 6 
Брчко . ^ 110 300 100 20.000 .... 
Б а р 100 33 50 7.500 
Котор — — 10 1.500 
Загреб 600 600 300 61 ООО 
Чепин 150 — 8 1.500 - 7,900 
Дубровник — — 50 11.000 — 

Вуковар — 1.000 — - 55.000 
Титов Велес 330 250 160 21.000 
Крањ 72 .— 80 16.000 
Словенска -

Бистрица 30 12 32 7.000 
Крушевац 210 210 85 16.500 
Велико 
Градиште 50 .— — 4.100 
Обреновац 54 150 — — 6.200 
ПК „Београд" 200 200 100 10.700 — 

Зрењанин 600 600 320 60.000 м 
Врбас 700 700 360 61 ООО -
Сомбор 320 320 150 18.000 — 

1 2 3 4 5 6 

Нова Црња 380 380 21.900 
П! и д 350 350 — — 29.000 
Бечеј - 400 — — 17.000 

ЈУрошевац 150 150 70 13.000 - — 

Задар - 1.000 - - 60.000 
4.406 6.655 1.875 325.700 201.100 

2) хидрирани растителни масти: 

Зрењаиин 
Врбае 
Загреб 
Т. Велес 
Урошевац 
Крањ 
Брчко 

60 
85 
65 
40 
20 
24 
20 

48 
60 

100 
15 
14 
24 
20 

14.050 
11.000 

7.100 
7.000 

3.000 

5.250 
7.400 

15.000 
2.500 
2.000 
3.000 
4.000 

1.450 
3.600 
1.500 
1.000 
3.500 

314 281 42.150 39.150 11.050 

За нормално одвивање на процесот на произ-
водството, средствата од член 2 ст. 2 и 3 од овој 

' општествен договор можат да се користат и за из-
градба на сите придружни објекти (сушници, скла-
дови полнилници и др.) во согласност со капаци-
тетите наведени во став 1 од овој член. 

Член 4 
Средствата од член 4 на Општествениот договор 

за цените и член 2 ст. 2 и 3 на овој општествен до-
говор наменети за унапредување на производството 
на маслени суровини, научноистражувачката работа 
и производството на семе што се уплатуваат на по-
себна сметка ка ј Службата на општественото кни-
говодство, ќе се користат исклучиво за реализација 
на, усвоените проекти за унапредување на произ-
водството на маслени суровини во периодот од 1976 
до 1980 година врз основа на склучените самоуправ-
ни спогодби помеѓу производителите на масло, про-
изводителите на суровини и научноистражувачките 
институции. 

Член 5 
Средствата на посебната сметка од член 4 на 

Општествениот договор за цените и член 2 ст. 2 и 
3 на" овој општествен договор наменети за зголему-
вање и проширување на капацитетите од член 3 на 
овој општествен договор организациите на здружен 
труд — производители на масло, односно нивните 
заедници ги користат со поднесување барање до 
Службата на општественото книговодство ка ј која 
имаат издвоени средства. 

Кон барањето од став 1 на овој член се прило-
жува потврда од Стопанската комора нѕи Југослави-
ја дека инвестициите се во согласност со овој опш-
тествен договор. 

Член 6 
Организациите на здружен труд — производи-

тели на масло и производители на опрема, односно 
нивните заедници, должни се да се придржуваат 
кон Самоуправната спогодба за соработка на југо-
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словенската индустриза на растителни масла и ма-
сти и југословенската машиноградба и електрома-
шиноградбата врз изградба и реконструкција на 
постројките и објектите за производство на расти-
телни масла и масти. 

Член 7 
Учесниците на овој општествен договор со мер-

Џм на економската политика, feo рамките на Дого-
ворот за развој на агроиндустрискиот комплекс за 
периодот од 1976 до 1980 година, ќе обезбедат :и дру-
^и услови за остварување на обврските од овој оп-
штествен договор. 

Член 8 
Учесниците на овој општествен договор се со-

гласни да формираат комисиј,а составена од по два 
претставника на Сојузни,от извршен совет, Стопан-
ската комора на Југославија и производителите на 
масло, која ќе го следи извршувањето на овој опш-
тествен договор. 

Комисијата ќе поднесува извештаи за реализа-
цијата на овф општествен договор до сите учесни-
ци на овој општествен договор и ќе предлага мерки 
l a подобрување, на економската положба на произ-
водителите и преработувачите на суровините. 

Член 9 
Организациите на здружен труд — производи-

тели на сурово масло и производи-телите на рафи-
н и р а н масло ќе склучат самоуправна спогодба за 
снабдување со сурово масло. 

Член 10 
Производителите на масло се согласни да поло-

жат кај Сојузниот комитет за земјоделство по пет 
бланко меници заради обезбедување на извршува-
њето на сите обврски од член 4 од Општествениот 
договор за цените. 

Ако производителот на масло не ги изврши 
своите обврски од овој општествен договор во рокот 
од член 5 на Општествениот договор за цените, Со-
јузниот комитет за земјоделство може да ја попол-
ни меницата што тој производител на масло ја пот-
пишал и да поведе постапка за наплата на ненами-
рениот износ. ' 

Член 11 
Овој општествен договор влегува во сила наред-

ниот ден од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ." 

7 февруари 1927 година 
Белград' 

За Сојузниот 
извршен совет ' 

претседател 
на Сојузниот комитет 

за земјоделство, 
Иво Куштрак, с", р4. 

За Стопанската комора 
на Југославија 

секретар на Советот 
за земјоделство, прех-

ранбена и тутунска 
индустрија 

Сава Веселинов, с. р. 

За Фабриката за масло и 
расителна маст 

„Витал" - Врбас, 
Филип Бурбах, с. р. 

За Индустријата на масло 
- Зрењанин, 

Спасое Јањиќ, с. р. 

За Фабриката за масло 
- Загреб, 

Милан Нацрта, с. р, 

За Индустријата 
на растителни маснотии и 

алкохол „Бимал" 
- Брчко, 

Фадил Џиндиќ, с. р. 

За Фабриката за масло 
— Крушевац, 

Љубинка Васовиќ, с. р. 

За Фабриката за масло 
„Благое Ѓорев" — 

Титов Велес, 
Јован Димитров, с. р. 

За Фабриката за масло и 
растителна маст 
„Милан Зечар" 
"— Урошевац, : 

Сулејман Ферати, с. р. 

За Индустријата на масла 
„Инус" - Сомбор, 

Сретен Ѓуриќ, с. р. 

За Фабриката за масло 
- — Индустриско -

-земјоделски комбинат 
„Осијек" — Чепин, 

Златибор Шелер, с. р . 

За Фабриката 3fi масло 
„Ољарица" — Крањ, 
Иво Смолникар, с. р. 

За - Фабриката за масло 
— Словенска Бистрица, 
Леополд Турншек, с. р. 

За Фабриката за масло И 
сокови „Требјеса" 

— Стари Бар, 
Велимир Влаховиќ, с. р. 

За Прво далматинец 
индустриско претпријатие 

„Радељевиќ" 
— Дубровник, 

"'Исмет Тасламан, с. р. 
За Земјоделскиот 

комбинат „Дунавка" 
— Велико Градиште, 
Миленко Бобиќ, с. р. 

За Фабриката за масно 
„Банат" — Нова Црња, 

Боривое Анѓелиќ, с. р. 
За ПК „Београда 

ООУР „И,нсхра" Белград 
— Падинска Скела, 

Борислав Протиќ, с. р. 
За Фабриката 

за преработка на соја 
— Задар, 

Нико Козулиќ, с. р. 
За ПИК „Бечеј" - Бечеј, 

Ференц Шарвари, с. р. 

За Индустријата на 
хемиски производи' 

и јастиви масла 
„Ривијера" — Котор, 
Веселин Биелиќ, с. р. 

За ПИК „Шид" - Шид 
Славко Милошевиќ, с. р. 

За „Уљарица" — Белград, 
Живота Петриќ, с. р. 

За ПИК „Вуковар" 
- Вуковар, 

Креиншир Клаиќ, с. 9, 
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Врз основа на член 244 од Уставот на СФРЈ, 
согласно со Резолуцијата за основите на заеднич-
ката политика на економскиот и социјалниот раз-
вој на Југославија во 1976 година, извршните совети 
на републиките и извршните совети на автономни-
те покраини склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ДОГОВОРОТ 
ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА МАЛОПРО-

ДАЖНИТЕ ЦЕНИ ЗА СВЕЖО МЕСО 

1. Во Договорот за начинот на формирање на 
малопродажните цени за свежо месо („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 29/75 и 47/76), во точка 1 во 
алинејата еден бројот: „20,60" се заменува со бројот: 
„23,70". 

Во алинејата два бројот: „17,60" се заменува со 
бројот: „20,24". , 

Во алинејата четири бројот: „14,50" се заменува 
со бројот: „16,70". 

Алинејата пет се брише. 
2. Во точка 2 одредбата под 5 се брише. 
3. По. точка 2 се додава' нова точка 2а, која 

гласи: 
„2а. За пилешко месо од бројлери највисоката 

малопродажна цена може да се формира, и тоа: 

класична обработка до 
„готово за печење" до 
„готово за скара" до 

Дин/kg 
31,40 
33,40 
34,40 

Малопродажните цени од став 1 на оваа точка 
се намалуваат за износот на компензацијата." 

4. Овој договор влегува во сила наредниот ден 
Од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

11 мај т 1977 година 
Порторож 

За Извршниот совет на 
СР, Босна и Херцеговина, 
Лејлиќ Шемсудин, с.р. 

За Извршниот совет на 
СР Македонија, 

Маткалиев Стојан, с. р. 

За Извршниот совет на 
СР Словенија, 

Корошец Штефан, с. р. 

За Извршниот совет нa 
СР Србија, 

Стојковиќ Миливое, с. р. 

За Извршниот совет на 
СР Хрватска, 

Поропат Еторе, с, р. 

За Извршниот совет на 
СР Црна Гора, 

Стиеповиќ Владо, с, р. 

За Извршниот совет на 
САП Војводина, 

Раман Симеон, с. р. 

За Извршниот совет на 
САП Косово, 

Тасиќ Димитрие, с. р. 

Врз основа на член 244 од Уставот на СФРЈ, 
Социјалистичка Република Босна и Херцеговина, 
Социјалистичка Република Македонија, Социјална" 
тинка Република Словенија, Социјалистичка Репуб-
лика Србија, Социјалистичка Република Хрватска, 
Социјалистичка Република Црна Гора, Социјално^ 
тинка Автономна Покраина Војводина и Социјали-
стичка Автономна Покраина Косово, склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА РИЗИКОТ ВО ВРСКА СО 
КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ ПО ЗАЕМОТ НА МЕЃУНА-
РОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ ЗА 

ОПШТОЈУГОСЛОВЕНСКИОТ ЗЕМЈОДЕЛСКИ 
ПРОЕКТ 

Член 1 
Рпубликите и автономните покраини се спого-

ди ја од своите средства или од средствата врз кои 
имаат влијание да го поднесуваат ризикот во врскЅ 
со варените разлики за дел од заемот на Меѓуна-
родната банка за обнова и развој за ОпштојугослОл 
венскиот земјоделски проект бр. 1129 YU што на инк 
дивидуалните производители им ги одобрува Вој-
водинска банка и другите деловни банки заради 
изведување на Општојугословенскиот земјоделски 
проект. 

Член 2 
Републиките и автономните покраини се со-

гласни курсните разлики од член 1 на овој договор 
да и ги плаќаат на Војводинска банка врз осно-
ва на годишните пресметки 

Член 3 
Овој договор е потпишан во девет идентични 

примероци, што се сметаат како автентични текс-
тови. 

Член 4 
Овој договор Се објавува во „Службен лист на 

СФРЈ". 

Член 5 
Овој договор влегува во сила кога ќе го потпи-

шат овластените претставници на собранијата на 
републиките и на собранијата на автономните по-
краини. 

14 март 1977 година 
Белград 

За Извршниот совет на Со-
бранието на СР Босна и Хер-

цеговина, 
член на Извршниот совет Џ 
републички секретар за фи-

нансии, 
Обрад Пиљак, с. р. 

За Извршниот, совет на Со-
бранието на СР Македонија, 
член на Извршниот совет И 
републички секретар за зе-

мјоделство и шумарство, 
Јанко Лазаревски, с. р. 

За Извршниот совет на Со-
бранието на СР Словенија, 
член на Извршниот совет и 
републички секретар за фи-

нансии, 
Милица Озбиќ, с. р. 



За Извршниот совет на Со-
бранието на СР Србија, 

член на Извршниот совет и 
републички секретар за ф и -

нансии, 
Милош Милосавлевиќ, с. р. 

За Извршниот совет на Са-
борот на СР Хрватска, 
член на Извршниот совет и 

републички секретар за ф и -
нансии, 

Мирко Скакиќ, с. р. 

За Извршниот совет на Со-
бранието на СР Црна Гора, 
член на Извршниот совет и 
републички секретар за ф и -

нансии, 
Вук Огњановиќ, с, р. 

За Извршниот совет на Со-
бранието на САП Војводина, 
член на Извршниот совет и 
покраински секретар за ф и -

нансии, 
Здравко Мутни, с. р. 

За Извршниот совет на Со-
бранието на САП Косово, 

член на Извршниот совет и 
покраински секретар за ф и -

. нансии, 
Џемшит Дуриќи, с.р. 

269. 

Врз основа на чл. 244 и 265 од Уставот на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија, 
Социјалистичка Република Босна и Херцеговина, 
Социјалистичка Република Македонија, Социјалис-
тичка Република Словенија, Социјалитичка Репуб-
лика Србија, Социјалистичка Република Хрватска, 
Социјалистичка Република Црна Гора, Социјалис-
тичка Автономна Покраина Војводина и Соција-
листичка Автономна Покраина Косово, склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ДАНОЧНАТА ПОЛИТИ-
КА ВО ОБЛАСТА НА САМОСТОЈНОТО ВРШЕЊЕ 
НА СТОПАНСКИ И НЕСТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ 
СО СРЕДСТВА НА ТРУДОТ ВО СОПСТВЕНОСТ 

НА ГРАЃАНИ 

Член 1 
Заради остварув,ање на уставното начело секој 

граѓанин сразмерно на својата економска сила да 
придонесува кон задоволување на општите опште-
ствени потреби што го остварува во општествено-
политичките заедници, како и интересите н а ' г р а -
ѓаните под еднакви услови утврдени со закон и со 
прописи донесени врз основа на-закон, да имаат 
еднакви обврски во поглед на плаќањето на данок, 
републиките и автономните покраини се согласни 
со системот ма даноци и со политиката на одано-
чувањето на граѓаните да обезбедат во областа на 
личниот труд со средства на трудот во сопственост 
на граѓани, оданочувањето според фактичкиот ли-
чен доход да биде основен вид на оданочување, а 
оданочувањето во годишен паушален износ да се 
сведе на најмала можна мера. 

Член 2 
Тргнувајќи од задачите и целите на даночн,иот 

систем и политиката на оданочувањето на граѓаните, 
со кои се влијае врз поттикнувањето на развојот 
на одделни дејности како и од остварувањето на 
мерките на економската и социјалната политика, 
републиките и автономните покраини се согласни 
на работните луѓе што вршат дејност со личен труд 
со средства на трудот во сопственост на граѓани, а 
вложуваат средства во отворање на нови и модер-
низација и проширување на постојните дуќани, во 
согласност со плановите на општествениот развој, 
да им обезбедат даночни олеснета ја. 

Член 3 ' 
Заради обезбедување услови за приближно ис-

та материјална и социјална положба на работните 
луѓе што самостојно вршат дејности со личен труд 
со средства на трудот во сопственост на граѓани и 
на работните луѓе во основните организации на 
здружениот труд, во работните организации и дру-
ги облици на здружување на трудот и средствата, 
републиките и автономните покраини се согласни 
внатре во секоја република и автономна покраи-
на во текот на 1977 година да се изврши усогласу-
вање на политиката на стапките на данокот од 
личните доходи и приходите што ги остваруваат 
работните луѓе со самостојно вршење ,на дејност со 
личен труд со средства на трудот во сопственост на 

-граѓани со политиката на оданочувањето н^ дохо-
дот и на личните доходи во стопанството. 

Член 4 
Републиките и автономните покраини се дого-

ворија дека ќе обезбедат мерките прифатени во 
" овој договор до крајот на 1977 година да се вградат 

во даночниот систем и во политиката на оданочу-
вањето на граѓаните. 

Член 5 
Овој договор ќе се објави во „Службен лист на 

СФРЈ". / 

Член 6 
Овој договор влегува во сила кога ќе го потпи-

шат овластените претставници на собранијата на 
републиките и на собранијата на автономните по-
краини. 

22 март 1977 година 
Белград 

За Собранието на СР Босна 
и Херцеговина 

член на Советот и републич-
ки секретар за финансии, 

Обрад Пиљак, с. р. 

За Собранието на СР Ма-
кедонија 

член на Советот и републич-
ки секретар за финансии, 

Ристо Филиповски, с. р. 

За Собранието на СР Сло-
венија 

потсекретар во Републички-
от секретаријат за финансии 

Мара Рован, с. р. 

За Собранието на СР Србија 
член на Советот и републ-ич-
ки секретар за финансии, 
Милош Милосавлевиќ, с. р. 
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За Саборот на СР Хрватска 
член на Советот и републич-
ки секретар за финансии, 

Мирко Скакиќ, с. р. 

За Собранието на СР Црна 
Гора 

член на Советот и републич-
ки секретар за финансии, 

Вук Огненовиќ, с р. 

За Собранието на САП Вој-
водина' 

член на Советот и покраин-
ски секретар за финансии, 

Здравко Мутни, с.р. 
I 

За Собранието на САП Ко-
сово 

член на Советот и покраин-
ски - секретар за финансии, 

Џемшит Дуриќи, с.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 'Југослави-
ја и член 4 од Законот за одликуван,ата на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија од-
лучува да се одликува 

— за особени заслуги , во собирањето и поврзу-
вањето на. корушките Словенци со матицата земја 
и за допринос на развивањето на соработката по-
меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија и Република Австрија 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА СО ЗЛА-
ТЕН ВЕНЕЦ 

Д-р Јошко Тишлер, професор. 

Бр. 87 
10 септември 1976 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 одлучувањата на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
одлучува да се одликуваат: 

О д С Р Ц р н а Г о р а 

— по повод педесетгодишнината од постоењето, 
а за особени заслуги на унапредувањето на фудбал-

скиот спорт и за развивање напредни идеи меѓу 
спортистите во ,духот наѓ братството и единството 
меѓу нашите народи и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Фудбалски клуб „Будуќност" — Титоград; 

— по повод педесетгодишнината од постоењето, 
а за особени заслуги во развивањето на^ пливач-
киот спорт и за значајни успеси на натпреварите 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Пливачкиот клуб „Јадран" — Херцег Нови; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Радоњиќ Крста Милисав; 

О д С Р Х р в а т с к а 

— по повод стогодишнината од постоењето, а 
за особени заслуги во заштитата и спасувањето на 
човечки животи и личен имот, со што е направен 
значаен придонес за социјалистичката заедница 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРА-ЦИ. 

- Доброволно ватрогасно друштво — Фужине; 
Добровољно ватрогасно друштво — Велика Го-

рица; 

— по повод триесетгодишнината од постоењето, 
а за особени заслуги и постигнати успеси во рабо-
тата од значење за стопанскиот напредок на земјата 

X 
СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

„Индустроградња" — граѓевинско предузеќе - ' 
Загреб; 

— за долгогодишна работа и постигнати успеси 
во развивањето на културно-забавниот и музичкиот 
живот во својата средина ^ -

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА х 

Лимена глазба — Бабини; 

по повод триесетгодишниката од постоењето, а 
За особени заслуги во образованието на кадри за 
потребите на стопанството и за придонес за шире-
њето на просветата и културата во својот крај 

Средњошколски центар „Владимир Гортан" '— 
- Буе; 
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— за особени заслуги па полето на јавната деј-
ност со која се придонесува за општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Бабиќ — Weiner Душана Влатка, Никшиќ Миле 
Томо; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Буњевац Ивана Матија, Хиршл Ивана Маријан, 
Илић Митра Ратко, Кирин Игнаца Мате, Кнежевиќ 
Раде Ђорђе, Маркић Балда Мато, Станковић Петра 
Ђуро, Шегота Марка Нико,ла, Томић Димитриј е др 
Стеван, Жегарац-Корица Јандре Милица, Живко-
виќ Вице Младен; 

— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството, меѓу нашите на-
роди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Бабан Мате Иван, Иванишевић Стаеислава Ла-
буд, Кутијаро Ивана Емил, Маркиш Стјепана Мато, 
Милошевиќ Јуре Анте. Нежић Јанка др Мирко, 
Поповић Станка Владимир, Семерот Кристин а на 
Иван, Стојчевић Танасије Станко, Т а б и ћ Филипа 
Блаж. Шариќ Марка Мијо; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Бабић Ђуре- Милан, Боревковић Антуна Павле, 
Бурић Богдана Тоорђе, Центкер Самуела др, Ото, 
Дроњак Стевана Милојко, Грубиша Јосипа др Мла-
ден, Јурчевић Маријана Мирко, Ковачевиќ Симе 
Васо, Лешић Мартина мр Фрањо, Љ,убиќ Људевита 
др Иван, Мандиќ Бепизара Франо, Павлевиќ Ми-
лана "Вукашин. Перенчевић Михајла Никола, Пет-
ровић Јосипа Златко, Почекај Петра"Бранко, Пожар 
Петра проф. др Хрвоје, Пра-цаић Виктора Драгутин, 
СРФОТИЌ Јосипа Звонко, Строхал Рудолфа др Петар, 
Шариќ Николе Антун, Шпан Ивана др РЈван, Те-
жа к Матије Мирослав, Вукелиќ Милана Саво, Бу-
ковиќ Хипка др Хрвој е; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува за општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Влашковиќ Ивана Стјепан. Блажевиќ Симе 
Бранко, Босанац Глише Никола, Броз (Буре Јосип, 
Човиќ Марка Анќелко, Драгесавац Јована Јово, 
Ећим В?се ГЛилаи, Гретић Игнаца Мирко, ^Сорвати-
нец Николе Јосип, Илиќ Томе Ђорђе. Иваниќ Лазе 
Љубан, Јаксвљсвић Јове Вељко, Јањић Станка Ми-
хаило, Кара-новиќ Илије Милан, Клариќ Анте Јо-
сип, Клпндлћ Ивана Мирослав. Кнежевиќ Јосипа 
Мирко, Крмар Саве ,Симо, Мирковкћ-Крагујевић 
Станка Леа, Мошкатело Кузме Стипе, Нишевиќ 
Ђуре Бранко, Олевковијќ Стјепана др Федер Осе-
нички Шаин Марка Луце, Полак-Натан Доц, др 

Артур, Поповиќ Миле Јанко, Прах Мартина Фра-
њо, хПродановић Павла Душан, Пепиќ Грге Винко, 
Радпшиќ Остоје Борислав, Радивојевић Миле Нико-
ла, Релоиќ Миле Јово, "Рукавина Мате мр. Јерко, 
Саблиќ Љубомир мр. Марко, Савановиќ Дмитра 
Остоја, Сертиќ Томе Миле. Станиќ Луке Божана, 
Станиќ--Никола Бранко, Станковиќ Трифуна Бран-
ко. Шоштариќ Ђуре Павао, Шубински Маријана 
Бранко, Томкорић Јакова Стипе, Вујаклија Стојана 
Ђуро. By котиќ Јована Војне лав; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Карановиќ Илије Милан, Мирковиќ-Крагујевиќ 
Станка Ана; 

О д С Р М а к е д о н и ј а 

'— по повод триесетгодишнината од постоењето, 
а за особени заслуги и постигнати успеси во рабо-
тата од значење за стопанскиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Агрокомбинат „Тиквеш" — Кавадарци; 

— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството единството меѓу нашите на-
роди и народности ; 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Илиоски - Здравев Цветан, Ристеска Велко 
Норка; 

— за особени заслуги и постигаат успеси во" 
работата од значење за напредокот, на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Илиески Горѓи Никола; 

, О д СР С л о в е н и ј а ; 

— по повод триесетка д ̂ плнината на воената ин-
дустрија ЕО Југославија, а за особени заслуги во 
јакнењето на одбранбената сила на земјата и за 
значаен придонес на нејзиниот стопански напредок 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Хеми јека индустрија „Камшик" — Комник; 

— по повод деведесетгодишнината од постоењето, 
а за особени заслуга и постигнати успеси во рабо-
тата од значење за стопанскиот напредок на земјата 

Предилница — Литија; 

— по повод тпиесетгодиганиката од постоењето, 
а за особени заслуги и постигнати успеси' во рабо-
тата од значење за стопанскиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

„Лек" Фабрика за фармацевтски и хемиски 
производи — Љубљана; 
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— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува за општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ . 

Чернеј Лудвика д-р Дарко, Мрваља Јурија 
Цирил; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА. 

Kraigher-Ружич Анте Мира, Куковец Виктор^ 
д-р Соња, Вовк Јоже Иван; 

— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите на-
роди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Шеграјчич Ивана Пердо, Штовичек- Карл а Вла-
димир ; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Хрешчак Марија Антон, Клобчич Јожета Стане, 
Ковачич Франца Иван, Краљ Ивана Јанко, Крем-
жар Августа Август, Менцеј Долхар Павла, Почкар 
Ловре Јоже, Подстуденшек Франца Франц, Примц 
Јанеза Јанез. Ступица Ивана Гарријел, Шега Map је-
та Стане, Травен Франца Терезија, Видрајз Алојза 
Ладо; , 

- - за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност, со која се придонесува за општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Фајдига Алојза Мирко, Фидел-Масло Франца 
Кристина, Јурич Мартина Лудвиг, Липичар-Шуш-
таршпч Ивана Мара, Нампељ Антона Макс, Поточ-
ник Антуна Јоже, Симчич Виктор а Стане, Зевник 
Ќар л а Јоже; 

— за покажана лична храброст во борбата про-
тив непријателот за ослободување на земјата 

СО ОРДЕН' ЗА ХРАБРОСТ 

Kraigher-Ружич Анте Мира; 

О д С Р С р б и ј а 

— по повод четириесетгодишнииата од постое-
њето. а за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за стопанскиот напредок на 
земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Фабрика вагона — Кралево; 

— по повод триесетгодишнината од постоењето, 
а за особени^ заслуги и постигнати успеси во рабо-
тата од значење за стопанскиот напредок на земјата 

Пољопривредни комбинат „Годомин" — Смеде-
рево; 

— по повод триесетгодишнината на воената ин-
дустрија во Југославија, а за особени зслуги во јак-
нењето на одбранбената сила на земјата Л за зна-
чаен придонес на нејзиниот стопански напредок 

Радна организација „Први Партизан" - Титово 
Ужице; 

— по повод педесетгодишнината од постоење-
то, а за особени заслуги на унапредувањето на фуд-
балскиот спорт и за собирање и воспитување на 
членството и симпатизерите во духот на прогресив-
ните идеи 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Фудбалски клуб ,,Борач" "— Чанак; 

— за особени заслуги во негувањето на хорско-
то пеење и врвното ниво на интерпретации во зем-
јата и странство 

Хор Радио-телевизије Београд; 

— по повод триесетгодишнината од постоењето, 
а за особени заслуги и постигнати успеси во рабо-
тата од значење за стопанскиот напредок јна земјата 

Индустрија прецизне механике — Белград; 

— по повод триесетипетгодишнината од постое-
њето, а за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за стопанскиот напредок на 
земјата 

Штампарско издавачко предузеќе „ Димит-
риј е Туцовић" — Титово Ужице; 

— по повод стогодишнината од постоењето, а за 
особени заслуги во основното образование и воспи-
тување на младите за корисни членови на опште-
ството и за придонес на ширењето на просветата и 
културата 

Основна школа „Деспот Стеван Високи" — Дес-
потов ац; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Ковачевић-Узелац Милица, СаЕић Стевана Ми-
рослав; 

— за особени заслуги во создавањето и шире-
.њето на братството и единството меѓу нашите на-
роди и народности 

СО ОРДЕН БPАTCTBO И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Дадић Аврама. Бранислав, Дефранчески Јосипа 
Јосип, Ђукиќ Трифуна Радивој е — Лола, Глигорић 
Драгоја Светозар, Миленковиќ Александра Милу-
тин, Ристик Јована Милан; 
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— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Абинун-Радановиќ Исака Алберт, Зечевић Или-
је Љубомир; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува за општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Барић Хенрика Срђан, Ђурић Новака' Радомир, 
Флис-Кацин Доминика Ирма, Ковачевиќ Владими-
ра Милан, Леандров Николе Игор; Марковић Ми-
ленка Миливој, Марковић Драгића Радивоје Сте-
кић Чедомира Живојин, Куртовић-Јовановић Сер-
геја Ружица; 

О д С А П К о с о в о 

— по повод триесетгодишнината на работата, 
а за особени заслуги и постигнати успеси во разви-
вањето и ширењето на техничката култура и за 
придонес на јакнењето на братството и единсвото 
меѓу нашите народи и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

Народна техника — Савез организација за тех-
ничку културу САП Косова. 

Бр. 92 
20. септември 1976 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

248. Закон за давање кредит за обртни сред- -
ства на железничкиве транспортни орга-
низации на здружен труд - - - — - 729 

249. Закон за утврдување на вкупниот износ 
на средствата за финансирање на Про-
грамата за развој и модернизација на 
работата врз планирањето на фреквенци-
ите и контролата на радиоврските во пе-
риодот од 1977 до 1980 година - — — 730 

250. Закон за обезбедување средства на феде-
рацијата за пристапување на Социјали-
стичка Федеративна Република Југосла-
вија кон Интерамериканската банка за 
развој — — — — — - — — - 730 

251./ Уредба за контниот план и за билансите 
за организациите на здружениот труд — 731 

252. Одлука за измена и дополнение ,на Од-
луката за условите и за начинот за ос-
тварување на развојната премија — — 751 

Страна 
253. Одлука за основите и мерилата за. опре-

делување на личните доходи на функци-
онерите што ги именува или назначува 
Сојузниот извршен совет - — — - 751 

254. Одлука за распоредување на функција-
та генерален секретар на Сојузниот извр-
шен совет во групите на функциите и за 
утврдување на коефициентот за опреде-
лување на личниот доход — — — — 752 

255. Решение за утврдување на девизната 
квота на републиките и автономните по-
краини за 1977 година од девизните доз-
наки на работниците и иселениците от-
купени во 1976 година — — — — — 752 

256. Решение за намалување на царината на 
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