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513. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уста-
вот на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА 
НА ЗАКОНОТ ЗА БАНКИТЕ И КРЕДИТНИТЕ РА-

БОТИ 

Се прогласува Законот за измена на Законот за 
банките и кредитните работи, што го усвои Сојузна-
та скупштина, на седницата на Соборот на народите 
од 30 септември 1969 година и на седницата па Сто-
панскиот собор од 29 септември 1969 година. 

ПР бр. 828 
1 октомври 1969 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА БАНКИТЕ И КРЕ-

ДИТНИТЕ РАБОТИ 

Член 1 
Во Законот за банките и кредитните работи 

(„Службен лист на СФРЈ", бр. 12/65, 29/65, 4/66, 26/66, 
1/67, 17/67, 54/67, 26/68, 50/68 и 13/69) во членот 90а 
точката 3 се менува и гласи: 

,,З) за изградба на опрема и училишни објекти 
и објекти за детска заштита.". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ 

514. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уста-
вот на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА НАСОЧУВА-
ЊЕ СРЕДСТВАТА ШТО ЌЕ СЕ КОРИСТАТ ЗА 
ДАВАЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ КРЕДИТИ ЗА ИНВЕС-

ТИЦИИ 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за насочување средствата што ќе се 
користат за давање определени кредити за инвес-
тиции, што го усвои Сојузната скупштина, на сед-
ницата на Соборот на народите од 30 септември 1969 

година и на седницата на Стопанскиот собор од 29 
септември 1969 година 

ПР бр. 824 
1 октомври 1969 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
НАСОЧУВАЊЕ СРЕДСТВАТА ШТО ЌЕ СЕ КО-
РИСТАТ ЗА ДАВАЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ КРЕДИТИ ЗА 

ИНВЕСТИЦИИ 

Член 1 
Во Законот за насочување средствата што ќе се 

користат за давање определени кредити за инвес-
тиции („Службен лист на СФРЈ", бр. 54/67) членот 
1 се менува и гласи: 

„За давање кредити за инвестиции деловните бан 
ки се должни да користат најмалку 6% од просеч-
ната состојба на депозитите по видување, депозити-
те со отказен рок до една година и средствата при-
бавени со издавање на обврзници и благајнички 
записи со рок за враќање до една година." 

Член 2 
Членот 2 се менува и гласи: 
„Деловните банки можат сами или преку друга 

деловна банка средствата од членот 1 на овој закон 
да ги користат исклучително, и тоа: 

1) најмалку 1,5% од основицата од членот 1 на 
ОВОЈ закон за кредитирање на извозот на опрема 
и бродови на кредит и за кредитирање на изведу-
вање инвестициони работи во странство на кредит, 
под услов наплатата од странство да се врши во де-
визи од значење за одржувањето на ликвидноста во 
меѓународните плаќања; 

2) за кредитирање на продажба и купување на 
кредит во земјата на домашна опрема од сериско 
производство, на опрема за реконструкција, модер-
низација и надополнување на капацитетите, како и 
на бродови од домашно производство под услов за 
нивното производство да се употребени најмалку 80% 
репродукционен материјал од домашно потекло. 

Средствата од членот 1 на овој закон што на 
денот на влегувањето во сила на овој закон се веќе 
пласирани за други намени, деловните банки се дол-
жни да ги сторат расположиви за намените од ста-
вот 1 на овој член, и тоа: во износот и за намените 
од ставот 1 под 1 од овој член најдоцна до 31 март 
1970 година, а остатокот до вкупниот износ од чле-
нот 1 од овој закон најдоцна до 30 јуни 1970 година." 

Член 3 
По членот 5 се додава нов член 5а, кој гласи: 
„Со парична казна од 500 до 50.000 динари ќе 

се казни за стопански престап банка, ако средствата 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
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од членот 1 на овој закон ги употреби за давање 
кредити за намени што не се предвидени со ОВОЈ 
закон. 

За стопанскиот престап од ставот 1 на ОВОЈ член 
ќе се казни и одговорното лице во банката со па-
рична казна од 100 до 1.000 динари." 

Член 4 
Овај закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

515. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уста-
вот на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДСТВАТА 

НА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за средствата на работните организации, 
што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на 
Соборот на народите од 30 септември 1969 година 
и на седницата на Стопанскиот собор од 29 септем-
ври 1969 година. 

ПР бр. 825 
1 октомври 1969 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката. 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
СРЕДСТВАТА НА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 1 
Во Законот за средствата на работните органи-

зации („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/68, 24/68 и 
48/68) во членот 42 став 3 зборовите: „како и осно-
вачките вложувања" и запирката пред нив се бри-
шат. 

Член 2 
Членот 45 се брише. 

Член 3 
Во членот 50 став 1 по зборовите: „за освојува-

ње ново производство" се додаваат зборовите: „и 
основачки вложувања". 

По ставот 2 се додаваат два нови става, кои 
гласат: 

„Основачки вложувања се вложувањата кај но-
вооснованите работни организации односно новоиз-
градените погони, нужни за нивната изградба, што 
не се составен дел на набавната цена на одделни 
предмети што ги сочинуваат основните средства. 

Основачки вложувања се особено: трошоците за 
режија на работната организација односно на по-
гонот во изградба, трошоците за студии и истражу-
вања од општ карактер, трошоците за подигање кад-
ри до почетокот на работата на работната органи-
зација односно погонот, како и каматите по инвес-
тициони кредити пресметани за време на нивното 
користење, а до почетокот на отплатениот период." 

Досегашниот став 3 станува став 5. 

Член 4 
Во членот 81 ст. 1 и 2 на крајот се додаваат за-

пирка и зборовите: ,,заеметувајќи ги тука и трошо-

ците за изр-аботка на инвестиционата програма, за 
откуп и отштета". 

Во ставот 3 зборовите: „од книжната вредност 
што тие предмети во времето на преносот ја имале 
ка ј работната организација од која се врши пре-
носот" се заменуваат со зборовите: „од пазарната 
цена што тие предмети во времето на преносот ја 
имале и од трошоците за доставување и монтажа". 

По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи: 
„Пазарната цена од ст. 2 до 4 на ОВОЈ член ја 

утврдува работната организација преку стручна ко-
мисија што таа ја формира." 

Член 5 
По членот 91 се додава нов член 91а, КОЈ гласи: 
„Основачките вложувања работната организа-

ција ги надоместува од остварениот вкупен приход, 
во вид на материјални трошоци на работењето од-
носно од доходот, во смисла на чл. 9, 12 и 13 од Ос-
новниот закон за утврдувањето и распределбата на 
доходот во работните организации, и тоа најдоцна 
во рок од десет години по истекот на годината во 
која е завршена изградбата на работната организа-
ција односно на погонот на кој се однесуваат осно-
вачките влол:увања. 

Ако просечниот рок за отплатување на креди-
тите од кои се извршени основачките вложувања е 
подолг од десет години, работната организација мо-
же да одлучи основачките вложувања да ги на-
домести од вкупниот приход односно од доходот о-
стварен во тој подолг рок. 

Работната организација одлучува во кој период 
ќе изврши надоместување на основачките вложува-
ња, како и за износите на надоместокот за секоЈа 
одделна година во рамките на утврдениот период, 
со тоа што износот што го надоместува во една го-
дина да не може да биде помал од 5% од вкупниот 
износ што треба да се надомести." 

Член 6 
Членот 116 се брише. 

Член 7 
Работните организации по завршната сметка 

за 1969 година ќе ја намалат вредноста на основните 
средства за износот на основачките вложувања у-
тврдени според членот 50 на Законот за средствата 
на работните организации. 

Член 8 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

516. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уста-
вот на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА 
НА ЗАКОНОТ ЗА СТОПИТЕ НА АМОРТИЗАЦИЈА-
ТА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА НА РАБОТНИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Се прогласува Законот за измена на Законот 
за стопите на амортизацијата на основните средства 
на работните организации, што го усвои Сојузната 
скупштина, на седницата на Соборот на народите од 
30 септември 1969 година и на седницата на Сто-
панскиот собор од 29 септември 1969 година. 

ПР бр. 827 
1 октомври 1969 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, е. р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА СТОПИТЕ НА А-
МОРТИЗАЦИЈАТА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА 

НА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 1 
Во Законот за стопите на а м о р т и з а ц и ј а на 

основните средства на работните организации („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 52/66, 40/68, 50 68 и 8/69) 
во членот 3 став 1 во табелата називот на одделот 
VII и одредбите на редниот 6poj на групата 111 се 
бришат. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ''. 

517. 

Врз опова на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА АМОРТИ-
ЗАЦИЈА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА НА РАБО-

ТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Се прогласува Законот за измени и дополне-
нија на Законот за амортизација на основните сред-
ства на работните организации, што го усвои Соју-
зната скупштина, на седницата на Соборот на наро-
дите од 30 септември 1969 година и на седницата 
на Стопанскиот собор од 29 септември 1969 година. 

ПР бр 826 
1 октомври 1969 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с. р 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ 
ЗА АМОРТИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА 

НА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 1 
Во Законот за амортизација на основните сред-

ства на работните организации („Службен лист на 
СФРЈ", бр 29/66, 30/68, 50/68, 17/69 и 20/69) во членот 
10а по зборовите: „амортизацијата на основните 
средства" се додаваат зборовите' „и расходувањето 
и прометот на основните средства". 

Член 2 
Во членот 13 ст 1 и 2 се менуваат и гласат: 
„Основицата за пресметување на амортизаци-

јата иа основните средства што веќе биле во упо-
треба, а што работната организација ги набавила 
со надоместок, Ја сочинува набавната цена на тие 
средства наголемена со трошоците на доставува-
њето и монтажата. 

Основицата за пресметување на амортизацијата 
на основните средства што веќе биле во употреба, 
а што работната организација ги презела без надо-
месток, ja сочинува пазарната вредност што тие 
средства ја имале во моментот на преземањето, на-
големена со трошоците на доставувањето и мон-
тажата. Таа вредност ја утврдува работната органи-
зација што ги презела тие средства, преку стручна 
комисија што таа ја формира/4 

Член 3 
Во членот 17 став 2 точка 1 по зборот: „опре-

ма4, се додаваат зборовите: „и специјални транспорт-
ни средства во градежништвото". 

Член 4 
Членот 23 се менува и гласи: 
„Ако работната организација, во смисла на чле-

нот 46 од Законот за средствата на работните орга-
низации, ги расходува предметите и правата што 
ги сочинуваат основните средства, чиЈа вред-
ност не е наполно амортизирана, должна е не-
амортизираниот дел од вредноста на тие предмети 
и права да го надомести: од средствата на СВОЈОТ 
резервен фонд, или на товар на вкупниот приход, 
или со намалување на деловниот фонд со обврска 
износот за КОЈ деловниот фонд го намалува да му 
го надомести на деловниот фонд на товар на вкуп-
ниот приход 

Работната организација може надоместувањето 
на пеамортизиранпот дел од вредноста на расходу-
ваните предмети и права да го изврши со примена 
eia еден или на два или на сите три начини на над )-
местувањето од ставот 1 на ОВОЈ член 

Надоместувањето на пеамортизираниот дел од 
вредноста на расходуваните предмети и права на 
товар на вкупниот приход или со намалување на 
деловниот фонд работната организација го врши од 
вкупниот приход остварен во периодот во КОЈ ГО из-
вршила расходувањето или во наредниот период, 
но не во период подолг од шест години почнувајќи 
од годината во која расходувањето е извршено 

Работната организација одлучува во КОЈ период 
ќе се изврши надоместувањето на неамортизирани-
от дел од вредноста, како и за износите на тоа на-
доместување за секоја одделна година во рамките 
на утврдениот период, со тоа што износот КОЈ се на-
доместува во една година да не може да биде помал 
од 10% од вкупниот износ што треба да се надо-
мести/' 

Член 5 
Членот 23а се заменува со два нови члена, кои 

гласат: 
„Член 23а 

Работната организација може при расходувањето 
на предметите и правата што ги сочинуваат основ-
ните средства, а чија вредност не е наполно амор-
тизирана, да го намали својот деловен фонд за из-
носот на неамортизираниот дел од вредноста на тие 
предмети и права, без обврска за надоместување на 
тоа намалување, ако тие предмети и права не мо-
жела да ги продаде по постапката предвидена со 
овој закон. 

Во случаЈ на пренос без надоместок, според чле-
нот 96 од Законот за средствата на работните органи-
зации, предметите и правата од ставот 1 на ОВОЈ член 
што не можела да ги продаде по постапката пред-
видена со овој закон, работната организација за из-
носот на неамортизираииот дел од вредноста на тие 
предмети и права ќе го намали својот деловен фонд 
без обврска за надоместување на тоа намалување. 

Работната организација може да одлучи, наместо 
намалувањето на деловниот фонд според ставот 1 
или 2 на ОВОЈ член, износот на неамортизираниот дел 
од вредноста на предметите и правата да го надо-
мести на начините предвидени во членот 23 ка овој 
закон 

Во поглед расходувањето, преносот без надо-
месток и обврската за надоместување на неотпиша-
ниот дел од вредноста на предметите и правата што 
ги сочинуваат основните средства, а за кои не се 
пресметува амортизација, ќе се применат одредбите 
на ст. 1 до 3 од овој член. 

Член 236 
Ако работната организација, по постапката пред^ 

видена со ОВОЈ закон, и ги продаде на друга работна 
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организација или општествено-правно лице предме-
тите и правата што ги сочинуваат основните сред-
ства по цена пониска од неамортизираниот дел на 
нивната вредност, работната организација — прода-
вач на тие предмети и права, за разликата до из-
носот на неамортизираниот дел од нивната вредност 
ќе го намали СВОЈОТ деловен фонд без обврска за 
надоместување на износот за КОЈ ГО намалила, а тоа 
надоместување може да го изврши и според членот 
23 на овој закоп. " 

Продажбата на предметите и правата, во смисла 
на ставот 1 од овој член, чија поединечна неаморти-
зирана вредност во време на продажбата изнесувала 
до 100.000 динари, се врши според членот 95 на Зе-
конот за средствата на работните организации. 

Ако поединечната неамортизирана вредност на 
предметите и правата од ставот 1 на овој член во 
време на продажбата изнесувала над 100.000 динари, 
работната организација за разликата до износот на 
неамортизираниот дел од нивната вредност може 
да го намали деловниот фонд без обврска за надо-
местување на износот за кој го намалила само ако 
,продажбата на тие предмети и права ја извршила 

7 со Јавно наддавање. 
Работната организација е должна продажбата на 

предметите и правата според ставот 3 на ОВОЈ член 
да ЈА ОБЈАВИ во „Службен лист на С Ф Р Ј 4 , Т О Ј ОГЛАС 
треба да содржи поблизок опис на предметите на 
продажбата, цената и другите потресеш податоци 

Продажбата со Јавно наддавање може да се из-
врши ако се пријават најмалку три заинтересирани 
купувачи — работни организации или други опште-
ствени правни лица. 

Ако на денот на продажбата не се пријават до-
волен 6poj купувачи во смисла на ставот 5 од ОВОЈ 
член, дополнителна продажба ќе се изврши преку 
собирање писмени понуди или со непосредна спо-
годба, со то што продажната цена да не може да 
биде пониска од цената што ја понудиле купувачите 
што се пријавиле за учествување во продажбата со 
јавно наддавање во смисла на ст. 3 и 4 од овој член. 

Работната организација може во случај на рас-
ходување и пренос без надоместок на предмети и 
права според членот 23а на ОВОЈ закоп да го намачи 
СВОЈОТ деловен фонд без обврска за надоместување 
на износот за КОЈ ГО намалила, само ако претходно 
тие предмети и права ги изложила па продажба на 
начинот предвиден во ст. 1 до 6 на ОВОЈ член. 

Ако работната организација не постапи според 
ст. 1 до 7 на овој член при продажбата, при преносот 
без надоместок и при расходувањето на предметите и 
правата што ги сочинуваат основните средства, долж-
на е разликата до износот на неамортпзираниот дел од 
вредноста на тие предмети и права да ја надомести 
според членот 23 на ОВОЈ закоп, на.место со на,малу-
вање на деловниот фонд без обврска за надоместу-
вање на износот за КОЈ ГО намалила." 

Член 6 
По членот 236 се додаваат два нови члена, кои 

гласат. 

„Член 23в 
Ако според чл 23а и 236 на овој закон се на-

малува деловниот фонд на работната организација 
без обврска за надоместување на износот за КОЈ де-
ловниот фонд е намален, а средствата на тој фонд 
не се доволни за целите предвидени во тие одредби, 
непокриената разлика на неамортизираниот дел од 
вредноста на продаденото односно расходуваното 
основно средство, работната организација ќе ја на-
домести од средствата на сводот резервен фонд или 
на товар на В К У П Н И О Т приход во смисла на членот 
23 од овој закон. 

Член 23г 
Ако работната организација, во смисла на чл. 

99 и 115 од Законот за средствата на работните ор-
ганизации, определени предмети што ги сочинуваат 
нејзините основни средства продаде на југословен-

ски граѓани и граѓански правни лица или на стран-
ски физички и правни лица по цена пониска од неа-
мортизираниот дел на вредноста на тие предмети, 
разликата до износот на неамортизираниот дел на 
вредноста е должна да ја надомести од средствата на 
СВОЈОТ резервен фонд, а ако средствата на ТОЈ фонд 
не се доволни, остатокот на неамортизираниот дел од 
вредноста ќе го надомести на товар на вкупниот 
приход веднаш по извршената продажба. 

Ако работната организација определени предме-
ти што ги сочинуваат нејзините основни средства 
со јавно наддавање продаде на граѓани или граѓан-
ски правни лица по цена пониска од неамортизира-
ниот дел на вредноста на тие предмети, или ако на 
тие лица им ги продаде тие предмети што не можела 
да им ги продаде на други работни организации или 
на други општествени правни лица, разликата до 
износот на неамортизираниот дел од вредноста на 
така продадените предмети ќе ја покрие според чле-
нот 236 на овој закон." 

Член 7 
Во членот 24 зборовите: „да ги уплати во ко-

рист на средствата на амортизацијата" се заменуваат 
со зборовите' „да ги внесе во СВОЈОТ деловен фонд". 

По ставот 1 се додаваат три нови става, кои 
гласат. 

„Ако работната организација ги продаде рас-
ходуваните предмети и права, износот добиен со таа 
продажба до износот на неаморгизираниот дел на 
нивната вредност ќе го уплати во корист на сред-
ствата од кои според чл. 23 и 23а на овој закоп ja 
надоместила односно ja отпишала неамортизираната 
вредност на тие предмети и права. 

Ако износот добиен со продажбата на расходу-
ваните предмети и права е помал од нивната иеамор-
тизирапа вредност која се надоместува според чле-
нот 23 на ОВОЈ закоп, работната организација може 
за разликата помеѓу цената постигната со продаж-
бата и до моментот на продажбата на ненадоместе-
нат 1 неамортизирана вредност на продадените пред-
мети да го намали својот деловен фонд без обврска 
за надоместување на износот за КОЈ го намалила 
деловниот фонд, со тоа што за оваа разлика да пре-
станува нејзината натамошна обврска за надомес-
тување според членот 23 на ОВОЈ закон. 

Ако износот добиен со продажбата рѓа расходу-
ваните предмети и права е поголем од нивната не-
амортизирана вредност, вишокот на средствата ра-
ботната организација го внесува во својот деловен 
фонд." 

Член 8 
Во членот 29 став 1 точка 2 на крајот точката 

се заменува со точка и запирка и потоа се додава 
нова точка 3, која гласи: 

,,З) ако расходувањето, преносот без надоместок 
и продажбата на неамортизирани предмети и права 
што ги сочинуваат основните средства ги врши спро-
тивно на одредбите од чл. 23 до 23в на овој закон.". 

Член 9 
Работната организација до крајот на 1970 година 

може да ги расходува орудијата за работа кои се 
сметаат како основни средства, а кои не се наполно 
амортизирани, и тоа: 

1) кои ги стекнала до крајот на 1957 година; 
2) кои се произведени до крајот на 1957 година, 

без оглед на тоа кога ги стекнала; 
3) кои ги стекнала од почетокот на 1958 година 

до крајот на 1965 година, а кои во моментот на рас-
ходувањето биле амортизирани над 50%. 

Работната организација до крајот на 1970 година 
може да ги расходува и градежните објекти што 
функционално биле врзани за орудијата за работа 
расходувани според ставот 1 на овој член, ако тие 
објекти не можат да се употребат за вршење други 
дејности на работната организација односно на ор-
ганизацијата на здружен труд во составот на таа 
работна организација ниту можат да се преправат 
за употреба. 
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За неамортизираниот дел од вредноста на рас-
ходуваните предмети од ст. 1 и 2 на овој член ра-
ботната организација ќе го намали својот деловен 
фонд без обврска за надоместување на износот за 
кој го намалила деловниот фонд, а може надоместу-
вањето на неамортизираниот дел од вредноста на 
тие предмети, да го изврши и на начините предви-
дени во членот 23 на Законот за амортизација на 
основните средства на работните организации. 

Предметите од ст. 1 и 2 на овој член работната 
организација може да ги пренесе и без надоместок 
на друга работна организација. 

Расходување на предмети според ст. 1 до 3 на 
овој член, како и пренос на тие прдемети без надо-
месток според ставот 4 на овој член, работната ор-
ганизација може да изврши без обврска тие пред-
мети претходно да ги изложи на продажба според 
членот 236 на Законот за амортизација на основните 
средства на работните организации. 

За расходувањето односно преносот без надо-
месток на предметите според ст. 1 до 4 на овој 
член одлука донесува работната организација. Оваа 
одлука се донесува врз основа на документацијата 
за исполнување на сите услови од ст. 1 и 2 на овој 
член. 

Одлуката за расходување работата организа-
ција е должна да и ја достави на Службата на оп-
штественото книговодство во рок од 8 дена од денот 
на донесувањето на таа одлука. 

За повреда на одредбите од овој член работната 
организација ќе се казни за стопански престап спо-
ред членот 29 од Законот за амортизација на основ-
ните средства на работните организации. 

Член 10 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Служиш лист на СФРЈ". 

518. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Ус-
тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СТОПАНСКИ-

ТЕ ПРЕСТАПИ 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за стопанските престапи, што го усвои 
Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на 
народите од 30 септември 1969 година и на седница-
та на Општествено-политичкиот собор од 30 сеп-
тември 1969 година. 

ПР бр. 829 
1 октомври 1969 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с р. 

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

СТОПАНСКИТЕ ПРЕСТАПИ 

Член 1 
Во Законот за стопанските престапи („Службен 

лист на СФРЈ", бр. 25/65) во членот 17 став 2 бројот: 

„50 ООО" се заменува со бројот: „1.500", а бројот: 
„10.000.000" - со 6РОЈОТ: „200.000". 

Во ставот 3 бpoioT : „3.000" се заменува со бројот: 
,ДОО11, а бројот: „300 000" - со бројот: „6.000". 

Член 2 
Во членот 22 став 1 бројот: „500.000" се заменува 

со бројот: „10.000", а бројот: „50.000" — со бројот: 
„1.000". 

Член 3 
Во членот 46 став 1 по зборот: „случај" се дода-

ваат зборовите: „по барање на јавниот обвинител". 

Член 4 
Членот 47 се менува и гласи: 
„Во постапката за стопански престапи ќе се 

применуваат, доколку не се во спротивност со од-
редбите од овој закон, согласно соодветните одредби 
од Законикот за кривичната постапка, и тоа одред-
бите: за основните начела (чл. 4 до 10 и 15), за 
спојувањето и раздвојувањето на постапката (чл. 31 
и 32), за последиците на ненадлежноста (чл. 35 и 36), 
за изземањето (чл. 38 до 43), за јавниот обвинител 
(чл. 46 до 51), за оштетениот (чл. 59, 64 и 65), за 
бранителот (чл. 66 до 68, 72 и 74), за поднесоците и 
записниците (чл. 75 до 83), за роковите (чл. 84 до 
88), за трошоците на кривичната постапка (чл. 89 
до 95), за имотиоправните барања (чл. 97 до 108), за 
донесувањето и соопштувањето на одлуката (чл. 109 
до 113), за доставувањето на писмена и за разгледу-
вањето на списите (чл. 114 до 123), за поканата и до-
ведувањето на обвинетиот (чл. 168 и 169), за прет-
ресувањето (чл. 191 до 195), за привременото одзе-
мање на предметите (чл. 196 до 200), за испитува-
њето на обвинетиот (чл. 203 до 209), за сослушува-
њето на сведоците (чл. 210 до 221), за увидот и веш-
таците (чл 222 до 230, 237 и 239), за подготовките за 
главниот претрес (чл. 256 до 261), за главниот прет-
рес (чл 262 до 271, 273, 275, 277, 278, 280, 282 до 308, 
310 до 315), за пресудата (чл. 316 до 321, 323, 325 до 
328), за редовните правни лекови (чл. 329, 331 до 341, 
346 до 360, 362 до 367), за повторувањето на постап-
ката (чл. 368 до 377), за барањето за заштита на за-
конитоста (чл. 387 до 391), за постапката за приме-
на на мерките за безбедност (чл. 462, 464 и 465). 

Член 5 
Во членот 55 ставот 2 се менува и гласи: 
„Ако правното лице надвор од своето седиште 

има во свој состав организација што самостојно го 
стекнува и распределува доходот, иако нема свој-
ство на правно лице, а стопанскиот престап го из-
вршило одговорното лице во оваа организација, ме-
сно е надлежен, покрај судот од ставот 1 на ОВОЈ 
член, судот на чие подрачје се наоѓа оваа органи-
зација." 

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи' 
„Судот на чие подрачје е извршен стопанскиот 

престап што е предвиден со републички пропис, ме-
сно е надлежен ако извршеното дејствие не е про-
пишано како стопански престап во републиката во 
која се наоѓа седиштето на правното лице односно 
организацијата од ставот 2 на овој член." 

Во досегашниот став 3, кој станува став 4, збо-
ровите' „ст. 1 и 2" се заменуваат со зборовите' „ст. 
1 до 3". 

Член 6 
Членот 62 се менува и гласи: 
„Ако на подрачјето на окружниот стопански суд 

надлежен за судење има повеќе окружни јавни об-
винителства, за преземање на сите дејствија во 
претходната постапка е надлежен окружниот јавен 
обвинител на чие подрачје се наоѓа седиштето на 
правното лице односно организацијата во состав на 
правното лице (член 55 став 2), а за подигање на 
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обвинителен предлог и за застапување на обвине-
нието „ окружниот јавен обвинител чие седиште е 
во местото каде што е седиштето на окружниот сто-
пански суд надлежен за судење." 

Член 7 
Членот 63 се менува и гласи: 
,.Општинскиот јавен обвинител надвор од седиш-

тето на окружниот јавен обвинител може од своето 
подрачје да прима пријави за стопански престапи 
од надлежноста на окружниот стопански суд и да 
собира потребни известувања (член 77), но не може 
да отфрли пријава ниту да подигне обвинителен 
предлог За преземените дејствија општинскиот ја-
вен обвинител го известува окружниот јавен обви-
нител " 

Член 8 
Во членот 65 ставот 2 се менува и гласи: 
,,Работничкиот совет односно друг орган на уп-

равувањето на правното лице може да определи за 
претставник друго лице од редот на своите членови 
или лице запослено кај тоа правно лице." 

Член 9 
Во членот 70 бројот' 100 000" се заменува со 

бројот: ,2 000", а бродот: ,,200 000" - со бројот: „4.000". 

-Член 10 
Називот на главата X и чл 72 до 84 се менуваат 

и гласат" 

„Г л а в а X 

Претходна постапка 

Член 72 
Сите државни органи и работни и други орга-

низации се должни да ги пријават стопанските пре-
стапи за кои се известени или за кои ќе узнаат на 
КОЈ и да е друг начин. 

Државните органи и работните и други органи-
зации поднесувајќи пријава за стопански престап 
ќе ги наведат доказите што им се познати и ќе пре-
земат мерки за да се обезбедат исправите, деловните 
книги, другите списи и трагите на стопанскиот пре-
стап, предметите на кои или со помош на кои е 
сторен стопанскиот престап и други докази. 

Надлежните органи се должни да ги земат во, 
разгледување и пријавите што ќе ги поднесат гра-
ѓани 

Член 73 
Пријава за стопански престап се поднесува до 

надлежниот јавен обвинител писмено или усно. За 
усната пријава се составува записник или службена 
белешка 

Ако пријавата за стопански престап е поднесена 
до судот, до органот на инспекцијата или до ненад-
лежен јавен обвинител, тие ќе ја примат пријавата 
и веднаш ќе ја достават до надлежниот јавен об-
винител 

Орган на инспекција во смисла на овој закон е 
и Службата на општественото книговодство. 

Член 74 
Ако органите на инспекцијата по повод прија-

вата или при вршење на својата функција узнаат 
дека е извршен стопански престап, должни се да 
преземат потребни мерки да се открие сторителот на 
стопанскиот престап, да се обезбедат трагите на сто-
панскиот престап и предметите што можат да по-. 
служат како доказ, како и да ги соберат хсите из-
вестувања што би можеле да бидат од полза за ус-
пешно водење на постапката за стопански престан. 

За таа цел органите на инспекцијата можат да 
бараат потребни известувања во работната организа-
ција каде што е откриен стопански престап или од 

поединци, но не можат никого да сослушуваат во 
СВОЈСТВО на обвинет, сведок или вештак. 

При собирањето на известувањата органите на 
инспекцијата можат да преземаат соодветни управ-
ни мерки и да вршат други инспекциски овластува-
ња што им припаѓаат според важечките прописи. 

Врз основа на собраните известувања органите 
на и н с п е к ц и ј а составуваат пријава за стопански 
престан, а ако порано доставиле пријава до надлеж-
ниот јавен обвинител — посебен извештај како до-
полнение на пријавата. 

Член 75 
Ако е потребно да се преземе истражно дејствие 

кое подоцна не би можело да се изврше со успех, 
органите на инспекцијата можат и сами да извршат 
привремено одземање на предмети, претресување ,на 
деловни простории и увид. 

Кога органот на инспекцијата презема одделни 
истражни дејствија, овие дејствија можат да ги вр-
шат само негови инспектори односно овластени ра-
ботници на Службата на општественото книговод-
ство. Овие дејствија се вршат според прописите што 
важат за истражните дејствија што ги презема су-
дот Записниците за преземените дејствија се до-
ставуваат до јавниот обвинител со образложение за 
потребата за нивното преземање. 

Член 76 
Ја.вниот обвинител ќе ја отфрли пријавата ако од 

самата пријава произлегува дека пријавеното дело 
не е стопански престап, дека настапила застареност 
на гонењето или дека постојат други законски при-
чини што го исклучуваат гонењето. 

Јавниот обвинител може да ја отфрли пријавата 
и ако најде дека, поради посебните околности под 
кои е сторен стопанскиот престап или кои наста-
пиле по неговото извршување, е во прашање сто-
пански престап од особено лесна природа. 

За отфрлањето на пријавата јавниот обвинител 
ќе ги извести подносителите на пријавата. 

А К О ПОВИСОКИОТ јавен обвинител смета дека не-
мало основ за отфрлање на пријавата, може сам да 
поведе постапка за стопански престап, во рок од три 
месеци од денот па отфрлањето на пријавата. 

Член 77 
Ако јавниот обвинител смета дека пријавата не 

дава достаточно основ за да може да реши дали ќе 
поведе постапка за стопански престап, или ако јав-
ниот обвинител само узнал дека е извршен стопан-
ски престап, може да бара од надлежниот орган на 
инспекцијата да собере потребни известувања и да 
преземе други мерки заради откривање на сторите-
лот на стопанскиот престап и обезбедување докази. 
Јавниот обвинител може секогаш да бара од орга-
ните на инспекцијата да го известат за мерките што 
ги презеле 

Јавниот обвинител може да бара потребни пода-
тоци и известувања од државни органи и работни и 
други организации, а може за таа цел да го повика 
и подносителот на пријавата за стопански престап. 

Јавниот обвинител и другите државни органи и 
организации се должни при собирањето на известу-
вањата односно при давањето на податоците да по-
стапуваат претпазливо, водејќи сметка да не му се 
наштети на угледот на правното лице односно па 
честа и угледот на одговорното лице на кое се од-
несуваат податоците за стопанскиот престап. 

Член 78 
Ако ,јавниот обвинител Fie ја отфрли пријавата, 

поднесува обвинителен предлог до надлежниот сто-
пански суд. 

Пред поднесувањето на обвинителниот предло-г 
јавниот обвинител може да му предложи на надлеж-
ниот стопански суд да преземе определени истражни 
дејствија. Ако судијата на стопанскиот суд опреде-
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лен за преземање на истражни дејствија (во пона-
тамошниот текст: судијата на стопанскиот суд) се 
сложи со овој предлог, ќе преземе истражни деј-
ствија, а потоа сите списи ќе ги достави до Јавниот 
обвинител. Истражните дејствија се спроведуваат 
колку е можно побрзо и покусо. 

Судијата на окружниот стопански суд може да 
побара одделни истражни дејствија да преземе су-
дија на друг окружен стопански суд, ако е тоа 
во интерес за полесно спроведување на постапката. 
Од истите причини судија на виши стопански суд 
може да побара спроведување на истражно дејствие 
од судија на окружен стопански суд, освен оној во 
седиштето на вишиот стопански суд. 

Ако судијата на стопанскиот суд не се сложи 
со предлогот од јавниот обвинител за преземање на 
истражни дејствија, ќе побара за тоа да одлучи со-
ветот на стопанскиот суд. Советот е составен од трој-
ца судии. 

Кога во случаите од ст. 2 и 4 од овој член јав-
ниот обвинител ги прими списите односно известу-
вањата од стопанскиот суд, може ла одлучи да под-
несе обвинителен предлог или ќе донесе решение 
за отфрлање на пријавата за стопански престап. 

Член 79 
Странките, по правило, можат да присуствуваат 

на сите истражни дејствија што ги презема судијата 
на стопанскиот суд односно органот на инспекцијата 
(член 75). 

Јавниот обвинител и бранителот можат да при-
суствуваат на испитувањето на обвинетиот. 

Јавниот обвинител, оштетениот, обвинетиот и 
бранителот можат да присуствуваат на увидот и со-
слушувањето на вештаците. 

На сослушувањето на сведокот можат да при-
суствуваат јавниот обвинител, обвинетиот и брани-
телот, ако е веројатно дека сведокот не ќе дојде на 
главниот претрес, ако судијата најде дека тоа е цо-
лесообразно или ако една од странките бара да при-
суствува на сослушувањето. Оштетениот може да 
присуствува на сослушувањето на сведокот само 
ако е веројатно дека сведокот не ќе дојде на глав-
ниот претрес. 

Судијата на стопанскиот суд што ги презема 
истражните дејствија е должен на погоден начин 
да ги извести јавниот обвинител, оштетениот, обви-
нетиот и бранителот за времето и местото на извр-
шувањето на истражните дејствија на кои тие можат 
да присуствуваат, освен кога постои опасност од од-
лагање. Ако обвинетиот има бранител, судијата, по 
правило, ќе го известува само бранителот. 

АКО лицето на КОЈ е му е упатено известувањето 
за истражното дејствие не е присутно, дејствието 
може да се изврши и во негово отсуство. 

Лицата што присуствуваат на истражните деј-
ствија можат да му предложат на судијата што ги 
презема тие дејствија да им постави определени пра-
шања на обвинетиот, сведокот или вештакот заради 
разјаснување на работите, а по одобрение од суди-
јата можат да поставуваат прашања и непосредно. 
Овие лица можат да бараат во записникот да се вне-
сат и нивните забелешки во поглед извршувањето 
на одделни дејствија, а можат и да предлагаат из-
ведување на одделни докази. 

Член 80 
Ако се сослушува претставник на обвинето прав-

но лице, претходно ќе се утврди неговиот идентитет 
и овластувањето да го претставува правното лице. 

Обвинетото одговорно лице ќе се праша за името 
и презимето, за местото на раѓањето, за годините 
на староста, за школската подготовка, за занима-
њето, за живеалиштето, дали, кога и зошто е осуду-
вано, дали против него се води постапка за НСКОЈ 
друг стопански престап и какви му се имотните и 
семејните прилики. 

Член 81 
Ако заради успешно извршување на одделни ис-

тражни дејствија на судијата му е потребна помош 
од органите на внатрешните работи или од други 

државни органи, тие се должни на негово барање 
да му дадат таква помош. 

Член 82 
Ако тоа го бараат интересите на постапката или 

интересите за чување на тајна, судијата на сто-
панскиот суд при преземањето на истражното деј-
ствие ќе им нареди на лицата што ги сослушува или 
што присуствуваат на истражното дејствие да чу-
ваат како таЈна определени факти или податоци 
што при тоа ги узнале и ќе им укаже на по-
следиците од оддавањето на тајна (член 285 на Кри-
вичниот законик). Оваа наредба ќе се внесе во за-
писникот за истражното дејствие, со потпис на ли-
цето што е предупредено. 

Член 83 
Судијата на стопанскиот суд или органот на ин-

спекцијата што го презема истражното дејствие 
може да казни со парична казна до 300 динари секое 
лице кое за време на вршењето на истражното деј-
ствие и по опомената го нарушува редот. Ако учест-
вото на такво лице не е неопходно, тоа може да 
биде отстрането од местото каде што се врши деј-
ствието. 

Обвинетото одговорно лице не може да биде 
казнето со парична казна. 

Ако јавниот обвинител или негов заменик 
го нарушува редот, судијата за тоа ќе го извести 
надлежниот јавен обвинител. 

За жалбите против решенијата за парични казни 
конечно одлучува советот на надлежниот стопански 
суд. 

Член 84 
Јавниот обвинител, претставникот на правното 

лице и одговорното лице можат со поплака да му 
се обрнат на претседателот на стопанскиот суд во 
случај на развлекување и други неправилности во 
врска со спроведувањето на истражните дејствија. 

Претседателот на стопанскиот суд ќе ги испита 
наводите во поплаката, а ако подносителот на по-
плаката го бара тоа, ќе го извести него за тоа што 
е преземено." 

Член 11 
Чл. 85 до 89 се бришат. 

Член 12 
Во членот 92 ставот 1 се менува и гласи: 
„Кога стопанскиот суд ќе го прими обвинител-

ниот предлог, претседателот на советот односно су-
дијата поединец претходно ќе испита дали судот 
е надлежен, дали е потребно да се спроведат одделни 
истражни дејствија или да се дополнат спроведените 
истражни дејствија и дали постојат услови за от-
фрлање на обвинителниот предлог." 

Член 13 
Во членот 94 ставот 1 се менува и гласи: 
„ А К О при испитувањето на обвинителниот пред-

лог претседателот на советот односно судијата по-
единец најде дека заради разјаснување на работата 
е потребно да се спроведат одделни истражни деј-
ствија, самиот ќе ги спроведе овие дејствија." 

Член 14 
Во членот 95 ставот 1 се менува и гласи: 
„Претседателот на советот односно судијата пое-

динец со решение ќе го отфрли обвинителниот пред-
лог ако најде дека делото што е предмет на обви-
нението не е стопански престап, дека настапила 
застареност на гонењето или дека постојат други 
законски причини што го исклучуваат гонењето, 
а ако се спроведени истражни дејствија — и од 
причина што нема доволно докази за постоење на 
основано сомнение дека обвинетиот го сторил сто-
панскиот престап што е предмет на обвинението." 

Член 15 
Членот 96 се менува и гласи: 
„Претседателот на советот односно судијата пое-

динец со решение ќе ја прекине постапката што се 
води во поглед на одговорното лице: 
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1) ако одговорното лице не им е достижно на 
државните органи; 

2) ако кај одговорното лице настапило привре-
мено душевно заболување или привремено душевно 
растројство. 

Пред да се прекине постапката ќе се соберат сите 
докази за стопанскиот престап до кои може да се 
дојде. 

Кога ќе престанат пречките што го предизви-
кале прекинот ќе продолжи постапката против од-
говорното лице." 

Член 16 
Во членот 97 се додава нов став 1, кој гласи: 
„Судијата што ги спроведувал истражните деј-

ствија не е изземен во истата работа на главниот 
претрес да Ја врши судиската должност." 

Досегашните ст. 1 до 4 стануваат ст. 2 до 5. 

Член 17 
По членот 98 се додава нов член 98а, КОЈ гласи: 
„По одобрение од претседателот на стопанскиот 

суд главниот претрес може да се одржи во место 
надвор од седиштето на стопанскиот суд, ако тоа 
е во интерес за полесно спроведување на доказната 
постапка и ако тоа место се наоѓа на подрачјето 
на стопанскиот суд надлежен за судењето." 

Член 18 
Во членот 105 став 2 бројот: „365" се заменува 

со бројот: „357". 

Член 19 
Во членот 106 став 2 по зборовите: „три месеци" 

зборовите: „од правносилноста на одлуката" се за-
менуваат со зборовите: „од денот кога на странките 
им е доставена одлуката по жалбата односно од 
денот кога станала правосилна одлуката на првосте-
пениот суд за која повисокиот суд не решавал по 
повод на жалбата." 

Член 20 
По членот 109 се додава нов член 109а, кој гласи: 
„За правосилната одлука со која на правното 

лице му е изречена парична казна за стопански 
престап, директорот, управникот односно соодвет-
ниот извршен орган на правното лице е должен на 
погоден начин да ги извести членовите на работ-
ната заедница во рок од осум дена од денот кога 
на правното лице му е доставена ваквата одлука. 

Ако членовите на работната заедница во рокот 
од ставот 1 од овој член не бидат известени, одго-
ворното лице ќе се казни за прекршок со парична 
казна до 500 динари." 

Член 21 
Во членот 112 зборовите: „Ако органот" се за-

менуваат со зборовите: „Ако судот", а зборовите: 
„за правносилноста" се заменуваат со зборовите: „за 
извршноста". 

Член 22 
Членот 114 се менува и гласи: 
„За извршување на паричната казна е надлежен 

стопанскиот суд што ја донесол одлуката во прв 
степен. Овој суд ја извршува и паричната казна што 
во текот на постапката за стопански престап му ја 
изрекол на сведокот, вештакот или на друго лице. 

Ако паричната казна ја изрекол органот на ин-
спекцијата при преземање на истражното дејствие, 
извршувањето се спроведува според одредбите од 
управната постапка." 

Член 23 
Во членот 120 став 2 бројот: „20.000" се заме-

нува со бројот: „500". 

Член 24 
Во членот 123 став 5 броевите: „506" и „507" се 

заменуваат со броевите: „500" и „501", 

Член 25 
Во членот 125 последната реченица се брише. 

Член 26 
Во членот 127 по ставот 2 се додава нов став 

3, ко! гласи: 
„Според одредбите на ст. 1 и 2 од овој член ќе 

се постапи и кога ќе се донесе одлука за одзехмање 
на имотна корист врз основа на членот 46 од овој 
закон." 

Член 27 
Во членот 128 се додаваат нови ст. 3 и 4, кои 

гласат: 
„Правното лице што е неоправдано осудено може 

да бара враќање на одземената имотна корист. 
Во поглед постапката за враќање на одземената 

имотна корист се применуваат одредбите од членот 
123 ст. 2 до 5 на ОВОЈ закон." 

Член 28 
Во членот 129 став 2 бројот: „1,000 000" се заме-

нува со бројот: „20.000", а броЈот: „50.000" — со бро-
јот: „1.000". 

Член 29 
Во членот 130 став 2 6РОЈОТ: „20.000" се заменува 

со броЈот: „500". 
Во ставот 3 бројот: „20.000" се заменува со бро-

јот „500". 

Член 30 
Во членот 67 ст. 3 и 4, членот 68 став 2 и чл. 89 

и 70 зборот: „органот" различно членуван, се заме-
нува со зборовите: „стопанскиот суд" соодветно чле-
нувани. 

Во членот 122 став 1 и во членот 128 став 1 
зборот: „царински" се брише. 

Член 31 
Ако на денот на влегувањето во сила на овој 

закон е во тек спроведување на извид за стопански 
престап од страна на органот на инспекцијата или 
јавниот обвинител, понатамошната постапка ќе про-
должи според одредбите од овој закон, со тоа што им 
се признава важноста на извидните дејствија спро-
ведени според досегашните прописи. 

Член 32 
Овој закон влегува во сила по истекот на шеесет 

дена од денот на објавувањето во „Службен лис! 
на СФРЈ". 

519. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уста-
вот на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕ-
НИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АРХИВОТ НА ЈУГОСЛА-

ВИЈА 

Се прогласува Законот за дополнение на Законот 
за Архивот на Југославија, што го усвои Сојузната 
скупштина, на седницата на Соборот на народите од 
30 септември 1969 година и на седницата на Прос-
ветно-културниот собор од 29 септември 1969 година. 

ПР бр. 830 
1 октомври 1969 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Попови!?, с. р. 
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З А К О Н 

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АРХИВОТ НА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 1 
Во Законот за Архивот на Југославија („Служ-

бен лист на СФРЈ", бр. 48/64) по членот 29 се до-
дава нов член 29а, кој гласи: 

„Се овластува Сојузниот извршен совет да го 
пропише начинот на подготвувањето и заштитата во 
вонредни прилики на архивската граѓа на сојузните 
органи, сојузните организации и организациите што 
вршат јавни овластувања врз основа на сојузен за-
кон, како и на архивската граѓа на сојузните органи 
на општествено-политичките и други организации." 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

520. 

Врз основа на членот 186 став 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, во врска со Уставниот амандман IX точка 5 ст. 
2 и 3, Сојузната скупштина, на предлог од Комисија-
та на Сојузната скупштина за подготвување предло-
зи за измени и дополненија на Деловникот на Сојуз-
ната скупштина, на Заедничката седница на сите 
собори од 30 септември 1969 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОСТАПКАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА УС-

ТАВНИОТ АМАНДМАН IX ТОЧКА 5 

I. Општа одредба 

1. До донесувањето на измените и дополненијата 
на Деловникот на Сојузната скупштина, според по-
стапката утврдена со оваа одлука: 
— ќе се врши претресување на акти од посебен ин-

терес за работните луѓе односно граѓаните што ги 
претставуваат соборите што не учествуваат во 
донесувањето на тие акти; 

— ќе се донесуваат општествениот план на Југосла-
вија и законите и другите акти за неговото извр-
шување, како и сојузниот буџет и сојузната за-
вршна сметка. 

П. Постапка за претресување на акти од посебен ин-
терес за работните луѓе односно граѓаните што ги 
претставуваат соборите што не учествуваат во доне-

сувањето на тие акти 

2. Секој собор може, покрај правото што го има 
според членот 93 од Деловникот на Сојузната скуп-
штина, во текот на претресувањето на закон или 
друг акт во чие донесување, според одредбите на 
Уставот на СФРЈ и Деловникот на Сојузната скуп-
штина за делокругот на соборите, не учествува тој 
(во понатамошниот текст: заинтересираниот собор), 
да им предлага на соборите во чиј делокруг спаѓа 
донесувањето на тие акти (во понатамошниот текст: 
надлежните собори) измена или дополнение на таков 
акт ако со него се регулира прашање од посебен 
интерес за работните луѓе односно граѓаните што ги 
претставува тој (во понатамошниот текст: прашање од 
посебен интерес). 

3 Заради остварување на правата на заинтереси-
раните собори од точката 2 на оваа одлука, претсе-
дателот на Сојузната скупштина ги упатува сите 
предлози за донесување на закони, нацрти и пред-
лози на закови и други акти, истовремено кога и до 
претседателите на надлежните собори — и до прет-
седателите на другите собори на Сојузната скуп-
штина. 

Кон предлозите за донесување на закон, кон 
нацрт или предлог на закон или друг акт, на прет-
седателите на соборите им се доставуваат извештаи, 
мислења, предлози и амандмани од телата на Сојуз-
ната скупштина и нејзините собори, од Сојузниот 
извршен совет и сојузните пратеници, како и дру-
гите материјали што се однесуваат на тие акти 

4. Претседателот на заинтересираниот собор ќе 
внесе во предлог на дневен ред на седница на собо-
рот предлог за донесување на закон, нацрт односно 
предлог на закон или друг акт, ако смета дека со 
него се регулира прашање од посебен интерес. 

Претседателот на заинтересираниот собор ќе вне-
се во предлог на дневен ред на седница на соборот 
акт од ставот 1 на оваа точка и кога тоа ќе го пред-
ложи одбор на соборот или еден член на соборот чиј 
предлог ќе го поддржат десет членови на тој собор. 
Во итни случаи одбор на соборот односно член на 
соборот чиј предлог ќе го поддржат десет членови на 
на тој собор, можат на седница на соборот да пред-
ложат таков акт да се стави на дневниот ред на сед-
ницата на соборот. 

Претседателот на заинтересираниот собор ќе вне-
се во предлог на дневен ред таков акт и кога тоа ќе 
го предложи Претседателството на Скупштината. 

5. Ако заинтересираниот собор заклучи дека пра-
шањето што е ставено на дневен ред на седницата 
на соборот е од посебен интерес, ќе пристапи кон 
претрес на тоа прашање. 

По завршениот претрес заинтересираниот собор 
може да им предложи на надлежните собори изме-
на или дополнение на предлог за донесување закон, 
на нацрт односно предлог на закон или друг акт. 

Во предлогот на заинтересираниот собор мораат 
да бидат изнесени причините поради кои се пред-
лага измената или дополнението на соодветниот акт. 

Заинтересираниот собор може да определи и 
свој претставник кој на седниците на надлежните 
собори усно ќе го образложи предлогот на заин-
тересираниот собор. 

6. Надлежниот собор е должен предлогот на за-
интересираниот собор за измени или дополненија на 
предлог за донесување закон или на нацрт на зчкон 
или друг акт да го разгледа и по него да заземе став. 

Ако надлежниот собор смета дека предлогот на 
заинтересираниот собор не треба да се усвои, ќе го 
извести заинтересираниот собор за својот став и за 
причините поради кои тој предлог не го усвоил и ќе 
одлучи за предлогот за донесување на закон односно 
за нацрт на закон или друг акт. 

7. Ако заинтересираниот собор одлучи на над-
лежните собори да им поднесе предлог за измена или 
дополнение на предлог на закон или друг акт, тој 
ќе определи определен број членови на соборот за 
заедничка комисија што се формира ако некој од 
надлежните собори не го усвои предлогот на заин-
тересираниот собор. 

Надлежниот собор е должен предлогот на заин-
тересираниот собор за измена или дополнение на 
предлог на закон или друг акт да го разгледа и по 
него да заземе став. 

Надлежниот собор на истата седница на која се 
разгледува предлогот на заинтересираниот собор ќе 
определи онолкав број членови на соборот колкав 
определел и заинтересираниот собор за заедничка 
комисија заради евентуално усогласување на ставо-
вите. 

Ако надлежниот собор не го усвои предлогот на 
заинтересираниот собор, ТОЈ ќе го извести заинте-
ресираниот собор за СВОЈОТ став и за причините по-
ради кои не го усвоил тој предлог. 

8. Заедничката комисија за усогласување на ста-
вовите се формира од определен број членови на за-
интересираниот собор и обата надлежни собори, 
кога обата или само еден од надлежните собори не го 
усвојат предлогот на заинтересираниот собор за из-
мена или дополнение на предлог на закон или друг 
акт. 

Заедничката комисија им поднесува на заинте-
ресираниот собор и на надлежните собори СВОЈ И З -
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вештај со предлог за решение на спорното пра-
шаше. 

9. Пред претресување во надлежните собори за-
интересираниот собор ги разгледува причините по-
ради кои надлежните собори не го усвоиле неговиот 
предлог, како и извештајот на заедничката комисија, 
и ги известува надлежните собори за својот став. 

10. Надлежните собори го разгледуваат ставот 
на заинтересираниот собор и извештајот на заед-
ничката комисија и откако по нив ќе заземат ставо-
ви донесуваат конечна одлука за спорното прашање. 

11. Надлежните собори и заинтересираниот со-
бор можат спогодбено да одлучат спорното прашање 
да го разгледуваат на заедничка седница. 

12. Роковите за извршување на одделни дејстви-
ја во оваа постапка ги определуваат надлежните со-
бори, водејќи сметка тие да му овозможуваат на за-
интересираниот собор да ги оствари своите права 
утврдени со оваа одлука. 
III. Постапка за донесување на општествениот план 
на Југославија, на сојузниот буџет и на сојузната 

завршна сметка 
13. Во разгледувањето на општествениот план на 

Југославија, на законите и на другите акти за не-
говото извршување како и на сојузниот буџет и со-
јузната завршна сметка, учествуваат сите собори на 
Сојузната скупштина. 

Во поглед на општествениот план на Југославија 
и законите и другите акти за неговото извршување 
Просветно-културниот собор, Социјално-здравстве-
ниот собор и Општествено-политичкиот собор се за-
интересирани собори со определени права во одлу-
чувањето (во понатамошниот текст: заинтересирани-
те собори), а во поглед на сојузниот буџет и сојуз-
ната завршна сметка соборите на работните заедници 
се заинтересирани собори со определени права во од-
лучувањето (во понатамошниот текст: заинтереси-
раните собори). 

Сите нацрти и предлози на актите од ставот 1 
на оваа точка, заедно со материјалите што се одне-
суваат на нив, им се упатуваат на претседателите на 
сите собори на Сојузната скупштина кои им ги до-
ставуваат на сите членови на соодветниот собор. 

14. Во постапката за донесување на општестве-
ниот план на Југославија и сојузниот буџет Сојуз-
ната скупштина ги разгледува елементите за утвр-
дување на насоките за изработка на нацрт на планот 
односно нацрт на буџетот (во понатамошниот текст: 
проекции) и ги утврдува насоките за изработка на 
нацрт на планот односно нацрт на буџетот, во втора 
фаза го разгледува нацртот на планот односно на-
цртот на буџетот и одлучува за неговото усвојува-
ње, а во третата фаза го разгледува предлогот на 
планот односно предлогот на буџетот и го донесува 
планот односно буџетот. 

15. Сојузниот извршен совет и поднесува на Со-
јузната скупштина проекции на општествениот план 
на Југославија и на сојузниот буџет. 

Пред претресувањето во надлежните собори, 
проекциите на општествениот план на Југославија 
и на сојузниот буџет ги разгледуваат заинтересира-
ните собори. 

Заинтересираните собори можат на надлежните 
собори да им поднесат предлози во поглед на утвр-
дувањето на насоките. Предлогот на заинтересира-
ниот собор мора да биде образложен. 

Надлежните собори ги разгледуваат проекциите 
и предлозите на заинтересираните собори, заземаат 
по нив став и ги утврдуваат насоките за изработка 
на нацрт на општествениот план на Југославија од-
носно нацрт на сојузниот буџет. 

Ако надлежните собори не го усвојат предлогот 
на заинтересираниот собор, ќе го известат за тоа 
заинтересираниот собор и ќе го изнесат причините 
поради кои не го усвоиле тој предлог. 

18. Во согласност со насоките што ги утврдиле 
надлежните собори, Сојузниот извршен совет го ут-
врдува нацртот на општествениот план на Југосла-
вија односно нацртот на сојузниот буџет и тие на-
црти и ги поднесува на Сојузната скупштина. 

При утврдувањето на насоките за изработка на 
општествениот план на Југославија односно на со-
јузниот буџет, надлежните собори можат да одлучат 
Сојузниот извршен совет да може да пристапи кон 
утврдување на предлогот на општествениот план на 
Југославија односно на сојузниот буџет и наместо 
нацрт да поднесе предлог на тие акти. 

17. Разгледувањето и усвојувањето на нацртот на 
општествениот план на Југославија и на сојузниот 
буџет се врши според одредбите по кои се разгледу-
ваат проекциите на планот односно буџетот и се 
утврдуваат насоките (точка 15). 

18. Во согласност со усвоениот нацрт на опште-
ствениот план на Југославија односно на сојузниот 
буџет, или — ако надлежните собори така одлучат — 
врз основа на утврдените насоки, Сојузниот извршен 
совет го утврдува предлогот на општествениот план 
на Југославија, односно на сојузниот буџет и и го 
доставува на Сојузната скупштина. 

19. Ако предлогот на заинтересираниот собор за 
измена или дополнение на предлогот на општестве-
ниот план на Југославија се однесува на утврдување 
на основните пропорции на распределбата на оп-
штествениот производ или на утврдување на основ-
ните односи помеѓу одделни гранки и области, раз-
гледувањето на таквиот предлог на заинтересираниот 
собор и одлучувањето по него ќе се врши по постап-
ката утврдена со одредбите на оваа одлука за прет-
ресување предлог на закон или друг акт со кој се 
регулира прашање од посебен интерес за работните 
луѓе односно граѓаните што ги претставува заинте-
ресираниот собор (точ. 7 до 11). 

Ако предлогот на заинтересираниот собор за из-
мена или дополнение на предлогот на општестве-
ниот план на Југославија се однесува на определу-
вањето на материјалната основа и политиката на 
развојот во областа од делокругот на заинтересира-
ниот собор, а во рамките на основните пропорции на 
распределбата на општествениот производ односно 
во рамките на основните односи помеѓу одделни 
гранки и области, — надлежните собори, ако не го 
усвојат таквиот предлог на заинтересираниот собор, 
не можат да го донесат општествениот план на Ју-
гославија додека во поглед на тој предлог не се 
спроведе постапка за усогласување. 

Во постапката за усогласување надлежните 
собори и заинтересираниот собор формираат од ед-
наков број членови на тие собори заедничка коми-
сија на која и се доверува составување предлог за 
решение на спорот. 

Во случај во заедничката комисија да не се по-
стигне согласност или еден од соборите да не го ус-
вои решението што го предложила комисијата, пред-
логот на заинтересираниот собор се изнесува на за-
едничка седница на надлежните собори и заинтере-
сираниот собор. 

Ако ниту на заедничката седница на надлежните 
собори и заинтересираниот собор не се постигне сог-
ласност, надлежните собори одлучуваат за спорното 
прашање со мнозинство на гласовите од сите чле-
нови на соборот. 

20. Ако предлогот на заинтересираниот собор за 
измена или дополнение на предлогот на сојузниот 
буџет се однесува на утврдувањето на општата (гло-
бална) распределба на вкупниот износ на предви-
дените приходи и нивниот распоред на одделни об-
ласти на општествениот живот, разгледувањето на 
таквиот предлог на заинтересираниот собор и одлу-
чувањето по него ќе се врши по постапката утврдена 
со одредбите на оваа одлука за претресување на 
предлог на закон или друг акт со кој се регулира 
прашање од посебен интерес за работните луѓе од-
носно граѓаните што ги претставува заинтересира-
ниот собор (точ. 7 до 11). 

Ако предлогот на заинтересираниот собор за из-
мена или дополнение на предлогот на сојузниот бу-
џет се однесува на утврдувањето на распределбата 
на буџетските средства во областа од делокругот на 
заинтересираниот собор, а во рамките на општата 
(глобална) распределба на вкупниот износ на пред-
видените приходи, — надлежните собори, ако не го 
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усвојат предлогот на заинтересираниот собор, не мо-
жат да го донесат сојузниот буџет додека во поглед 
на тој предлог не се спроведе постапка за усогла-
сување. 

Во постапката за усогласување надлежните со-
бори и заинтересираниот собор формираат од ед-
наков број членови на тие собори заедничка коми-
сија на која и се доверува составување предлог 
за решение на спорот. 

Во случај во заедничката комисија да не се по-
стигне согласност или еден од соборите да не го ус-
вои решението што го предложила комисијата, поед-
логот на заинтересираниот собор се изнесува на за-
едничка седница на надлежните собори и заинтере-
сираниот собор. 

Ако ниту на заедничката седница на надлеж-
ните собори и заинтересираниот собор не се постиг-
не согласност, надлежните собори одлучуваат за 
спорното прашање со мнозинство гласови на сите 
членови на соборот 

21. Одредбите на оваа одлука за постапката за 
донесување на општествениот план на Југославија 
согласно се применуваат при донесувањето на за-
коните и другите акти за неговото извршување, а 
одредбите на оваа одлука за постапката за донесу-
вање на СОЈУЗНИОТ буџет — при донесувањето на 
сојузната завршна сметка. 

IV. Преодни и завршни одредби 

22 Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престануваат да важат одредбите на Делов-
никот на Сотузната скупштина што се во спротив-
ност со одредбите на оваа одлука. 

23 Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето на Заедничката седница на сите собори 
на Сојузната скупштина. 

Сојузна скупштина 

АС бр. 76 
1 октомври 1969 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с р. 

521. 

Врз основа на членот 186 став 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, во врска со Уставниот амандман IX точка 5 став 
3, Сојузната скупштина, на предлог од Заедничката 
комисија на сите собори на Сојузната скупштина 
за измени и дополненија на Деловникот на Сојуз-
ната скупштина, на Заедничката седница на сите 
собори од 17 маЈ 1969 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР, ИМЕНУВАЊЕ И РАЗ-
РЕШУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛИТЕ И ЧЛЕНОВИ-
ТЕ НА КОЛЕГИЈАЛНИТЕ ОРГАНИ И СОЈУЗНИТЕ 
ФУНКЦИОНЕРИ ОД НАДЛЕЖНОСТА НА СОЈУЗ-

НАТА СКУПШТИНА 

1 До донесувањето на измените и дополненијата 
па Деловникот на Сојузната скупштина, избор од-
носно именување и разрешување на претседателите 
и членовите на колегијалните органи и сојузните 
функционери, што ги избира односно именува Со-
јузната скупштина, ќе се врши по постапката утвр-
дена со одредбите на оваа одлука. 

2 Соборот на народите и Општествено-политич-
киот собор ги избираат односно именуваат и разре-
шуваат претседателите и членовите на колегијал-
ните органи и сојузните функционери, што ги избира 
односно именува Сојузната скупштина, освен функ-
ционерите за кои со Уставот или Деловникот на Со-
јузната скупштина е определено да ги избираат сите 
или одделни собори, согласно одредбите на оваа 
одлука. 

Соборите на работните заедници, согласно од-
редбите на оваа одлука, учествуваат во постапката 
за претресување предлози за избор односно имену-
вање и разрешување на претседателот и членовите 
на колегијалните органи и функционерите, што ги 
избира односно именува Сојузната скупштина, а во 
таа постапка ги имаат правата на одлучување опре-
делени со оваа одлука. 

3 Предлогот за избор на претседателот и члено-
вите на СОЈУЗНИОТ извршен совет што го поднесува 
пратеник што Претседателот на Републиката го 
предложил за претседател на ТОЈ собор, се упатува, 
истовремено кога и до Соборот на народите и Опште-
ствено-политичкиот собор, и до соборите на работ-
ните заедници заедно со мислењето на Комисијата 
на Сојузната скупштина за избор и именувања. 

Пред претресувањето во Соборот на народите и 
во Општествено-политичкиот собор предлогот за из-
бор на претседателот и на членовите на СОЈУЗНИОТ 
извршен совет го претресуваат на своите седници 
соборите на работните заедници и за своето мислење 
за тие предлози ги известуваат Соборот на народите 
и Општествено-политичкиот собор. 

Соборот на народите и Општествено-политичкиот 
собор, пред донесувањето на одлуката за избор на 
претседателот и членовите на Сојузниот извршен 
совет, се должни да го разгледаат мислењето на 
соборите на работните заедници за предлозите од 
ставот 2 на оваа точка и да заземат став за нив. 

Одредбите на ст 1 до 3 од оваа точка согласно 
се применуваат и на постапката за претресување на 
предлогот за разрешување на претседателот и на си-
те односно одделни членови на СОЈУЗНИОТ извршен 
совет, како и на постапката за претресување и од-
лучување за колективна оставка ма Советот и за 
оставка на претседателот или одделни членови на 
Советот 

4 Предлозите за избор односно именување на 
претседателот и членовите на другите колегијални 
органи, освен на Сојузниот извршен совет, како и 
предлозите за именуваЕБе на сојузните функционери 
што ги избира односно именува Сојузната скупшти-
на, Комисијата на Скупштината за избор и именува-
ња ги упатува, истовремено кога и до Соборот на 
народите и Општествено-политичкиот собор, и до 
соборите на работните заедници. 

Ако Комисијата за избор и именувања подне-
сува свој предлог, по прибавено мислење од Сојуз-
ниот извршен совет, до членовите на сите собори, 
се доставува и мислењето на Сојузниот извршен 
совет. 

Пред претресувањето на предлозите од ставот 1 
на оваа точка во Соборот на народите и во Опште-
ствено-политичкиот собор, овие предлози ги претре-
суваат на своите седници соборите на работните за-
едници и за своето мислење за тие предлози ги из-
вестуваат Соборот на народите и Општествено" по-
литичкиот собор, како и Комисијата за избор и име-
нувања. 

" Ако некој од соборите на работните заедници се 
изјасни против предлогот за именување на опре-
делено лице за претседател односно член на коле-
гијален орган или за сојузен функционер, или инаку 
не се согласи со предлогот за именување за опре-
делена функција од ставот 1 на оваа точка, Коми-
сијата за избор и именувања е должна да го разгледа 
мислењето на соборите на работните заедници, па 
ако и покрај таквото мислење на соборите на работ-
ните заедници остане при својот предлог, ќе им го 
достави на Соборот на народите и на Општествено-
-политичкиот собор својот образложен став во врска 
со мислењето на соборите на работните заедници. 

5. Соборот на народите и Општествено-политич-
киот собор, пред одлучувањето за предлогот за избор 
односно именување па претседателот и членовите на 
колегијалните органи и за предлогот за именување 
на сојузните функционери од точката 4 став 1 на 
оваа одлука, се должни да ги разгледаат и да за-
земат став за мислењата на соборите на работните 
заедници за тие предлози. 
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Ако предлогот се однесува на избор односно и-
менување на претседател или член на колегијален 
орган или именуваше на сојузен функционер од 
точката 4 став 1 на оваа одлука, кој врши ф у н к ц и ј а 
односно раководи со работата на сојузен орган па 
управата, сојузен совет односно сојузна организација 
во областа која спаѓа во делокругот на одделен собор 
на работните заедници - Соборот на народите и 
Општествено-политичкиот собор не можат да избе-
рат за таква функција лице со чиј избор односно 
именување не се согласил соодветниот собор на ра-
ботните заедници 

6. Одредбите на точката 4 ст. 1, 3 и 4 на оваа 
одлука согласно се применуваат и на постапката за 
претресување на предлогот за разрешување на прет-
седателот и на сите или одделни членови на коле-
гијалните органи и на предлогот за разрешување на 
одделни сојузни функционери. 

Ако е предлогот за разрешување на претседа-
телот и на сите или одделни членови на колегијал-
ните органи или на одделни сојузни функционери 
поднесен од некој од соборите на работните заедни-
ци, од Сојузниот извршен совет или од определи 
број СОЈУЗНИ пратеници, Комисијата за избор и име-
нувања ги разгледува и тие предлози и им доставува 
на Соборот на народите и на Општествено-поАНТИЧ-
КИОТ собор свое образложено мислење во врска со 
тие предлози. 

Соборот на народите и Општествено-полптич-
киот собор пред одлучувањето за предлогот за раз-
решување на претседателот и на сите или одделни 
членови на колегијалните органи или за предлогот 
за разрешување на одделни СОЈУЗНИ функционери 
од точката 4 став 1 на оваа одлука, должни се да го 
разгледаат и да заземат став за мислењето на со-
борите на работните заедници. 

Ако предлогот за разрешување се однесува на 
претседателот или на сите или одделни членови на 
колегијалниот орган односно на разрешување од-
делни сојузни функционери од точката 5 стаз 2 на 
оваа одлука, Соборот на народите и Општествено^ 
-политичкиот собор можат да ги разрешат само ако 
со предлогот е согласен и соборот на работните за-
едници што учествувал во одлучувањето во нивниот 
избор односно именување. 

7. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето на Заедничката седница на сите собори 
на Сојузната скупштина. 

Сојузна скупштина 
АС бр. 43 

18 мај 1969 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с. р. 

522. 

Врз основа на Уставните амандмани II точка 2 
став 1 и IX точка 1 став 3 алинеја 4, во врска со чле-
нот 74 став 2 од Законот за сојузните органи на уп-
равата, сојузните совети и сојузните организации, 
Сојузната скупштина, на предлог од Комисијата на 
Сојузната скупштина за избор и именувања, а по 
прибавеното мислење од Сојузниот извршен совет, 
на седницата на Соборот на народите од 30 септем-
ври 1969 година и на седницата на Општествено-по-
литичкиот собор од 30 септември 1969 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА СОЈУЗНИОТ СОВЕТ ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИ-

ЈАЛНА ПОЛИТИКА 

1. Се разрешуваат од должноста досегашните 
членови на Сојузниот совет за здравство и социјал-
на политика: д-р Зора Благоевиќ, Димитар Гераси-
мовски, Миша Лековиќ, Нада Мајцен, Милица Пај-
ковиќ и Васо Радиќ. 

2. За членови на Сојузниот совет за здравство и 
социјална политика се именуваат. 

— д-р Мустафа Ајанавиќ, републички секретар 
за здравство и социјална политика на СР Босна и 
Херцеговина; 

— Ванчо Цветковски, претседател на Одборот за 
социјално-здравствени прашања на Републичкиот 
собор на Собранието на СР Македонија; 

— д-р Љупчо Гроздев, член на Извршниот совет 
на Собранието на СР Македонија; 

— д-р Ѓорге Јаковљевиќ, републички секретар 
за здравје и социјална политика на СР Србија: 

— Фазли Кајтази, покраински секретар за 
здравје и социјална политика на САП Косово; 

— Бранислав Кртиниќ, член на Претседателство-
то на Сојузот на младината на Југославија; 

— д-р Соња Мејак, член на Централниот одбор 
на Синдикатот на работниците од општествените деј-
ности на Југославиј,а; 

— Мирко Милатовиќ, раководител на Групата 
за боречки прашања во Републичкиот секретаријат 
за труд, здравство и социјална заштита на СР Црна 
Гора; 

— д-р Јован Петричиќ, член на Претседателство-
то на Сојузот на фармацеутските друштва на Југо-
славија и професор на Фармацеутскиот факултет во 
Загреб, 

— Невенка Петриќ, член на Претседателството 
на Конференцијата за општествена активност на 
жените на Југославија; 

— Драго Стоковиќ, член на Извршниот совет на 
Собранието на СР Црна Гора, 

— Василије Тодоровиќ, советник во Републич-
киот одбор на Сојузот на борците од Народноосло-
бодителната војна на СР Босна и Херцеговина; и 

— Јанез Земљарич, директор на Клиничките 
болници во Љубљана. 

Сојузна скупштина 

АС бр. 85 
1 октомври 1969 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот Претседател 

собор, на Соборот на народите, 
Радомир Каматина, с. р. Мика Шпиљак, с. р. 

523. 

Врз основа на членот 175 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија и 
Уставниот амандман IX точка 1 став 2, Сојузната 
скупштина, на седницата на Соборот на народите од 
30 септември 1969 година и на седницата на Прос-
ветно-културниот собор од 29 септември 1969 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ НА 
ОСНОВАЧ СПРЕМА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ ЗАВОД 
ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА ВО БЕЛГРАД ВРЗ СО-

БРАНИЕТО НА ГРАД БЕЛГРАД 

1. Правата и обврските на основач спрема Ју-
гословенскиот завод за физичка култура, основан 
со Уредбата за Сојузниот завод за физичка култу-
ра („Службен лист на ФНРЈ", бр. 11/56), со седиште 
ЕО Белград, се пренесуваат спогодбено врз Собра-
нието на град Белград. 

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престануваат и другите обврски на федерацијата 
спрема Југословенскиот завод за физичка култура 
во Белград. 
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2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Сојузна скупштина 
АС бр. 52 

1 октомври 1969 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с р. 

Претседател Претседател 
на Просветно-културниот на Соборот на народите, 

собор, 
д-р Авгуштин Лах, с. р. Мика Шпиљак, с р 

524. 
Врз основа на членот 175 од Уставот на Соци-

јалистичка Федеративна Република Југославија и 
Уставниот амандман IX точка 1 став 2, Сојузната 
скупштина, на седницата на Соборот на народите од 
30 септември 1969 година и па седницата на Прос-
ветно-културннот собор од 29 септември 1969 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ НА 
ОСНОВАЧ СПРЕМА МУЗЕЈОТ „НИКОЛА ТЕСЛА" 
ВО БЕЛГРАД ВРЗ СОБРАНИЕТО НА ГРАД БЕЛ-

ГРАД 

1. Правата и обврските па основач спрема Му-
зејот „Никола Тесла", основан со Решението за ос-
новање Музеј „Никола Тесла" („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 59/52), со седиште во Белград се прене-
суваат спогодбено од федерацијата врз Собранието 
на град Белград. 

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престануваат и другите обврски на федерацијата 
спрема Музе,јот „Никола Тесла" во Белград 

2. Средствата предвидени во СОЈУЗНИОТ буџет за 
1969 година за работата на Музејот „Никола Тесла" 
во Белград се пренесуваат врз ТОЈ Музеј како сред-
ства за вршење на неговата редовна дејност. 

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

Сојузна скупштина 
АС бр 54 

1 октомври 1969 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с. р. 

Претседател Претседател 
на Просветно-културниот на Соборот на народите, 

собор, 
д-р Авгуштин Лах, с. р. Мика Шпиљак, с. р. 

525. 
Брз основа на членот 174 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија и Ус-
тавниот амандман IX точка 1 став 2, Сојузната скуп-
штина, на седницата на Соборот на народите од 30 
септември 1969 година и на седницата на Стопан-
скиот собор од 29 септември 1969 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗРАБОТ-
КАТА И ОБЕЛЕЖЈАТА НА ЈУБИЛАРНИТЕ ЗЛАТ-

НИЦИ И СРЕБРЕНИЦИ 

1. Во Одлуката за изработката и обележјата па 
јубиларните златници и сребреници („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 50/68) во точката 6 по ставот 1 се до-
даваат пет нови ставови, кои гласат: 

„Приходот на федерацијата од ставот 1 на оваа 
точка се уплатува на посебна сметка кај Службата 

па општественото книговодство, а се користи исклу-
чително за финансирање на определени социјално-
-хумани акции што ги спроведуваат односно органи-
зираат социјално-хуманите организации и опште-
ствено-политичките заедници 

За доделувањето на средствата на социЈално-
- х у м а н т е организации и општествено-политичките 
заедници за целите од ставот 2 на оваа точка одлу-
чува Сојузниот совет за здравство и социјална по-
литика. 

Сојузниот совет за здравство и социјална поли-
тика ги определува и ги објавува начинот и роко-
вите во кои се поднесуваат барањата за доделување 
па средствата од ставот 2 на оваа точка. 

Корисниците на средствата се должни на С О Ј У З -
НИОТ совет за здравство и социјална политика на не-
гово барање да му поднесат податоци за користењето 
па доделените средства. Ако корисниците доделените 
средства ги користат ненаменски, Сојузниот совет 
за здравство и социјална политика ќе го запре по-
натамошното доделување на средствата на таквите 
корисници и од нив ќе бара да ги вратат ненамен-
ски искористените средства. 

Договорот за намената и за условите за корис-
тење на средствата го склучува од името на феде-
рацијата претседателот на Сојузниот совет за здрав-
ство и социјална политика." 

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

Сојузна скупштина 
АС бр 67 

1 октомври 1969 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с. р. 

Претседател Претседател 
на Стопанскиот собор, на Соборот на народите, 

д-р Васил Гривчев, с. р. Мика Шпиљак, с. р. 

526. 

Врз основа на членот 18 точка 21 став 2 од За-
конот за Царинската тарифа („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 
17/69 и 27/69), СОЈУЗНИОТ извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИМЕНА НА 
ОСЛОБОДУВАЊЕТО ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА ЗА 
СТОКИ ШТО СЕ УВЕЗУВААТ ПОРАДИ ОТСТРА-
НУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД ЗЕМЈОТРЕСОТ 
ШТО ГО СНАЈДЕ ЈУЖНИОТ ДЕЛ НА ТЕРИТОРИ-
ЈАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦР-

НА ГОРА 

1 Во Одлуката за примена на ослободувањето од 
плаќање царина за стоки што се увезуваат поради 
отстранување на последиците од зе.мјотресот што го 
снз1де јужниот дел на територијата на Социјалис-
тичка Република Црна Гора („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 47 68) во точката 1 стаз 2 зборовите' „до 
3 ноември 1969 година" се заменуваат со зборовите: 
„до 30 јули 1970 година". 

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

Р п бр 137 
2 октомври 1969 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, с. р. 
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527. 

Врз основа на членот 37 од Законот за прометот 
на стоки и услуги со странство („Службен лист на 
ФНРЈ ' , бр 27/62 и „Службен лист на СФРЈ' , бр 
14/65, 28/66 и 51/67), СОЈУЗНИОТ извршен совет дЈ-
песуѕл 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА 
ЗА ОБВРСКАТА ЗА ПРИБАВУВАЊЕ СОГЛАС-

НОСТ ЗА УВОЗ НА ОДДЕЛНИ СТОКИ 

1. Одлуката на Сојузниот извршен совет за об-
врската за прибавување согласност за увоз на од-
делни стоки, Р. п. бр. 76 („Службен листана СФРЈ ' , 
бр. 25/68) престанува да важи. 

2 Оваа одлука влегува во сила по истекот на 
30 дена од денот на објавувањето во ,,Службен лист 
на СФРЈ" 

Р п бр 158 
2 октомоври 1969 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, с р 

528. 

Врз основа па точката 20 од Одлуката за утвр-
дување и распределба па глобалната девизна кво-
та за плаќање на увозот на суровини и други ре-
продукциони материјали за 1970 година („Службен 
лист на СФРЈ , бр 41 '69), сојузниот секретар зд над-
ворешна трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ДОСТАВУ-
ВАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ И ДОКУМЕНТАЦИ-
ЈАТА ПОТРЕБНИ ЗА УТВРДУВАЊЕТО И РАС-
ПРЕДЕЛБАТА НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВО-
ТА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗОТ НА СУРОВИНИ 
И ДРУГИ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА 

1970 ГОДИНА 

1 Заради утврдување и распределбата на гло-
балната девизна квота за плаќање на увозот на 
суровини и други репродукциони материјали за 
1970 година, работните организации ја доставуваат, 
во смисла на тон. 2, 3, 4 и 11 од Одлуката за утвр-
дување и распределба на глобалната девизна квота 
за плаќање на увозот на суровини и други репро-
дукциони материјали за 1970 година (во поната-
мошниот текст' Одлуката), следната документа-
ција: 

1) препис на решението за утврдениот износ на 
глобалната девизна квота за 1969 година кое, во сми-
сла на точката 1 од Одлуката, служи како основ за 
утврдување па вкупниот износ и видот на девизите 
за плаќање на увозот на суровини и други репро-
дукциони материјали за 1970 ходипа врз основа на 
глобалната девизна квота, заварен од овластените 
лица на работната организација; 

2) заверен пополнет образец ГДК-70-1, Koje е 
отпечатен кон оваа наредба и е нејзин составен 
дел, со податоци 

а) за приливот на девизите што се од значење 
за одржувањето на ликвидноста во меѓународните 
плаќања остварени со извоз на сопствени произ-
води во 1867 и 1968 година, како и во периодите 
од 1 октомври до 31 декември 1958 година и од 1 
јануари до 30 септември 1969 година; 

б) за остварената фактурирана реализација во 
1967 и 1968 година, како и во периодите од 1 ок-
томври до 31 декември 1968 година и од 1 јануари 
до 30 септември 1969 година; 

в) за состојбата на залихите на готови произ-
води на 31 декември 1967 година, 31 декември 1968 
година и 30 -септември 1969 година; 

г) за вкупниот износ на девизите искористени 
за плаќање на увозот на суровини и други репро-
дукциони материјали во 3967 и 1968 година и во 
периодот од 1 јануари до 30 септември 1969 година. 

Податоците под а) од одредбата под 2 на ставот 
1 од оваа точка ги искажуваат работните организа-
ции врз основа на својата документација, а ги за-
веруваат овластените банки преку кои работните 
организации го вршат своето девизно работење. 

Податоците под б) и в) од одредбата под 2 на 
ставот 1 од озаа точка работните организции ги 
искажуваат и заверуваат врз основа на податоците 
од завршните сметки за 1967 и 1968 година, односно 
од периодичната пресметка за периодот од 1 ја-
нуари до 30 септември 1969 година 

Работните организации се должни заверените 
податоци од оваа Т О Ч К Ј да и ги достават до 5 но-
ември 3 969 година на Сојузната стопанска комора 
во два примерока 

Работните организации од областа на занаетчи-
ството не доставуваат податоци од оваа точка 

2 Заради утврдување на износот на девизите 
со смисла на точката 12 од Одлуката, работните 
организации поднесуваат коп барањето и заверен 
преглед на износите и видовите на девизите иско-
ристени за плаќање па увозот на суровини и други 
репродукциони материјали што во 1969 година не 
се увезузале врз основа на глобалната девизна квота 
а коп во 1970 година се увезуваат по тој основ — 
на образецот ГДК-70/2, КОЈ е отпечатен кон оваа 
наредба и е нејзин составен дел 

Заради утврдување на износите на девизите во 
смисла на точката 13 од Одлуката, работните ор-
ганизации поднесуваат кон барањето и преглед на 
износите и видовите на девизите искористени за 
плаќање на увозот на суровини и други репродук-
циони материјали што во 1969 година се увезувале 
врз основа на глобалната девизна квота а кои во 
1970 година не се увезуваат по ТОЈ основ — на об-
разецот ГДК-70/3, КОЈ е отпечатен кон оваа наредба 
и е нејзин составен дел. 

Податоците од обрасците ГДК-70/2 и ГДК-70/3 
за износите и видовите на девизите искористени 
за плаќање на увозот на суровини и други репро-
дукциони материјали ги заверуваат овластените 
банки преку кои работните организации го вршат 
своето девизно работење или Народната банка на 
Југославија, врз основа на својата евиденција и 
документација. 

3 Работните организации од точката 16 на Од-
луката ги доставуваат, во смисла на точката 17 од 
Одлуката, кон барањето за утврдување на глобал-
ната девизна квота, следните податоци 

1) за видот на производите и за обемот на про-
изводството за 1969 и 1970 година, што се искажу-
ваат по тековните домашни цени; 

2) за износот и видот на девизите за плаќање 
на увозот на суровини и други репродукциони ма-
теријали што се потребни за производството во 
1970 година, групирани по формите на увозот, а 
според Номенклатурата на статистиката на надво-
решната трговија, 

3) за суровините и другите репродукциони ма-
теријали од домашно производство, што се потреб-
ни за производството во 1970 година, по видовите 
и домашните тековни цени; 

4) за извозот на сопствените производи што 
имаат намера да го остварат во 1970 година, според 
количината на стоките, вредноста и видовите де-
визи. 
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Работните организации што со нови капаците-
ти ќе го наголемат производството најмалку за 50Vo 
во 1970 година во однос на 1969 година, покрај по-
датоците од ставот 1 на оваа точка, доставуваат и 
потврда од Службата на општественото книговод-
ство за остварениот вкупен приход според завршна-
та сметка за 1969 година. 

4. Народната банка на Југославија, во смисла 
на точката 21 од Одлуката, дава, по потреба, тех-
нички упатства за извршување на оваа наредба. 

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

П. бр, 9009 
3 октомври 1969 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за надворешна трговија, 

Мухамед Хаџиќ, с. р. 

Образец ГДК-70/1 

П Р Е Г Л Е Д 
НА ПОДАТОЦИТЕ ЗА ТОЧКАТА 1 ПОД 2 ОД НАРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ДО-
СТАВУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ПОТРЕБНИ ЗА УТВРДУВАЊЕТО И РАС-
ПРЕДЕЛБАТА НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗОТ НА СУРОВИНИ И 

ДРУГИ РЕПРОДУКЦИОНР1 МАТЕРИЈАЛИ ЗА 1970 ГОДИНА 
— во динари 1 5 = 12,50 

Ре
де

н 
бр

ој
 

О
д 

1 
X

 д
о 

31
 X

II
 1

96
8 

го
ди

на
 

Забелешки 

Прилив на девизи што се од значење за одр-
жувањето на ликвидноста во меѓународните 
плаќања остварен во 
Остварена фактурирана реализација 2 

3 Состојба на залихите на готови производи на 
31 декември 1967, 31 декември 1968 и 30 сеп-
темвр-и 1969 година (да се внесе во колоните 
3, 4 и 5) 

4 Вкупен износ на девизите користен за пла-
ќање на увозот на суровини и други репро-
дукциони материјали 

— во девизи што се од значење за одржувањето 
на ликвидноста во меѓународните плаќања 

— во определени клириншки девизи 

Овластена банка 
(М. П.) 

х 
X 

(М. П). 

За работната организација заверуваат: 

Раководител 
на стопанско-сметковниот сектор, 

Генерален директор, 

ОБЈАСНЕНИЕ ЗА ИСКАЖУВАЊЕ И ЗАВЕРКА ПА 
ПОДАТОЦИТЕ НА ПРЕГЛЕДОТ - ОБРАЗЕЦ 

ГДК-70/1 

1. Под ред. број 1 во колоните 3, 4, 5 и 6 работ-
ните организации ги искажуваат податоците за 
остварениот девизен прилив во девизите што се од 
значење за одржувањето на ликвидноста во меѓу-
народните плаќања ВО наведените периоди. Овие 
податоци ги заверуваат овластените банки преку 
кои работните организации го вршат своето девизно 
работење, врз основа на својата евиденција и доку-
ментација 

Ако работните организации своето девизно рабо-
тење го вршат преку повеќе овластени банки, ќе 
се изврши заверка на податоците кај секоја овлас-
тена банка посебно, со тоа што кон така заверените 
обрасци се прилага и рекапитулар на вкупно оства-

\ рениот прилив. 

2 Податоците за остварената фактурирана ре-
ализација се искажуваат врз основа на завршните 
сметки за 1967 и 1968 година и периодичната прес-
метка за периодот од 1 јануари до 30 септември 1969 
година. 

Во колоната 6 се искажува фактурираната реа-
лизација остварена ВО IV квартал 1968 година. 

3. Состојбата на залихите се искажува во коло-
ните 3, 4 и 5, и тоа од завршните сметки за 1967 и 
1968 година и од периодичната пресметка за првите 
девет месеци 1969 година. 

4. Под редниот број 4 се искажува вкупниот из-
нос на девизите искористени за плаќање на увозот 
на суровини и други репродукциони материјали без 
сглед на режимот на увозот, а посебно во девизи 
што се од значење за одржувањето на ликвидноста 
во меѓународните плаќања и посебно во определени 
клириншки девизи. 
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Назив на работната организација 
Образец ГДК-70/2 

П Р Е Г Л Е Д 
НА ИЗНОСИТЕ И ВИДОВИТЕ ДЕВИЗИ ИСКОРИСТЕНИ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗОТ НА СУРОВИНИ 
И ДРУГИ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ВО ПЕРИОДОТ ОД ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1969 
ГОДИНА, КОЈИ ВО ТОЈ ПЕРИОД НЕ СЕ УВЕЗУВАЛЕ ВРЗ ОСНОВА НА ГДК, А КОИ ВО 1970 ГОДИНА 

СЕ УВЕЗУВААТ ПО ТОЈ ОСНОВ 
Вредност искажана во динари врз база 1 ? = 12,50 динари 

Реден 
6poi 

Режим на 
увозот во 

1969 
година 

Назив на производот 

Извршени плаќања 
Шифра на Но-
менклатурата 
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10 И 

Заверува овластената банка 

џ) Определени клириншки земји: 
Бразилски П$, Грчки П$, 
Израелски П$, Турски П$ 

(Потписи на генералниот директор 
и раководителот на стопанско-

-сметковниот сектор) 

ЗАБЕЛЕШКИ ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕ-
ЦОТ ГДК-70/2 
Образецот се пополнува за периодот од денот КОЈ за 
една година му претходи на денот кога започнала 
примената на измената на режимот на увозот на 
стоките. 
Во колоната 1 се внесува редниот број за секој 

производ. 
Во колоната 2 се внесува режимот на увозот на 

стоки кој се применувал во 1969 го-
дина. 

Во колената 3 се внесува точен назив на произво-
дот од Списокот на стоките за кои се 
утврдуваат условите за извоз и увоз. 

Во колоната 4 се внесува шифрата според Номен-
клатурата на статистиката на надво-
решната трговија. 

Во колоните 5 и- 6 се внесува вкупната количина 
на увезениот производ по единица 
на мера. 

Во колоната 7 се внесува динарската противвред-
ност во динари за количините иска-
жани во колоните 5 и 6. 

Во колоните 8, 9, 10 и 11 се внесува динарската 
противвредност од колоната 7 на де-
визите искористени за плаќање на 
производите расчленето сумарно по 
валутарните подрачја. 

Во колоната 10 се внесува искористениот износ од 
колоната 6 кој се однесува на опре-
делени клиринигки земји (Бразилски 
П?, Грчки П?, Израелски П5 и Тур-
ски П?). 

Во колената 11 се внесува искористениот износ од 
колоната 6 кој се однесува на дру-
гите клириншки земји, т. е. за сите 
оние клириншки земји што не се оп-
фатени во колоните 9 и 10. 

Назив на работната организација 
Образец ГДК-70/3 

П Р Е Г Л Е Д 
НА ИЗНОСИТЕ И ВИДОВИТЕ ДЕВИЗИ ИСКОРИСТЕНИ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗОТ НА СУРОВИНИ 
И ДРУГИ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ВО ПЕРИОД ОД ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1969 
ГОДИНА, КОИ ВО ТОЈ ПЕРИОД СЕ УВЕЗУВАЛЕ ВРЗ ОСНОВА НА ГДК, А КОИ ВО 1970 ГОДИНА 

НЕ СЕ УВЕЗУВААТ ПО ТОЈ ОСНОВ 
Вредност искажана во динари врз база 1 I - 12,50 динари 

Реден 
број 

Режиm на 
увозот во 

1969 
година 

Извршени плаќања Од износот во колоната 7 

Назив 
на произвогот 

Шифра на Но-
менклатурата 

с н г 
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земји*) 

Други клирин-шки земји 

10 П 

Заверува овластената банка 

^ Определени клирпншки земји: 
Бразилски Г$, Грчки Г$, 
Израелски П$, Турски Г$ 

(Потписи на генералниот директор 
и раководителот на стопанско-

-сметковниот сектор) 
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ЗАБЕЛЕШКИ ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕ-
ЦОТ ГДК-7С/3 
Образецот се пополнува за периодот од денот кој за 
една година му претходи на денот кога започнала 
примената на измената на режимот на увозот на 
стоките. 
Во колоната 1 се внесува редниот број за секоЈ 

производ. 
Во колоната 2 се внесува режимот на увозот на 

стоки КОЈ се применувал во 1969 
година. 

Во колоната 3 се внесува точен назив на произво-
дот од Списокот на стоките за кои се 
утврдуваат условите за извоз и увоз 

Во колоната 4 се внесува шифрата според Номен-
клатурата на статистиката на надво-
решната трговија. 

Во колоните 5 и 6 се внесува вкупната количина 
на увезениот производ по единица 
на мера. 

Во колоната 7 се внесува динарската противвред-
ност во динари за количините иска-
жани во колоните 5 и 6. 

Во колоните 8, 9, 10 и 11 се внесува динарската 
противвредност од колената 7 на де-
визите искористени за плаќање на 
производите расчленето сумарно по 
валутарните подрачја. 

Во колоната 10 се внесува искористениот износ од 
колоната 6 кој се однесува на опре-
делени клириншки земји (Бразилски 
П?, Грчки П5, Израелски ПЈ и Тур-
ски П5). 

Во колоната 11 се внесува искористениот износ од 
колоната 6 кој се однесува на други-
те клириншки земји, т. е. за сите о-
ние клириншки земји што не се оп-
фатени во колоните 9 и 10. 

529. 
Врз основа на точката 25 од Одлуката за ра-

ботните организации што суровините и другите ре-
продукциони материјали, ЧИЈ увоз е регулиран, ги 
увезуваат во определен однос спрема остварениот 
девизен прилив по извозот во 1970 година („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 41/69), СОЈУЗНИОТ секретар 
за надворешна трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ДОСТАВУ-
ВАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈА-
ТА ПОТРЕБНИ ЗА УТВРДУВАЊЕТО И РАСПРЕ-
ДЕЛБАТА НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА 
ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗОТ НА СУРОВИНИ И ДРУ-
ГИ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ВО 1970 
ГОДИНА, ЗАРАДИ УТВРДУВАЊЕ НА ОДНОСОТ 
НА УВОЗОТ СПРЕМА ДЕВИЗНИОТ ПРИЛИВ ПО 

ИЗВОЗОТ ЗА 1970 ГОДИНА 
1. Заради утврдување и распределба на глобал-

ната девизна квота за плаќање на увозот на суро-
вини и други репродукциони материјали во 1970 
година, како основа за утврдување на односот на 
увозот спрема девизниот прилив по извозот за 1970 
година, работните организации ја доставуваат, во 
смисла на точ. 2, 3, 8, 12 и 19 од Одлуката за ра-
ботните организации што суровините и другите 
репродукциони материјали, чиј увоз е регулиран, 
ги увезуваат во определен однос спрема остваре-
ниот девизен прилив по извозот во 1970 година (во 
понатамошниот текст: Одлуката), следната доку-
ментација: 

1) препис на решението за утврдениот однос на 
увозот на суровини и други репродукциони мате-
ријали по основ на глобалната девизна квота спре-
ма девизниот прилив по извозот за 1969 година, 
заверен од овластените лица на работната органи-
зација; 

2) пополнет образец ВЕЗ-70/1, КОЈ е отпечатен 
кон оваа наредба и е нејзин составен дел, за при-
ливот на девизите што се од значење за одржува-
њето на ликвидноста во меѓународните плаќања 
остварени со извоз на производи од сопствено про-
изводство во 1967 и 1968 година, како и во перио-
дите од 1 октомври до 31 декември 1968 година и 
од 1 јануари до 30 септември 1969 година, заверен 
од овластената банка преку која работните органи-
зации го вршат своето девизно работење врз осно-
ва на документацијата за остварениот девизен 
прилив. 

Работните организации се должни до 5 ноември 
1969 година заверените податоци од оваа точка да 
и ги достават на Сојузната стопанска комора — во 
два примерока. 

2. Заради утврдување на износот на девизите 
во смисла на точ. 14 и 15 од Одлуката, работните 
организации поднесуваат кон барањето и заверен 

преглед на износите и видовите девизи искори-
стени во 1969 година за плаќање на увозот на 
суровини и други репродукциони материјали што 
во 1969 година не се увезувале врз основа на гло-
балната девизна квота, а кои во 1970 година се 
увезуваат по тој основ (точка 14 од Одлуката), од-
носно заверен преглед на износите и видовите де-
визи искористени во 1969 година за плаќање на 
увозот на суровини и други репродукциони мате-
ријали што во 1969 година се увезувале врз основа 
на глобалната девизна квота, а кои во 1970 година 
не се увезуваат по тој основ (точка 15 од Одлу-

/ ката). 
Прегледите од ставот 1 на оваа точка треба да 

ги содржат податоците предвидени во Списокот на 
стоките за кои се утврдуваат условите за извоз и 
увоз („Службен лист на СФРЈ", бр. 37/66, 45/66, 
13/67, 17/67, 30/67, 32/67, 40/67, 54/67, 11/68, 13/68, 
19/68, 25/68, 27/68, 31/68, 40/68, 43/68, 11/69, 22/69 и 
27/69), и тоа посебно за суровините и другите ре-
продукциони материјали од точката 14 на Одлука-
та, а посебно за суровините и другите репродук-
циони материјали од точката 15 на Одлуката. 

Покрај податоците од ставот 1 на оваа точка, 
работните организации поднесуваат и потврда од 
овластената банка преку која го вршат своето де-
визно работење за вкупниот прилив на девизите 
што се од значење за одржувањето на ликвидно-
ста во меѓународните плаќања остварени со извоз 
на сопствени производи во 1968 и 1969 година. 

Податоците од ставот 1 на оваа точка за изно-
сите и видовите девизи искористени за плаќање на 
увозот на суровини и други репродукциони мате-
териЈали ги заверуваат овластените банки преку 
кои работните организации го вршат своето девиз-
но работење или Народната банка на Југославија, 
врз основа на својата евиденција и документација. 

3. Работните организации од точката 16 на Од-
луката ги доставуваат, кон барањето за утврдува-
ње на односот на увозот спрема извозот за 1970 
година, следните податоци: 

1) за видот на производите и за обемот на про-
изводството за 1969 и 1970 година, што се искажу-
ваат по тековните домашни цени; 

2) за износот и видот на девизите за плаќање 
на увозот на суровини и други репродукциони ма-
теријали што се потребни за производството во 
1970 година, групирани по формите на увозот, а 
според Номенклатурата на статистиката на надво-
решната трговија; 

3) за суровините и другите репродукциони ма-
теријали од домашно производство, што се потре-
бни за производството во 1970 година, по видови 
и по домашните тековни цени; 

4) за извозот на сопствени производи што имаат 
намера да го остварат во 1970 година, по количина 
на стоките, по вредноста и по видовите на девизите. 
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Работните организации на кои за 1969 година 
не им бил утврден односот на увозот спрема из-
возот, покрај податоците од ставот 1 на оваа точка, 
доставуваат и потврда од Службата на опште-
ственото книговодство за остварениот вкупен при-
ход според завршната сметка за 1969 година. 

4. Народната банка на Југославија, во смисла 
на точката 26 од Одлуката, дава, по потреба, тех-
нички упатства за извршување на оваа наредба. 

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

П. бр. 9010 
3 октомври 1969 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за надворешна трговија, 
Мухамед Хаџиќ, с. р. 

Образец ВЕЗ-70/1 

П Р Е Г Л Е Д 
НА ПОДАТОЦИТЕ ЗА ТОЧКАТА 1 ПОД 2 ОД НАРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА 
ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ПОТРЕБНИ ЗА УТВРДУВАЊЕТО 
И РАСПРЕДЕЛБАТА НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗОТ НА СУРО-
ВИНИ И ДРУГИ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ВО 1970 ГОДИНА, ЗАРАДИ УТВРДУВАЊЕ НА 

ОДНОСОТ НА УВОЗОТ СПРЕМА ДЕВИЗНИОТ ПРИЛИВ ПО ИЗВОЗОТ ЗА 1970 ГОДИНА 
— во динари 1? = 12,50 

Ре
де

н 
бр

ој
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Прилив на девизи што се од 
значење за одржувањето на 
ликвидноста во меѓународните 
плаќања остварен во 

Овластена банка 
(М. П.) 

За работната организација 
Раководител на стопанско-смет-

ковниот сектор 
(М. П.) Генерален директор, 

Точноста на податоците од ОВОЈ 
образец ја заверуваат: 

530. 

Врз основа на точката 17, во врска со точката 6 
од Одлуката за увозот во 1970 година на стоки чиј 
увоз е условно слободен („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 41/69), СОЈУЗНИОТ секретар за надворешна трго-
вија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ НА ПОДНЕСУВАЊЕ БАРАЊА И ЗА 
ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ДЕ-
ВИЗИТЕ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗОТ ВО 1970 ГО-
ДИНА НА СТОКИ ЧИЈ УВОЗ Е УСЛОВНО СЛО-

БОДЕН 

1. Заради распределба на износот на девизите за 
плаќање на увозот во 1970 година на стоки чиј увоз 
е условно слободен, работните организации што не-
ма да постигнат договор ги доставуваат, во смисла 
на Одлуката за увозот во 1970 година на стоки чиј 
увоз е условно слободен, следните податоци и до-
кументација: 

1) заверени преписи на потврди односно реше-
нија за распределба на износот на девизите за ус-
ловно слободен увоз за 1968 и 1969 година; 

2) податоци за износот и видот на девизите ис-
користени за плаќање на увозот во 1967, 1968 и 1969 
година на стоки чиј увоз е условно слободен; 

3) податоци за износот и видот на девизите по-
требни за плаќање на увозот во 1970 година и стоки 
чиј увоз е условно слободен; 

4) податоци за износот и -видот на девизите ос-
тварени со извоз на свои производи во 1967, 1968 и 
1969 година; 

5) податоци за извозот на производи што имаат 
намера да го остварат во 1970 година, според вред-
носта и видот на девизите; 

6) податоци за обемот и вредноста на производ-
ството во 1967, 1968 и 1969 година, според видот на 
производите. 

2. Новооснованите работни организации ги до-
ставуваат, во смисла на точката 14 од Одлуката за 
увозот во 1970 година на стоки чиј увоз е условно 
слободен, кон барањето за утврдување на минимал-
ниот износ на девизите за плаќање на увозот на су-
ровини и други репродукциони материјали за кои е 
пропишан условно слободен увоз, следните податоци: 

1) за видот на производите и обемот на производ-
ството за 1970 година, што се искажуваат по теков-
ните домашни цени; 

2) за износот и видот на девизите за плаќање на 
увозот на суровини и други репродукциони матери-
јали што се потребни за производството во 1970 го-
дина, групирани по формите на увозот, а според 
Номенклатурата на статистиката на надворешната 
трговија; 

3) за суровините и другите репродукциони мате-
ријали од домашно производство што се потребни за 
производството во 1970 година, по видовите и теков-
ните домашни цени; 

4) за извозот на производи што имаат намера да 
го остварат во 1970 година, според количината, вред-
носта и видовите на производите. 
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Утврдениот однос 
на увозот спрема 

извозот според ре-
шението на Сојуз-
ниот секретаријат 

за надворешена тр-
говија за 1969 год. 

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

П. бр 9011 
3 октомври 1969 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за надворешна трговија, 
Мухамед Хаџиќ, с. р. 

JUS М Е7 107 
JUS М.Е7 108 

531. 

Врз основа на членот 72, во врска со членот 52 
став 1 тон. 2, 6 и 7 од Законот за печатот и за дру-
гите видови информации (,,Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 45/60 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
15/65), СОЈУЗНИОТ секретар за внатрешни работи до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА КНИГАТА „THE UNPERFECT SOCIETY 

- BEYOND THE NEW CLASS" 

1. Се забранува внесувањето во Југославија и 
растурањето на книгата „THE UNPERFECT SOCI-
ETY - BEYOND THE NEW CLASS", од Милован 
Гилас, печатен на англиски јазик, издадена во 1969 
година во Њујорк од издавачот Harcout, Brace World, 
Inc, како и на сите други изданија на оваа книга 
печатени на кој и да било јазик. 

2 Се забранува внесувањето во Југославија и 
растурањето на сите весници, списанија и други 
печатени работи, кои во целина или во изводи пре-
несуваат текст на книгата од точката 1 на ова ре-
шение. 

Б-3 Бр 650-1-27/122 
2 октомври 1969 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за внатрешни работи, 
Радован Стијачиќ, с. р. 

532. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за Југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на 
Југословенскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-

СТА НА ТЕХНИКАТА НА ЛАДЕЊЕ 

1 Во издание на Југословенскиот 
дардизација се донесуваат следните 
стандарди1 

Разладни постројки Основни те-
хнички правила за безбедност: 

Области за примена на правила-
та и нивната цел — — — — -

Разладни средства и нивната по-
делба според степенот на опасноста 

Места на поставување и нивниот 
степен на опасност — — — — — 

Видови разладни постројки — — 
Насоки за поставување постројки 

и барања во поглед на машинската 
просторија — — — - — — — 

Работни и пробни притисоци — 
Цевни водови и арматура за раз-

ладни средства — — — 

Садови под притисок — — — 
Упатства за ракување — — — 
2 Југословенските стандарди од точката 1 на ова 

решение се објавени во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, кое е соста-
вен дел од ова решение. 

3 Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
па 1 јануари 1970 година. 

Бр 27-5471/1 
30 септември 1969 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовик, с. р. 

533. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист па ФНРЈ", бр 16/60 и 30/62). директорот на 
Југословенскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-
СТА НА ЗАШТИТАТА ПРИ РАБОТАТА ВО РУ-

ДАРСТВОТО 

1 Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди. 
Методи на испитувањето на јамски воздух: 

Земање мостри на издувни гасови 
на руднички дизел-локомотиви — — JUS В Z1 051 

Определување на Јаглен-диокси-
дот, кислородот, метанот, водородот и 
азотот со орсат-апарат — — — — JUS В Z1 060 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение објавени се во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација, кое е со-
ставен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 Јануари 1970 година. 

Бр. 03-5562/1 
30 септември 1969 година 

Белград 

Директор -
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовик, с р. 

завод за стан-
Југословенски 

JUS М Е7 100 

JUS М.Е7 101 

JUS М Е7 102 
JUS М Е7 103 

J U S M E 7 104 
JUS М Е7 105 

- - JUS М Е7 106 

534. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди (..Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16 60 и 30'62), директорот па 
Југословенскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАС-

ТА НА ИСТРАЖНОТО ДУПЧЕЊЕ 

1. Во издание на ј у г о с л о в е н с к и о т завод за стан-
дардизација се донесуваат следните ,југословенски 
стандарди: 
Прибор за ротационо дупчење. Системот Крелијус: 

Фаќани на јадро со пружини — JUS К R1 060 
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Редукциони СПОЈНИЦИ на дупчачки 
прачки (преодници). Пречник на надво-
решниот навој помал од пречникот на 
внатрешниот навој — — — — — JUS К R1.082 

Редукциони спојници на дупначки 
прачки (преодници). Пречник на над-
ворешниот НЗБОЈ поголем од пречни-
кот на внатрешниот навој — — — JUS KR1.033 

Редукциски спојници на прачки 
за спасување (преодници). Пречник на 

надворешниот навој помал од пречни-
кот па внатрешниот навој — — — JUS K.R1.086 

Редукциски СПОЈНИЦИ на прачки 
за спасување (преодници). Пречник на 
надворешниот навој поголем од преч-
никот па внатрешниот навој — — JUS K.R1.087 

Фаќани на јадро КОНУСНИ за при-
бор тип В и ВТ JUS K.R1.102 

Фаќани на јадро конусни за прибор 
тип Z - - - - - - - - JUS K.R1.118 

Универзална маса за обложни 
цевки - - - - - - - - - JUS K.R1.187 

Опфатници на обложни цевки — JUS K.R1.188 
Алат за спасување. Трнови за 

дупчачки прачки — — — — — JUS K.R1.211 
Алат за спасување. Трнови за 

спојници на дупчачки прачки — — 
2. Југословенските стандарди од точката 1 на 

ова решение се објавени во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација, кое е сос-
тавен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 
1 Јануари 1970 година. 

Бр. 03-5560/1 
30 септември 1969 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовиќ, с. р. 

Кукести клучеви 
Забести клучеви 

JUS К G5.100 
JUS K.G5.101 

JUS K.R1.212 

донесени со Решението за југословенските стандар-
ди за клучеви и елементи на стегалките („Службен 
лист па ФНРЈ'' , бр. 32/56). 

5. Југословенските стандарди од точката 4 на 
ова решение престануваат да важат на 1 јануари 
1970 година. 

Бр. 03-5561/1 
30 септември 1969 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовпќ, с. р. 

ОД СОЈУЗНАТА СТОПАНСКА 
КОМОРА 

С О О П Ш Т Е Н И Е 
ОД СОЈУЗНАТА СТОПАНСКА КОМОРА ЗА ГРУ-
ПАЦИИТЕ ВО ВРСКА СО СПРОВЕДУВАЊЕТО НА 

ДЕВИЗНИОТ РЕЖИМ ЗА 1970 ГОДИНА 

Со одлуките на Сојузниот извршен совет, што 
се однесув,аат на девизниот режим за 1970 година, 
предвидено е распределбата на девизните средства 
по основите на регулираниот увоз (режим на услов-
но слободен увоз, режим на глобална девизна квота 
и режим на увоз во определен однос спрема оства-
рениот девизен прилив по извоз), да ја вршат ра-
ботните организации во рамките на Сојузната сто-
панска комора. 

Групациите во кои работните организации ќе се 
договараат за распределба на девизните средства се 
следните: 

ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВОТО 
Групации: 
1) Производство и пренос на електрична енер-

гија 
2) Претпријатија за дистрибуција на електрич-

на енергија 

535. 

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 
и членот 29 став 1 од Законот за југословенските 
стандарди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 
30/62), директорот на Југословенскиот завод за стан-
дардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА АЛАТ 

1 Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Кукасти клучеви - - - - JUS К G5100 
Кукасти клучеви со чепче - - JUS K.G5 101 
2. Југословенските стандарди од точката 1 на 

ова решение објавени се во посебно издание на Ју-
ГОСЛОРСПСКИОТ завод за стандардизација, кос е со-
ставен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и Елегзгваат во сила 
на 1 јануари 1970 година. 

4. Престануваат да важат следните југословен-
ски стандарди: 

СОВЕТ НА РУДНИЦИТЕ НА ЈАГЛЕН 
Групација: 
1) Производство на јаглен 

СОВЕТ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРЕРАБОТ-
КАТА НА НАФТА И ГАС 
Групација: 
1) Истражување, производство и преработка на 

нафта и гас, дистрибуција на нафтини деривати 
и гас 

СОВЕТ ЗА МЕТАЛУРГИЈАТА НА ОБОЕНИТЕ 
М Е Т А Л И 

Групации: 
1) Производство на боксит 
2) Производство на глиница и алуминиум и пре-

работка на алуминиум 
3) Производство и преработка на олово и цинк, 

како и производство на антимон 
4) Производство на бакар 
5) Преработка на бакар гранка 115 
6) Производство на феролегури, ретки метали 

и карбид 
7) Кабелска индустрија 



Четврток, 9 октомври 1969 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број. 42 - Страна 1153 

СОВЕТ ЗА ГЕОЛОШКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА 
Групација: 
1) Геолошко-рударски истражни работи 

СОВЕТ ЗА ИНДУСТРИЈАТА И РУДНИЦИТЕ 
НА НЕМЕТАЛИ 
Групации: 
1) Производство и преработка на стакло 
2) Производство на керамика и порцелан 
3) Производство на азбестни производи 
4) Производство на огноотпорни материјали 
5) Друга преработка на неметали 
6) Рудници на неметали 

СОВЕТ ЗА МЕТАЛНАТА И ЕЛЕКТРОИНДУС-
ТРИЈАТА 
Групации: 
1) Моторни возила и мотори со внатрешно со-

горување 
2) Шински возила и ремонт 
3) Алат 
4) Машини за обработка на метали и дрво 
5) Земјоделски машини, трактори и приколки 
6) Текстилни машини, утепзилии и кожарски 

машини 
7) Градежни машини, машини за производство 

на градежен материјал и рударски машини 
8) Други сериски машини и опрема 
9) Индивидуално производство на опрема 
10) Опрема за индустријата, угостителството, 

трговијата и сервисите 
11) Прецизна механика 
12) Одливки и леани производи 
13) Метална амбалажа 
14) ВИЈ чани стоки и жичени производи 
15) Производи на полуфабрикати за вградува-

ње и други металопреработувачкп производи 
16) Индустрија за преработка на метали за ши-

рока потрошувачка 
17) Бродоградба 
18) Производи за јака струја 
19) Електронска и телекомуникациска индус-

трија 
20) Друга електропндустриЈа 

ЗДРУЖЕНИЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ 
ЖЕЛЕЗАРНИЦИ 
Групација: 
1) Рудници на железна руда, железарници и 

коксарници 

СОВЕТ ЗА ХЕМИСКАТА ИНДУСТРИЈА 
Групации: 
1) Киселини, бази и соли 
2) Производители на вештачки ѓубриња 
3) Средства за заштита на растенијата 
4) Вештачки маси 
5) Вештачки и синтетични влакна 
6) Фармацеутско-хемиски производи 
7) Средства за перење, козметика и етерични 

масла 
8) Премачкувачки средства 
9) Производи од пластични маси 
10) Помошни средства за текстил, кожа и гума 

11) Лепила, лакови, минерални мазиви масти 
и др 

12) Лабораториски хемикалии и фото-материјал 
13) Канцелариски и училиштен прибор 
14) Експлозиви и прибор 
15) Претпријатија за лабораториско-медицински 

потреби 
16; Стопански организации за промет на хемиски 

производи 

СОВЕТ ЗА ГУМАРСКАТА ИНДУСТРИЈА 
Групација: 
1) Индустрија на гума 

СОВЕТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВОТО 
Групации: 
1) Производители на битуменски производи и 

пластични маси за градежништвото 
2) Производители на цемент и азбестно-цементни 

производи 
3) Трговски организации специјализирани за 

про.мет на градежен материјал 
4) Претпријатие за монтажни и завршни работи 

во градежништвото 
5) Производители на украсен и технички камен 

и вар 
6) Производители на гас бетон-сипорекс 
7) Производители на глинени производи 

СОВЕТ ЗА ШУМАРСТВОТО И ДРВНАТА 
ИНДУСТРИЈА 
Групации: 
1) Шумарство 
2) Дрвна индустрија и импрегнација на дрво 
3) Плута 

СОВЕТ НА ИНДУСТРИЈАТА НА ЦЕЛУЛОЗА 
И ХАРТИЈА 
Групација: 
1) Индустрија на целулоза и хартија 

СОВЕТ ЗА ИНФОРМАТИВНАТА, ИЗДАВАЧ-
КАТА И ГРАФИЧКАТА ДЕЈНОСТ 
Групации: 
1) Стопански организации на графичката инду-

стрија 
2) Стопански организации за издавачка дејност 
3) Стопански организации за новинска дејност 

СОВЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ПРЕХРАНБЕ-
НАТА И ТУТУНСКАТА ИНДУСТРИЈА И ЗА 
ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗАДРУГАРСТВО 
Групации: 
1) Сточарство (ја опфаќа групацијата за гове-

дарство, свињарство, овчарство и кланичната ин-
дустрии) 

2) Добиточна храна 
3̂  Млекарство 
4) Жита и мелнички преработки 
5) Овошје, зеленчук и преработки 
6) Вино 
7) Рибарство (го опфаќа морското и слатковод-

ното) 
8) Тутун 
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9) Хемизација на земјоделството (ги опфаќа ми-
нералните ѓубриња и средствата за заштита) 

10) Механизација на земјоделството 
11) Снабдување на увозната земјоделска меха-

низација со резервни делови и репроматеријали 
12) Хмеларство 
13) Индустрија на растителни масла и расти-

телни масти 
14) Индустрија на шеќер 
15) Индустрија на чоколада, бонбони, кекс и 

кавовпна 
16) Индустрија на скроб и преработки 
17) Алкохолни, безалкохолни пијачки и пиво 
18) Бел лим 
19) Увоз на јужно овошје и на сокови од јужно 

овошје 
20) Живинарство 

СОВЕТ ЗА КОЖАРСКО-ПРЕРАБОТУВАЧКА-
ТА ИНДУСТРИЈА 
Групации: 
1) Преработка на крупна кожа 
2) Преработка па ситна кожа 
3) Преработка на свинска кожа 
4) Производство на кожени обувки 
5) Производство на кожена галантерија 
6) Кожена конфекција и технички производи од 

кожа 

СОВЕТ ЗА ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА 
Групации 
1) Конопарници и ленарници-влакнарници и 

преработка на тврди влакна 
2) Памучарници 
3) Волнарски сектор 
4) Свиларски сектор 
5) Трикотажа, позамантерија и чорапи 
6) Конфекција 
7) Друга текстилна индустрија 

v СОВЕТ ЗА СООБРАЌАЈОТ 
Групации: 
1) Јавен и друмски внатрешен и градски соо-

браќај 
2) Претпријатија за патишта 
3) Претпријатија на речни пристаништа 
4) Речен сообраќај 
5) Југословенските железници 

СОВЕТ ЗА УСЛУЖНИТЕ ДЕЈНОСТИ 
Групации: 

А. Т р г о в и ј а : 
1) Трговски организации за промет на произ-

води од црната и обоената металургија 
2) Трговски организации за промет на технички 

стоки со подгрупациЈа на претпријатија за промет 
на филмови 

3) Трговски организации за промет на стоки за 
лична потрошувачка 

Б. З а н а е т ч и с т в о : 

4) Занаетчиско-гумарски организации 
5) Авторемонтни и сервисни организации 
6) Златарско-часовничарски дејности 

7) Групација на стаклорежачки претпријатија 
8) Други занаетчиски дејности 

ДЕЛОВНО ЗДРУЖЕНИЕ „ЈУГОСЛАВИЈА 
ФИЛМ" 
Групација: 
1) Претпријатија за производство на филмови. 
Од Сојузната стопанска комора, Белград, 3 ок-

томври 1969 година 

У К А З И 

Претседателот на Републиката, врз основа на 
членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог од 
државниот секретар за надворешни работи, доне-
сува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА СИНГАПУР И ЗА НА-
ЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН 
АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРА-
ТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБ-

ЛИКА СИНГАПУР 

I 
Се отповикува 
Будимир Лончар од должноста на извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Република Син-
гапур. 

И 
Се назначува 
Виктор Репич, извонреден и ополномоштен ам-

басадор на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во Република Индонезија, за извонре-
ден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија во Република 
Сингапур, со седиште во Џакарта. 

I I I 
Државниот секретар за надворешни работи ќе го 

изврши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр 149 
25 септември 1969 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликуваат за извонредна храброст, снаодли-
вост и самопожртвување за време на изведувањето 
на гаѓањето со рачни бомби, при што, изложувајќи 
се во животна опасност, ги спасил животите на вој-
ниците 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

инженерскиот поручник кнежевик Илије 
Гојко; 
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за примерни заслуги и умешност во работата на 
развивањето на постојаниот полет заради оства-
рување на поставените задачи во единиците со кои 
раководат, како и за создавање услови за постигну-
вање исклучително добри успеси во своите еди-
ници и установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

пешадискиот капетан Каталинић Јосипа Јосип; 
пешадискиот поручник Тодић Илије Милић; 
пешадискиот потпоручник Мрдак Миће Момир; 
за примерна работа на развивање полет за ос-

тварување на поставените задачи, како и за по-
кажување на старешинските и војничките особини 
што им служат за пример на другите 

\ 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

пешадискиот водник Думоњић Етхема Рамиз. 

Бр. 125 
24 јули 1968 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликува за заслуги во развивањето и зацвр-
стувањето на пријателските односи помеѓу Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и 
Кралството Холандија, што особено го покажа со 
своето залагање на спасувањето на членовите на 
посадата на југословенскиот брод „Требиње" 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА НА ГЕРДАН 

Cornelis Jakobus Brovwer — прв офицер на па-
луба на холандскиот трговски брод ^Schiekerka. 

Бр. 132 
30 ноември 1968 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да 
се одликуваат за особени заслуги во изградбата и 
јакнењето на оружените сили на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија и за особени 
успеси во раководењето со воени единици, во нив-
ното зацврстување и оспособување за одбрана на 
независноста на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

техничкиот полковник Раић Игњата Иван; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБ-
РЕНА ЅВЕЗДА 

капетанот на корвета Драшковић Спасоја То-
мислав; 

морнаричкотехничкиот капетан Корбар Јосипа 
Андрија; 

за примерни заслуги и умешност во работата на 
развивањето постојан полет заради остварување на 
поставените задачи во единиците со кои раководат, 
како и за создавање услови за постигање на исклу-
чително добри успеси во своите единици и установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

морнаричкотехничкиот потполковник Павлић 
Јакова Јосип; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

поручникот на боен брод Чапалија Анте Роза-
рије; 

техничкиот капетан Олуић Бранка Живко; 
инженерот Бркић-Бумбуловић Милована На-

дежда; 
поморскиот постар водник Флојхар Виктора Јо-

сип; 
морнаричкотехничкиот постар водник I кл. Ни-

колић Данила Божидар; 
морнаричкотехничкиот водник I кл. Ра ј Игнаца 

Тојмир; 

за примерна работа на развивањето полет за ос-
тварување на поставените задачи, како и за пока-
жување на старешински и винички особини што им 
служат за пример на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

морнаричкотехничкиот постар водник Бисерчић 
Гроздана Секула; 

морнаричкотехничкиот постар водник Крбец 
Адолфа Ернест; 

водник I кл. на административна служба Белина 
Албина Фрањо; 

поморскиот водник I кл. Ившић Петра Милош; 
морнаричкотехничкиот водник I кл. Калап Ма-

тевжа Метод; 
морнаричкотехничкиот водник I кл. Нужда Ми-

лоша Иван; 
морнаричкотехничкиот водник I кл. Тодоровци 

Тихомира Добривоје; 
поморскиот водник I кл. Трајар Вилима Винко. 

Бр 133 
30 август 1968 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
СОЦИЈалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликува за особени заслуги во развивањето 
и зацврстувањето на мирољубивата соработка и при-
јателските односи помеѓу Социјалистичка Федера-
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тивка Република Југославија и Исламска Република 
Мавританија 520 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ГОЛЕМА ЅВЕЗДА 521. 

Moctar Ould Daddah, претседател на Исламска 
Република Мавританија. 

Бр. 134 
5 септември 1968 година 

Белград 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ- ' 

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучу-
ва да се одликуваат за особени заслуги и особени 
успеси постигнати со долгогодишна работа на раз-
вивањето и унапредувањето на туризмот 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Туристичкиот сојуз на Југославија 
за особени заслуги на зацврстувањето и пона-

тамошното развивање на месните заедници со што 
е сторен и придонес за ширењето на братството и 
единството меѓу нашите народи 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Весникот „Месна заедница". 

Бр. 170 
4 ноември 1968 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

513. Закон за измена на Законот за банките 
и кредитните работи — — — — — 1133 

514. Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за насочување средствата што ќе се 
користат за давање определени кредити 
за инвестиции — — — — — — — 1133 

515. Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за средставата на работните органи-
зации — — — — — — — — — 1134 

516. Закон за измена на Законот за стопите 
на амортизацијата на основните средства 
на работните организации — — — — 1135 

517. Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за амортизација на основните сред-
ства на работните организации — — — 1135 

518. Закон за измени и дополнија на Зако-
нот за стопанските престапи — — — 1137 

519. Закон за дополнение на Законот за Ар-
хивот на Југославија — — — — — 1141 

Одлука за постапката за спроведување на 
Уставниот амандман IX точка 5 — — 1141 
Одлука за постапка за избор, имену-
вање и разрешување на претседателите 
и членовите на колегијалните органи и 
сојузните функционери од надлежноста 
на Сојузната скупштина — — — — 1143 

522. Одлука за разрешување и именување 
членови на Сојузниот совет за здравство 
и социјална политика — — — — — 1144 
Одлука за пренесување правата и обврс-
ките на основач спрема Југословенскиот 
завод за физичка култура во Белград 
врз Собранието на град Белград — — 1144 

524. Одлука за пренесување правата и обвр-
ските на основач спрема Музејот „Нико-
ла Тесла" во Белград врз Собранието на 
град Белград — — — — — — — 1145 

525. Одлука за дополнение на Одлуката за 
изработката и обележјата на Јубиларните 
златници и сребреници — — — — 1145 

526. Одлука за измена на Одлуката за при-
мена на ослободувањето од плаќање ца-
рина за стоки што се увезуваат поради 
отстранување на последиците од земјо-
тресот што го снајде јужниот дел на те-
риторијата на Социјалистичка Републи-
ка Црна Гора - — — — — — — 1145 

527. Одлука за престанок на важењето на Од-
луката за обврската за прибавување со-
гласност за увоз на одделни стоки — — 1146 

528. Наредба за начинот и постапката за до-
ставување на податоците и документаци-
јата потребни за утврдувањето и распре-
делбата на глобалната девизна квота за 
плаќање на увозот на суровини и други 
репродукциони материјали за 1970 година 1146 

529. Наредба за начинот и постапката за до-
ставување на податоците и документаци-
јата потребни за утврдувањето и распре-
делбата на глобалната девизна квота за 
плаќање на увозот на суровини и други 
репродукциони материјали во 1970 годи-
на, заради утврдување на односот на уво-
зот спрема девизниот прилив по извозот 
за 1970 година — — — — — — — 1149 

530. Наредба за начинот на поднесување ба-
рања и за документацијата за распре-
делба на девизите за плаќање на увозот во 
1970 година на стоки чиј увоз е условно 
слободен — — — — — — — — 1150 

531. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на книгата в The imperfect 
Society — Beyond the New Class к — — 1151 

532. Решение за југословенските стандарди 
од областа на техниката на ладење — 1151 

533. Решение за југословенските стандарди 
од областа на заштитата при работата во 
рударството — — — — — — — 1151 

534. Решение за југословенските стандарди 
од областа на истражното дупчење — 1151 

535. Решение за југословенските стандарди 
за алат — — — — — — — — — 1152 
Соопштение од Сојузната стопанска ко-
мора за групациите во врска со спрове-
дувањето на девизниот режим за 1970 го-
дина — — — — — — — — — 1152 
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