
Четврток, 28 јуни 1973 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 36 ГОД. XXIX 

442. 

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

У К А З 
ЗА »ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕГУЛИ-
РАЊЕ НА ПОВЛЕКУВАЊЕТО НА ДЕЛ ОД СРЕД-
СТВАТА ОД КРЕДИТНИОТ ФОНД И ОД ПОСЕБ-
НИОТ РЕЗЕРВЕН ФОНД НА ОДРЕДЕНИ БАНКИ 
И ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ТИЕ СРЕДСТВА ВРЗ 
РЕПУБЛИКИТЕ И АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ 

Се прогласува Законот за регулирање на повле-
кувањето на дел од средствата од кредитниот фонд 
и од посебниот резервен фонд на одредени банки и 
за пренесување на тие средства врз републиките и 
автономните покраини, што го усвои Сојузната 
скупштина, на седницата на Соборот на народите од 
26 јуни 1973 година и на седницата на Стопанскиот 
собор од 26 јуни 1973 година. 

ПР бр 223 
27 јуни 1973 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с, р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ПОВЛЕКУВАЊЕТО НА ДЕЛ 
ОД СРЕДСТВАТА ОД КРЕДИТНИОТ ФОНД И ОД 
ПОСЕБНИОТ РЕЗЕРВЕН ФОНД НА ОДРЕДЕНИ 
БАНКИ И ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ТИЕ СРЕДСТВА 

ВРЗ РЕПУБЛИКИТЕ И АВТОНОМНИТЕ 
ПОКРАИНИ 

Член 1 
Со ОВОЈ закон се утврдува износот на средствата 

на кредитниот фонд и на посебниот резервен фонд 
кои се повлекуваат од Југословенската инвестицио-
на банка, од Југобанка и од Југословенската земјо-
делска банка, а кои средства тие банки ги внеле во 
споменатите фондови од приходот остварен со ра-
ботење со средствата на федерацијата за инвести-
ции во стопанството во смисла на член 2 став 1 
точка 4 од Законот за пренесување на средствата, 
правата и обврските на федерацијата за инвестиции 
во стопанството врз републиките и автономните по-
краини („Службен лист на СФРЈ", бр 29/71) и член 
99 став 5 од Законот за банките и за кредитното и 
банкарското работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 
58/71 и 71/72) и се одредуваат условите и начинот на 
повлекувањето на тие средства и нивниот распоред 
врз републиките и автономните покраини 

Член 2 
Од кредитниот фонд на банките се повлекуваат 

следните износи на средства: 

— Југословенската инвестициона банка 
— Југобанка 
— Југословенската земјоделска банка 

Динари 
112,535 ООО 
26,667 ООО 
94,866.000 

2) што ќе ги издвојат средствата по решени!ата 
на Службата на општественото книговодство, доне-
сени во 1971 година, ако таа обврска не ја извршиле 
до денот на влегувањето во сила на овој закон, и 
тоа: 

Динари 
- Југобанка 195,000 ООО 
— Југословенската земјоделска банка 116,000 000 

3) што на име остаток од обврската ќе исплатат: 

Динари 
699,274 ООО 
697,589 ООО 
690 004 ООО 

— Југословенската инвестициона банка 
— Југобанка 
— Југословенската земјоделска банка 

Член 3 
Од посебниот резервен фонд на банките се по-

влекуваа! следните износи: 

Динари 
1) од Југословенската инвестициона банка 151 750 ООО 
2) од Југобанка 46,717000 
3) од Југословенската земјоделска банка 28,692 ООО 

Обврската од став 1 на ОВОЈ член банките ќе ја 
извршат така: 

1) што ќе ги исплатат износите што ГИ утврдиле 
комисиите за утврдување точноста на состојбата на 
средствата на федерацијата за инвестиции во сто-
панството врз кои се применува посебен режим, фор-
мирани со решенијата на Сојузниот секретаријат 
за финансии, бр 10593/3 од 17 септември 1969 година 
и бр. 10593/3 од 1 април 1970 година, ако таа обврс-
ка не ја извршиле до денот на влегувањето во сила 
на ОВОЈ з акон , и тоа : 

Динари 
— Југословенската инвестициона банка 64,000 ООО 
— Југословенската земјоделска банка 25,500 000 

2) што на име остаток од обврската ќе исплатат: 

— Југословенската инвестициона банка 
— Југобанка 
— Југословенската земјоделска банка 

Динари 
87,75(1000 
46,717 ООО 
3,192.000 

Динари 
1) од Југословенската инвестициона банка 811,807 000 
2) од Југобанка 919,256 ООО 
3) од Југословенската земјоделска банка 900,870 ООО 

Обврската од став 1 на овој член банките ќе ја 
извршат така: 

1) што по договорите за повлекување на осно-
вачкиот влог на федерацијата, што ги склучиле со 
федерацијата, ќе исплатат: 
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Член 4 
Средствата од член 3 став 2 точка 1 на овој за-

кон банките ќе ги уплатат во полза на сметката — 
Средства на федерацијата за инвестиции во стопан-
ството, во рок од 15 дена од денот на влегувањето во 
сила на овој закон. 

Член 5 
Средствата од член 2 став 2 точка 3 на овој за-

кон банките ќе ги исплатат во рок од седум години, 
во еднакви годишни рати со припаѓачката камата, 
до 30 јуни секоја година, со тоа што првата рата да 
втасува за исплата во 1973 година. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, 
ратата за 1973 година банките ќе ја исплатат во пет 
еднакви месечни рати, од кои првата рата втасува 
за исплата на 30 Јуни' 1973 година. 

Каматата од став 1 на овој член се пресметува 
и се плаќа по стапка од 7% годишно наназад, поч-
нувајќи од -1 јануари 1973 година. 

Член 6 
Средствата од член 3 став 2 точка 2 на овој за-

кон банките се должни да ги исплатат во пет еднак-
ви месечни рати со припаѓачката камата, со тоа што 
првата рата да втасува за исплата на 30 јуни 1973 
година. 

Каматата од став 1 на овој член се пресметува 
и се плаќа по стапка од 7% годишно наназад, по-
чнувајќи од 1 јануари 1973 година. 

Член 7 
Средствата од член 2 став 2 точка 3 и од член 3 

став 2 точка 2 на ОВОЈ закон банките, на начинот и 
под условите утврдени во чл. 5 и 6 на овој закон, 
ќе им ги исплатат на републиките и автономиите по-
краини, во смисла на одредбата на член 2 став 1 
точка 4 од Законот за пренесувале на средствата, 
правата и обврските на федерацијата за инвестиции 
во стопанството врз републиките и автономните по-
краини, по следниот распоред: 

1) Југословенската инвестициона банка — на: 

СР Босна и Херцеговина 
СР Црна Гора 
СР Хрватска 
СР Македонија 
СР Словенија 
СР Србија 
САП Војводина 
САП Косово 

2) Југобанка — на: 

СР Босна и Херцеговина 
СР Црна Гора 
СР Хрватска 
СР Македонија 
СР Словенија 
СР Србија 
САП Војводина 
САП Косово 

16,93% 
1,71% 

19,51% 
14,57% 
9,03% 

30,39% 
- 4,48% 

3,38% 

15,30% 
0,28% 

35,80% 

2,86% 
41,26% 

2,26% 
2,24% 

3) Југословенската земјоделска банка — на: 

СР Босна и Херцеговина ј' 7,06% 
СР Црна Гора 0,95% 
СР Хрватска 26,04% 
СР Македонија 8,71% 
СР Словенија 9,21% 
СР Србија 14,13% 
САП Војводина 31,55% 
САП Косово 2,35% 

Член 8 
Во рок од 30 дена од денот на влегувањето во 

сила на ОВОЈ закон, банките ќе ги издвојат на по-
себни сметки средствата од кредитниот фонд и од 
посебниот резервен фонд, во следните износи: 

1) од кредитниот фонд: Динари 

— Југословенската инвестициона банка 699,274.000 
— Југобанка 573,700.000 
— Југословенската земјоделска банка 335,200.000 

2) од посебниот резервен фонд: Динари 

— Југословенската инвестициона банка 87,750 ООО 
— Југобанка 46,717.000 
— Југословенската земјоделска банка 3,192.000 

Член 9 
Средствата од чл. 2 и 3 на овој закон банките ги 

исплатуваат во полза на сметките на републиката, 
на автономната покраина односно на федерацијата, 
ка ј Службата на општественото книговодство. 

Ако банката не ја изврши обврската од став 1 
на овој член, во целост или делум, во рокот од чл. 
2, 4, 5 и 6 на ОВОЈ закон, Службата на општестве-
ното книговодство, по налог од СОЈУЗНИОТ секрета-
ријат за финансии, од жиро-сметката на банката ќе 
пренесе соодветен износ на средства во полза на 
сметките од став 1 на овој член. 

Налозите од став 2 на овој член Сојузниот се-
кретаријат за финансии ќе и ги издаде на Служ-
бата на општественото книговодство, по писмено 
барање на републиката односно на автономната по-
краина за секој пренос на средствата — за сред-
ствата што се уплатуваат на сметките на републи-
ките односно на автономните покраини. 

Член 10 
Негативните курсни разлики што ги товарат 

приходите или соодветните фондови на Југословен-
ската инвестициона банка, на Југобанка и на Југо-
словенската земјоделска банка, настанати поради 
курсевите утврдени врз основа на одредбите на 
Уредбата за паритетот на динарот („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 4/71), Законот за паритетот на дина-
рот („Службен лист на СФРЈ", бр. 58/71), Уредбата 
за паритетот на динарот („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 51/72) и Уредбата за паритетот на динарот („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 8/73), овие банки можат да 
ги намират по нивна одлука во рок од 10 дена, со 
тоа што најмалку една десетина од негативните 
курсни разлики мораат да се намират секоја годи-
на и посебно да се искажат во завршната сметка. 

Член 11 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

443. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕ-
МЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО 
СРЕДСТВАТА ОСТВАРЕНИ СО ПРОДАВАЊЕ НА 

ТЕЧНИ ГОРИВА 

Се прогласува Законот за привремена забрана 
на располагањето со средствата остварени со про-
давање на течни горива, што го усвои Сојузната 
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скупштина, на седницата на Соборот на народите од 
26 Јуни 1973 година и на седницата на Стопанскиот 
собор од 26 јуни 1973 година. 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

ПР бр. 222 
27 јуни 1973 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

З А К О Н 
З А П Р И В Р Е М Е Н А З А Б Р А Н А Н А Р А С П О Л А Г А -
Њ Е Т О СО С Р Е Д С Т В А Т А О С Т В А Р Е Н И С О П Р О -

Д А В А Њ Е Н А Т Е Ч Н И Г О Р И В А 

Член 1 
Од средствата ,остварени со продавање на плин-

ски масла — дизел гориво, масло за горење во до-
маќинството и моторон бензин од 86 и 98 октани, ор-
ганизациите на здружениот труд што се занимаваат 
со промет на тие течни горива не можат привреме-
но да го користат износот од 0,05 динари по 1 литар 
продаден, на мало, освен за намените утврдени со 
посебна програма. 

Посебната програма за намената на средствата 
од став 1 на ОВОЈ член и за начинот на нивното ко-
ристење се утврдува со- општествен договор. 

Општествениот договор од став 2 на ОВОЈ член е 
општозадолжителен ако го прифатат 75% од орга-
низациите на здружениот труд што продаваат те-
чни горива, Стопанската комора на Југославија и 
Сојузниот извршен совет или орган што ТОЈ ќе го 
овласти. 

Член 2 
Средствата од член 1 став 1 на овој закон ги 

уплатуваат организациите на здружениот труд што 
се занимаваат со промет на течни горива на посеб-
на сметка на Сојузната дирекција за резерви на ин-
дустриски производи 60811-845-368 кај Службата на 
општественото книговодство едновремеио кога го 
уплатуваат и основниот данок на промет на произ-
води, согласно со важечките прописи. 

Член 3 
Штом ќе престанат да дејствуваат околностите 

што го предизвикале донесувањето на ОВОЈ закон, 
СОЈУЗНИОТ извршен совет ќе предложи укинување 
на овој закон. 

Член 4 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

сот од 85,000.000 динари за давање помош на Демо-
кратска Република Виетнам и на Привремената ре-
волуционерна влада на Јужен Виетнам, во соглас-
ност со принципите на меѓународчата солидарност, 
додека републиките и автономните -покраини, со-
гласно договорот од 31 мај 1973 година, не ги обез-
бедат средствата за давањето на таа помош. 

2. Републиките и автономните покрани делот од 
средствата за кои презеле обврска ЕД договорот од 
точка 1 на оваа одлука ќе го уплатат непосредно 
во постојаната буџетска резерва на федерацијата, 
најдоцна до 31 декември 1973 година. ^ 

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

Сојузна скупштина 

АС бр 848 
27 јуни 1973 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

Потпретседател 
на Општествено-
политичкиот собор, 

Илија Рикановиќ, с. р. 

Претседател 
на Соборот 

на народите, 
Мика Шпиљак, с. р. 

444. 
Врз основа на Уставниот амандман IX точка 1 

став 3, во" врска со член 53 став 2 од Законот за 
финансирање на федерацијата, Сојузната скупшти-
на, на седницата на Соборот на народите од 26 јуни 
1973 година и на седницата на Општествено-поли-
тичкиот собор од 26 јуни 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А П Р И В Р Е М Е Н О К О Р И С Т Е Њ Е Н А С Р Е Д С Т В А Т А 
Н А П О С Т О Ј А Н А Т А Б У Џ Е Т С К А Р Е З Е Р В А Н А 
Ф Е Д Е Р А Ц И Ј А Т А З А Д А В А Њ Е П О М О Ш Н А О Д -

Р Е Д Е Н И Д Р Ж А В И 

1. Од средствата на постојаната буџетска резер-
ва на федерацијата привремено ќе се к о р и с т и изно-

445. 
Врз основа на Уставниот амандман IX точка 1 

став 3, во врска со член 53 став 2 од Законот за фи-
нансирање на федерацијата, Сојузната скупштина, 
на седницата на Соборот на народите од 26 Јуни 
1973 година и на седницата на Општествено-полити-
чкиот собор од 26 јуни 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА ПОСТО-
ЈАНАТА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА НА ФЕДЕРАЦИ-
ЈАТА ЗА ДАВАЊЕ ПОМОШ НА ОДРЕДЕНИ 

ДРЖАВИ 

1. Од средствата на постојаната буџетска резер-
ва на федерацијата се дава, без обврска за враќа-
ње, износот од 22,000 ООО динари на име помош па 
одредени држави, во согласност со принципите на 
меѓународната солидарност. 

2. Сојузниот извреш совет ќе ги одреди сојуз-
ниот орган и општествено-политичхата организаци-
ја преку кои ќе се додели помошта и ќе се изврши 
распоредот на средствата од точка 1 на оваа одлука. 

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

Сојузна скупштина 

АС бр 846 
27 јуни 1973 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

Потпретседател 
на Општествено-

политичкиот собор, 
Илија Рикановиќ, с. р. 

Претседател 
на Соборот 
на народите, 

Мика, Шпиљак, с. р. 
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446. 

Согласно со Уставниот амандман XXXVII точка 
2 во врска со точка 9, како и со меѓународната про-
токоларна практика, Претседателот на Републиката 
донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ПРОТОКОЛОТ ПРИ ПОСЕТИ НА ШЕФОВИ 
НА СТРАНСКИ ДРЖАВИ И НА ДРУГИ ИСТАК-

НАТИ СТРАНСКИ ЛИЧНОСТИ 

1. При посети на шефови на странски држави 
на Југославија, Претседателот на Републиката како 
домаќин се состанува и води политички разговори 
со гостинот во својата резиденција, во местото во 
кое се наоѓа во тоа време. 

Претседателот на Републиката го пречекуза и 
го испраќа гостинот во кругот на својата резиден-
ција. 

Претседателот на Републиката во чест на ви-
сокиот гостин приредува свечен обед на кој се раз-
менуваат официјални здравици, ако е тоа со про-
грамата на посетата предвидено. 

2. Потпретседателот на Претседателството на 
СФРЈ го застапува Претседателот на Републиката 
во следните протоколарни и церемонијални обврски 
црн посети на шефови на странски држави: 

— го пречекува шефот на странската држава 
при доаѓањето во Југославија и го испраќа при за-
минувањето од Југославија; 

— доколку со програмата на посетата е предви-
дено, приредува свечен прием на шефот на странска 
држава на КОЈ повикува југословенски личности и 
дипломатски претставници акредитирани во Југо-
славија, и од името на Претседателот на Република-
та учествува на приемот што шефот на странската 
држава го приредува при посетата на нашата земја; 

— се грижи за спроведувањето на програмата за 
престојот на шефот на странската држава или на 
друга истакната личност што е гостин на Претседа-
телот на Републиката. 

3. Претседателот на Републиката може да му 
довери на потпретседателот на Претседателството 
на СФРЈ или на друга личност што ТОЈ ќе ја одре-
ди, да го застапува при водењето на политичките 
разговори со официјалните делегации на странски 
држави што доаѓаат во посета на Југославија. 

4. Претседателот на Републиката, по правило, 
ги прима шефовите на владите на странските земји 
што доаѓаат -во официјална посета во Југославија. 

Претседателот на Сојузниот извршен совет, со-
гласно со протоколарната практика, е домаќин на 
шефовите на владите на странските земји. 

5. Потпретседателот на Претседателството на 
СФРЈ, по правило, од името на Претседателот на 
Републиката, ги прима министрите на надворешни-
те работи и другите истакнати државници на стран-
ските земји што доаѓаат во официјална посета во 
Југославија. 

6. Потпретседателот на Претседателството на 
СФРЈ, по правило, од името на Претседателот на 
Републиката, ги прима пратениците на шефовите на 
странските држави што доаѓаат во нашата земја со 
лични пораки упатени на Претседателот нз Репуб-
ликата. 

7. Оваа одлука влегува во сила веднаш. 

447. 

Врз основа на член 81 став 3 од Законот за де-
визно работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 36/72 
и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ 
ШТО БАНКИТЕ МОРААТ ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ 

ЗА ВРШЕЊЕ ДЕВИЗНИ РАБОТИ 

1. Во Одлуката за условите што банките мораат 
да ги исполнуваат за вршење девизни работи („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 12/73), се додава нова точ-
ка 2а, која гласи: 

„2а. Овластување од точка 1 односно точка 2 
на оваа одлука може да добие и здружена банка, 
настаната со здружување на две или повеќе банки 
или банкарски единици што имаат положба на ос-
новни организации на здружениот труд (во ната-
мошниот текст: банките членки), под следните ус-
лови: 

1) ако во своите фондови и во примените депо-
зити банките членки заедно располагаат со изно-
сите наведени во точка 1 односно точка 2 на оваа 
одлука; 

2) ако со самоуправната спогодба на банките 
членки и со статутот на здружената банка е пред-
видена солидарна одговорност на сите банки членки 
за сите обврски на здружената банка и на секоја 
пооделна банка членка, како и престанок на овлас-
тувањето на одделни банки членки што тоа овлас-
тување го имале до здружувањето во здружена 
банка; 

3) ако со статутот на здружената банка е одре-
дено седиштето на здружената банка како главно 
седиште, а седиштата на банките членки како седи-
шта на здружената банка. 

Како доказ дека ги исполнува финансиските 
услови за добивање на овластување, здружената 
банка и поднесува завршна сметка на народната 
банка, која сметка претставува збир на завршните 
сметки на банките членки, а како доказ за испол-
нувањето на условот за стручната подготовка — со-
одветни општи акти на банките членки. 

Кон барањето за добивање на овластување здру-
жената банка покрај доказите од став 2 од оваа 
точка, поднесува статут на здружената банка и са-
моуправна спогодба на банките членки за здружу-
вање во здружена банка. 

Здружената банка што ќе го добие овластува-
њето од точка I на оваа одлука' спрема странство 
настапува како една банка, со билансот кој прет-
ставува збир на билансите на банките членки. Во 
СВОЈата фирма односно во СВОЈОТ назив, по-
крај фирмата на здружената банка, седиштата 
можат да имаат и ознаки што поблиску ги одреду-
ваат. Здружената банка може да има свои сметки 
Kaj странски кореспонденти, со кои за сметка на 
здружената банка располагаат банките членки како 
седишта на здружената банка, а ако тоа е предви-
дено со статутот, седиштата можат да имаат и свои 
посебни сметки к а ј странски кореспонденти со кои 
располагаат во рамките на овластувањата од ста-
тутот.u 

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

Р. п бр. 177 
20 јуни 1973 година 

Белград 
Бр. 675/73 

23 Maj 1973 година 
Брдо ка ј Крањ 

Претседател i 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 
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448. 
Врз основа на член 42 од Законот за воените ин-

валиди („Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72), сојуз-
ниот секретар за труд и социјална политика про-
пишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ИСПЛАТУВАЊЕТО НА ИНВА-
ЛИДНИНАТА, НА ДОДАТОКОТ ЗА НЕГА И ПО-
МОШ ОД СТРАНА НА ДРУГО ЛИЦЕ, НА ОРТО-

ПЕДСКИОТ ДОДАТОК И НА ДРУГИТЕ ПАРИЧНИ 
ПРИМАЊА СПОРЕД ЗАКОНОТ ЗА ВОЕНИТЕ ИН-
ВАЛИДИ И ЗА КОНТРОЛА НА ИЗВРШУВАЊЕТО 

НА ТИЕ РАСХОДИ 

Член 1 
На уживателите на лична и семејна инвалидни-

на (во натамошниот текст: корисниците) ќе им се 
исплатуваат следните примања: инвалиднина, дода-
ток за нега и помош од страна на друго лице, орто-
педски додаток, посмртна помош, паушален надоме-
сток на име на трошоци за поправка на моторно во-
зило, трошоци за осигурување на моторно возило, 
надоместоци на име административни такси за ре-
гистрација на возило, надоместоци за користење на 
јавни патишта при употреба на моторни и запрежни 
возила, надоместоци на име трошоци за школување 
и такси за полагање испити, паушални надоместоци 
за купување на ортопедски помагала кои не се из-
работуваат по мера, надоместок на трошоци за ис-
храна и сместување за време на патување и престој 
во друго место, патни трошоци и надоместок на тро-
шоци за придружник, што им припаѓаат според За-
конот за воените инвалиди (во натамошниот текст: 
Законот) и според прописите донесени врз основа на 
тој закон, во согласност со важечките прописи за 
извршувањето на буџетот на федерацијата и со од-
редбите на ОВОЈ правилник. 

Член 2 
Примањата од член 1 на ОВОЈ правилник на ко-

рисниците им ги исплатуваат општинските органи 
на управата надлежни за работите на борците и на 
воените инвалиди (во натамошниот текст, исплат-
ните органи), врз основа на решение за оствареното 
право односно доказ за правото на надоместок спо-
ред Законот 

Исплатувањето на инвалиднина, на додаток за 
нега и помош од страна на друго лице, на ортопед-
ски додаток и на постојан инвалидски додаток за 
корисници — странски државјани кои не престоју-
ваат на територијата на Југославија и за југосло-
венски државјани со постојано живеалиште во 
странство, а на кои надлежниот орган им го одоб-
рил исплатувањето на тие примања во валутата на 
земјата во која имаат престојувалиште, односно жи-
веалиште, го врши Сојузниот секретаријат за труд » 
и социјална политика (во натамошниот теист: Со-
јузниот секретаријат) на начин пропишан за врше-
ње на платниот промет со странство. 

Член 3 
Личните инвалиднини на воените инвалиди од I 

до VII група, додатокот за нега и помош од страна на 
друго лице и ортопедскиот додаток се исплатуваат 
врз основа на инвалидската исплатна книшка. 

На воените инвалиди од I до VII група, на кои 
правото на инвалиднина им престанува во текот на 
наредните шест месеци од денот кога би требало да 
им се издаде инвалидска исплатна книшка, личните 
инвалиднини, ако тоа е поцелесообразно, можат да 
им се исплатуваат со упатници на Службата на оп-
штестве,ното книговодство или со поштенска упат-
ница (во натамошниот текст: упатницата). 

Исплатата на примањата од став 1 на овој член 
од поранешните години, или на разликата што на 
инвалидот му припаѓа над износите наплатени врз 
основа на инвалидската исплатна книшка, се врши 
со упатница. 

Личната инвалиднина на воените инвалиди од I 
до VII група, додатокот за нега и помош од страна 
на друго лице и ортопедскиот додаток можат да им 
се исплатуваат со упатница на инвалидите кои по-
ради болест или изнеможеност не можат подолго да 
доаѓаат до најблиското исплатно место (член 8). Ако 
исплатниот орган го прифати барањето на воениот 
инвалид исплатата да му се врши со упатница, ќе ja 
задржи неговата инвалидска исплатна книшка. Ко-
га ќе престане потребата исплатите да се вршат со 
упатница, исплатниот орган ќе му ја врати на вое-
ниот инвалид инвалидската исплатна книшка, по-
ништувајќи ги во неа налозите за исплата за она 
време за кое исплатата е вршена преку упатница. 

Член 4 
Личната инвалиднина на инвалидите од I до 

VII група, додатокот за нега и помош од страна на 
друго лице и ортопедскиот додаток, воениот инва-
лид ги наплатува за тековниот месец како и за из-
минатите месеци со инвалидската исплатна книш-
ка, ако не се застарени.. 

Месечните налози за исплата се користат по ре-
доследот од инвалидската исплатна книшка. Ако 
воениот инвалид погрешно исполни месечен налог 
за исплата, не може да го замени со друг налог од 
книшката, туку од исплатното место е должен да 
побара посебен образец на налогот за исплата, да 
го пополни и заедно со погрешно исполнетиот ме-
сечен налог за исплата од инвалидската исплатна 
книшка да му го предаде на службеното лице што 
врши исплата на исплатното место. На согласен на-
чин ќе постапи и службеното лице на исплатното 
место ако погрешно исполни месечен налог за ис-
плата. 

Член 5 
Личната инвалиднина на воените инвалиди од 

I до VII група, додатокот за нега и помош од страна 
на друго лице и ортопедскиот додаток можат да се 
исплатуваат само лично на воениот инвалид, кој е 
должен на службеното лице на исплатното место да 
му даде доказ за СВОЈОТ идентитет. 

Ако воениот инвалид поради болест или други 
причини не може да дојде на исплатното место, а 
во неговото живеалиште односно престојувалиште 
поштата не врши доставување, исплатата може 
да се изврши и на друго лице, ако исплатниот орган 
или надлежниот орган на кое и да било општинско 
собрание на грбот на првиот дел на месечниот налог 
за исплата го завери потписот на инвалидот. Ако во 
живеалиштето односно престојувалиштето на ин-
валидот поштата врши доставување, исплатата може 
да се врши и во станот на инвалидот, ако инвали-
дот и ја достави на поштата својата инвалидска ис-
платна книшка, со потврда од исплатниот орган за 
спреченоста на инвалидот да дојде во поштата. 

Член 6 
Личната инвалиднина на воените инвалиди од 

I до VII група, додатокот за нега и помош од страна 
на друго лице и ортопедскиот додаток се исплату-
ваат со инвалидската исплатна книшка ка ј секоја 
Служба на општественото книговодство или ка ј се-
која пошта (во натамошниот текст: исплатното 
место). 

Член 7 
Личната инвалиднина на воените инвалиди од 

VIII до X група.се исплатува со упатница во текот 
на првото тримесечје на тековната година, и тоа од-
напред во годишен износ за целата календарска го-
дина. 

Член 8 
Семејната инвалиднина од член 24 на Законот и 

наголемената семејна инвалиднина од 50% од член 
29 на Законот, се исплатуваат со упатница во еднак-
ви износи два пати годишно, и тоа во јануари и 

Наголемената семејна инвалиднина од член 30 
на Законот се исплатува со упатница, к тоа месечно 
однапред, 
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Член 9 
Ако корисникот привремено се наоѓа надвор од 

Југославија личната инвалиднина, семејната инва-
лиднина, додатокот за нега и помош од страна на 
друго лице и-ортопедскиот додаток можат да се ис-
платуваат па неговиот полномошник со упатница. 

Ако исплатниот орган исплатата му ја врши на 
полномошникот, полномошното заверено од надлеж-
ниот орган и инвалидската исплатна книшка се де-
понираат ка ј исплатниот орган. 

Член 10 
Надоместокот на трошоците за исхрана и смес-

тување за време на патување и престој во друго 
доесто се исплатува со готовински чек или со упат-
гница, и тоа аконтација однапред, а конечна испла-
та — по завршеното патување и престојот во друго-
то место. 

Посмртната помош, паушалниот надоместок на 
име трошоци за поправка на моторно возило, тро-
шоците за осигурување на моторно возило, надо-
местокот на име административна такса за регистра-
ција на возило, надоместокот за користење на јавни 
патишта при употребата на мотори и запрежни вози-
ла, надоместокот на име трошоци за школување и 
такси за полагање испити, паушалниот надоместок 
за купување на ортопедски помагала што не се из-
работуваат по мера и надоместокот на трошоците за 
придружникот се исплатуваат со готовински чек или 
со упатница. 

Член 11 
Паричките примања на лицата од член 67 ст. 2 

и 3 од Законот се исплатуваат со упатница, врз ос-
нова на решение за признавање на правото по тој 
основ, со кое покрај другото се утврдува и износот 
на примањата. 

Член 12 
Инвалидската исплатна книшка се печати само 

како службено издание, на јазиците на народите на 
Југославија и на јазиците на албанската и унгар-
ската народност — образец 1. 

Член 13 
Инвалидската исплатна книшка ја издава ис-

платниот орган по службена должност, врз основа 
на извршно решение за признавање на СВОЈСТВОТО 
на воен инвалид од I до VII група. 

За издадените инвалидски исплатни книшки, ис-
платниот орган води регистар на издадените инва-
лидски исплатни книшки — образец 2. 

Член 14 
При издавањето на инвалидската исплатна кни-

шка исплатниот орган ги внесува во книшката: по-
датоците за корисникот; износот на инвалиднината, 
на додатокот за нега и помош од страна на друго ли-
це и ,на ортопедскиот додаток и нивниот вкупен из-
нос; број. на Службата на општественото книговод-
ство на чие подрачје е живеалиштето на инвалидот 
и шифрата на собранието на општината надлежна 
според живеалиштето на инвалидот која се води кад 
Службата на општественото книговодство. 

На секој налог за исплата и на извештајот за 
задолжувањето мора да се стави оперативниот број 
на Службата на општественото книговодство и ши-
фрата на собранието на општината. 

Налогот за исплата и извештајот за задолжу-
вањето ги пополнува инвалидот или службеното 
лице на исплатното место при исплатата. 

Член 15 
На инвалидската исплатна книшка Службата 

на општественото книговодство става упатнички 
жиг. 

Член 16 
Ако инвалидската исплатна книшка важи за од-

редено време, а на корисникот по истекот на тоа 
време повторно му се признае СВОЈСТВОТО на инва-
лид, инвалидската исплатна книшка нема да се за-
мени туку исплатниот орган ќе го продолжи нејзи-
ното важење. 

Ако на инвалиднината или на ортопедскиот до-
даток е дозволено извршување или обезбедување, 

воениот инвалид е должен на исплатниот орган да 
му ја поднесе инвалидската исплатна книшка за да 
се констатира ТОЈ факт во неа. 

Ако воениот инвалид го загуби правото на и.н-
валиднина, на додаток за нега и помош од страна на 
друго лице или на ортопедски додаток, е должен 
инвалидската исплатна книшка да му Ја врати на 
исплатниот орган. Ако воениот инвалид не ја врати 
инвалидската исплатна книшка, исплатниот орган 
го повикува да ја врати истата во рокот што за тоћ 
ќе го одреди. Ако воениот инвалид во одредениот 
рок не ја врати инвалидската исплатна книшка, ис-
платниот орган ја огласува за неважечка во „Слу-
жбен лист на СФРЈ" и за тоа ги известува исплат-
ните места во седиштето на исплатниот орган. 

Член 17 
Ако воениот инвалид се наоѓа на издржување 

на казна затвор, строг затвор или во истражен за-
твор, инвалидот или член на семејството се должни 
на исплатниот орган да му ја вратат инвалидската 
исплатна книшка. Ако воениот инвалид или членот 
на семејството не ја врати инвалидската исплатна 
книшка, исплатниот орган ќе постапи на начин про-
пишан во член 16 став 3 на овој правилник. 

Кога воениот инвалид ќе ја издржи казната за-
твор или строг затвор, исплатниот орган ќе му ја 
врати инвалидската исплатна книшка во КОЈ а ќе ги 
поништи налозите за исплата за она време за кое 
инвалидот се наоѓал на издржување на казната или 
во истражен затвор. 

Член 18 
Ако ка ј воениот инвалид од VIII до X група, 

на КОЈ инвалиднината му е исплатена со упатница 
однапред, во годишен износ, се променат процен-
тите на воениот инвалидитет, а тие проценти имаат 
за последица распоредување на инвалидот во ин-
валидска група повисока од VIII, исплатниот орган 
на таквиот инвалид му издава инвалидска исплат-
на книшка, со важење од денот на издавањето, со 
тоа што во неа го внесува новиот износ на инва-
лиднината намален за износот исплатен во таа го-
дина. 

Ако ка ј воениот инвалид од I до VII група се 
променат процентите на воениот инвалидитет, а тие 
проценти имаат за последица распоредување во ин-
валидска група пониска од VII, воениот инвалид е 
должен својата инвалидска исплатна книшка да му 
ја врати на исплатниот орган, а исплатувањето на 
инвалиднината ќе продолжи на начин одреден во 
член 7 на овој правилник. 

Ако воениот инвалид не ја врати инвалидската 
исплатна книшка, исплатниот орган ќе постапи на 
ќачин пропишан во член 16 став 3 на овој правил-
ник. 

Член 19 
Загубувањето или исчезнувањето на инвалид-

ска исплатна книшка воениот инвалид е должен 
веднаш да му го пријави на исплатниот орган за-
ради нејзино огласување за неважечка. 

Исплатниот орган е должен за загубувањето или 
исчезнувањето на инвалидската исплатна книшка 
да ги извести исплатните места во седиштето на ис-
платниот орган, на трошок на инвалидот да ја огла-
си книшката за неважечка во „Службен лист на 
СФРЈ", и да му издаде нова инвалидска исплатна 
книшка. 

Ако инвалидската исплатна книшка поради ош-
тетување станала неупотреблива, исплатниот орган, 
на барање на воениот инвалид му издава на инва-
лидот нова книшка, а оштетената ја прилага кон 
досието на воениот инвалид со назначување дека е 
поништена. 

Член 20 
Ако корисникот се пресели на територија на 

друга општина, ТОЈ е должен за тоа да го извести 
исплатниот орган на своето поранешно живеалиште. 

Исплатниот орган што бил надлежен според по-
ранешното живеалиште на корисникот, му ги дос-
тавува сите потребни парични податоци и неговото 
досие со сите списи на исплатниот орган надлежен 
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според новото живеалиште на корисникот Исплат-
ниот орган што порано вршел исплатување, за сво-
јата архива ги задржува преписите на исправите 
потребни за правдање на извршените исплати. 

Исплатниот орган надлежен според новото жи-
веалиште на корисникот, веднаш по приемот на 
потребните податоци, ги внесува настанатите про-
мени во инвалидската исплатна книшка. Ако ново-
то живеалиште на корисникот е на територија на 
друга република или автономна покраина, пора-
нешната инвалидска исплатна книшка се заменува 
со нова. 

Член 21 
Исплатниот орган, покрај пропишаните евиден-

ции за финансиското и материјалното работење на 
органот на управата, води одвоено евиденција за: 

1) извршените исплати на инвалиднина (лична и 
семејна), на додатокот за нега и. помош од страна 
на друго лице и на ортопедскиот додаток; 

2) извршените исплати на другите парични при-
мања од член 1 на ОВОЈ правилник; 

3) извршените исплати за остварување на 
здравствена заштита и на други права според За-
конот. 

Член 22 
До надлежниот републички односно покраин-

с к и орган н а у п р а в а т а , а ОВОЈ ДО СОЈУЗНИОТ с е к р е т а -
ријат, исплатните органи доставуваат полугодишен 
извештај за потрошените средства за остварување 
на правата според Законот — образец 3. 

Извештајот од став 1 на ОВОЈ член исплатните 
органи го доставуваат до 15-ти, а републичките од-
носно покраинските органи на управата до 25-ти на 
наредниот месец по завршетокот на првото полу-
годие односно на второто полугодие. 

Член 23 
Сојузниот секретаријат води евиденција за по-

трошените средства за остварување на правата на 
воените инвалиди и на другите лица според Зако-
нот, врз основа на податоците што за тоа му ги до-
ставуваат републичките односно покраинските ор-
гани на управата надлежни за работите на борците 
и на воените инвалиди. Оваа евиденција се обрабо-
тува по републиките односно по автономните по-
краини. 

СОЈУЗНИОТ секретаријат води и евиденција за 
потрошените средства за остварување на правата на 
странски државјани според Законот, кои не престо-
јуваат на територијата на Југославија и на југосло-
венски државјани што имаат постојано живеалиште 
во странство Оваа евиденција се води според зем-
јите во кои овие лица имаат престојувалиште од-
носно живеалиште. 

Член 24 
Обрасците 1, 2 и 3 наведени во чл. 12, 13 и 22 

н а ОВОЈ п р а в и л н и к се о т п е ч а т е н и к о н ОВОЈ п р а в и л -
ник и се негов составен дел 

Член 25 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за начи-
нот на инсплагувањето на инвалидските принад-
лежности и другите парични примања според За-
конот за воените инвалиди од војните и за контро-
лата на извршувањето на тие расходи („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 25/63). 

Член 26 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден 

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

Бр 7-2617/73 
18 мај 1973 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за труд и социјална 
политика, 

Вуко Драгашевиќ, с. р. 

Образец I 

Насловна страна 
Страна t 

Грб на СФРЈ 

ИНВАЛИДСКА ИСПЛАТНА КНИШКА 

Број на исплатната книшка 
Серија - Бр. 

I КОРИСНИК НА ИНВАЛИДНИНА 

(Презиме, татково име и име) , 

Место на живеење - - . 

Улица бp.  

Општина пошта . 

Инвалид група - % на неспособноста 

(Презиме, татково име и име на старателот) 

(Точна адреса на старателот) 

Потпис на корисникот на инвалиднина 

Страни 2 до 17 

ПРЕСМЕТКА НА ИНВАЛИДНИНАТА И НА ДРУ-
ГИТЕ ПРИМАЊА 

Важи од 19 
до 19 

Инвалиднината изнесува динари -
Додатокот за нега и помош динари 
Ортопедскиот додаток ' динари -

Вкупно динари: 

З А П И Р А Њ А : 

1). за повеќе примени динари динари -

2) законски запирања динари динари 

Вкупно запирања динари — 

НЕТО ЗА ИСПЛАТА динари 

Број , 
19 година 

Во 

(Печат и потпис на налого-
давецот) 
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Парни страни 18 до 30 

Непарни страни 19 до 31 
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С т р а н а 153 

П р о м е н и во г р у п а т а на и н в а л и д и т е т о т , во с т е -
пенот на додатокот за нега и п о м о ш од страна на 
друго л и ц е и во степенот на о р т о п е д с к и о т додаток , 
по и з д а в а њ е т о на к н и ш к а т а : 

О б р а з е ц 3 

О б р а з е ц 2 

РЕГИСТАР Н А И З Д А Д Е Н И Т Е И Н В А Л И Д С К И 
И С П Л А Т Н И книшки ; 

1) Ги опфаќа издатоците за: посмртна помош, ПТТ трошо-
ци и провизиЈа на СОК. 
2) Ги опфаќа издатоците за: поправки на моторно возило, 
осигурување на моторно возило, надоместоци на име 
административна такса за регистрација на моторно возило, 
надоместоци за платени такси за користење на јавни па-
тишта, паушални надоместоци за купување на ортопедски 
помагала^ трошоци за исхрана и сместување за време на 
патување, патни трошоци на уживателот на лична и се-
ме Јна инвалиднина и др. 
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449. 
Врз основа на член 12 став 2 и член 16 од За-

конот за боречкиот додаток („Службен лист на 
СФРЈ", бр 67/72), сојузниот секретар за труд и со-
цијална политика пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА БОРЕЧКИОТ 
ДОДАТОК, ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА 
ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ИЗВРШЕНИТЕ ИСПЛАТИ 
И З А Е В И Д Е Н Ц И Ј А Т А З А КОРИСНИЦИТЕ Н А 

БОРЕЧКИОТ ДОДАТОК 

1. Кога организацијата на здружениот труд во 
која корисникот на боречкиот додаток е вработен 
(во натамошниот текст, исплатителот на личниот 
доход) ќе го прими решението од надлежниот оп-
штински орган на управата со кое на борецот од 
член 1 на Законот за боречкиот додаток (во ната-
мошниот текст: борецот) му е признаено правото на 
боречки додаток, ќе го одреди месечниот износ на 
аконтацијата на боречкиот додаток зависно од акон-
тацијата на нето-личниот доход што му го испла-
тува за работата во редовното работно време однос-
но според минималниот личен доход утврден во 
смисла на член 3 односно на член 20 од Законот за 
боречкиот додаток, и тоа посебно за секој месец, 
почнувајќи од денот што во решението за призна-
вањето на правото на боречки додаток е означен 
како ден од кој на борецот му припаѓа додаток. 

Ако месечниот нето-износ на аконтацијата на 
личниот доход не го достигнува износот на основот 
за одредување на боречкиот додаток, исплатителот 
на личниот доход ќе ја одреди аконтацијата на бо-
речкиот додаток во височина на разликата помеѓу 
аконтацијата на личниот доход и основот за одре-
дување на боречкиот додаток. 

2. Исплатителот на личниот доход составува 
писмена тримесечна пресметка на боречкиот дода-
ток за секоЈ корисник на боречкиот додаток. Писме-
ната пресметка мора да содржи: 

1) износ на основот за одредување на боречкиот 
додаток; ' 

2) износ на аконтацијата на личниот доход ис-
платен на корисникот на боречкиот додаток за ме-
сецот за КОЈ се одредува боречкиот додаток за ра-
ботата во редовното работно време; 

3) износ на боречкиот додаток што на корисни-
кот му припаѓа како аконтација за односниот ме-
сец, 

4) износ на придонесите за пензиското, инва-
лидското и здравственото осигурување, платени на 
износот на аконтацијата на боречкиот додаток. 

3. На борците на кои со решение на надлеж-
ниот општински орган на управата им е признаено 
правото на боречки додаток аконтацијата на месеч-
ниот износ на боречкиот додаток им ја исплатува 
исплатителот на личниот доход на образецот БД-1 
„Исплатен список на корисниците на бо,речкиот до-
даток". 

4 Општинскиот орган на управата од член 10 
на Законот за боречкиот додаток го одредува бо-
речкиот додаток согласно со одредбите на точка 1 
од ова упатство, а одредениот месечен износ на бо-
речкиот додаток го исплатува со банчина уплат-
ница. 

5. Ако при конечното одредување на месечниот 
износ на боречкиот додаток за изминатото календар-
ско тримесечје исплатителот на личниот доход утвр-
дува дека на борецот на име аконтација му исплатил 

помалку одошто му припаѓа, помалку исплатениот 
износ на боречкиот додаток (разлика до припаѓач-
киот износ) ќе му го исплати на борецот со првата 
наредна исплата на аконтацијата на личниот доход. 

Ако при конечното одредување на месечниот 
износ на боречкиот додаток за изминатото кален-
дарско тримесечје исплатителот на личниот доход 
утврди дека на борецот на име аконтација му испла-
тил повеќе одошто му припаѓа, повеќе исплатениот 
износ на боречкиот додаток ќе го наплати од првата 
наредна исплата на аконтацијата на личниот доход. 

6. Пресметувањето на извршените исплати на 
боречкиот додаток помеѓу исплатителот на личниот 
доход и надлежните општински органи на управата 
се врши на образецот БД-2 „Пресметка за исплате-
ните боречки додатоци". Пресметката ја составува 
тримесечно исплатителот на личниот доход и два 
примерока на пресметката му доставува на надлеж-
ниот општински орган на управата, кој едниот при-
мерок го заверува и му го враќа на исплатителот на 
личниот доход. 

7. Врз основа на тримесечната пресметка над-
лежниот општински орган на управа и дава налог 
на надлежната банка — на исплатителот на личниот 
доход да му се исплати разликата помеѓу исплате-
ниот износ на боречкиот додаток за изминатото три-
месечје и износот утврден со пресметката. Истовре-
мено на исплатителот на личниот доход надлежниот 
општински орган на управата му обезбедува сред-
ства каЈ банката за исплата на аконтациите на бо-
речкиот додаток за тековното тримесечје во висо-
чина од 50% од вкупно исплатениот боречки дода-
ток по пресметката за изминатото тримесечје. 

Надоместокот на боречкиот додаток (член 5 на 
Законот за боречкиот додаток) за првите 30 дена 
спреченост за работа исплатителот на личниот до-
ход го рефундира по постапката предвидена за ре-
фундација на боречкиот додаток. 

8. Надлежниот општински орган на управата 
води евиденција за борците на кои им е признаено 
правото на боречки додаток, и тоа поединечно за се-
кој корисник. Оваа евиденција се води на образецот 
БД-3 „Ликвидационен лист на корисниците на бо-
речкиот додаток". 

9. На образецот БД-4 „Извештај за бројот на ко-
рисниците и за потрошените средства на боречкиот 
додаток", општинскиот орган на управата му доста-
вува извештај на републичкиот односно покраин-
скиот орган на управата најдоцна 15 дена по истекот^ 
на полугодието, а републичките односно покраин-
ските органи на управата му доставуваат збирен 
извештај на Сојузниот секретаријат за труд и со-
цијална политика најдоцна 30 дена по истекот на 
полугодието. 

10. Обрасците БД-1, БД-2, БД-3 и БД-4 се отпе-
чатени кон ова упатство и се негов составен дел. 

11. Со денот на влегувањето во сила на ова 
упатство престанува да важи Упатството за начи-
нот за определување на боречкиот додаток, за прес-
метување на извршените исплати и за евиденцијата 
на корисниците на боречки додаток („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 6/65). 

12. Ова упатство влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист н а , 
СФРЈ". 

Бр. 7-2588/73 
18 мај 1973 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за труд и социјална 

политика, 
Вуко Драгашевиќ, с, р. 
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Образец БД-1 

Основ за одредување 
- на боречкиот додаток 
(Назив на исплатителот на личниот доход) д и н а р и -

ИСПЛАТЕН СПИСОК 
на корисниците на боречкиот додаток за месец 19 година 

(Потпис на одговорниот службеник) (Наредбодавец за исплата) 

ЗАБЕЛЕШКА 

1. Исплатниот список го составува исплатителот на личниот доход кај кој се вработени учесниците 
на НОБ. 

2. Во колона 2 се внесуваат презимињата и имињата на сите учесници на НОБ вработени кај истиот 
исплатител на личниот доход на кои со решение на надлежниот орган на управата им е призна-
ено правото на боречки додаток. 

3. Во колона 3 се внесуваат бројот и датумот на решението на надлежниот орган на управата со кое 
на учесникот на НОБ му е признаено правото на боречки додаток. 

4. Во колона 4 се' внесува износот на личниот доход исплатен на учесникот на НОВ за односниот 
месец како аконтација на личниот доход за работата во редовното работно време. 

5. Во колона 5 се внесува износот на разликата помеѓу аконтацијата на личниот доход и основот за 
одредување на боречкиот додаток во тековната година. 

Образец БД-2 

(Назив на исплатителот на личниот доход) 

Месечен основ за одреду-
вање на боречкиот додаток 
динари 
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ЗАБЕЛЕШКА 

1. Пресметката ја составува исплатителот на личниот доход и два примерока му доставува на надлеж-
ниот орган на управата, кој едниот примерок го заверува и му го враќа на исплатителот на лич-
ниот доход. 

2. Во колона 2 се внесуваат презимињата и имињата на учесниците на НОВ вработени кај истиот ис-
платител на личниот доход на кои со решение на надлежниот орган на управата им е признаено пра-
вото на боречки додаток. 

3 Во колоните 3, 5 и 7 се внесуваат аконтациите па личниот доход исплатени посебно за секој одде-
лен месец на она тримесечје за кое се врши пресметувањето. 

4. Во колоните 4, 6 и 8 се внесуваат аконтациите на боречкиот додаток исплатени посебно за секој одде-
лен месец на она тримесечје за кое се врши пресметувањето, 

5. Во колона 9 се внесува збирот на аконтациите на личниот доход од колоните 3, 5 и 7, а во колона 
10 — збирот на аконтациите на боречкиот додаток од колоните 4 6 и 8 

6. Во колона 11 се внесува вкупно остварениот личен доход за односното тримесечје во редовното ра-
ботно врме по периодичната пресметка на личниот доход односно по завршната сметка, За триме-
сечјето за кое исплатителот на личниот доход не врши пресметување на личниот доход во оваа ко-
лона се внесува износот на личниот доход од колона 9. 

7. Во колона 12 се внесува разликата помеѓу износот на тримесечниот основ (означен во горниот десни 
агол и помножен со три) и вкупно остварениот износ на личниот доход од колона 11. 

8. Во колона 13 се внесува тримесечниот износ на боречкиот додаток што му припаѓа на учесникот на 
НОВ по основ на личниот доход остварен за тоа тримесечје по периодичната пресметка односно по 
завршната сметка За тримесечје^ за кое исплатителот на личниот доход не врши периодична прес-
метка оваа колона останува непополнета. 

9. Во колона 14 се внесува разликата помеѓу тримесечниот износ на аконтацијата на боречкиот додаток 
(колона 10) и тримесечниот конечен изно-с на боренкиот додаток одреден според периодичната прес-
метка односно според завршната сметка (колона 13). 
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ЗАБЕЛЕШКА 

1. Ликвидациониот лист задолжително го води општинскиот орган на управата надлежен за работите 
на борците и воените инвалиди. 

2. Во рубриката „Квалификација — школска подготовка" да се внесе: „висококвалификувани „квали-
фикуван", „полуквалификуван" или „неквалификуван" односно „нижа", „средна", „виша" или „ви-
сока'' школска подготовка. 

3. Книжењето што се врши на страна 2 се однесува на конечните износи на личниот доход и на конеч-
ните износи на боречкиот додаток, утврдени врз основа на периодичната пресметка односно врз 
основа на завршната сметка За тримесечјето за кое уплатителот на личниот доход не врши перио-
дично пресметување, како конечен износ на личниот доход односно на боречкиот додаток се смета 
аконтацијата на личниот доход односно аконтацијата на боречкиот додаток. 

Образец БД-4 

450. 451. 
Врз основа на член 72 од Законот за печатот и 

за другите 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 СПИСАНИЕТО „L' EXPRESS" 

Се забранува внесувањето во Југославија и рас-
турањето на списанието ,,L' express", број 1143 од 
4—10 јуни 1973 година, кој излегува на француски 
јазик во Париз, Франција. 

Бр 650-1-5/307 
15 Јуни 1973 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за внатрешни 

работи, 
Лука Бановиќ, е. р« 

Врз основа на член 12 став 2 точка 4, во врска 
со член 30 од Законот за царинската служба 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 54/70), директорот на 
Сојузната управа за царини донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОТВОРАЊЕ ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА НА 
ЦАРИНАРНИЦАТА КРАЛЕВО СО СЕДИШТЕ ВО 

ТИТОВО УЖИЦЕ 

1. Се отвора Царинска испостава на Царинар-
ницата Кралево со седиште во Титово Ужице. 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден 4 

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

ОЗ бр. 9148/1-73 
14 јуни 1973 година 

Белград 

Директор 
/ на Сојузната управа 

за царини, 
Кемал Тарабар, с. р« 
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452. 

Врз основа на чл. 25 и 30 од Законот за девизно 
работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 36/72 и 
71/72), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА 
РОКОВИТЕ НА НАПЛАТАТА НА ИЗВЕЗЕНИТЕ 
СТОКИ, ИЗВРШЕНИТЕ УСЛУГИ И ПОБАРУВА-
ЊАТА ПО ДРУГИ ОСНОВИ И НА РОКОТ НА 

УВОЗОТ НА ПЛАТЕНИТЕ СТОКИ 

1. Народната банка на републиката и народната 
банка на автономната покраина решаваат, за бара-
њето на организацијата на здружениот труд за про-
должување на пропишаниот рок на наплатата по 
основите од член 24 и за рокот на увозот на плате-
ните стоки од член 29 на Законот за девизно рабо-
тење, согласно со општите услови одредени со оваа 
одлука. 

Народната банка на републиката односно на-
родната банка на автономната покраина рокот од 
став 1 на оваа точка можат да го продолжат кога од 
документацијата што се прилага кон образложеното 
барање за продолжување на пропишаниот рок ќе 
се утврди дека настапиле околности што според ре-
довниот тек на работите не можеле да се отстранат 
ниту да се предвидат, а кои објективно влијаеле врз 
одлагањето на наплатата односно врз одлагањето на 
увозот на платените стоки. 

2. Општите услови врз основа на кои народната 
банка на републиката односно народната банка на 
автономната покраина може да го продолжи про-
пишаниот рок на наплатата по основите од член 24 
на Законот за девизно работење се: 

1) поведен арбитражен спор или спор пред над-
лежен суд; 

2) виша сила (хаварисање на стоки, пожар, по-
плава, штрајкови, државни удари, ВОЈНИ и други 
случаи); 

3) инсолвентност на купувачот'; 
4) отворање на постапка за присилно порамну-

вање или на стечајна постапка над купувачот; 
5) со договор предвидена наплата по пат на доз-

нака односно преку акредитив ако е одредено ис-
платата да може да се изврши „по доаѓање на бро-
дот" или по квалитативен и квантитативен прием 
во земјата на купувачот и со други услови од акре-
дитивот што имаат влијание врз одлагањето на на-
платата при извозот на стоките во прекуморските 
земји, освен во земјите на Европа и во земјите на 
Средоземјето; 

6) ставени забелешки на купувачот против ква-
литетот и квантитетот на испорачаните стоки, ако 
квалитативното и квантитативното преземање на 
стоките е договорено во странство; 

7) загуба на извезени стоки на пат; 
8) пренасочување на извезени стоки од страна 

на продавачот поради узнавање дека купувачот 
станал инсолвентен, дека е отворена стечајна пос-
тапка, дека купувачот го одбива приемот на стоки-
те, дека ,се врши враќање на извезените стоки и 
друго; 

9) ембарго на плаќање на одредено време и 
слични рестриктивни мерки во некои земји; 

10) поднесување на барање за надоместок на 
штета до осигурителен завод во Југославија однос-
но до осигурително друштво во странство; 

И) преземање на одредени дејстви-ја пред по-
ведување на спор (ургирање и рекламирање ка ј 
купувачот, барање мислење од правни институции 
за основаноста на поведувањето на спорот и др.); 

'12) други случаи за кои со документација ќе се 
докаже дека се оправдани. 

3. Општите услови врз основа на кои народната 
банка на републиката односно народната банка на 
автономната покраина може да го продолжи прог 
пишаниот рок при увозот на платени стоки од член 
29 на Законот за девизно работење се: 

1) поведен арбитражен спор или спор пред над-
лежен суд; 

2) виша сида (хаварисање на стоки, пожар, по-
плава, штрајкови, државни удари, војни и други 
случаи); 

3) отворање на стечајна постапка над продава-
чот; 

4) временско влијание на транспортот на стоки-
те врз одлагањето на увозот на стоките во пропи-
шаниот рок— при увозот на стоките од прекуморски 
земји, освен од земјите на Европа и земјите на 
Средоземјето; 

5) ставање забелешки на купувачот против 
квалитетот и квантитетот на испорачаните стоки, 
ако е договорен квалитативен и квантитативен 
прием во земјата; 

6) загуба на платени стоки на пат; 
7) враќање на неоцаринети стоки (оштетени, ра-

сипан^ не одговараат на пропишаните стандарди и 
на другите услови предвидени со договорот); 

8) ембарго на извозот за одредено време и сли-
чни рестриктивни мерки во некои земји; 

9) поднесување на барање за надоместок на 
штета до осигурителен завод во Југославија односно 
до осигурително друштво во странство; 

10) преземање на одредени дејствија пред по-
ведувањето на спор (ургирање и рекламирање кај 
продавачот, барање мислење од правни институции 
за основаноста на поведувањето на спорот и сл); 

11) други случаи за кои ќе се докаже дека се 
оправдани. 

4. Организацијата на здружениот труд не под-
несува барање за продолжување на рокот до исте-
кот на 180 дена, ако се во прашање побарувања по-
мали од 5.100 динари по основ: 

1) на извршени услуги што не преминуваат из-
нос од 5.100 динари; 

2) на застапничка провизија, агентска провизи-
ја и дилерска провизија, што не преминуваат износ 
од 3 400 динари; 

3) на извоз на мостри што се наплатуваат, а чија 
вредност не преминува износ од 1.700 динари; 

4) на извоз на филателистички марки до фи-
зички лица, што се праќаат во странство како пис-
моносни пратки, чија вредност не преминува износ 
од 850 динари. 

Рокот од 180 денови не се однесува на побарува-
њата настанати по основите и во износите одредени 
во одредбите под 1 до 4 на став 1 на оваа точка — 
ако тие износи претставуваат делови на ненаплате-
ни побарувања. 

5. Врз специфичните надворешнотрговски рабо-
ти се применуваат роковите за наплата на извезе-
ните стоки, извршените услуги и другите побарува-
ња односно на увозот на платените стоки, и тоа' 

1) врз работите на извозот на книги, списанија, 
весници и други публикации по пат на поштенски 
пратки: 

— рок од 12 месеци — ако книгите се извезуваат 
во земји на Европа, а од 18 месеци ако се извезу-
ваат во други земЈи; 

— рок од 18 месеци — ако списанијата, весници-
те и другите публикации се извезуваат во земји на 
Европа, а од 24 месеци ако се извезуваат во други 
земји; 

2) врз работите на увозот на книги, списанија, 
весници и други публикации по пат на поштенски 
пратки: 

— рок од 10 месеци — за увоз на книги; 
— рок од 12 месеци — за увоз на списанија, 

весници и други публикации; 
3) врз работите на долгорочна производствена 

кооперација со странство по кои со договор е пред-
видено наплатата односно праќањето да се врши со 
пребивање на долговите и побарувањата (КОНТОКО-
рентен од,нос), за работите на меѓународното тргов-. 
еко посредување и за компензационите работи со 
странство — наплатата на извезените стоки и уво-
зот на платените стоки се врши во рокот и на начи-
нот одреден во одобрението на народната банка на 
републиката односно на народната банка на авто-
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ножната покраина или на Народната банка на Ју -
гославија; 

4) врз работите на Заедницата на југословен-
ските пошти, телеграфи и телефони со странски 
поштенски, телеграфски и телефонски управи се 
применува за внесување на девизи остварени во 
странство рок од 12 месеци од денот на истекот на 
роковите предвидени со меѓународни конвенции и 
со правилници за спроведување на тие конвенции. 

6. Врз одредените надворешнотрговски работи,се 
применуваат следните рокови односно, следните на-
чини за сметање на роковите, и тоа: 

1) за извезени стоки на неизвесна продажба (из-
воз на сопствени и консигнациони складови во 
странство заради комисиона или пазарна продажба 
со посредство на комисионер^! или делегати, како и 
за продадени саемски експонати во странство), ро-
кот за наплата од 90 дена се смета од денот кога 
стоките се продадени во странство; 

2) за работите на прометот на електрична енер-
гија што се дава во размена или како испомош, ро-
кот за наплата за настанатата разлика („шпиц") од 
90 дена се смета од денот на извршената пресметка 
со странскиот содоговарач, со тоа што пресметков-
ниот период во кој се врши размената односно ис-
помошта да не може да биде подолг од една година 
од денот на царинењето на првата испорака; 

3) за работите на увозот на стоки, освен стоките 
за лична потрошувачка, по кои е договорено делум-
но плаќање (аванс и меѓуплаќања), увозот на сто-
ките се врши во рокот што е предвиден со договорот 
со странскиот испорачувач; 

- 4) за работите на извозот на опрема и на извозот 
на услуги на монтажа на извезена опрема, по кои е 
договорена делумна наплата во гарантниот рок, на-
платата на гарантниот износ се врши во рокот што 
е предвиден со договорот со странскиот купувач; 

5) за побарувањата по основ на тарифскиот по-
пуст (рефакција) и провизија, што се остваруваат во 
меѓународниот транспорт, рокот на наплатата од 90 
дена се смета од денот на'извршената пресметка со 
странскиот партнер, без оглед дали пресметувањето 
со ТОЈ партнер го врши непосредно организацијата 
на здружениот труд за меѓународна шпедиција или 
пресметувањето се врши преку југословенските ж е -
лезници; 

6) за царинетите и платените стоки што му се 
вратени на продавачот како неисправни стоки во 
замена за исправни, рокот на увозот е 90 дена, сме-
тајќи од денот на извозното царинење на стоките 
што се враќаат за замена; 

7) за работите на меѓународната шпедиција; за 
работите на меѓународниот транспорт на стоки и 
патници; за меѓународно-сообраќајно-агенциски ра-
боти; за туристички работи со странство; за работи 
на контрола на квалитетот и квантитетот на стоките 
во меѓународниот промет; за услуги на луки и прис-
таништа, вклучувајќи и аеродромски услуги и дру-
ги стопански услуги во надворешнотрговскиот про-
мет — рокот за наплата од 90 дена се смета од дату-
мот на испоставувањето на фактурата, ако денот На 
извршувањето на услугата не е назначен во факту-
рата; 

8) за побарувањата во основ на застапничка, 
агентска и дилерска провизија, наплатата се врши 
во рокот што е предвиден со договорот. Ако со до-
говорот не е предвиден рокот, наплатата се врши во 
рок од 90 дена од датумот на извештајот за одобру-
вањето („кредит-нота") или друга потврда во писме-
на форма односно од датумот на пресметката со 
странскиот партнер. 

7. Организацијата на здружениот труд не подне-
сува барање за продолжување на рокот за наплата 
од член 24 односно за увозот на платените стоки од 
член 29 на Законот за девизно работење во следни-
те случаи: 

1) ако е во прашање износ кој може да се отпи-
ше врз основа на прописите за начинот и постап-
ката за правдање на разликите настанати од рабо-
тењето со странство; 

2) ако на народната банка на републиката од-
носно. на народната банка на автономната покраина 
и поднела извештај од Народната банка на Југо-
славија за ставање на соодветниот налог на хроно-
лошки ред за исплата по работите на извозот на 
стоки и услуги во клириншки земји. 

8. Организацијата на здружениот труд на на-
родната банка на републиката односно на народна-
та банка на автономната покраина и поднесува до-
кументирани барања за продолжување на роковите 
за наплата по основите од член 24 односно на рокот 
за увозот на платените стоки од член 29 на Законот 
за девизно работење пред истекот на пропишаните 
рокови. 

Во барањето за продолжување на пропишаните 
рокови се внесуваат битните елементи од пријавата 
за склучената работа, односно од фактурата за из-
вршените услуги за кои не се поднесува пријава за 
склучената работа (бројот и датумот на заклучокот, 
вредноста на заклучокот во валутата, земјата на из-
возот-увозот, видот на стоките и режимот, догово-
рениот начин на плаќањето, датумот на извршеното 
плаќање, а за услугите: бројот и датумот на факту-
рата, видот на услугата, земјата на извозот, вред-
носта на услугата во валутата), како и подааоци за 
вредноста за која се бара продолжување на рокот, 
рокот до КОЈ требало да се изврши наплатата од-
носно увозот и датумот до КОЈ се бара продолжува-
ње на рокот на наплатата односно на рокот на уво-
зот на стоките. 

Кон барањето за продолжување на рокот за-
должително се поднесуваат исправи со кои се дока-
жуваат наводите во тоа барање. 

Од подносителот на барањето за продолжување 
на рокот народната банка на републиката односно 
народната банка на автономната покраина може да 
побара и други податоци и документација од зна-
чење за решавање на барањето. 

9. Народната банка на Југославија ќе даде тех-
нички упатства за спроведување на оваа одлука. 

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

О. бр. 7 
13 февруари 1973 година 

Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Бранислав Чолановиќ, с р. 

453. 

Врз основа на член 30, во врска со член 8 од 
Законот за општествена контрола на цените („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72) и чл. 3 и 5 
од Уредбата за начинот и постапката за склучување 
на општествени договори за цени („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 26/72 и 21/73), Сојузниот секретаријат 
за пазарот и цените, Стопанската комора на Југо-
славија и Здружението на индустријата на алуми-
ниум на Југославија склучуваат : 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ И ЗА НАЧИНОТ НА ФОР-
МИРАЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА АЛУМИНИУМОТ И 
НА ПРОИЗВОДИТЕ ОД ПРЕРАБОТКАТА ВРЗ БА-

ЗА НА АЛУМИНИУМ 

Член 1 
Со овој договор се утврдуваат критериумите и 

начинот на формирањето на домашните продажни 
цени на, алуминиумот и на производите од преработ-

ката врз база на алуминиум, во согласност со усво-
ениот систем на цени, 



Страна 1120 - Бpoi 36 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Четврток 'Ш јуни 1973 

Член 2 
Домашната продажна цена за примарен алуми-

ниум »се формира врз основа на соодветна странска 
цена што ја сочинуваат 80% канадска експертна де -
на и 20% од цената за продажба -на слободниот па-
зар, остварени за последните шест месеци пред фор-
мирањето на домашната продажна цена, со примена 
јна важечкиот продажен курс на англиската фунта, 

наголемен за 3% на име важечка царинска заштита. 
Како продажен курс на англиската фунта се 

применува курсот што важи на денот на формира-
њето и промената на домашната цена. 

Цените формирани на OBOI начин се однесуваат 
на примарен алуминиум квалитет 99,50% до 99,69% 
А1. Цените на другите квалитети алуминиум се ут-
врдуваат со самоуправна спогодба, во согласност со 
о д р е д б и т е н а ОВОЈ договор . 

Податоците за просечните канадски експертни 
цени и за цените за продажба на слободниот пазар 
ое земаат од публикацијата „Metal Bulletin" — Лон-
дон 

Член 3 
Домашната продажна цена на алуминиум ќе се 

менува по истекот на секои шест месеци, ако со 
примена на одредбите од член 2 на овој договор се 
утврди дека важечката домашна цена треба да се 
зголеми или намали за повеќе од 3%. Во тој случај 
новата цена на алуминиумот се утврдува на начинот 
предвиден во член 2 на овој договор. 

Член 4 
Со самоуправната спогодба производителите и 

потрошувачите на алуминиум ќе ги регулираат дру-
гите услови и меѓусебните односи во врска со при-
мената на чл, 2 и 3 од овој договор и во поглед на 

количините на алуминиумот што ќе ,се испорачуваат, 
ма условите на продажбата итн. 

Член 5 
Домашните продажни цени за легури врз база 

нa металот алуминиум се формираат истовремено и 
сразмерно со промените на основните и легирачките 
метали, потрошени за изработка на тие легури. 

Домашните продажни цени за стар — отпаден 
алуминиум и негови легури се формираат истовре-
мено и во соодветен паритет спрема цената на ме-
далот алуминиум, а врз основа на постојните односи. 

Домашните продажни цени на производи од пре-
работката врз база на алуминиум и негови легури 
(валани, пресувани и влечени производи од алуми-
ниум и од негови легури, алуминиумски јажиња, 
алуминиумски челични јажиња) се формираат исто-
времено и сразмерно со промената на цените на алу-
миниумот, како и со промената на цените на другите 
метали потрошени за изработката на тие производи, 
Земајќи го при тоа предвид просечниот асортиман. 

Член б 
Домашните продажни цени формирани според 

Овој договор важат како највисоки продажни цени 
на производителот. 

Член 7 
Цените формирани во смисла на овој договор 

треба да бидат во согласност и оо политиката на це-
ните утврдена во (Резолуцијата -за -основите на по-
литиката на општествено-економскиот развој, која 
важи за тековната година. 

Член t 
При секоја измена на цените кои се формираат 

врз основа на овој договор, производителските ор-
ганизации на здружениот труд се должни да му ги 
достават новите ценовници на надлежниот орган за 
цени заради евиденција, и со тие ценовници да ги 
запознаат своите купувачи, по што можат да при-
стапат кон продажбата но цените од ценовникот. 

'Сојузниот ,секретар за пазарот ш цените може 
да го запре применувањето на 'цените од ценовни-

ците од ,став 1 на овој -член, ако тие цени не се фор-
мирани во согласност со одредбата на член 7 од 

Овој договор. 

Член 9 
Ако дојде до битни измени на инструментите и 

мерките на економската,, политика, потписниците на 
овој договор ќе извршат потребни измени и дополне-
нија на општествениот договор, на начин и по по-
стапка предвидени за неговото склучување. 

Член 10 
Поблиски објасненија за примената на овој до-

говор, по потреба, дава сојузниот секретар за паза-
рот и цените, во спогодба со другите потписници 
на овој договор. 

Член 11 
Потпишаниот оригинал на овој договор се чува 

во СОЈУЗНИОТ секретаријат за пазарот и цените. 
Член 12 

Овој договор влегува во ,сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ ' . 

Бр. 285/16 
22 јуни 1973 година 

Белград 

454. 
Врз основа на член 30., во врска со член -8 на 

Законот за општествена контрола на цените („Служ-
бен лист на СФРЈ", ђр. 25/72 и 35/72) и чл. 3 и 5 од 
Уредбата за начинот и постапката за склучување на 
општествени договори за цени („Службен лист на 
СФРЈ", 'бр. 26/72 и 21/73), Сојузниот секрета-
ријат за пазарот и цените,, Стопанската комора на 
Југославија и Здружението на производителите и 
преработувачите на олово и цинк на Југославија 
,склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ И НАЧИНОТ ЗА ФОРМИРА-

ЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА КОНЦЕНТРАТИ И МЕТАЛИ 
НА ОЛОВО И ЦИНК, НА МЕТАЛИ НА СРЕБРО И 
НА ПРОИЗВОДИ НА ПРЕРАБОТКАТА ВРЗ БАЗА 

НА ОВИЕ МЕТАЛИ 

Член 1 
Со овој договор се утврдуваат критериумите и 

начинот за формирање на домашни продажни цени 
на концентрати и метали на олово и цинк, на ме-
тали на сребро, како и на производи на преработ-
ката врз база на овие метали, во согласност со усво-
ениот систем и политиката на цените. 

Член 2 
Домашните продажни цени на метали на олово, 

цинк и сребро се формираат врз основа на просеч-
ните термински цени на тие метали на Лондонската 

берза на метали за последните шест месеци пред 
формирањето на домашната продажна цена, со при-
мена на важечкиот официјален курс на англиската 
фунта, наголемен за 2% на име разлика помеѓу про-
дажниот и официјалниот курс и ,за 3% -по основ на 
важечката царинска заштита. 

Податоците за просечните термински цени од 
став 1 на овој член се земаат од публикацијата 
„Metal Bulletin" - Лондон. 

Како официјален курс на англиската фунта се 
применува курсот што важи на денот на формира-
њето и промената на домашните цени. 

Цените формирани на овој -начин се однесуваат 
на рафинирано олово квалитет 99,97% Fb, суров 
цинк квалитет 98,00% Zn и сребро ,квалитет: 
99,90% Аg. 

За Здружението на 
индустријата на а-
луминиум на Југо-

славија 
претседател 

на управниот одбор, 
Штефан Подрич-

ник, с. ф. 

За Стопанската 
комора нa Југо- 

славија 
претседател, 

Руди Колак, с.р. 

За Сојузниот 
секретаријат за 
пазарот и цените 

секретар, 
Никола Стоја-

новић, о р. 



Цените на другите квалитети на металите на 
олово, цинк и сребро се утврдуваат со множење на 
цените од член 2 на овој договор со следните кое-
фициенти, и тоа: 

9350/0 Pb - со коефициентот 
1,0352 

99,99% P b - со коефициентот 
1,0469 

98,50% 2 n - со' коефициентот 
" 1,0278 

99; 50% Ћт - со коефициентот 
1,0555 

99,95% Zn - со коефициентот 
1,0696 

99,99%^ Zn - со коефициентот 
1,0833 

99,995% Zn - со коефициентот 
1,0968 

99,99% Аg - со коефициентот 
1Д000 

Член 3 

1) за олово квалитет 

99 91 

2) за цинк i ts алифет 

П П 

99 99 

И )) 

It 99 

3) за сребро „ 

Домашните продажни цени на металите на оло-
во, цинк и сребро, формирани според ОВОЈ договор, 
не можат да се менуваат пред истекот на рокот од 
шест месеци. 

Домашните продажни цени на металите на оло-
во, цинк и сребро ќе се менуваат по истекот на ро-
кот од шест месеци; ако со примената на одредбите 
на член 2 на овој договор се утврди дека важечките 
домашни цени; на споменатите метали треба да се 
зголемат или намалат за повеќе од 3% Во тој слу-
ч а ј се утврдуваат нови цени на металите на олово, 
ЦИНК и сребро, на начинот предвиден во член 2 на 
овој договор. 

Член 4 
Домашните продажни цени на легури врз база 

на металите на олово, цинк и сребро се формираат 
истовремено и сразмерно со промените на цените на 
основните легирачки метали, потрошени за изра-
ботка на тие легури. 

Домашните продажни, цени за старо — отпадна 
олово и цинк и нивни легури се формираат истовре-
мено и во соодветен паритет спрема цените на ме-
талите на олово и цинк, а врз основа на постојните 
обврски. 

Член 
- Домашните продажни цени на концентрати на 

олово и цинк се формираат врз основа на цените на 
металите од член 2 на ово ј договор, а според вообич-
а е н и т е формули. 

Член 6 
Домашните продажни цени на производите на 

преработката врз база на металите на олово, цинк 
и сребро и нивните легури, и тоа: 

1) валани, пресувани, леани и влечени; 
2) метален прав, оксиди, сулфати, натриум-хид-

ро-сулфити, литопони, пигменти, антикорозивни 
премачкувања и соли; 

3) кабли со оловна обвивка; 
4) оловни, акумулатори и нивни делови — се 

формираат истовремено и сразмерно со промените 
на цените на металите и на, основните репроматери-
јали, потрошени з а изработка на тие легури. 

Член 7 
Цените формирани според овој, договор в а ж а т 

како, највисоки продажни цени н а производителот. 

Член 8 
Цените формирани во смисла на овој договор 

треба да бидат во согласност и со политиката на ц е -
ните утврдена во Резолуцијата за основите на поли-
тиката на општествеио-економскиот развој, ш т о в а -
ж и за тековната година. 

Член 9 
Постојните спогодби и договора за деловно-тех-

ничка и економска соработка и за меѓусебно долго-
рочно снабдување ќе се усогласат со овој договор. 

Члет Ш 
При секоја измена на цените ,што се формираат 

в р з основа на ОВОЈ договор, производителските ор-
ганизации на здружениот труд се должни новите 
ценовници да му ги достават на надлежиот орган за 
цени заради евиденција и со тие ценовници да ги 
запознаат своите купувачи, по што можат да прис-
тапат кон' продажба по цените од ценовниците. 

Сојузниот секретар за" пазарот и цените може да 
го запре применувањето на цениве од ценовниците 
од став 1 н а овој член, ако тие цени се формира-
ни во согласност со одредбите на член 8 од овој до-
говор. 

Член Л' 
Ако дојде ДО битни измени на инструментите и 

мерките на економската политика, потписниците на 
ОВОЈ договор ќe извршат потребни измени и допол-
ненија на општествениот договор, на наќин и по 
постапка предвидени з а неговото склучување. 

Член 12 
Поблиски објасненија за примена на одредбите 

на овој договор во поглед на цените дава, по потре-
ба, СОЈУЗНИОТ секретар за пазарот и цените, во спо-
годба со другите потписници на ОВОЈ договор. 

Ч л е н 13 
Потпишаниот Оригинал' на овој; договор' се чува' 

во Сојузниот секретаријат за пазарот и цените. 
Член 

Овој договор влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 285/l7 
22 јуни 1973 г о д и н а 

Белград 

За Здружението на 
производителите и 
и преработувачите 
на олово и цинк на 

Југославија, 
претседател, 

на управниот одбор, 
Петар Матуза, с. р 

За' Стопанската^ 
комора на 

Југославија; 
претседател, 

Руди Колак,, с p. 

З а С О Ј У З Н И О Т 
секретаријат за 
пазарот и це-

ните, 
секретар; 
Никола Стоја-
нОВИќ,, с. р. 

Врз основа н а член 30, ВО врска со член Ф од 
Законот за о п ш т е с т в е н а контрола на цените ( „ С л у ж -
бен' лист на СФРЈ1",, бр. 25/72' и Зб/72-у и чл, 3 ш 5 од 
Уредбата за начинот и постапката за склучување на 
општествени договори за цени („Службен лист на 
СФРЈ" , бр. 26/72 и 21/73), Сојузниот секретаријат за 
пазарот и цените. Стопанската комора на Југославија 
и Здружението на производителите и преработува-
чите на бакар на СФРЈ' склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ И ЗА НАЧИНОТ НА Ф О Р -
М И Р А Њ Е Т О НА ЦЕНИТЕ НА Б А К А Р О Т И НА 
п р о и з в е д и т е о д п р е р а б о т к а т а в р з б а з а н а 

Б А К А Р 

Член 1 
Со овој договор се утврдуваат критериумите и 

начинот на формирањето на домашните продажни 
цени на бакарот и. на производите од преработката 
врз база на бакар, во согласност со уставниот систем, 
н а цени, 

Член 2 
Домашните продажни цени, за електролитен ба-

к а р (бакар во катода),, формирани според овој. до-
говор, ќе се менуваат секои шест месеци според од-
редбите на овој договор. 

Домашните продажни цени за електролитен ба-
к а р се формираат врз основа на просечните тер-i 
мински цени на бакарот на Лондонската берза на 
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метали за последните шест месеци пред формира-
њето на домашната продажна цена, со примена на 
важечкиот официјален курс на англиската фунта, 
наголемен за 2% на име разлика помеѓу продаж-
ниот и официјалниот курс и за 3% по основ на ва-
жечката царинска заштита. 

Податоците за просечните термински цени од 
став 1 на овој член, се земаат од публикацијата 
„Metal Bulletin" - Лондон. 

Како официјален курс на англиската фунта се 
применува курсот што важи на денот на формира-
њето и промената на домашната цена. 

! Член 3 
Домашната продажна цена на електролитен ба-

кар ќе се менува по истекот на секои шест месеци, 
ако со примена на одредбите на член 2 на овој до-
говор се утврди дека важечката домашна цена тре-
ба да се зголеми или намали за повеќе од 3%. Во 
ТОЈ случај новата цена на електролитен бакар се 
утврдува на начинот предвиден во член 2 на овој 
договор. 

I Член 4 
Со самоуправната спогодба производителите к 

потрошувачите на бакар ќе ги регулираат другите 
услови и меѓусебните односи во врска со примената 
на чл. 2 и 3 на овој договор и во поглед на коли-
чините на бакарот што ќе се испорачуваат, на услови-
те на продажбата итн. 

Член 5 
Домашните продажни'цени за другите видови 

односно квалитети на бакар, за бакарен прав и стар 
— отпаден бакар и негови легури, се формираат ис-
товремено и во соодветен паритет спрема цената на 
електролитниот бакар, а врз основа на постојните 
односи. 

Домашните цени за легури врз база на бакар, се 
формираат истовремено и сразмерно со цената на 
бакарот и со цените на легирачките метали, употре-
бени за изработка на тие легури. 

Домашните продажни цени на производи на 
преработката врз база на бакар и негови легури, и 
тоа леани, валани, пресувани, влечени и ковани 
производи на бакар и на негови легури; бакарни ја-
жиња, одливки, отковки и отпресоци на бакар и на 
негови легури; арматури, син камен и производи на 
кабелската индустрија — се формираат истовремено 
и сразмерно со промената на цените на металите 
и на основните репроматеријали, потрошени за из-
работката на тие производи на преработката. 

Член 6 -
Домашните продажни цени, формирани според 

овој договор, важат како највисоки продажни цени 
на производителот. 

Член 7 
Цените формирани во смисла на овој договор 

треба да бидат во согласност и со политиката на це-
ните утврдени во Резолуцијата за основите на поли-
тиката на општествено-економскиот развој, која ва-
ж и за тековната година. 

Член 8 
При секоја измена на цените што се формираат 

врз основа на овој договор, производителските ор-
ганизации на здружениот труд се должни новите 
ценовници да му ги достават на надлежниот орган 
за цени заради евиденција, и со тие ценовници да 
ги запознаат своите купувачи, по што можат да: 
пристапат кон продажба по цените од ценовникот. 

Сојузниот секретар за пазарот и цените може 
да го запре применувањето на цените од ценовници-
те од став 1 на овој член, ако тие цени не се форми-
рани во со,гласност со одредбата на член 7 на овој 
договор. 

Член 9 
Ако дојде до битни измени на инструментите и 

мерките на економската политика, потписниците на 
овој договор ќе извршат потребни измени и допол-
ненија на општествениот договор, на начин и по 
постапка предвидени за неговото склучување. 

Член 10 
Поблиски објасненија за примената" на овој до-

говор, по потреба, дава сојузниот секретар за паза-
рот и цените, во спогодба со другите потписници 
на ОВОЈ договор. 

Член И 
Потпишаниот оригинал на овој договор се чува. 

во Сојузниот секретаријат за пазарот и цените. 

Член 12 
Овој договор влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 285/18 
22 јуни 1973 година 

Белград 

За Здружението на 
производителите и 
преработувачите на За Стопанската За Сојузниот 

бакар на СФРЈ комора на Jyio- секретаријат за 
претседател славија пазарот и цените 

на управниот одбор. претседател, секретар, 
Вилмош Молнар, 6. р. Руди Колак, с р. Никола Стоја-

новик, с. р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА НА ОДЛУКАТА НА 
САМОСТОЈНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕ-
НИОТ ТРУД „ИНЕКС ПЛИВА" - ЈАЈЦЕ ЗА ИЗ-
ДВОЈУВАЊЕ И КОНСТИТУИРАЊЕ ВО САМО-

СТОЈНА ОРГАНИЗАЦИЈА 

I. Собирот на работните леѓе на „Инекс Плива" 
од Ја јце — Самостојна организација на здружениот 
труд во составот на Претпријатието за меѓународна 
и внатрешна трговија, туризам, сообраќај и произ-
водство „Интерекспорт", од Белград, на 8 јануари 
1973 година поднесе предлог Уставниот суд на Југо-
славија да поведе постапка за заштита на самоуп-
равното право на издвојување и конституирање во 
самостојна организации на здружениот труд. 

Во предлогот се наведува дека работните луѓе 
на Самостојната организација на здружениот труд 
„Инекс Плива" на собирот од 14 декември 1971 го-
дина донеле Одлука за издвојување од составот на 
Претпријатието „Интерекспорт" и за конституирање 
во самостојна организација на здружениот труд. Со 
Одлуката за издвојување го запознале работни-
чкиот совет на матичното Претпри-јатие и побарала 
согласност за издвојување. Бидејќи работничкиот 
совет на матичното Претпријатие не донел конечна 
одлука за издвојување, работните луѓе на „Инекс 
Плива" предложиле Уставниот суд на Југославија 
да утврди дека се исполнети условите предвидени 
во точка 2 став 4 на Уставниот амандман XXI за 
издвојување и конституирање во самостојна орга-
низација. 

И. Уставниот суд на Југославија во претходна-
та постапка и на јавната расправа одржана на 19 
април 1973 година утврди дека работните луѓе на 
Самостојната организација на здружениот труд 
„Инекс Плива" на собирот од 14 декември 1971 го-
дина донеле Одлука за издвојз^вање и конституира-
ње во самостојна организација. Натаму, дека „Инекс 
Плива" имала статус што и овозможувал самостој-
но да ги врши работите за кои е регистрирана, са-
мостојно да ја утврдува својата внатрешна орга-
низација, да го формира и распределува доходот и 
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личниот доход и да располага со посебна жиро-
сметка согласно со Статутот и во рамките на про-
порциите утврдени со планот на матичното Прет-
пријатие. Уставниот суд утврди дека помеѓу матич-
ното Претпријатие и предлагачот не се создадени 
односи кои би претставувале вистинско организа-
ционо единство, или заеднички труд со здружени 
средства односно меѓузависност во работата, а кои 
со барањето за издвојување еднострано би се мену-
вале 

Судот исто така утврди дека матичното Прет-
пријатие не се противи на барањето за издвојува-
ње, но бара претходно разграничување на имотно-
правните односи и на материјалните обврски што 
предлагачот ги има спрема матичното Претпријатие. 

Врз основа на изложеното, Уставниот суд на Ју-
гославија оцени дека Одлуката за издвојување на 
Самостојната организација на здружениот труд 
„Инекс Плива" — Јајце не ги навредува правата и 
интересите на другите работници на работната ор-
ганизација што произлегуваат од меѓузависноста во 
работата или од заедничката работа со здружени 
средства, односно дека со издвојувањето не се мену-
ваат еднострано меѓусебните обврски и дека поради 
тоа Одлуката не е и спротивна на одредбата на точ-
ка 2 став 4 на Уставниот амандман XXI. 

Согласно на член 241 став 1 точка 6 од Уставот 
на СФРЈ, Уставниот суд на Југославија 

о д л у ч и 

дека Одлуката на Самостојната организација на 
здружениот труд „Инекс Плива" од Јајце го соста-
вот на Претпријатието за меѓународна и внатрешна 
трговија, туризам, сообраќај и производство „Ин-
терекспорт" од Белград за издвојување и за консти-
туирање во самостојна организација не е во спро-
тивност со Уставот. 

III. Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа 
одлука во состав: претседател на Судот Блажо Јо-
вановиќ и судии Ивањ Божичевиќ, Радивое Главиќ, 
Гуро Меденица, д-р Стане Павлич, Ненад Петровиќ, 
д-р Иво Сунариќ, Димо Кантарџиски, Радојка Ка-
тиќ, Таип Таипи и Јоже Земљак. 

У бр. 7/73 
19 април 1973 година 

Белград 
Претседател 

на Уставниот суд 
на Југославија, 

Блажо Јовановиќ, с. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА НА ОДЛУКАТА НА 
РАБОТНИЦИТЕ НА БРАНАТА ГОРИЦА, ДЕЛ НА 
ПОГОНОТ НА ХЕ „ДУБРОВНИК" ОД ДУБРОВНИК 
ЗА КОНСТИТУИРАЊЕ ВО ОСНОВНА ОРГАНИ-
ЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ВО СОСТАВОТ 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ХИДРОЕЛЕКТРАНИ НА 

ТРЕБИШНИЦА" - ТРЕБИЊЕ 

I. Работниците на погонот на ХЕ „Дубровник" 
од Дубровник, основна организација на здружениот 
труд во составот на Претпријатието „Хидроелектра-
ни на Требишница" - Требиње, на 30 јануари 1973 
година му поднесоа предлог на Уставниот суд на 
Југославија за решавање на спорот настапат помеѓу 
работниците на тој дел на Претпријатието и работ-
ниците на браната Горица, дел на погонот на ХЕ 
„Дубровник", кои со издвојување од составот на по-
гонот, со својата одлука од 22 јануари 1973 година се 
конституирале во основна организација на здруже-
ниот труд ХЕ Требиње II, во составот на наведеното 
претпријатие. Со таа одлука работниците на брана-
та Горица го презеле управувањето со одредени 
средства на општествената репродукција, и тоа на, 

објектите во експлоатација: браната Горица со при-
паѓачките објекти и опрема, влезната зграда, довод-
ниот тунел со цевоводите и др , и на објектите во 
изградба: машинарницата на ХЕ Требиње, објектите 
на уредувањето на коритото на реката Требишница 
од браната до компензациониот базен Полово Поле 
и др. 

Со наведениот предлог работниците на ХЕ „Ду-
бровник" им го оспориле на работниците на браната 
Горица правото на нивно организирање во основна 
организација на здружениот труд, истакнувајќи де-
ка браната Горица не ги исполнува условите од Ус-
тавниот амандман XXI точка 2 став 2 за свое орга-
низирање во основна организација на здружениот 
труд, бидејќи не претставува работна целост во ко-
ја резултатот на заедничкиот труд може да' се пот-
врди како вредност на пазарот или во работната ор-
ганизација и КОЈ врз таа основа може самостојно да 
се изрази. Освен тоа, во предлогот е изнесено гле-
диштето дека со издвојување на браната Горица ЕО 
составот на погонот, со преземање на управување на 
наведените основни средства, со повредуваат пра-
вата на работниците на ХЕ „Духовник" предвиде-
ни во точка 2 став 4 на ТОЈ уставен амандман. 

II. Во претходната постапка и на јавната рас-
права, Уставниот суд утврди дека рабогниците на 
браната Горица' на собирот одржан на 22 Јануари 
1973 година донеле одлука за своето организирање 
во основна организација на здружениот труд во 
состав на наведеното претпријатие и дека таквото 
организирање ги исполнува условите од Уставниот 
амандман XXI точка 2 став 2 Уставниот суд наоѓа 
дека браната Горица претставува работна целост во 
составот на Хидроенергетското претпријатие „Хи-
дроелектрани на Требишница" и дека резултатот на 
заедничкиот труд на работниците на браната може 
да се вреднува и да се мери внатре во Претприја-
тието, врз истите основи како и резултатите на тру-
дот на работниците на другите делови ча Претпри-
јатието, кои исто тако се организирале во основни 
организации на здружениот труд. 

Во поглед на постоењето на работната целост на 
овој дел на претпријатието, по оцена на Уставниот 
суд, не е неопходно тој дел да претставува и един-
ствена заокружена техноекономска целост, бидејќи 
таква целост претставува целото хидроенергетско 
претпријатие. Работната целост на браната Горица, 
што Уставниот суд ја има предвид, ja сочинуваат 
работите и функциите наменети за тој објект во 
инаку единствениот процес на^ производството на 
електрична енергија во претпријатието, и тоа: ма-
нипулација со вода во поврзување и усогласување 
на работата на горните и долните скали на систе-
мот и на другите потрошувачи на вода, обезбедува-
ње на рамномерна работа и полна искористеност на 
капацитетите на ХЕ Требиње I и ХЕ „Дубровник" и 
поврзаност на хидроенергетиката со другите гранки 
на стопанството, со овозможување водите на аку-
мулацијата да се користат во земјоделството и за 
водостопански цели. Гледана од таа страна браната 
Горица претставува едно специфично јаз л иште кое 
во исто време е и собиралиште и развоѓе на водите. 
Освен тоа, по оцена на Уставниот суд, браната Гори-
ца има значајна улога и место и во доградбата на 
самиот хидроенергетски систем и на изградбата на 
нови објекти и електрони, на ХЕ Требиње II, на ХЕ 
Чаплина и др. 

По прашањето на вреднувањето и мерењето на 
резултатите на заедничкиот труд, Судот не навлегу-
ва во оцена на предложениот начин на мерењето на 
резултатите на таквиот труд, но смета дека тој^е 
можен и дека врз основа на самоуправна спогодба 
може да се утврди внатре во претпријатието. 

Врз основа на изложеното Уставниот суд на Ју-
гославија смета дека работниците на браната Гори-
ца ги исполнуваат условите предвидени во Устав-
ниот амандман XXI точка 2 став 2 за организирање 
во основна организација на здружениот труд и дека 
можат да остваруваат свои уставни самоуправни 
права. По предлогот на работниците на ХЕ „Дубров-
ник" Судот да реши за /можната повреда на г.рава-
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та на работниците на тој дел на Претпријатието ут-
врдени во точка 2 став 4 на Уставниот амандман 
XXI, Уставниот суд се огласи за ненадлежен да ре-
шава и за таа работа. 

III. Од изложеното, а врз основа на член 241 
став 1 точка б од Уставот на СФРЈ и член 36 од За -
конот за конституирање и запишување во судскиот 
регистар на организациите на здружениот труд, по 
одржаната јавна расправа, Уставниот суд на Југо-
славија донесе 

О д л у к а 

1. Се утврдува дека Одлуката на рабзтниците на 
браната Горица, дел на погонот на ХЕ „Дубровник" 
од 22 Јануари 1973 година за конституирање во ос-
новна организација на здружениот труд во составот 
на Претпријатието „Хидроелектрани на Требишни-
ца" — Требиње не е во спротивност со Уставниот 
амандман XXI точка 2 став 2. 

2. Оваа одлука се објавува во „Службен лист на 
СФРЈ", во погонот на ХЕ „Дубровиик", на браната 
Горица и во Претпријатието „Хидроелектрани на 
Требишница" - Требиње. 

IV. Уставниот суд на Југославија ја донесе оиаа 
одлука во состав: претседател на Судот Блажо Јо-
вановиќ и судии д-р Борислав Благоевиќ, Иван Бо-
жиневи^ д-р Алексадрар Фира, Радивое Главиќ, 
Димо Кантарџиски, Радојка Катиќ, Гуро Меденица, 
д-р Стане Павлич, Ненад Петровиќ, Боривое Ромиќ, 
д-р Иво Сунариќ, Таип Таипи и Јоже Земљак. 

У бр. 54/73 
8 мај 1973 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд 

на Југославија, 
Блажо Јовановиќ, с р. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

Врз основа на член 25 став 4 од Законот за Со-
јузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 32/71 и 54/71), СОЈУЗНИОТ извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-СЕКРЕТАР НА 
СЕКРЕТАРИЈАТОТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН 
СОВЕТ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ ДВИ-

Ж Е Њ А 

За помошник-секретар на Секретаријатот на Со-
јузниот извршен совет за следење на стопанските 
движења се назначува Стојан Стаменовиќ, досе-
гашен вршител на должноста на секретар на Се-
кретаријатот на Сојузниот извршен совет за следе-
ње на стопанските движења. 

Б. бр 49 
30 маЈ 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

С О Д Р Ж А Н А : 
442. Закон за регулирање на повлекувањето 

на дел од средствата од кредитниот фонд 
и од посебниот резервен фонд на одре-
дени банки и за пренесување на тие сред-
ства врз републиките и автономните по-
краини — — — - — - — - 1103 

443. Закон за привремена забрана на распо-
лагањето со средствата остварени го про-
давање на течни горива — — - — 1107 

444. Одлука за привремено користење на 
средствата на постојаната буџетска ре-
зерва на федерацијата за давање помош 
на одредени држави — — - — — 1107 

445. Одлука за користење на средствата на 
постојаната буџетска резерва на федера-
цијата за давање помош на одредени др-
жави — - — - — — - - — 1107 

446. Одлука за протоколот при посети на ше-
фови на странски држави и на други 
истакнати странски личности — - — 1108 

447. Одлука за дополнение на Одлуката за 
условите што банките мораат да ги ис-
полнуваат за вршење девизни работи — 1108 

448. Правилник за начинот на исплатувањето 
на инвалиднината, на додатокот за нега 
и помош од страна на другз лице, на ор-
топедскиот додаток и на другите парични 
примања според Законот за воените ин-
валиди и за контрола на извршувањето 
на тие расходи - — — - - — - 1109 

449. Упатство за начинот за одредување на 
боречкиот додток, за начинот и постапка-
та за пресметување на извршените ис-
плати и за е в и д е н ц и ј а за корисниците 
на боречкиот додаток — — — — — 1114 

450. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на списанието ,,L' express" 1117 

451. Решение за отворање царинска испостава 
на Царинарницата Кралево со седиште 
во Титово Ужице — — — — - — 1117 

452. Одлука за општите услови за продолжу-
вање на роковите на наплатата на изве-
зените стоки, извршените услуги и поба-
рувањата по други основи и на рокот на 
увозот на платените стоки - — - — 1118 

4537 Општествен договор за критериумите и 
за начинот на формирањето на цените на 
алуминиумот и на производите од прера-
ботк-ата врз база на алуминиум - - - 1119 

454. Општествен договор за критериумите и 
начинот за формариње на цените на кон-
центрати и метали на олово и цинк, на 
метали на сребро и на производи на пре-
работката врз база на овие метали — — 1120 

455. Општествшен договор за критериумите и 
за начинот на формирањето на цените на . 
бакарот и на производите од преработка-
та врз база на бакар - — — — ,— 1121 

Одлука за оцена на уставноста на Одлуката на 
самостојната организација на здружениот 
труд „Инекс Плива" — Јајце за издвоју-
вање и конституирање во самостојна ор-
ганизација — — — — — - — — 1122 

Одлука за оцена на уставноста на Одлуката на 
работниците на браната Горица, дел на 
погонот на ХЕ „Дубровник" од Дубровник 
за конституирање во основна организа-
ција на здружениот труд во составот на 
Претпријатието „Хидроелектрани на Тре-
бишница" — Требиње — — — — — 1123 

Назначувања и разрешувања — — — — 1124 

Меѓународни договори — — — — — — 93 

Ослободено од основниот данов на промет врз основа па мислењето^ на Републичкиот секретаријат за кул-
тура на СР Србија, бр. 413-55/72-03 од 15 август 1972 година 
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