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Врз основа на Уставниот амандман XXXVII точ-
ка 4 под 1, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБ-
ЛИКИТЕ И ПОКРАИНАТА КОИ СЕ СМЕТААТ ЗА 

СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИ 

Со прогласува Законот за републиките и покра-
ината кои се сметаат за стопански недоволно раз-
виени, што го усвои Сојузната скупштина, на сед-
ницата на Соборот на народите од 29 јули 1971 го-
дина и на седницата на Стопанскиот собор од 28 
јули 1971 година. 

ПР бр. 1 
29 јули 1971 година 

Белград 

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

З А К О Н 
ЗА РЕПУБЛИКИТЕ И ПОКРАИНАТА КОИ СЕ 
СМЕТААТ ЗА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗ-

ВИЕНИ 

Член 1 
Социјалистичките републики Босна и Херцегови-

на, Црна Гора и Македонија и Социјалистичка Ав-
тономна Покраина Косово, се сметаат за стопански 
недоволно развиени во времето од 1971—1975 година. 

Член 2 
Сојузниот извршен совет пред истекот на 1975 

година ќе предложи републики и покраини кои ќе 
се сметаат за стопански недоволно развиени во 
времето по 1975 година. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1971 година. 
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У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФОНДОТ 
НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПО-
БРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО 
РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПО-

КРАИНИ 
, i 

Се прогласува Законот за Фондот на федера-
цијата за кредитирање на побрзиот развој на сто^ 

лански недоволно развиените републики и автоном-
ни покраини, што го усвои Сојузната скупштина, 
на седницата на Соборот на народите од 29 јули 
1971 година и на седницата на Стопанскиот собор 
од 28 'јули 1971 година. 

ПР бр. 2 
29 јули 1971 година 

Белград 

Претседател на Репуб-
ликата, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

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

З А К О Н 
ЗА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИ-
РАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ 
НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВ-

ТОНОМНИ ПОКРАИНИ 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Фондот на федерацијата за кредитирање на 

побрзиот развој на стопански недоволно развиените 
републики и автономни покраини (во понатамош-
ниот текст: Фондот) е посебна организација преку 
која се врши кредитирање на побрзиот развој на 
стопански недоволно развиените републики и авто-
номни покраини од средствата што се обезбедуваат 
за таа цел. 

Член 2 
Со кредитите на Фондот, како дополнителни 

средства заедно јсо средствата што се формираат и 
се користат на подрачјата на недоволно развиените 
републики и автономни покраини како и со пре-
земање на други потребни мерки, се обезбедува по-
брзиот развој на стопанството на подрачјето на не^ 
доволно развиените републики и автономни покраи-
ни заради намалување на разликите во развиеноста 
на секоја недоволно развиена република и автоном-
на покраина во однос на просечниот развој на цела-
та земја. 

Член 3 
Заради остварувале на задачите што му се по-

ставени Фондот, покрај кредитирањето на побрзиот 
развој на стопански недоволно развиените републи-
ки и автономни покраина, врши и други работи 
утврдени со овој закон. 

Член 4 
Фондот има својство на правно лице. 
Фондот има свој статут. 
Седиштето на Фондот е во Белград. 

Член 5 
Со Фондот управува управен одбор. 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
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Член 6 
На Фондот му се обезбедуваат девизни сред-

ства во согласност со општите услови и начинот 
на кои се здобиваат со тие средства деловните банки. 

Член 7 
Федерацијата гарантира за обврските на Фон-

дот. 

II. СРЕДСТВА НА ФОНДОТ 

1. Формирање на средствата на Фондот 

Член 8 
Заради извршување на задачите поради кои е 

основан Фондот федерацијата му обезбедува на 
Фондот постојани средства што се формираат од 
задолжителните заеми што ги уплатуваат органи-
зациите на здружениот труд што вршат дејност 
во областа на стопанството и деловните банки (во 
понатамошниот текст: обврзниците на заемот). 

Височината на задолжителниот заем, начинот 
,на уплатата на заемот, каматната стапка, роковите 
за враќање на заемот и други услови на заемот, се 
утврдуваат со посебен сојузен закон. 

Член 9 
Покрај постојаните средства од член 8 на овој 

закон, средствата на Фондот се формираат од ка-
матата на слободните средства вложени ка ј банката, 
од провизијата што ќе ја оствари Фондот со своето 
работење и од други извори. 

Член 10 
Фондот може да прибавува средства и со склу-

чување заеми во Југославија и во странство. 

Член 11 
Средствата на Фондот се користат во согласност 

со начелата за користење на други средства на 
општествената репродукција како и со целите на 
развојот на стопанството што се утврдени во оп-
штествените планови на недоволно развиените ре-
публики и ^автономни покраини и на Југославија 
како целина. 

2. Распределба на средствата на Фондот 

Член 12 
Средствата на Фондот формирани од задолжи-

телните заеми се распоредуваат во вид на кредит 
на одделни стопански недоволно развиени репуб-
лики и автономни покраини, по критериумите утвр-
дени во посебен сојузен закон кој ќе се донесе до 
30 ноември 1971 година. 

Член 13 
Средствата на Фондот од член 12 на овој закон 

и се даваат во вид на кредит на деловната банка 
или на друга организација, што ќе ја одреди репуб-
ликата односно автономната покраина. 

Член 14 
Средствата на Фондот формирани од други за-

еми склучени во Југославија и во странство им се 
даваат во вид на кредит на стопански недоволно 

развиените републики и автономни покраини под 
условите под кои е склучен заемот со надоместок 
на трошоците настанати околу склучувањето и реа-
лизирањето на заемот. 

3. Користење на средствата на Фондот 

Член 15 
Средствата добиени од Фондот се користат за 

кредитирање на побрзиот развој на стопански 
недоволно развиените републики и автономни по-
краини, во согласност со начелата на кредитниот 
систем и со условите утврдени со договорот за кре-
дит со Фондот. 

Член 16 
Деловните банки и други организации од член 

13 на овој закон од средствата на Фондот можат 
да им даваат кредити на организациите на здру-
жениот труд во областа на стопанството и од тери-
ториите на други републики односно автономни по-
краини, ако тие со користењето на овие средства, 
заедно со сопствените средства непосредно придо-
несуваат за развојот на стопанството на териториите 
на недоволно развиените републики и автономни 
покраини. 

Член 17 
Средствата на Фондот се користат врз основа 

на планот за употреба на средствата на Фондот. 
Со планот за употреба на средствата на Фондот 

се одредуваат особено височината и распоредот на 
средствата на Фондот на одделни републики и ав-
тономни покраини и условите под кои од тие сред-
ства им се даваат кредити на одредени банки и 
други организации преку кои се врши кредитира-
њето на побрзиот развој на стопански недоволно 
развиените републики и автономни покраини и се 
утврдуваат средствата за давање техничка помош 
и за вршење други работи со кои се обезбедуваат 
услови за побрз развој на стопански недоволно раз-
виените републики и автономни покраини, како 
и средства потребни за работењето на Фондот и за 
работната заедница на Фондот. 

Планот за употреба на средствата на Фондот 
мора да биде во согласност со среднорочниот оп-
штествен план на Југославија. 

Планот за употреба на средствата на Фондот се 
донесува за периодот за кој се донесува и опште-
ствениот план на Југославија. 

Во рамките на повеќегодишниот план за упо-
треба на средствата на Фондот се донесуваат и го-
дишните планови. 

Член 18 
Користењето на средствата што се распоредени 

со планот за употреба на средствата на Фондот врз 
стопански недоволно развиените републики и ав-
тономни покраини, може да се менува само со со-
гласност од тие републики и автономни покраини, 
со тоа што ваквите измени да не можат да влијаат 

" врз конечниот распоред на средствата утврден со 
планот за употреба на средствата на Фондот. 

Член 19 
Од средствата добиени на кредит од Фондот, 

деловните банки или други организации им да-
ваат кредити на организациите на здружениот труд 
во областа на стопанството за вложувања во сто-
панството, во основни и крајни обртни средства, и 
за други намени што се во непосредна врска со тоа 
вложување. 
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Кредитите од став 1 на овој член, по правило, 
се даваат под поповолни услови од општите. 

Кредитите од средствата на Фондот се даваат 
и за учество во кредитирањето на инвестициите 
што се финансираат од средствата на деловните 
банки. 

4. Работење на Фондот 

Член 20 
Фондот има право на увид во користењето на 

средствата што ги дал на кредит. Деловните банки 
или други организации што добиле кредит од Фон-
дот се должни на негово барање да му дадат по-
датоци и му овозможат увид во документацијата 
заради проверка дали тие средства се користат во 
согласност со условите утврдени во договорите со 
Фондот. 

Член 21 
Средствата на Фондот се водат ка ј Службата 

на општественото книговодство. 
Слободните средства Фондот може да ги депо-

нира кај деловната банка. 

Член 22 
Покрај дејноста што ја врши во врска со ос-

тварувањето и пласирањето на средствата на за-
должителниот заем, Фондот ги врши и следните 
работи: 

1) соработува со организациите што работат на 
работите од интерес за развојот на стопански не-
доволно развиените републики и автономни по-
краини, со органите на тие републики и автономни 
покраини, со стопанските комори и организациите 
што се занимаваат со работи од интерес за деј-
носта на Фондот и со домашните и странските 
кредитни установи; 

2) во спогодба со недоволно развиените репуб-
лики и автономни покраини ги разгледува потреби-
те и можностите за прибавување дополнителни 
средства во Југославија и странство за потребите на 
нивните развојни програми; 

3) учествува во вршењето на анализи и во сле-
дењето на остварувањето на усвоената политика 
на развојот на стопански недоволно развиените ре-
публики и автономни покраини. 

Член 23 
Фондот се грижи за укажувањето на техничка 

помош на организациите на здружениот труд во 
областа на стопанството во недоволно развиените 
републики и автономни покраини и ја поттикнува 
деловната соработка на организациите на здруже-
ниот труд во областа на стопанството со организа-
циите од цела Југославија. 

Член 24 
Договорите за кредит склучени помеѓу Фондот 

и деловните банки односно други организации што 
ќе ги одредат републиките односно автономните по-
краини мораат да бидат во согласност со планот 
за употреба на средствата на Фондот. 

III. УПРАВУВАЊЕ СО ФОНДОТ 

Член 25 
Управниот одбор на Фондот има претседател и 

15 членови. 
Претседателот' и б членови на управниот одбор 

на Фондот ги именува Сојузната скупштина, а се-
која република и автономна покраина именува по 
еден член. 

Директорот на Фондот по својата положба е 
член на управниот одбор на Фондот. 

Член 26 
Мандатот на членовите на управниот одбор на 

Фондот трае пет години. 

Член 27 
Управниот одбор на Фондот: 
1) го донесува статутот на Фондот, планот за 

употреба на% средствата на Фондот и завршната 
сметка ,на Фондот; 

2) ги утврдува поблиските услови за давање 
кредити од средствата на Фондот, во согласност со 
општите услови утврдени од Сојузната скупштина 
и со планот за употреба на средствата на Фондот; 

3) се грижи за склучување и извршување на 
договорите за кредити и дава насоки за таа цел; 

4) ги утврдува програмите за техничка помош 
на стопанството во недоволно развиените републи-
ки и автономни покраини, начинот и условите за 
користење на средствата на Фондот наменети за 
техничка помош и се грижи за нивното оствару-
вање; 

5) одлучува за задолжување на Фондот и врши 
други работи одредени со овој закон и со статутот 
на Фондот. 

Член 28 
Со работењето на Фондот раководи директор 

на Фондот. 
Директорот на Фондот го назначува и разрешу-

ва Сојузниот извршен совет. 

Член 29 
Директорот на Фондот го претставува и го за-

стапува Фондот. 
Директорот на Фондот склучува договори за 

кредит, во согласност со планот за употреба на 
средствата на Фондот и со заклучоците на управ-
ниот одбор на Фондот. 

Директорот на Фондот ги извршува заклучоците 
на управниот одбор на Фондот. 

Директорот на Фондот може да запре извршу-
вање на заклучок на управниот одбор на Фондот 
за употреба на средствата на Фондот, ако смета 
дека тој заклучок не е во согласност со закон, но 
за запирањето на извршувањето на заклучоците е 
должен без одлагање да го извести Сојузниот из-
вршен совет. 

Член 30 
Стручните и административните работи на Фон-

дот ги врши работната заедница на Фондот. 
Членовите на работната заедница на Фондот 

ги имаат правата на самоуправувањето согласно 
прописите што важатѓ за членовите на работната 
заедница на деловна банка, ако со овој закон не е 
определено поинаку. 

Статутот на Фондот, во делот со кој се регу-
лираат самоуправните права на работната заедница 
на Фондот, го донесува управниот одбор на Фон-
дот, во согласност со работната заедница. 

Член 31 
Со статутот на Фондот се утврдуваат особено 

внатрешната организација и работењето на Фондот, 
делокругот и одговорноста на управниот одбор и 
на директорот на Фондот, донесувањето на планот 
за употреба на средствата и на завршната сметка 
на Фондот, јавноста на работењето на Фондот, над-
зорот над употребата на средствата на Фондот и 
правата на самоуправувањето на работната заед-
ница на Фондот. 

Статутот на Фондот го потврдува Сојузната 
скупштина. 

Член 32 
Со статутот на Фондот може да се предвид^ 

Фондот да основа установи или други работни ор- ; 
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ганизации заради давање техничка помош и врше-
ње други работи од интерес за работењето на Фон-
дот и за таа цел да склучуваат договори со ра-
ботните организации. -

Член 33 
За извршувањето на плановите за употреба на 

средствата на Фондот управниот одбор на Фондот 
донесува завршна сметка. 

Завршната сметка на Фондот и се поднесува на 
разгледување на Сојузната скупштина. 

Кон завршната сметка на Фондот, управниот 
одбор на Фондот и поднесува на Сојузната скуп-
штина и годишен извештај за своето работење, а 
на нејзиното барање, и периодични извештаи за 
резултатите на работењето на Фондот. 

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 34 
Фондот на федерацијата за кредитирање на по-

брзиот развој на стопански недоволно развиените 
републики и автономни покраини основан со За-
конот за Фондот на федерацијата за кредитирање 
на стопански развој на стопански недоволно раз-
виените републики и краишта е должен својата ор-
ганизација и работењето да ги усогласи со одред-
бите на овој закон најдоцна до крајот на 1971 
година. 

Член 35 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Законот за Фондот на феде-
рацијата за кредитирање на стопанскиот развој на 
стопански недоволно развиените републики и кра-

^ ишта. 

Член 36 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

435. 

Врз основа на Уставниот амандман XXXVII точ-
ка 4 под 1, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕД-
СТВАТА НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИОТ ЗАЕМ ЗА КРЕ-
ДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАН-
СКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И 

АВТОНОМНА ПОКРАИНА КОСОВО 

Се прогласува Законот за средствата на задол-
жителниот заем за кредитирање на побрзиот развој 
на стопански недоволно развиените републики и Ав-
тономна Покраина Косово, што го усвои Сојузната 
скупштина, на седницата на Соборот на народите 
од 29 јули 1971 година и на седницата на Стопан-
скиот собор од 28 јули 1971 година. 

ПР бр 3 
29 јули 1971 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

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

З А К О Н 
ЗА СРЕДСТВАТА НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИОТ ЗАЕМ 
ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА 
СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБ-

ЛИКИ И АВТОНОМНА ПОКРАИНА КОСОВО 

Член 1 
Постојаните средства на Фондот на федерација-

та за кредитирање на побрзиот развој на стопански 
недоволно развиените републики и Автономна По-
краина Косово (во понатамошниот текст: Фондот) 
се формираат, во времето од 1971 до 1975 година, 
од задолжителните заеми (во понатамошниот текст: 
заемот), што ги уплатуваат организациите на здруже-
ниот труд од областа на стопанството и деловните 
банки (во понатамошниот текст: обврзниците на 
заемот). 

Член 2 
Годишниот износ на заемот се одредува во ви-

сочина од 1,94% од општествениот производ на оп-
штественото стопанство на Југославија остварен во 
годината за која се пресметува заемот. 

Општествениот производ од став 1 на овој член 
се утврдува според податоците на Сојузниот завод 
за статистика. 

Член 3 
Делот од годишниот износ на заемот формиран 

по стапка од 1,85% се користи за кредитирање на 
побрзиот развој на стопански недоволно развиените 
републики и Социјалистичка Автономна Покраина 
Косово, а по стапка од 0,09% — за кредитирање на 
побрзиот развој на Социјалистичка Автономна По-
краина Косово. 

Член 4 
Височината на годишниот износ на заемот кој 

одговара на стапката од 1,94% од општествениот 
производ на општественото стопанство на секоја 
република односно автономна покраина, врз основа 
на податоците на Сојузниот завод за статистика ја 
утврдува управниот одбор на Фондот, во согласност 
со Сојузниот секретаријат за финансии и со одделна 
република односно автономна покраина. 

Член 5 
Републиките односно автономните . покраини 

средствата од член 4 на овој закон ги обезбедуваат 
со утврдување на стапката за запишување на зае-
мот со чија примена се обезбедува износ на годи-
шен заем кој и одговара на стапката од 1,94% од 
општествениот производ на нивното општествено 
стопанство оствареново годината за која се пресме-
тува заемот. 

Член 6 
Основицата за годишна уплата на заемот ја 

сочинуваат средствата на деловниот фонд на об-
врзниците на заемот според состојбата искажана во 
завршната сметка за годината за која се пресмету-
ва заемот. 

Основицата за уплата на месечните аконтации 
на заемот ја сочинуваат средствата на деловниот 
фонд на обврзниците на заемот, според состојбата 
искажана во завршната сметка за претходната го-
дина. 

Ако состојбата на средствата на деловниот фонд 
во текот на годината се измени, уплатата на заемот 
на изменетата основица се врши од првиот ден на 
наредниот месец по настаната промена. 

Член 7 
Средствата на другите фондови на обврзниците 

на заемот и средствата на нивниот доход остварен 
во текот на годината се изедначуваат, за време 
за кое се користат како средства на деловниот фонд, 
со деловниот фонд. 
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Средствата од став 1 на овој член се сметаат 
како средства на деловниот фонд ако се наоѓаат 
на жиро-сметката, или ако со договор се орочени 
односно здружени заради остварување на приходот 
со наплата на каматата односно со учество во распре-
делбата со тие средства на остварениот доход. 

Член 8 
Обврзниците на заемот го уплатуваат заемот во 

еднакви месечни аконтации, и тоа до 25-ти во ме-
сецот за изминатиот месец. 

Годишниот износ на заемот се утврдува со за-
вршната сметка на обврзниците на заемот и се у-
платува најдоцна до 1 март текуштата година за из-
минатата година. 

Член 9 
Уплатувањето на заемот се врши на сметката на 

Фондот кај Службата на општественото книговод-
ство. 

Износот на уплатениот заем се води ка ј обврз-
ниците на посебна книговодствена сметка во рам-
ките на деловниот фонд. 

Член 10 
Ако од месечните аконтации и од годишната у-

плата на територијата на републиката односно на 
автономната покраина не се оствари заемот во из-
носот утврден според член 4 на овој закон, средства-
та во височина на настанатата разлика ги обез-
бедуваат републиките односно автономните покра-
ини од буџетот, од фондовите и од други средства. 

Ако републиката односно автономната покраина 
не ја изврши обврската од став 1 на овој член во 
рокот на стасаноста, Службата на општественото 
книговодство, по налог од Сојузниот секретаријат 
за финансии, ќе пренесе во корист на Фондот со-
одветен износ на средства од средствата на репуб-
ликата односно на автономната покраина од тој 
став. 

Ако заемот се оствари во поголем износ од из-
носот од член 4 на овој закон, за износот на вишо-
кот ќе се намали обврската на републиката односно 
на автономната покраина во наредната година. 

Член И 
За уплатениот годишен износ на заемот, на у-

платувачите им се издаваат обврзници што гласат 
на доносителот. 

Заемот се враќа во дванаесет еднакви годишни 
рати, со камата по стапка од 4% годишно. 

Отплатувањето на заемот почнува по три го-
дини од истекот на годината за која е уплатен за-
емот. 

Каматата, пресметана за времето од денот на 
уплатата до почетокот на отплатувањето на заемот, 
му се додава на уплатениот износ на заемот, и за-
едно со него сочинува ,основица за утврдување на 
го/Јишнпте ануитети. 

Член 12 
За отплатата на заемот, на начинот предвиден 

во член 11 на овој закон, гарантира федерацијата. 
Ако Фондот не ја изврши обврската од член 11 

на овој закон, Службата на општественото книго-
водство по налог од Сојузниот секретаријат за фи-
нансии ќе го пренесе во корист на обврзниците на 
заемот должниот износ на средствата од средствата 
на Фондот. 

Член 13 
Средствата остварени со уплата на заемот, Фон-

дот е должен да ги пласира на териториите на не-
доволно развиените републики со просечен рок за 
враќање од 15 години и со камата по стапка од 4% 
годишно, а на територијата на Социјалистичка Ав-
тономна Покраина Косово — со просечен рок за 
враќање од 19 години и со камата по стапка од 3% 
годишно. 

Отплатувањето на кредитите од ст. 1 и 2 на овој 
член почнува по три години од денот на истекот на 
годината во која е даден кредитот со тоа што ро-

ковите на стасаноста на ануитетите по тие кредити 
да мораат да се усогласат со роковите на стасаноста 
на ануитетите по задолжителниот заем. 

Каматата, пресметана за времето од денот на 
добртањето на кредитот до денот на почетокот на 
враќањето на кредитот, му се додава на износот 
на дадениот кредит и заедно со него сочинува ос-
новица за утврдување на ануитетите. 

Републиката односно автономната покраина на 
чија територија се пласинари средствата на заемот, 
му гарантира на Фондот дека средствата на кре-
дитот ќе се вратат во согласност со договорените у-
слови. 

Член 14 
Работите за издавање обврзници и за отплату-

вање на заемот ги врши Народната банка на Југо-
славија од името и за сметка на Фондот. 

Средствата за трошоците на издавањето на об-
врзниците и за отплатувањето на заемот се обезбе-
д,уваат од средствата на Фондот. 

Износот на трошоците за работиве од став 1 
на овој член Фондот и Народната банка го утвр-
дуваат со договор. 

Член 15 
Поблиски прописи за издавање и амортизација 

на обврзниците на заемот донесува сојузниот се-
кретар за финансии. 

Член 16 
Премостувањето на разликите од 1971 до 1975 

година, што настануваат поради различни услови 
за упис и пласман на средствата на заемот, го обез-
бедува федерацијата во спогодба со републиките и 
автономните покраини. 

Преместувањето на разликите по 1975 година, 
што настануваат поради различни услови за упис и 
пласман на средствата на заемот, ќе се регулира со 
среднорочните планови на општествениот развој на 
Југославија. 

Член 17 
Средствата на обврзниците на заемот што се у-

платени на сметката на федерацијата за инвестиции 
во стопанството во текот на 1971 година како обврска 
за таа година во вид на камата на деловниот фонд, 
се пренесуваат на сметката на Фондот и се сметаат 
како заем уплатен според овој закон. 

Преносот на середствата од став 1 на ОВОЈ член 
ќе го изврши Службата на општественото книго-
водство во рок од 30 дена од денот на влегувањето 
во сила на овој закон. 

Член 18 
До донесувањето на републичките и покраин-

ските прописи за стапките за упис на задолжител-
ниот заем, обврзниците на заемот ќе ги пресметаат 
каматите на деловниот фонд и како заем ќе ги у-
платат на сметката на Фондот, со тоа што во поглед 
на основицата и стапката за пресметување и на ро-
ковите за плаќање ќе постапат согласно одредбите 
на Законот за установувањето на каматата на фон-
довите во стопанството („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 11/68 и 50/68) и Законот за интересните стопи на 
фондовите во стопанството („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 35/65, 56/65, 4/66, 11/66, 28/66, 52/66, 17/67, 
26/68, 30/68, 50/68, 5/69, 8/69, 20/69 и 25/70). 

Член 19 
Со денот на донесувањето на републичките и 

покраинските прописи, а најдоцна до 1 јануари 1972 
година, престануваат да важат: Законот за устано-
вувањето на каматата на фондовите во стопанство-
то, Законот за интересните стопи на фондовите во 
стопанството и Законот за постојаните средства на 
Фондот на федерацијата за кредитирање на сто-
панскиот развој на стопански недоволно развиените 
републики и краишта. 

Член 20 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

делот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1971 година. 
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436. 

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

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА БАНКИТЕ 

И КРЕДИТНИТЕ РАБОТИ 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за банките и кредитните работи што го 
усвои Сојузната скупштина, на седницата на Со-
борот на народите од 28 јули 1971 година и на сед-
ницата на Стопанскиот собор од 28 јули 1971 година. 

ПР бр. 1051 
28 јули 1971 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Потпретседател 
на Сојузната скупштина, 
-Маријан Вредел,, с. р. 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
БАНКИТЕ И КРЕДИТНИТЕ РАБОТИ 

Член 1 
Во Законот за банките и кредитните работи 

(„Службен лист на СФРЈ", бр. 12/65, 29/65, 4/66, 26/66, 
1/67, 17/67, 54/67, 26/68, 50/68, 13/69, 42/69, 55/69 и 28/70) 
по член 97а се-додаваат два нови члена, кои гласат: 

,,Член 976 
Банката што не ги врши уредно исплатите по 

одобрените инвестициони кредити или не ги извр-
шува уредно обврските по дадените гаранции, не 
може да одобрува нови инвестициони кредити ниту 
да дава гаранции по инвестиции. 

Како неуредно вршење на исплати по одобрени 
инвестициони кредити се смета ако банката под-
несениот налог не го изврши во рок од 10 дена од 
денот на поднесувањето на налогот од страна на 
инвеститорот, а како неуредно извршување на об-
врските по дадените гаранции ако банката по ба-
рање на инвеститорот или на изведувачот на ра-
ботите не изврши обврска по дадена гаранција во 
рок од 20 дена од денот на поднесувањето на бара-
њето. Не се смета дека банката неуредно ги врши 
исплатите по одобрените инвестициони кредити од-
носно дека неуредно ги извршува обврските по да-
дените гаранции за објектите чија изградба се 
финансира од Фондот на федерацијата за креди-
тирање на стопанскиот развој на стопански недо-
волно развиените републики и краишта, ако тој 
Фонд спрема банката, во границите на средствата 
со кои Фондот ја кредитира изградбата на инвести-
циониот објект, не ги намирил своите стасани об-
врски. 

Ако банката не го извиши налогот односно бара-
њето од став 2 на овој член, инвеститорот односно 
изведувачот е должен за тоа писмено да ја извести, 
во рок од 5 дена од денот на истекот на роковите 
од став 2 на овој член, надлежната организациона 
единица на Службата на општественото книговод-
ство. 

Ако банката противно на одредбата на став 1 од 
овој член одобри нов инвестиционен кредит или да-
де нова гаранција по инвестиции, ќе се смета дека 
не е извршено обезбедување на средства односно 
плаќање според одредбите на овој закон. 

Банките што одобруваат инвестициони кредити 
и даваат гаранции по инвестиции, се должни да во-

дат евиденција за одобрените кредити и за дадените 
гаранции. 

Банките се должни на Службата на општестве-
ното книговодство при Народната банка на Југо-
славија по истекот на секој месец, а "најдоцна до 
5-ти во наредниот месец, да и доставуваат податоци 
за одобрените кредити на дадените гаранции во 
изминатиот месец, како и за состо!бата на неиско-
ристените инвестициони кредити и гаранции по 
инвестиции. 

Одредбите на овој член се однесуваат и на дру-
гите даватели на инвестициони кредити односно га-
ранции. 

Член 97в 
Ако банката има обврска по дадена гаранција 

дека во височина на одобрениот инвестиционен 
кредит ќе им врши исплати на изведувачките орга-
низации со кои инвеститорот склучил договор и ако 
таквата обврска не ја извршува. Службата на оп-
штественото книговодство ќе му изврши исплата на 
изведувачот на работите врз основа на налогот од 
инвеститорот, а врз товар на средствата на жиро-
сметката за кредитно работење на таа банка. 

Ако инвеститорот не поднесе налог за исплата, 
налог може да поднесе изведувачот на работите врз 
основа на ситуација заверена од инвеститорот. 

Ако на сметката на банката нема расположиви 
средства, Службата на општественото книговодство 
ќе го внесе налогот за исплата во евиденција и ќе 
го изврши по редоследот на приемот на пријавата 
од наредниот прилив на средствата." 

Член 2 
Член 130а се менува и гласи: 
„Банката може со работна и друга организација 

или со општествено-политичката заедница да дого-
вара депонирање само на нивните сопствени сред-
ства со отказен рок подолг од една година. 

Депонирање од став 1 на овој член може да се 
врши само ако средствата се слободни и ако тие 
според важечките прописи можат да се вложуваат 
во основни средства. 

Депонирањето од став 2 на овој член се врши 
со пренесување на слободните средства од соодвет-
ните сметки на работната и друга организација или 
на општествено-политичката заедница ка ј Службата 
на општественото книговодство врз жиро-сметката 
на банката. 

Банката не може да договара депонирање ако 
работната и друга организација или општествено-
-политичката заедница има стасани а ненамирени 
обврски односно ако има непокриени загуби. Сојуз-
ниот извршен совет може да пропише услови под 
кои банката може да договара депонирање и ако 
работната и друга организација или општествено-
-политичката заедница има стасани а ненамирени 
обврски. 

Работната и друга организација е должна за 
фактите од став 4 на ОВОЈ член да и даде изјава на 
банката. 

Банката не може да договара депонирање на 
средствата што се задолжително депонирани врз 
основа на посебен пропис или кои врз основа на 
посебен пропис не можат да се депонираат. 

Одредбите од овој член согласно се применуваат 
и врз вложувањата во кредитниот фонд на банката, 
како и во обврзници и во благајнички записи со 
рок подолг од една година.". 

Член 3 
Во член 170 став 1 точка 8г зборовите: „став 1" 

се бришат. 

Член 4 
По член 170 се додава нов член 170а, кој гласи: 
„Со парична казна од 20 000 до 200 000 динари 

ќе се казни за стопански престап банка или друг 
давател на кредитот ако одобри нов инвестиционен 
кредит или даде нова гаранција по инвестиции про-
тивно на одредбата на член 976 од овој закон. 
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Со казната од став 1 на овој член ќе се казни 
инвеститорот односно изведувачот ако во рокот од 
член 976 став 3 на овој закон не ја извести над-
лежната организациона единица на Службата на 
општественото книговодство дека банката не го из-
вршила налогот односно барањето од став 2 на тој 
член. 

За дејствието од став 1 односно став 2 на овој 
член ќе се казни со парична казна од 1.000 до 6.000 
динари и одговорното лице во банката или во друго 
правно лице." 

Член 5 
Во член 171 став 1 точка 5 се менува и гласи: 
„5) ако на банката не и поднесла изјава или 

и дала неточна изјава за фактичната состојба од 
член 104 или член 132 на овој закон;". 

Член 6 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Упатството за општествените 
средства што можат да се орочуваат ка ј банките 
и да се користат за вложување во обврзници и 
благајнички записи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
17/63, 42/63, 23/64 и 41/64). 

Член 7 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

437. 

Врз основа на Уставниот амандман XXXVII точ-
ка 4 под 1, издавам 

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

РАБОТЕЊЕ 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за девизното работење, што го усвои 
Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на 
народите од 28 јули 1971 година и на седницата на 
Стопанскиот собор од 28 јули 1971 година. 

ПР бр 1048 
28 јули 1971 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Потпретседател 
на Сојузната скупштина. 

Маријан Брецељ, с. р. 

извршување на своите обврски за враќање на вред-
нђста на вложените основни средства врз основа на 
договорот за вложување средства на странски лица 
во домашна работна организација за заедничко ра-
ботење." 

Член 3 
Во член 46 зборот: „правни" се брише. 
По став 1 се додаваат два нови ^тава, кои гласат: 
„Ако со договорот за вложување средства за 

заедничко работење е предвидено, согласно со со-
јузен закон, правото на странскиот содоговарач на 
враќање на вредноста на вложените средства и тие 
средства можат да се трансферираат од едната тре-
тина на средствата од девизниот прилив од став 1 
на овој член. 

Неискористените средства на едната третина ,од 
/девизниот прилив во една година можат да се ко-
ристат за целите од ст. 1 и 2 на овој член и во на-
редните години." 

Член 4 
По член 49 се додава нов член 49а. кој гласи: 
„Работните организации за потребите за унапре-

дување на своето производство, можат да приба-
вуваат девизи и преку издавање на обврзници што 
се плаќаат во динари или во девизи а под услови 
и на начин што ќе ги утврди Сојузниот извршен 
совет. 

Обврзниците од став 1 на овој член можат да 
ги запишуваат граѓаните што располагаат со дззизи 
на девизни сметки или со девизни штедни влогови 
според одредбите на член 60 од овој закон. Овие 
обврзници се издаваат на име и не моѕ?ат да се 
пренесуваат или препродаваат. 

Девизите прибавени преку издавање на обврз-
ници работните организации ги држат на посебна 
сметка ка ј овластената банка и можат да ги корис-
тат за плаќање на опрема што ја увезуваат за по-
требите на сопствената изградба, или можат да и 
ги продадат на овластената банка односно на На-
родната банка на Југослвија. 

За исплата на обврзниците со рок заедно со ка-
матата работната организација може да ги користи 
девизите што и припаѓаат според член 16 на овој 
закон и девизите што може да ги купи од банката 
до износот на одредениот дел средства на амортиза-
цијата на опремата според член 28 на овој закон, 
ако во условите за издавање на обврзниците не е 
предвидено враќањето на уплатените износи на име 
обврзници и на каматата да биде во динари." 

Член 5 
Во член 65 став 1 точка 1 се бришат зборовите: 

„Југославија и". 
Одредбата на овој член не се однесува на кре-

дитите одобрени до денот на влегувањето во сила 
на овој закон. 

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

ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ 

Член 1 
Во Законот за девизното работење („Службен 

лист на СФРЈ", бр. 29/66, 54/67, 55/68, 13/69, 20/69, 
50/69, 55/69, 32/70, 47/70, 53/70, 15/71 и 25/71) по член 
16 се додава нов член 16а, кој гласи: 

„Девизите од член 16 на овој закон работните 
организации можат да ги користат и за извршување 
на своите обврски за враќање на вредноста на вло-
жените средства врз основа на договорот за вложу-
вање средства на странски лица во домашна работна 
организација за заедничко работење/4 

-Член 2 
По член 28 се додава нов член 28а, кој гласи: 
„Девизите и средствата од член 28 на овој закон 

работните организации можат да ги користат и за 

Член 6 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

438. 

Врз основа на Уставниот амандман XXXVII точ-
ка 4 под 1, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОЛАГА-
Њ Е ДЕПОЗИТ ИРИ ИНВЕСТИЦИОНИ ВЛОЖУВА-
Њ А ВО НОВИ НЕСТОПАНСКИ И НЕПРОИЗВОД-

НИ ИНВЕСТИЦИИ 

Се прогласува Законот за полагање депозит при 
инвестициони вложувања во нови нестопански и 
непроизводни инвестиции, што го усвои Сојузната 
скупштина, на седницата на Соборот на народите од 
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28 јули 1971 година и на седницата на Стопанскиот 
собор од 28 Јули 1971 година. 

ПР бр. 1057 
28 јули 1971 година 

Белград 

Потпретседател 
на Сојузната скупштина, 

Маријан Брецељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПОЛАГАЊЕ ДЕПОЗИТ ПРИ ИНВЕСТИЦИОНИ 
ВЛОЖУВАЊА ВО НОВИ НЕСТОПАНСКИ И НЕ-

ПРОИЗВОДНИ ИНВЕСТИЦИИ 

Член 1 
Корисниците на општествените средства-инвес-' 

титори за новите нестопански и непроизводни инвес-
тиции одредени со овој закон, во периодот од 31 
јули 1971 година до 31 декември 1972 година, се 
должни да пресметуваат и уплатат депозит одреден 
со овој закон на посебна сметка ка ј Централата на 
Службата на општественото книговодство во репуб-
ликата односно во автономната покраина. 

Износот на депозитот, пресметан на одредената 
основица од инвестиционата програма-претсметка, 
инвеститорите се должни да го обезбедат, пред до-^ 
викањето на одобрение за градење, на начинот на 
кој се врши обезбедувањето на средства за инвес-
тиционо вложување. 

Основица за пресметување на депозитот од став 
2 на овој член е вкупниот износ предвиден во ин-
вестиционата програма односно во претсметката за 
градежните објекти и опремата. 

Член 2 
Како ден на почетокот на инвестиционото вло-

жување се смета ка ј изградба на градежни објекти 
— денот кога инвеститорот писмено ја известил 
Службата на општественото книговодство за започ-
нувањето на градењето на објектот односно за из-
ведувањето на работите, а ка ј набавка на опрема -
денот на склучувањето на договорот за изработка 
односно купување на опремата. 

Член 3 
Пресметувањето и уплатувањето на депозитот 

од член 1 на овој закон се врши пред почетокот 
на градењето по стапка од ЈЗО%, ако со прописот на 
републиката односно на автономната покраина не е 
одредена поголема стапка. 

Член 4 
Пресметување и полагање на депозит не се врши 

на инвестиционите вложувања: 
1) во изградба на инвестициони објекти оште-

тени со земјотрес, со поплава, со пожар и со други 
елементарни непогоди; 

2) за инвестиции на територијата на Социјалис-
тичка Автономна Покраина Косово заради јакнење 
на материјалната основа на општествените дејности 
ако во еден дел се финансираат со средства од по-
себна наменска дотација од СОЈУЗНИОТ буџет, како 
и за изградба на објекти на основното школство, 
ако таа изградба се финансира со средства на наро-
ден заем; 

3) за изградба на објекти за потребите на на 
родната одбрана. 

Член 5 
Како нестопански инвестиции, во смисла на овој 

закон, се сметаат сите инвестициони вложувања во 
нестопански дејности (област 8, 9 и 10 од Номенкла-
турата на дејностите), освен инвестиционите вло-
жувања: 

1) за изградба на станбени згради и на станбени 
згради со придружни објекти за комуналните и дру-
ги услужни дејности; 

2) за инвестиции што се финансираат со учес-
тво на самопридонес од најмалку 50%. 

Како непроизводни инвестиции во стопанските 
дејности, во смисла на овој закон, се сметаат сите 
инвестициони вложувања во трговската дејност, во 
проектантската и филмската дејност, во областа на 
банкарството и имотното осигурување, во дејноста 
на деловните здруженија, во изградбата на админи-
стративно-управни згради и на објекти на опште-
ствениот стандард, како и вложувањата во изградба 
на нови сообраќајници освен сообраќајниците во чие 
финансирање учествуваат странски држави и меѓу-
народни финансиски организации врз основа на до-
говорите што ги склучила федерацијата. 

Член 6 
Уплатените средства по основ на депозит, ќе 

им се вратат на депонентите-инвеститори во роко-
вите и на начинот што ќе го пропишат републиките 
и автономните покраини, со тоа што роковите за 
враќање да не можат да почнат да течат пред ис-
текот на две години од денот на депонирањето на 
средствата. 

Член 7 
Средствата од депозитот не можат да се-корис-

тат за инвестициони вложувања во нестопански и 
непроизводни инвестиции при чие изведување се 
полага депозит според одредбите на овој закон. 

Член 8 
Работните организации што имаат непокриени за-

губи утврдени со завршна сметка за претходната 
година, не можат да вршат нови инвестициони вло-
жувања ниту според овој закон, освен вложувањата 
што се предвидени со одобрена санациона програма. 

Член 9 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
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