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У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗ-

НИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Се прогласува Законот за Сојузниот извршен 
совет, што го усвои Сојузната скупштина, на седни-
цата на Соборот на народите од 28 јули 1971 година 
и на седницата на Општествено-политичкиот собор 
од 28 јули 1971 година. 

ПР бр 1046 
28 јули 1971 година 

Белград 

Потпретседател 
на Сојузната 
скупштина, 

Маријан Вредел., с. р. 

З А К О Н 
ЗА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

I. Општи одредби 

Член 1 
Сојузниот извршен совет се грижи за спроведу-

вањето на политиката на Сојузната скупштина; и 
предлага на Сојузната скупштина утврдување на 
политиката; ја насочува и усогласува работата на 
сојузните органи на управата и на сојузните орга-
низации; донесува акти и презема мерки за кои е 
овластен; врши и други политичко-извршни работи 
и е одговорен за спроведувањето на политиката и 
на сојузните закони и на другите општи акти на 
Сојузната скупштина. 

Член 2 
Во вршењето на работите од својата надлежност 

Сојузниот извршен совет остварува соработка со ре-
публичките и покраинските извршни совети, со оп-
штествено-политичките организации и со самоуп-
равните и други организации и нивните здруженија. 

Член 3 
Сојузниот извршен совет обезбедува усогласу-

вање на ставовите со надлежните републички и по-
краински органи за уредувањето на односите во 
областите во кои, според Уставот на СФРЈ, органи-
те на федерацијата ги вршат своите права и дол-
жности врз основа на така усогласените ставови. 

Заради обезбедување учество на републиките и 
на автономните покраини во постапката за усогла-
сување на ставовите во областите од став 1 на овој 
член, како и заради следење на спроведувањето на 

политиката и извршувањето на прописите во тие 
области, Сојузниот извршен совет и извршн,ите со-
вети на републиките и на автономните покраини 
можат спогодбено да формираат меѓурепублички 
комитети за одделни области. 

Меѓурепубличкиот комитет се формира врз наче-
лото на рамноправна застапеност на републиките и 
соодветна застапеност на автономните покраини. 

Со актот на Сојузниот извршен совет за форми-
рање на меѓурепублички комитет се определуваат 
составот и делокругот на комитетот, како и орга-
нот односно стручната служба што ќе ги врши 
стручните и други работи за потребите на комитетот. 

Сојузниот извршен совет може да одлучи ме-
ѓу репуб тшчкиот комитет да разгледува, од гледиш-
тето на усогласувањето на интересите на републи-
ките и покраините, и други прашања од надлежност 
на Советот во областите за кои е основан комитетот, 
и за тоа на Советот да му поднесува мислење и 
предлози. ^ 

Со работата на меѓурепубличкиот комитет рако-
води член на Сојузниот извршен совет кого ќе го 
одреди Советот. 

Член 4 
Сојузниот извршен совет има право од Претседа-

телството на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија (во понатамошниот текст: Прет-
седателството на СФРЈ) да бара мислења и ставови 
по определени прашања за спроведување на поли-
тиката, на сојузните закони и на други општи акти 
на Сојузната скупштина. 

По барање на Претседателството на СФРЈ, Сојуз-
ниот извршен совет е должен да разгледа опреде-
лено прашање од својата надлежност и да го извес-
ти Претседателството на СФРЈ за заземениот став, 
како и да му обезбеди на Претседателството на 
СФРЈ податоци и други материјали со кои распола-
.гаат Советот, сојузните органи на управата и сојуз-
ните организации, а кои му се потребни на Прет-
седателството на СФРЈ за вршење на неговите 
функции. 

На Претседателството на СФРЈ, на негово ба-
рање, Сојузниот извршен совет му обезбедува струч-
на соработка на сојузните органи на управата и на 
сојузните организации и своите стручни служби. 

Член 5 
Сојузниот извршен совет за својата работа и од-

говара на Сојузната скупштина и ги врши спрема 
Сојузната скупштина правата и должностите утвр-
дени со Уставот на СФРЈ, со овој закон и со Де-
ловникот на Сојузната скупштина« 

Член б 
Сојузниот извршен совет во својата работа и во 

односите со другите органи, општествено-политич-
ки, самоуправни и други организации и граѓани, о-
безбедува остварување на начелото на рамноправ-
ност на јазиците и писмата на народите и народнос-
тите на Југославија. 

Член 7 
Работата на Сојузниот извршен совет е јавна. 
Сојузниот извршен совет ја известува јавноста 

за својата работа со давање информации на печа-

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
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тот и на другите средства на јавното информирање, 
со издавање на службени публикации, со одржува-
ње конференции на членовите на Советот и на дру-
ги сојузни функционери со претставниците на пе-
чатот и на другите средства за информирање, и со 
создавање други услови за запознавање на јавноста 
со одлуките, ставовите и работата на Советот. 

Сојузниот извршен совет определува кои пода-
тоци и материјали, подготвени заради разгледување 
на седниците на Советот и на неговите тела или 
изнесени на тие седници, мораат да се чуваат како 
тајна, односно кои податоци и материјали можат да 
и се стават на располагање на јавноста дури по ис-
текот на определено време. 

Член 8 
Сојузниот извршен совет донесува деловник за 

својата работа. 
Со деловникот, во согласност со одредбите на 

овој закон, се утврдуваат внатрешната организација 
и начинот на работата на Сојузниот извршен совет. 

Со деловникот можат да се установат комисии 
составени од членови на Сојузниот извршен совет, 
со овластување да донесуваат решенија во управна 
постапка од надлежност на Советот. 

Член 9 
Средствата за работа на Сојузниот извршен 

совет се обезбедуваат во СОЈУЗНИОТ буџет. 

II. Состав на Сојузниот извршен совет и права и 
должности на членовите на Советот 

Член 10 
Сојузната скупштина избира во Сојузниот извр-

шен совет по три члена од секоја република и по 
два члена од секоја автономна покраина. 

При изборот на членовите на Сојузниот извр-
шен совет Сојузната скупштина, на предлог од прет-
седателот на Советот, именува од редот на членови-
те на Советот еден или повеќе потпретседатели на 
Советот и сојузни секретари што ќе раководат со 
одделни сојузни секретаријати. 

Член 11 
Претседателот на Сојузниот извршен совет го 

претставува Советот, ги свикува седниците на Со-
ветот, го предлага дневниот ред на седниците и 
претседава на седниците на Советот, се грижи за 
остварувањето на политиката на Советот, ја усогла-
сува работата во Советот, и се грижи за организи-
рањето на соработката на Советот со републичките 
и покраинските извршни совети, со општествено-по-
литичките организации и самоуправните и други 
организации и нивните здруженија. 

Претседателот на Сојузниот извршен совет ги 
потпишува прописите и другите акти на Советот. 

СОЈУЗНИОТ извршен совет може да одреди да го 
претставува, во определени односи со странство 
или во земјата, член на Советот, со овластувањата 
-што ги утврдува Советот, во согласност со одредби-
те на овој закон и со деловникот на Советот. 

Член 12 
Потпретседателот на Сојузниот извршен совет го 

заменува во сите права и должности претседателот 
на Советот во случај на негова отсутност или спре-
ченост, според распоредот што го утврдува Советот, 
и во согласност со деловникот и заклучоците на Со-
ветот, врши и други работи од делокругот на Со-
ветот. 

Претседателот на Сојузниот извршен совет, во 
рамките на своите права и должности, може да го 
овласти потпретседателот да го заменува во опре-
делени работи. 

Член 13 
Претседателот, потпретседателите и другите чле-

нови на Сојузниот извршен совет имаат еднакво 
право и должност да учествуваат во претресување-
то и одлучувањето за сите прашања за кои се рас-
права на седниците на Советот, да учествуваат во 
работата на телата на Советот во кои се избрани и 
да вршат други работи од делокругот на Советот 
во согласност со деловникот и со заклучоците на 
Советот. 

Претседателот, потпретседателите и другите 
членови на Сојузниот извршен совет можат да учес-
твуваат и во работата на другите тела на Советот. 

Членовите на Сојузниот извршен совет се одго-
ворни за спроведувањето на политиката и на ставо-
вите на Советот во сите работи што ќе им ги довери 
Советот и во работата на сојузните органи на уп-
равата и на сојузните организации со кои непосредно 
раководат, како и за навременото покренување ини-
цијатива пред Советот за решавање на прашањата 
во рамките на овие нивни задолжувања. 

Член 14 
Во случај на оставка на членови на Сојузниот из-

вршен совет, претседателот на Советот ќе и пред-
ложи на Сојузната скупштина кандидат за нов член 
на Советот од републиката односно од покраината 
од која бил членот на Советот на кој му престанала 
должноста. 

Член 15 
Членовите на Сојузниот извршен совет имаат 

право на надоместок за вршење на должноста, 
според прописите што ги донесува Сојузната скуп-
штина. 

Членовите на Сојузниот извршен совет во поглед 
на користењето на средствата на јавниот сообраќај 
и надоместоците за службени патувања ги имаат ис-
тите права како и сојузните пратеници. 

III. Секретар на Сојузниот извршен совет 

Член 16 
Сојузниот извршен совет има секретар. 
Секретарот, по упатство од претседателот на Со-

ветот, ги врши работите во врска со подготвувањето 
на седниците на Советот, на претседателите на ра-
ботните тела на Советот им обезбедува помош во ра-
ботата на тие тела, се грижи за обезбедувањето на 
материјалите потребни за работа на Советот и на 
неговите работни тела, раководи со работата на оп-
ределени стручни и други служби на Советот, и вр-
ши и други работи во врска со работата на Советот 
што ќе ги одреди Советот или што ќе му ги довери 
претседателот на Советот. 

, Секретарот има право на седница на Сојузниот 
извршен совет да учествува во претресувањето на 
прашањата што се однесуваат на организацијата и 
работата на Советот и на работата на стручните и 
други служби на Советит. 

Секретарот е наредбздавец за извршување на 
претсметката на Сојузниот извршен совет, 

Секретарот, во случај на отсутност или спрече-
ност, го заменува функционер кого ќе го одреди 
Сојузниот извршен совет. 

За својата работа и за работата на стручните 
служби на Сојузниот извршен совет со кој раководи, 
секретарот му одговара на Советот. 

Секретарот на Сојузниот извршен совет може 
да има еден или повеќе помошници-секретари, кои 
ги назначува и ги разрешува од должност Сојуз-
ниот извршен совет. 



Среда, -28 јули 1971 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 32 - Страна 611 

IV. Работа на седници 

Член 17 
Сојузниот извршен совет одлучува за работите 

од својата надлежност на свои седници. 
Дневниот ред на седницата го утврдува Сојуз-

ниот извршен совет. 

Член 18 
Сојузниот извршен совет одлучува на седниците 

со мнозинство гласови на членовите на Советот, 
ако со Уставот на СФРЈ не е одредено поинаку. 

Гласањето е јавно. 

Член 19 
На покана од претседателот на Сојузниот извр-

шен совет, на седницата на Советот можат да присус-
твуваат претставници на републичките и покраински-
те извршни совети, заради учество во расправањето 
за прашањата што се на дневен ред на седницата 
на Советот. 

На покана од претседателот на Сојузниот извр-
шен совет, на седницата на Советот можат да при-
суствуваат функционери на сојузните органи на уп-
равата и на сојузните организации и претставници 
на општествено-политичките организации и на са-
моуправните организации и нивните здруженија, за-
ради давање мислење и предлози по прашањата за 
кои расправа Советот. 

V. Одговорност за работата на сојузната управа 

Член 20 
Сојузниот извршен совет остварува увид во ра-

ботата на сојузните органи на управата и сојузните 
организации во поглед на спроведувањето на поли-
тиката, на сојузните закони и на други општи акти 
на Сојузната скупштина и ја насочува и усогласува 
таа работа. 

За таа цел Сојузниот извршен совет може да ги 
утврди задолжителните за сојузните органи на уп-
равата и за сојузните организации начелни ставови 
за начинот на спроведувањето на политиката, на 
сојузните закони и на други општи акти на Сојузна-
та скупштина и на Советот, да им наложи на тие ор-
гани и организации донесување на прописи или 
преземање мерки за кои се овластени, да ги утврду-
ва роковите за извршување на одделни задачи и 
да нареди испитување на состојбата во областите 
од нивниот делокруг и поднесување извештај на 
Советот со соодветни предлози. 

Сојузниот извршен совет може да го одреди на-
чинот на соработката помеѓу сојузните органи на 
управата и сојузните организации во спроведување-
то на политиката, на сојузните закони и на други 
општи акти на Сојузната скупштина и на Советот, 
како и начинот на соработката на овие органи и ор-
ганизации со органите на другите општествено-по-
литички заедници, општествено-политички и само-
управни организации и нивни здруженија. 

Сојузните органи на управата и сојузните орга-
низации од Сојузниот извршен совет можат да ба-
раат ставови по определени прашања за спроведу-
вање на политиката, на сојузните закони и на други 
општи акти на Сојузната скупштина« 

Член 21 
Сојузниот извршен совет ги утврдува начелата 

и насоките за работата на сојузните органи на уп-
равата и на сојузните организации во односите со 
странство. 

Сојузниот извршен совет им дава согласност на 
сојузните органи на управата и на сојузните орга-
низации за водење на преговори и за склучување 
на договори со странски земји и меѓународни ор-
ганизации. Советот ги утврдува и ставовите за во-
дење на преговори односно за склучување на до-

говори, и ги одредува начинот за состав на делега-
циите за склучување на договори и нивните овлас-
тувања. 

Член 22 
Сојузниот извршен совет врпиЗ надзор над ра-

ботата на сојузните органи на управата и на сојуз-
ните организации. 

Во вршењето на правото на надзор Сојузниот 
извршен совет може да укинува прописи на сојуз-
ните органи на управата односно на сојузните орга-
низации, ако се во спротивност со сојузен закон или 
со пропис на Советот. 

Член 23 
Сојузниот извршен совет се грижи за законитос-

та и ефикасноста во работата на сојузните органи 
на управата и на сојузните организации, и се гри-
жи на овие органи и организации да им се обезбедат 
потребните материјални: средства и да им се созда-
дат други услови за применување на современи ме-
тоди на работата и за користење на современи тех-
нички средства. 

Сојузниот извршен совет е овластен да им го 
распоредува на сојузните органи на управата и на 
сојузните организации, заради користење, инвента-
рот и другата опрема што ја користат тие органи 
односно организации, како и да одредува заедничко 
користење на опеределен инвентар односно опрема. 

VI. Стручни служби на Сојузниот извршен совет 

Член 24 
Сојузниот извршен совет основа стручни, тех-

нички и други служби што му се потребни за извр-
шување на неговите права и должности. 

За вршење на определени работи за потребите 
на Сојузниот извршен совет, на сојузните органи на 
управата и на сојузните организации, Советот мо-
же да формира и заеднички стручни, технички и 
други служби. 

Со актот за основање на стручни, технички и 
други служби, се утврдуваат нивниот делокруг, ос-
новите на нивната внатрешна организација, како 
и положбата и одговорноста на нивните старешини« 

Со актот за основање на службата, ако тоа го 
бара природата н-а задачите на службата, може да 
се одреди службата да има својство на правно 
лице. 

Член 25 
Во Сојузниот извршен совет постојат како са-

мостојни стручни служби Секретаријат за законо-
давни и правни работи, Секретаријат за следење 
на стопанските движења и Секретаријат за инфор-
мации. 

Со работата на секретаријатот раководи се-
кретар. 

Секретарот го назначува и го разрешува од дол-
жност Сојузниот извршен совет. 

Член 26 
Во Сојузниот извршен совет можат да се назна-

чуваат потсекретари и советници на Советот. 
Задачите и начинот на работата на функцио-

нерите од став 1 на овој член ги одредува СОЈУЗНИОТ 
извршен совет со актот за назначување. 

Член 27 
Функционерите во Сојузниот извршен совет и 

во стручните служби на Советот, Советот ги назна-
чува за време од четири години. Овие функционери 
можат да бидат одново назначени на истата функ-
ција. 

Личниот доход на функционерите во Советот и 
во стручните служби на Советот го утврдува Сове-
тот. 

Член 28 
Одредбите на сојузните закони за самоуправу-

вањето, за средствата за работа и за работните од-



Страна 612 -4 Број 32 'СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Среда, 28 јули 1971 

носи што важат за сојузните органи на управата, 
согласно се применуваат и врз стручните служби на 
Сојузниот извршен совет, ако со овој закон не е 
одредено поинаку. 

VII. Преодни и завршни одредби 
Член 29 

До донесувањето на сојузен закон за постапката 
за склучување меѓуна,родни договори, што бараат 
донесување на нови или измена на важечките ре-
публички односно покраински закони или од кои 
произлегуваат посебни обврски за една или повеќе 
републики или автономии покраини, правата и дол-
жностите од член 21 на овој закон Сојузниот извр-
шен совет ги врши во согласност со соодветните 
републички и покраински извршни совети. 

Надлежните сојузни органи ги ратификуваат 
меѓународните договори од став 1 на овој член ко-
га со нив ќе се согласат соодветните републички 
односно покраински собранија. 

Член 30 
Секретаријатот за сојузен буџет и општи работи 

се укинува. 
Работите на Секретаријатот за сојузен бупет и 

општи работи ufTo се однесуваат на изработката и 
извршувањето на сојузниот буџет, на изра-
ботката на завршната сметка, на финансирањето 
на сојузните органи на управата и на финансира-
њето на дејностите од интерес за федерацијата, ќе 
ги преземе Сојузниот секретаријат за финансии. 
Работите на Секретаријатот за сојузен бунет и 
општи работи што се однесуваат на организаци-
јата на сојузните органи на управата, со-
јузните организации и техничките служби што ги 
основал Сојузниот извршен совет за потребите на со-
јузните органи, и на спроведувањето на самоупра-
вувањето во овие органи, организации односно служ-
би, работите што се однесуваат на користењето и 
распределбата на деловните простории за потребите 
на сојузните органи, на евиденцијата на недвижниот 
имот што го користат органите на федерацијата и на 
обезбедувањето на станови за сојузните функцио-
нери, како и други општи работи од делокругот на 
овој Секретаријат, ќе ги преземе Сојузниот секре-
таријат за правосудни и општи управни работи. 

Сојузниот секретаријат за финансии и Сојуз-
ниот секретаријат за правосудни и општи управни 
работи ќе ги преземат и работниците на укинатиот 
Секретаријат за сојузен буџет и општа управа, кои 
работеле на работите што ги преземаат. 

Во поглед на начинот и роковите за преземање 
на работите и работниците во смисла на одредбата 
на став 3 од овој член, согласно ќе се постапува 
според одредбите на Законот за организацијата и 
делокругот на сојузните органи на управата и на со-
јузните организации, со кои се одредува преземање 
односно престанок на работата на укинатите сојузни 
органи на управата и сојузни организации. 

Член 31 
Досегашниот Секретаријат на Сојузниот извртен 

совет за законодавство и организација продолжува 
да работи под назив Секретаријат на Сојузниот из-
вршен совет за законодавни и правни работи, а Се-
кретаријатот на Сојузниот извршен совет за следење 
на стопанските движења продолжува да работи под 
истиот назив« 

Член 32 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Законот за организацијата и 
работата на Сојузниот извршен совет („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 19/65 и 21/67), како и одредбите 
од другите прописи што се во спротивност со овој 
закон. 

Член 33 
Овој закон влегува во сило наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ 

401. 

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

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

Н И З А Ц И И 

Се прогласува Законот за организацијата и де-
локругот на сојузните органи на управата и на со-
јузните организации, што го усвои Сојузната скуп-
штина, на седницата на Соборот на народите од-
28 јули 1971 година и на седницата на Општествеио-
-политичкиот собор од 28 јули 1971 година. 

ПР. бр. 1045 
28 јули 1971 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Потпретседател 
на Сојузната скупштина, 

Маријан Брецељ, с. р. 

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

Н И Т Е О Р Г А Н И З А Ц И И 

I. СОЈУЗНИ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И СОЈУЗНИ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 1 
Работите на сојузната управа од надлежноста 

на федерацијата, во рамките на својот делокруг, ги 
вршат сојузните органи на управата и сојузните ор-
ганизации, утврдени со овој закон. 

А. Сојузни органи на управата 

Член 2 
Сојузни органи на управата се: сојузни сек-

ретаријати, сојузни зттрави и сојузни инспекторати. 
Сојузните инспекторати се сојузни органи на 

управата во состав на сојузен секретаријат. 

а) Сојузни секретаријати 

Член 3 
Сојузни секретаријати се: 
Сојузен секретаријат за надворешни работи; 
Сојузен секретаријат за народна одбрана; 
Сојузен секретаријат зѕс внатрешни работи; 
СОЈУЗОН секретаријат за стопанство; 
Сојузен секретаријат за земјоделство; 
Сојузен секретаријат за финансии; 
Сојузен секретаријат за надворешна трговија; 
Сојузен секретаријат за труд и социјална поли-

тика ; 
Сојузен секретаријат за правосудни и општи 

управни работи. 

Член 4 
Сојузниот секретаријат за надворешни работи 

ги врши работите во областа на надворешните од-
носи на Југославија со други земји и меѓународни 
организации и на заштитата на интересите на Ју-
гославија и на нејзините граѓани спрема странство; 
работите во врска со подготовките за склучување 
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меѓународни договори и работите во врска со извр-
шувањето на тие договори, освен работите од на-
ведените области што се ставени во делокруг на 
друг сојузен орган на управата или сојузна орга-
низација; соработува со сојузните органи на упра-
вата, со сојузните организации и со соодветните ор-
гани и организации во републиките и во автономни-
те покраини, заради^ усогласување на нивната ак-
тивност во спроведувањето на политиката во об-
ласта на одржувањето врски со странство. 

Член 5 
Сојузниот секретаријат за народна одбрана ги 

врши работите што се однесуваат на: спроведува-
њето на утврдените основи на системот на народна-
та одбрана, Планирањето на одбранбените подготов-
ки на земјата и спроведувањето на утврдените пла-
нови за одбрана; организирањето и подготвувањето 
на Југословенската народна армија и остварува-
њето на командувањето со оружените сили; военото 
школство; социјалното осигурување на воените ли-
ца; воената обврска и воената мобилизација и други 
обврски на граѓаните, на државните органи, на са-
моуправните и други организации во областа на 
народната одбрана; инспекцијата на спроведувањето 
на сојузните прописи од областа на народната од-
брана, и други работи во областа на народната од-
брана, освен работите од наведените области што 
се ставени во 'делокруг на друг сојузен орган на 
управата или сојузна организација. 

Сојузниот секретаријат за народна одбрана со-
работува со други сојузни органи на управата и 
Сојузни организации заради усогласување на нив-
ната активност во работите на народната одбрана 
од нивната надлежност. 

Член 6 
Сојузниот секретаријат за внатрешни работи ги 

врши работите во областа на државната безбедност, 
на безбедноста на сообраќајот на јавните патишта, 
на контролата на патничкиот сообраќај, на режимот 
на преминувањето преку државната граница и дви-
жењето и престојот на странци во Југославија; на 
државјанството на СФРЈ, матичните книги и лич-
ните карти; на превозот на експлозив, запални теч-
ности и гасови; на меѓународната помош и други об-
лици на меѓународна соработка во областа на внат-
решните работи, како и работите во врска со осигуру-
вањето услови за безбедност за работа на сојузните 
органи и на странските дипломатски и конзуларни 
претставништва, освењ работите од наведените об-
ласти што се ставени во делокруг на други сојузни 
органи на управата или сојузни организации. 

Член 7 
Сојузниот секретаријат за стопанство ги виши 

работите што се однесуваат на сите стопански обла-
сти и на единствениот југословенски пазар, како и 
работите во областа на водите, на здружувањето на 
работни организации, на вложувањето на домаш-
ните лица во странство и на странските лица во 
Југославија, на кооперацијата и деловно-техничката 
соработка со странски лица, на техничките норма-
тиви и квалитетот на производите и услугите, како 
и други работи од областа на стопанството, освен 
работите од наведените области што се ставени во 
делокруг на друг сојузен орган на управата или 
сојузна организација. 

Член 8 
Сојузниот секретаријат за земјоделство ги« врши" 

работите што се од интерес за политиката на един-
ствениот развој на земјоделството, работите шае се 
однесуваат на заштитата на добитокот и растени-
јата од заразни болести што ја загрозуваат целата 
земја, од областа на режимот на водите, како и 
други работи во областа на земјоделското производ-
ство, како што се мерките за организација на тех-
нологијата и за модернизација на производството, 
економските и општествените мерки од областа на 
стимул аци јата за поголемо производство во земјо-

делството, проучува и предлага посебни мерки од 
областа на политиката на цените, на прелевманите и 
на другите прашања од Доменот на единствениот 
пазар.. 

Член 9 
Сојузниот секретаријат за финансии ги врши 

работите што се однесуваат на: сојузните приходи, 
сојузниот буџет и завршната сметка; царините и 
мерките на царинската заштита; законските и стран-
ските средства за плаќање, платниот промет во зем-
јата и со странство; девизниот промет и контролата 
на девизното работење; долговите и побарувањата и 
други финансиски права PI обврски на федерацијата 
во земјата и спрема странство; имотното осигурува-
ње; обврските на федерацијата спрема недгЈВолно 
развиените републики и покраини; општественото 
книговодство, банките и други финансиски" устано-
ви и заштитата на југословенскиот имот во стран-
ство, освен работите од наведените области што се 
ставени во делокруг на друг сојузен орган на упра-
вата или сојузна организација. 

Член 10 
Сојузниот секретаријат за надворешна трговија 

ги врши работите што се однесуваат на прометот 
на стоки и услуги со странство, на подготвувањето 
и водењето трговски и на нив соодветни претвори, 
на извршувањето на склучените меѓународни спо-
годби во областа на прометот на стоки и услуги со 
странство, на учествувањето во работата на меѓу-
народни економски организации по прашањето на 
меѓународната трговија, освен работите од наведе-
ните области што се ставени во делокруг на друг 
сојузен орган на управата или сојузна организација. 

Член 11 
Сојузниот секретаријат за труд и социјална по-

литика ги врши работите во областа на трудот и 
работните односи; работите во врска со заложува-
њето и со заштитата на југословенските гра-
ѓани на работа во странство; работите 'што 
се однесуваат на основната заштита на вое-
ните инвалиди и борците и членовите на 
семејствата од паднатите борци, на социјал-
ното осигурување, на заштитата на човековата сре-
дина од опасностите по животот и здравјето па 
луѓето и на заштитата од заразни болести; работите 
во врска со прометот на отрови, со производството 
и прометот на опојни дроги и со пуштањето во про-
мет на лекови; работргге што се однесуваат на гро-
биштата и гробовите на борците во странство, на 
заштитат^ на членовите на семејствата од лицата на 
задолжителна воена служба и на единствената ме-
дицинска документација и евиденција од интерес за 
целата земја; работите што се однесуваат на спрове-
дувањето на меѓународни договори за работа, за 
здравство, за социјална заштита и за социјално 
осигурување, и други работи во областа на здрав-
ството и социјалната заштита, освен работите од 
наведените области што се ставени во делокруг па 
друг сојузен орган на управата или сојузна орга-
низација. 

Член 12 
Сојузниот секретаријат за правосудни и опгпти 

управни работи ги врши работите што се однесу-
ваат на унапредувањето и спроведувањето на сис-
темот во областа на правосудството, на имотно-
-правнше односи, на казнената одговорност, на 
судската, прекршочната и општата управна постап-
ка, на колизионите норми за решавање на судирања 
помеѓу републички и покраински закони, но суди-
рања на надлежностите помеѓу републички односно 
покраински органи од територијата на разни репуб-
лики и на судирања на југословенски пропис: со 
прописи од други земји, на помилувањето, на меѓу-
народната правна помош, на статистичките подато-
ци во врска со работата на правосудните органи, и 
работите на правосудната управа за правосудните 
органи на федерацијата; работите што се одпесу-
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ваат на правната положба на странците и на еви-
денцијата на недвижниот имот што го користат со-
јузни органи; работите што се однесуваат на орга-
низацијата на сојузните органи на управата и со-
јузните организации, на спроведувањето на самоу-
правувањето во тие органи1 односно организации и 
на други прашања во врска со работата на тие ор-
гани и организации, како и други општи управни 
работи, освен работите од наведените области што 
се ставени во делокруг на друг сојузен орган на 
управата или сојузна организација. 

б) Сојузни управи 

Член 13 
Сојузни управи се: 
Сојузна управа за царини; 
Сојузна управа за цивилна воздушна пловидба; 
Сојузна геодетска управа; 
Сојузна управа за радиоврски. 

Член 14 
Сојузната управа за царини и царинарниците 

како нејзини подрачни органи, ги вршат работите 
што се однесуваат на царинењето на стоки, на ца-
ринскиот надзор и на учествувањето во подготву-
вање предлози на царински тарифи и други пропи-
си од областа на царините. 

Член 15 
Сојузната управа за цивилна воздушна пловид-

ба ги врши работите што се однесуваат на безбед-
носта на воздушната пловидба во воздушниот про-
стор на Југославија и други ,работи во областа на 
цивилната воздушна пловидба. 

Член 16 
Сојузната геодетска управа ги врши, работите 

што се однесуваат на премерот на земјиштето и на 
одржувањето на премерот. 

Член 17 
Сојузната управа за радиоврски ги врши ра-

ботите 'што се однесуваат на поставувањето и ра-
ботата на радио-станиците, на заштитата на радиосоо-
браќајот, како и работите што се однесуваат на 
испраќањето и примањето на радиознаци и други 
видови соопштување по пат на уреди што користат 
радиобранови. 

в) Сојузни инспекторати 

Член 18 
; Сојузни инспекторати се: Сојузен пазариштен 
инспекторат и Сојузен девизен инспекторат. 

Сојузниот пазариштен инспекторат врши над-
зор над спроведувањето на сојузните прописи за 
единствениот југословенски пазар и на прописите 
за цените и квалитетот на производите и услугите 
и ги презема мерките за кои е овластен. 

СОЈУЗНИОТ девизен инспекторат врши надзор над 
спроведувањето на сојузните прописи од областа 
на платниот промет со странство и девизното ра-
ботење и ги презема мерките за кои е овластен. 

Сојузниот пазаркштен инспекторат се наоѓа во 
состав на Сојузниот секретаријат за стопанство, а 
Сојузниот девизен инспекторат — во состав на Со-
јузниот секретаријат за финансии. 

2. Сојузни организации 

Член 19 
I 

Сојузни организации се: сојузни заводи, сојузни 
дирекции, југословенски комисии за соработка со 
определени меѓународни организации и СОЈУЗНИ 

i стручни совети. 

а) Сојузни заводи 
Член 20. 

Сојузни заводи се:" 
Сојузен завод за општествено планирање; 
Сојузен завод за цени; 
Сојузен завод за меѓународна научна, просвет-

но-културна и техничка соработка; 
Сојузен завод за статистика; 
Сојузен хидрометеоролошки завод; 
Југословенски завод за стандардизација; 
Сојузен завод з^латенти; 
Сојузен завод за мери и скапоцени метали; 
Сојузен геолошки завод. 

Член 21 
Сојузниот завод за општествено планирање ги 

врши работите што се однесуваат на основите на 
системот на општественото планирање; ги подготву-
ва и Изработува општествените планови на Југосла-
вија и го следи нивното извршување. ' 

Член 22 
Сојузниот завод за цени ги врши работите што 

се однесуваат на општествената контрола на це-
ните на производите и услугите и во таа област ги 
презема мерките за чие преземање е овластен. 

Член 23 
Сојузниот завод за меѓународна научна, про-

светно-културна и техничка соработка ги врши ра-
ботите што се однесуваат на соработката на Југо-
славија со други земји и со меѓународните органи-
зации во областа на науката, просветата и култура-
та, на техничката и друга соодветна соработка; 
врши подготовки за водење преговори и склучува-
ње меѓународни договори во овие области и го следи 
извршувањето на склучените меѓународни договори; 
и врши други работи од наведените области, освен 
работите што се ставени во делокруг на друг соју-
зен орган на управата или сојузна организација. 

Сојузниот завод за меѓународна научна, прос-
ветно-културна и техничка соработка има својстве-
на правно лице. 

Член 24 
Сојузниот завод за статистика ги врши работите 

што се однесуваат на собирањето, обработката и обја-
вувањето на статистичките податоци, добиени со 
статистичко истражување од интерес за целата 
земја. 

Сојузниот завод за статистика има својство на 
правно лице. 

Член 25 
Сојузниот хидрометеоролошки завод ги врши ра-

ботите што се однесуваат на проучувањето и истра-
жувањето на метеоролошките и хидролошките про-
цеси, обработувањето и објавувањето на мете-
оролошките и хидролошките податоци од интерес 
за целата земја, како и на работите што произлегу-
ваат од меѓународните обврски. 

Сојузниот хидрометеоролошки завод има свој-
ство на правно лице. 

Член 26 
Југословенскиот завод за стандардизација ги 

врши работите што се однесуваат на утврдувањето 
на југословенските стандарди за производите и ус-
лугите и други работи во врска со овие стандарди. 

Југословенскиот завод за стандардизација има 
својство на правно лице. 

Член 27 
Сојузниот завод за патенти ги врши работите 

во врска со заштитата на пронајдоци, на стоковни 
и услужни жигови, на мостри и модели, како и на 
други права на индустриска сопственост во земјата 
и во странство и учествува во подготвувањето на 
меѓународни договори во таа област. 

Сојузниот завод за патенти има својство на 
правно лице. 
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Член 28 
СОЈУЗНИОТ завод за мери и скапоцени метали 

ги врши работите што се однесуваат на контролата 
на мерите и скапоцените метали. -

Сојузниот завод за мери и скапоцени метали 
има својство на правно лице. 

Члрн 29 
Сојузниот, геолошки завод го води и го одржува 

фондот на стручната документација за резултатите 
од геолошките истражувања и се грижи за изработ-
ката на комплексна геолошка карта. 

СОЈУЗНИОТ геолошки завод има својство на прав-
но лице. 

б) Сојузни дирекции 

Член 30 
Сојузни дирекции се: 
Сојузна дирекција за резерви на прехранбени 

производи; 
Сојузна дирекција за резерви на индустриски 

производи; 
Дирекција на Југословенската слободна зона во 

Солун. 
Член 31 

Сојузната дирекција за резерви на прехранбе-
ни производи ги врши работите во ^рска со набав-
ката, чувањето и користењето на сојузните резерви 
на прехранбени производи и на суровини за про-
и:лзодство^ на тие производи. 

Сојузната дирекција за резерви на прехранбени 
производи има својство на правно лице. 

Член 32 
Сојузната дирекција за резерви на индустриски 

производи ги врши работите во врска со набавката, 
чувањето и користењето на сојузните 'резерви на 
индустриски производи и на суровини за произ-
водство на тие производи. 

Сојузната дирекција за резерви на индустриски 
производи има својство на правно лице. 

Член 33 
Дирекцијата на Југословенската слободна зона 

во Солун ја управува Југословенската слободна зо-
на во. Солун според одредбите од Конвенцијата 
склучена на 10 мај 1923 година со Кралството Гр-
ција и според одредбите од Протоколот за Југо-
словенската слободна зона во Солун од 17 март 1929 
година. 

е) Југословенски комисии за соработка со меѓуна-
родни организации 

Член 34 
Југословенски комисии за соработка со одре-

дени меѓународни организации, основани во соглас-
ност со преземените обврски во меѓународните до-
говори, се: 

Југословенска комисија за соработка со Орга-
низацијата на обединетите нации за просвета, на-
ука v култ-ура (UNESCO;; 

Југословенска комнен fa за соработка со Меѓу-
народниот фонд па Организацијата па обединетите 
нации за помош на децата (UNICEF); 

Југословенска комисија за соработка со меѓу-
народните здравствени организации; 

Југословенска комисија за соработка со Ме/у-
народната организација на трудот (MOT); 

Југословенска комнен!а за соработка со Органи-
зацијата на обединетите нации за исхрана и земјо-
делство (FAO); 

Југословенска калшси-ја за заштита од загадува-
ње на морето и на водите на внатрешните пловни 
патишта 

Стручните и административните работи за по-
требите на југословенските комисии од став 1 на 

овој член ги врши сојузниот орган на управата од-
носно сојузната организација во чиј делокруг спа-
ѓаат работите од соодветните области. Сојузниот из-
вршен совет може да одреди одделни комисии да 
имаат сопствена стручна и административна служба. 

Со прописи на Сојузниот извршен совет, во со-
гласност со обврските од меѓународните договори, 
можат да се основаат и други комисии за соработка 
со одредени меѓународни организации и да се споју-
ваат или укинуваат постојните. 

г) Сојузни стручни совети 

Член 35 
Сојузни стручни совети се: Сојузен правеа со-

вет и Сојузен економски совет. 
Сојузниот правен совет, на барање од соборите 

и други работни тела на Сојузната скупштина, од 
Претседателството на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, од Сојузниот извршен совет, 
од сојузните органи на управата и од сојузните ор-
ганизации, ги разгледува нацртите и предлозите на 
СОЈУЗНИ прописи, како и други правни прашања од 
надлежноста на овие органи и за тие прашања им 
дава стручно мислење. ' 

Сојузниот економски совет, на барање од ор-
ганите од став 2 на ОВОЈ член, ги разгледува од гле-
диштето на економското дејство нацртите и предло-
зите на сојузни прописи и други акти од областа на 
стопанството, на монетарно-кредитниот и финансис-
киот о^стем и на меѓународните економски односи, 
како и други прашања од економска природа од 
надлежноста на овие органи, и за тие прашања им 
дава стручно мислење. 

Сојузните стручни совети и по своја иницијати-
ва можат да разгледуваат определени правни од-
носно економски прашања од надлежноста на ор-
ганите од став 2 на овој член, а што се од интерес 
за работата на тие органи, и да им даваат свое 
стручно мислење. 

Сојузните стручни совети работат според делов-
никот што го донесуваат самите. 

Член 36 
Претседателот и членовите на сојузните струч-

ни совети ги именува и ги разрешува од должност 
Сојузниот извршен совет. 

Претседателот и членовите на сојузните стручни 
совети се именуваат за време од четири години и 
можат да бидат повторно именувани. 

3. Заеднички одредби 

Член 37 
Сојузните органи на управата и сојузните ор-

ганизации ги подготвуваат и ги преземаат мерките 
во областа на народната одбрана за кои се овлас-
тени, изработуваат програми на одбранбени подго-
товки и работа за случај на војна, го следат оства-
рувањето на тие програми и се грижат за нивно! о 
остварување, ги вршат работите во областа на на-
родната одбрана што им се ставени во должност со 
сојузни прописи и со плановите на подготовките на 
народната одбрана што ги утврдиле надлежните ор-
гани. 

Сојузните органи на управата и сојузните ор-
ганизации соработуваат во вршењето на работите 
на народната одбрана меѓусебно, како и со Сојуз-
ниот секретаријат зн народна одбрана, заради усо-
гласување на активноста во таа област. 

Член 38 
Сојузните органи на управата и сојузните ор-

ганизации во остварувањето на соработката и врс-
ките со -странски земји и со меѓународни организа-
ции соработуваат меѓусебно, како и со Сојузниот се-
кретаријат за надворешни работи, заради усогла-
сување на активноста во ааа област. 
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Органите и организациите од став 1 на овој член 
се должни да го известуваат СОЈУЗНИОТ секретари-
јат за надворешни работи за иницијативите и дру-
гите активности што ги преземаат во областа на ме-

" ѓупародните врски. 
Член, 39 

Сојузните органи на управата во состав на со-
јузните секретаријати ги вршат работите од својот 
делокруг самостојно, а во согласност со насоките и 
ставовите на Сојузниот извршен совет за спроведу-
вањево на политиката, на сојузните закони и на 
други општи акти на Сојузната скупштина и на Со-
јузниот извршен совет. 

Сојузните органи на управата во состав на со-
јузните секретаријати се овластени да донесуваат 
решенија во управна постапка. Овие решенија се 
конечни во управната постапка, ако со закон не е 
поинаку определено. 

Прописите од областите за кои сојузните органи 
на управата во состав на сојузните секретаријати се 
основани, ги донесува секретарот на сојузниот се-
кретаријат во чиј состав се наоѓа органот. 

Надзор над работата на сојузен орган на упра-
вата во состав на сојузен секретаријат врши сојуз-
ниот секретаријат во ЧИЈ состав се наоѓа тој орган. 
Во вршењето на правото на надзор сојузниот секре-
тар може да бара старешината на сојузниот орган 
на управата во состав на сојузниот секретаријат да 
му поднесе извештај за состојбата на работите од 
делокругот на органот, може да нареди тој орган да 
изврши определени работи од својата надлежност, и 
да покрене прашање за одговорноста на тој стареши-
на на органот пред Сојузниот извршен совет« 

Член 40 
Во областите во кои органите на федерацијата 

непосредно одговараат за спроведувањето и приме-
нувањето на сојузните пропиен, сојузните органи 
на управата донесуваат прописи за извршување на 
сојузните закони и на прописите на Сојузниот извр-
шен совет, решаваат во управна постапка и презе-
маат други мерки ако за тоа се овластени со закон. 

Во областите од став 1 на овој член, што се 
ставени во делокруг на сојузните организации," овие 
организации ги утврдуваат со решение стандардите 
и техничките нормативи и решаваат во управна по-
стапка, ако за тоа се овластени со закон. Прописите 
за извршување на сојузните закони во овие области 
ги донесува Сојузниот извршен совет, ако за доне-
сување на прописи не е овластен соодветен сојузен 
секретаријат. 

Член 41 
Сојузните организации со својство на правно 

лице, во рамките на својот делокруг и на своите 
можности, можат да им вршат, со надоместок, услу-
ги на органите на општествено-политичките заед-
ници и на општествено-политичките, самоуправните 
и други организации. 

За обврските преземени со договорот за врше-
ње на услугите од став 1 на овој член сојузните 
организации со својство на правно лице одговараат 
исклучиво со средствата остварени со вршењето на 
такви услуги. 

Сојузните организации со својство на правно 
лице не можат да бараат ниту да договараат надо-
месток за услугите што се должни да ги вршат врз 
основа на сојузните прописи или во рамките на ме-
ѓусебната соработка на сојузните органи на упра-
вата и сојузните организации. 

Член 42 
При именувањето односно назначувањето на 

функционери што раководат со сојузни органи на 
управата и со сојузни организации на други функ-
ционери и одредени работници во тие органи и ор-
ганизации, се обезбедува паритетна застапеност на 
републиките и соодветна застапеност на автономии-
те покраини по видовите на функционерите во од-
делни области на дејноста, како и според вкупниот 
број на функционерите и одредените работници во 
сојузните органи на управата и во сојузните органи-

зации на работните места што се од значење за 
остварување на рамноправноста на наредите и на-
родностите на Југославија. 

Сојузниот извршен совет ги одредува органите 
и организациите, видовите на функционерите, како 
и работните места за кои се применува начелото на 
паритетна застапеност во смисла на став 1 од овој 
член. 

Пазначувањата и именувањата на функционери 
и пополнувањето на раководните и други работни 
места во Сојузниот секретаријат за народна одбра-
на, ќе се вршат со примена на уставното начело за 
што посразмерка застапеност на републиките и ав-
тономните покраини, кое се применува во поглед4 

на Уставот на старешинскиот кадар во Југословен-
ската народна армија. 

Член 43 
Старешините на сојузните органи на управата 

и старешините на сојузните организации, освен со-
јузните секретари и нивните заменици, како и функ-
ционерите и членовите на колегијалните тела во тие 
органи и организации, ги назначува и ги разрешува 
од должност Сојузниот извршен совет. 

Старешините на сојузните органи на управата 
и на сојузните организации како и функционерите и 
членовите на колегијалните тела од став 1 на овој 
член, се назначуваат за време од четири години и 
можат да бидат повторно назначени на иста долж-
ност, и тоа најдолго за наредните четири години, ако 
со закон Hi е поинаку определено. 

Сојузниот извршен совет може да ги разреши од 
должност функционерите и членовите на колегијал-
ните тела кои ги назначува тој — и пред времето 
за кое се назначени. 

Сојузниот извршен совет го определува личниот 
доход на функционерите кол ги назначува тој. 

Член 44 
Ако во сојузен секретаријат не е назначен за-

меник-секретар, сојузниот секретар во случај на 
отсутност или подолга спреченост го заменува член 
на Сојузниот извршен совет или функционер во тој 
секретаријат, кого ќе го одреди Советот. 

Во случај на отсутност или подолга спреченост 
на старешина на друг сојузен орган на управата 
или сојузна организација, него го заменува функци-
онер во тој орган односно организација или друг 
сојузен функционер, кого ќе го одреди Сојузниот 
извршен совет. 

Во случај на отсутност или подолга спреченост 
на старешина на сојузен орган на управата во 
состав на сојузен секретаријат, него го заменува 
сојузен функционер кого ќе го одреди сојузниот 
секретар. 

Член 45 
Старешините - на сојузните органи на управата 

и на сојузните организации и други функциох^пи 
во тие органи и организации, кои ги назначува Со-
јузниот извршен совет, по разрешувањето од долж-
ност, му се ставаат на располагање на републичкиот 
односно покраинскиот орган на чиј предлог биле 
назначени за сојузен функционер. 

Додека е на располагање, а најдолго една година 
од денот на разрешувањето од должноста, функци-
онерот ги задржува сите права од работен однос. 
За тоа време на функционерот, врз товар на прет-
сметката на органот односно организацијата во која 
ја вршел функцијата, му припаѓа личниот доход во 
височина на просекот на личниот доход што го при-
мал во календарската година во која е разрешен 
од должноста^или во височина на просекот на лич-
ниот доход што го примил во последната година на 
вршењето на функцијата, ако е тоа за него попо-
волно. 

На функционерот од став 2 на овој член му 
припаѓа и зголемување на личниот доход на име 
надоместок за зголемување на животниот стандард 
како и на другите функционери. 
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Сојузниот извршен совет на функционерот на 
располагање може да му довери вршење на одре-
дени работи што одговараат на неговата стручна 
спрема и на функцијата од која е разрешен. 

Ако во рокот од став 2 на овој член, републи-
ката односно покраината не го преземе функционе-
рот што и е ставен на располагање, или ако во тој 
рок функционерот не биде назначен на друга долж-
ност во сојузен орган односно сојузна организаци-
ја, во поглед на неговиот работен однос се приме-
нуваат прописите што важат за работниците во со-
јузните органи на управата и во сојузните органи-
зации. 

Член 46 
Во сојузните управи, во Сојузниот завод за це-

ни, во СОЈУЗНИОТ завод за меѓународна научна, про-
светпо-културна и техничка соработка, во Сојузната 
дирекција за резерви на прехранбени производи и 
во Сојузната дирекција за резерви на индустриски 
производи се формира совет на управата, на заво-
дот односно на дирекцијата. 

Советот ги разгледува сите начелни прашања 
на спроведувањето на политиката и на извршува-
њето на сојузните прописи, како и на усогласувањето 
на републичките и покраинските интереси во извр-
шувањето на задачите на управата, на заводот од-
носно на дирекцијата и на Сојузниот извршен ,совет 
и на старешината на сојузната управа на сојузниот 
завод односно на сојузната дирекција за тие пра-
шања им дава предлози и мислења. 

Делокругот на советот се утврдува со актот за 
внатрешната организација на сојузната управа, на 
сојузниот завод односно на сојузната дирекција, во 
согласност со Сојузниот извршен совет. 

Ако старешината на сојузната управа, на со-
јузниот завод односно на сојузната дирекција не 
го прифати мислењето на советот, спорното праша-
ње ќе го изнесе пред Сојузниот извршен совет. 

Советот утврдува деловник за својата работа. 
Сојузниот извршен совет може да одреди да 

се формира совет и во други сојузни организации. 

Член 47 
Советот на сојузната управа, на сојузниот за-

вод, односно на сојузната дирекција го составуваат 
по еден член од секоја република и од секоја авто-
номна покраина. 

Старешината на сојузната управа, на сојузниот 
завод односно на сојузната дирекција е член на со-
ветот по положба. 0 

Сојузната управа, сојузниот завод односно со-
јузната дирекција mi обезбедуваат на членовите на 
советот, според сојузните прописи, надоместок за 
службени патувања во врска со работата во советот. 

Член 48 
Сојузните органи на управата и сојузните ор-

ганизации обезбедуваат во својата работа рамноправ-
на зчтотреба на јазиците и писмата на народите и 
народностите на Југославија. 

II. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 49 
На 1 октомври 1971 година се укинуваат и пре-

стануваат да работат следните сојузни совети и Со-
јузни организации: 

Сојузниот совет за образование и култура; 
Сојузниот совет за координација на научните 

дејности; 
Сојузниот совет за здравство и социјална поли-

тика; 
Сојузниот совет за труд; 
Сојузниот совет за правосудство; 
Сојузниот завод за меѓународна техничка со-

работка; 
Сојузната комисија за нуклеарна енергија; 
Сојузната комисија за културни врски со стран-

ство; 

Сојузната комисија за верски прашања; 
Сојузната комисија за физичка култура; 
Сојузната комисија за преглед на филмови. 

Член 
Работите на укинатите сојузни совети и сојуз-

ни организации од член 49 на овој закон, што спо-
ред одредбите на Уставот на СФРЈ остануваат во 
надлежност на сојузните органи на управата од-
носно сојузните организации, ги преземаат на 1 ок-
томври 1971 година сојузните органи на управата 
односно сојузните организации од овој закон во 
чиј делокруг спаѓаат тие работи, и тоа: 

— работите од надлежноста на Сојузниот совет 
за здравство и социјална политика — Сојузниот 
секретаријат за труд и социјална политика; 

— работите од надлежноста на Сојузниот совет 
за труд — Сојузниот секретаријат за труд и соци.јал-
на политика; 

— работите од надлежноста на Сојузниот совет 
за правосудство како и општите управни работи 
од надлежноста на Секретаријатот за сојузен буџет 
и општи работи во Сојузниот извршен совет — Со-
јузниот секретаријат за правосудни и општи управ-
ни работи; 

— работите од надлежноста на Сојузниот завод 
за меѓународна техничка соработка, на Сојузната 
комисија за културни врски со странство, на Со-
јузниот совет за координација на научните дејности 
и на Сојузната комисија за нуклеарна енергија, ка-
ко и работите што се однесуваат на меѓународната 
соработка и врски од надлежноста на Сојузниот 
совет за образование и култура — Сојузниот завод 
за меѓународна, проев етно-ку л турна и техничка со-
работка. 

Со денот на престанокот на работата на укина-
тите сојузни совети и сојузни организации од член 
49 на овој Закон, се разрешуваат од должноста функ-
ционерите па тие сојузни совети и сојузни органи-
зации кои ги именувала Сојузната скупштина или 
ги назначил Сојузниот извршен совет, како и чле-
новите на колегијалните тела во тие совети и ор-
ганизации. ^ 

Врз функционерите од став 2 на овој член што 
ги назначил Сојузниот извршен совет се примену-
ваат одредбите на член 45 од овој закон. 

Член 51 
Продолжуваат да работат: 
1) Државниот секретаријат за надворешни ра-

боти. - како Сојузен секретаријат за надворешни ра-
боти ; 

2) Државниот секретаријат за народна одбрана 
— како Сојузен секретаријат за народна одбрана; 

3) Сојузниот секретаријат за информации, како 
самостојна стручна служба на Сојузниот извршен 
совет, под назив Секретаријат на Сојузниот извр-
шен совет за информации; 

4) Југословенската национална комисија за ООН 
за просвета, наука и култура" (UNESCO) — како 
Југословенска комисија за соработка со Организа-
цијата на обединетите нации за просвета, наука и 
култура (UNESCO); 

5) Националната комисија за UNICEF — како 
Југословенска комисија за соработка со Меѓуна-
родниот фонд на Организацијата на обединетите на-
ции за помош на децата (UNICEF); 

6) Комисијата за соработка со меѓународни 
здравствени организации — како Југословенска ко-
мисија за соработка со меѓународни здравствени ор-
ганизации; 

7) Југословенската национална комисија за Ме-
ѓународната организација на трудот (MOT) — како 
Југословенска комисија за соработка со Меѓуна-
родната организација на трудот (MOT); 

8) Југословенската национална комисија за со-
работка со ООН за исхрана и земјоделство (FAO)«— 
како Југословенска комисија за соработка со Ор-
ганизацијата на обединетите нации за исхрана и 
земјоделство (FAO). 
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Овластувањата за донесување прописи на Со-
јузниот секретаријат за информации се пренесуваат 
врз Сојузниот извршен совет. 

Член 52 
Сојузните органи на управата и сојузните ор-

ганизации во ЧИЈ делокруг преминуваат работите 
на укинатите сојузни совети и сојузни организации 
ќе ги преземат и работниците кои работеле на тие 
работи во укинатите органи односно организации. 

Работниот однос на работниците кои не ќе бидат 
преземени во смисла на одредбата на став 1 на 
овој член, како и - работниците од другите сојузни 
органи на управата односно сојузни организации, 
кои работеле на работните места што поради ка-
ма дување на обемот на работите во тие органи од-
носно организации се укинати, ќе се разрешат спо-
ред општите прописи за работните односи, ако со 
овој закон не е поинаку одредено. 

Одредбата на став 1 од овој член се однесува и 
на работниците на сојузните органи на управата, 
сојузните советрг и сојузните организации чии ра-
боти се пренесени врз други сојузни органи на упра-
вата или сојузни организации. 

Член 53 
За работникот од членот 52 став 2 на овој закон 

кој има до 15 години работен стаж, отказниот рок 
изнесува шест месеци, а за работникот со подолг 
работен стаж отказниот рок изнесува една година. 

На работникот кој има најмалку 30 години (маж) 
односно 25 години (жена) пензиски стаж, не може 
без негова согласност да му престане работата по 
основите од член 52 став 2 на овој закон. 

Сојузниот извршен совет или органот што тој 
ќе го овласти работниците од ст. 1 и 2 на овој член 
може да ги распоредува на работа во сојузните ор-
гани на управата односно во сојузните организации 
или во стручните служби на Советот на работните 
места што одговараат на нивната стручна спрема. 

Ако работникот од став 3 на овој член не го 
прифати понуденото работно место, му престанува 
работниот однос. 

Член 54 
Работниците од член 53 на овој закон имаат, 

под еднакви услови, право на првенство на кон-
курсите што ги распишуваат сојузните органи на у-
правата и сојузните организации за пополнување на 
работните места. 

Член 55 
Работниците који поради укинување на работ-

ните места се преземени во Сојузниот извршен со-
вет, а не се распоредени до влегувањето во сила на 
овој закон, ќе се распоредат во рок од три месеци 
од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

На работникот кој не ќе биде распореден во 
рокот од став 1 на овој член или кој не ќе го при-
фати понуденото работно место што одговара на не-
говата стручна спрема, му престанува работниот 
однос. 

Член 56 
Сојузниот извршен совет ќе формира комисија 

со задача -да ја усогласува работата на сојузните 
органи на управата односно на сојузните органи-
зации во спроведувањето на реорганизацијата на 
сојузната управа според одредбите на овој закон. 

Сојузниот извршен совет може да ја овласти 
комисијата од став 1 на овој член да донесува ре-
шенија за работните односи за работниците од уки-
натите сојузни совети и сојузни организации, да 
врши распределба на инвентарот.^ на опремата од 
тие органи и организации на органите односно ор-
ганизациите кои продолжуваат да работат, како и 
Да одлучува за користење на работните просто-
рии на тие органи односно организации, 

Член 57 
Се овластува Сојузниот извршен совет да из-

врши пренос на средствата од укинатите СОЈУЗНИ 
совети и сојузни организации врз сојузните органи 
на управата односно сојузните ^организации врз кои 
се пренесуваат работите на укинатите совети од-
носно организации, односно да ги распореди сред-
ствата и инвентарот и другиот имот од укинатите 
СОЈУЗНИ совети и сојузни организации да го пре-
несе на користење на други сојузни органи на у-
правата, сојузни организации и општествено-поли-
тички заедници, и да го пропише начинот на при-
мопредавање на несвршените предмети и да регу-
лира други прашања во врска со нивното укину-
вање. 

Центарот за усовршување на кадрите во облас-
та на нуклеарната енергија во Херцел-Чови, осно-
ван со решение на Сојузната комисија за нуклеар-
на енергија, продолжува да работи како самостојна 
установа. Правата и обврските на федерацијата 
спрема Центарот се пренесуваат врз Социјалистичка 
Република Црна Гора. ч 

Член 58 
Сојузните органа Eft управава и сојузните ор-

ганизации ќе ја утврдат најдоцна до 31 декември 
1971 година својата внатрешна организација и сис-
тематизација на работните места. 

Член 59 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон, 

престануваат да важат одредбите на Законот за со-
јузните органи на управата, сојузните совети и со-
јузните организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 
21/67, 50/69 и 25/70), одредбите на Законот за со-
јузната управа („Службен лист на СФРЈ", бр 7/65) 
и одредбите на други сојузни прописи што се во 
спротивност со Уставот на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија и со одредбите на 
овој закон. 

Член 60 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ'1. 

402. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ , НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗ-
БЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПОЧНУВАЊЕ НА РА-
БОТАТА НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-

ГОСЛАВИЈА 

Се прогласува Законот за обезбедување средс-
тва за почнување на работата на Претседателството 
на Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, што го усвои Сојузната скупштина, на сед-
ницата на Соборот на народите од 28 јули 1971 го-
дина и на седницата на Општествено-политичкиот 
собор од 28 јули 1971 година. 

ПР бр. 1052 
28 јули 1971 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Потпретседател 
ца Сојузната скупштина, 

Маријан Брецељ, с. р. 



Среда, -28 јули 1971 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 32 - Страна 619 

З А К О Н 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПОЧНУВА-
ЊЕ НА РАБОТАТА НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 1 
Се овластува Сојузниот извршен совет, во рам-

ките на средствата предвидени во СОЈУЗНИОТ буџет 
за 1971 година, да обезбеди средства потребни за 
почнување на работата на Претседателството на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

т . 

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

У К А З -
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ^ НА ЗАКОНОТ ЗА КОМ-
П Е Н З А Ц И И НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ОПРЕ-
ДЕЛЕНИ ПРЕХРАНБЕШ^ЛРОИЗВОДИ ПОРАДИ 
ЗГОЛЕМУВАЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА ЗЕМЈОДЕЛ-

СКИТЕ ПРОИЗВОДИ 
Се прогласува Законот за компензации на про-

изводителите на определени прехранбени произво-
ди поради зголемувањето на цените на земјодел-
ските производи, што го усвои Сојузната скупшти-
на, на седницата на Соборот на народите од 28 јули 
1971 година и на -седницата на Општеетвено-по АН-
ТИЧКИОТ собор од 28 јули 1971 година. 

ПР бр. 1053 
28 јули 1971 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тпго, с. р. 

Потпретседател 
на Сојузната скупштина, 

Маријан Брецелѕ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА КОМПЕНЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ 
НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ 
ПОРАДИ ЗГОЛЕМУВАЊЕТО НА БОИШТЕ НА 

ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИ 

Член 1 
На организациите на здружениот труд — про-

изводители на брашно, на масло за јадење и на ше-
ќер, од средствата на федерацијата, во форма и 
на начинот определен со ОВОЈ закон, ќе им се ис-
платува компензација за зголемените трошоци на 
производството односно на работењето, настанати 
поради зголемувањето на откупните и увозните це-
ни за пченица и 'рж, за шеќерна репа, за сончо-
гледово семе и за сурово масло, утврдени со про-
писите" донесени во јули 1971 година. 

Компензацијата од став Д на овој член ќе им 
се исплатува на производителите на брашно, на 
масло за јадење и на шеќер се додека републиките 
односно автономните покраини со договор не опре-
делат друг начин и форма за отстранување на не-
поволните последици за овие производители, што 
настанаа поради зголемувањето на откупните и 
увозните цени, а најдолго до 31 декември 1971 го-
дина, 

Член 2 
Средства за ^компензацијата од член 1 на овој 

закон се обезбедуваат во сојузниот буџет за 1971 
година, и тоа во износ од 7% од вкупно остварениот 
приход од сојузен дано« на промет на стоки на ма-
ло во периодот од денот на влегувањето во сила 
на овој закон до 30 септември 1971 година и од 5,4% 
од вкупно остварениот приход од сојузниот данок 
на промет на надоместоци за вршење услуги во тој 
период, како и во износ што за периодот од 1 ок-
томври до крајот на 1971 година ќе биде утврден 
со ребаланс на сојузниот буџет за 1971 година. 

Средствата од став 1 на ОВОЈ член се водат на 
посебна сметка ка ј Службата на општественото кни-
говодство, која непосредно им ја врши исплатата 
на компензацијата на производителите од член 1 на 
овој закон. 

Се овластува сојузниот секретар за финансии 
да го пропише начинот за пресметување на сред-
ствата за компензацијата што се формираат од дел 
на сојузниот данок на промет според став 1 на овој 
член« 

Член 3 
Компензацијата се пресметува и им се испла-

тува на производителите од член 1 на овој закон 
по килограм продадено и испорачано брашно, мас-
ло за Јадење и шеќер, ако за производството на тие 
производи ја платиле пченицата и 'ржта, шеќерна-
та репа, сончогледовото семе и суровото масло според 
прописите за цените што се влезени во сила во Јули 
1971 година. 

Сојузниот извршен совет, по претходен договор 
со надлежните органи на републиките и на авто-
номните покраини, го определува износот на ком-
пензацијата по единица производ во височината на 
износот на зголемените трошоци на производството 
односно работењето, настанати поради зголемува-
њето на откупните и увозните цени на земјодел-
ските пооизводи од член 1 на овој закон. 

Начинот на остварувањето на компензацијата 
го пропишува сојузниот секретар за стопанство, во 
спогодба со сојузниот секретар за финансии. 

Член 4 
Правото на компензацијата, утврдена со овој за-

кон, престанува со денот на почетокот на примену-
вањето на догово-рот на републиките и автономните 
покраини од член 1 на овој закон а најдоцна на 31 
декември 1971 годи,на. 

Средствата на федерацијата издвоени за компен-
зација (член 2), по намирувањето на сите обврски 
спрема корисниците на компензацијата настанати 
до денот на почеткот на применувањето на догово-
рот од став 1 на ОВОЈ член односно до 31 декември 
1Ѕ71 година, се распоредуваат на републиките и ав-
тономните покраини сразмерно со нивното учество 
во формирањето на тие средства, ако со договорот 
помеѓу републиките и автономните покраини не е 
определено поинаку. 

Член 5 
Средствата издвоени за компензациите според 

член 2 од овој закон, како и исплатените износи 
на име компензација според одредбите од овој закон, 
се составен дел на Сојузниот буџет за 1971 година. 

Остварените средства и извршените исплати 
според став 1 од OBOI член, ќе се опфатат со реба-
лансот на сојузниот буџет за 1971 година, што ќе 
се изврши според член 21 од Уставниот зако-н за 
спроведување на Уставните амандмани XX до XLI. 

Член 6 
Врз средствата формирани според одредбите од 

овој закон нема да се применуваат одредбите од За-
конот за издвојување на посебни сметки дел на при-
ходот од придонесот од личниот доход од работен 
однос, од данокот на промет, од царината и од суд-
ските такси во 1971 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 53/70). 

Член 7 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ"« 
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404. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА Н А З А К О Н О Т З А ТАРИФАТА 

НА СОЈУЗНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ 

Се прогласува Законот за измени и дополне-
нија на Законот за Тарифата на сојузниот данок 
на промет, 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. 

б) бе^ филтер: 

Претседател на Репуб-
ликата, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Ако производителската 
цена без данокот од-
носно набавната цена 
франко југословенска-
та граница заедно со 
царината и со царин-
ските давачки изнесу-
ва динари: 
над 0,72 
над 0,59 до 0,72 заклучно 
над 0,50 до 0,59 заклучно 
над 0,42 до 0,50 заклучно 
под 0,42 

Точка 5 се менува и гласи: 
„5) на цигари: 

а) со филтер: 

- I квалитетна група 
- - II квалитетна група 
— IIIа квалитетна група 
— IIIб квалитетна група 
- IV квалитетна група 

2,68 
2,30 
1,91 
1,50 
1,38 

— I квалитетна група 
— II квалитетна група 
— Ша квалитетна група 
— III6 квалитетна група 
— IV квалитетна група 

2,71 
2,33 
1,94 
1.53 
1,41" 

ПР бр. 1056 
28 јули 1971 година 

Белград 

Потпретседател 
на Сојузната скуп-

штина, 
Маријан Брѕцељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ТАРИФАТА НА СОЈУЗНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ 

Член 1 
Во Законот за Тарифата на сојузниот данок на 

промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 33/65, 57/65, 
4/66, 28/66, 52/66, 5/67, 18/67, 31/67, 24/68, 30/68, 45/68, 
55/68, 50/69, 18/70, 52/70 и 24/71), во член 8 точка 
20 на крајот точката се заменува со точка и за-
пирка и се додава нова точка 21, која гласи: 

.,21) на јубиларни значки за прославата на три-
есет^ дишнин ата на Револуцијата на народите на 
Југославија.". 

Член 2 
Во Тарифата на сојузниот данок на промет се 

вршат следните измени и дополненија: 
1) Во тар. број 3 Под г) стапката: „40,00" се 

заменува со стапката: „60,00". 
2).Во тар. број 5 точка 1 стапките: „350%" и 

„300%" се заменуваат со стапките: „400%" и „350%". 
Точка 4 се менува и гласи: 
„4) на „црни" цигари: 

Во точка 1 на забелешката зборовите: „и 4" се 
бришат, 

3) Во тар. број На точка 3 стапката: „40%" се 
заменува со стапката: „60%", 

4) По тар број На се додава нов тар. 116, кој 
гласи: 

„На прометот на ножиња за бричење кога ма-
лопродавната цена по парче изнесува: 

12,5% 
25% 
40% 

Се плаќа данок 
по пакување 
од 20 парчиња 
цигари односно 
сразмерно на 
тоа динари: 

2,68 
2,30 
1,91 
1,50 
1,38" 

1) до 0,70 динари 
2) над 0.70 до 1 00 динар 
3) над 1 динар 

Забелешка: 
1. Даночен обврзник е продавачот на мало кој 

произведените или увезените ндж;гња за бричење 
им ги продава на крајните потрошувачи, а за но-
жиња за бричење што ги внесуваат во земјата 
граѓани даночни обврзница се тие граѓани. 

2 Даночна основица е малопродавната цена без 
данокот на промет а ножиња за бричење што 
ги внесуваат во земјата граѓани даночна основица 
е вредноста на ножињата пресметана според ца-
ринските прописи, со вклучена царина и царински 
давачки, се наголемено за 40%." 

5) Во тар. број 12 во забелешката, точка 2 се 
менува и гласи: 

„2. Под овој тарифен број спаѓаат и сите про-
изводи изработени од сребро, без оглед на намената. 
На рачни и џебни часовници од вредност над 200 
динари без данокот на промет, се плаќа данок по 
стапка од 40%." 

6) Во тар. број 13 стапката: „240%" се заменува 
со стапката: „500%". 

7) Во тар, број 16в точка 1 стапката: „25%" се 
заменува со стапката: „50%", 

8)" Во тар. број 17 точка 1 се брише. 
Точка 2, која станува точка 1, се менува PI 

гласи: 
„Од меѓународни сообраќајно-агенциски работи 

15% 14 

Точ. 3, 4 и 5 стануваат точ. 2, 3 и 4 и во новата 
точка 3 стапката: .,40%" се заменува со стапката: 
„60%". 

Во точка 1 на забелешката став 2 се брише. 
9) Во тар. број 18 стапката: „15%" се заменува 

со стапката: „18%". 
10) Во тар број 19 став 1 стапката: „15%" се 

заменува со стапката: „18%". 

Член 3 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист СФРЈ". 

405 

Врз основа на Уставниот амандман IX точка 
1 став 3, Сојузната скупштина, на седницата на 
Соборот на народите од 28 јули 1971 година и на 
седницата на Општествено-политичкиот собор од 
28 јули 1971 година, донесе -

О Д Л У К А 
ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ИЗНОСИТЕ ћ А ДЕВИЗИ-
ТЕ УТВРДЕНИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ФЕДЕРАЦИ-

ЈАТА ЗА 1971 ГОДИНА 

1. Износите на девизите утврдени со Одлуката 
за распоредот на девизите утврдени за потребите 
на федерацијата за 1971 година („Службен лист на 
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СФРЈ", бр. 15/71), што не се потрошени до денот 
на влегувањето во сила на оваа одлука, се намалу-
ваат Ј,а 20%, и за тие износи се зголемуваат сред-
ствата на резервата од точка 1 став 2 на Одлуката 
за распоредот на девизите утврдени за потребите 
на федерацијата за 1971 година. 

СОЈУЗНИОТ извршен совет, во границите на на-
малениот мзнос на девизите од став 1 на оваа точ-
ка, ќе изврши намалување на износите на девизите 
на одделените корисници од Распоредот на девизите 
за 1971 година, кој е составен дел на одлуката од 
став 1 на оваа точка 

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

Сојузна, скупштина 

АС бр 487 
28 јули 1971 година 

Белград 

Потпретседател 
на Сојузната скупштина, 

Маријан Вредел., с. р. 

Претседател 
на Општествено-политич- Претседател 

киот собор. - ^ на Соборот на народите, 
Радомир К р а т и н а , с, р Мика Шпиљак, с. р. 

403. 

Врз основа на член 109 од Законот за банките 
и кредитните работи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
12/65, 29/65, 4 бб, 26/66, 1/67, 17/67, 54/67, 26/68, 50/68, 
13/69, 42/69, 55/69 и 28/70), Сојузниот извршен сове 
донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ НА УРЕДБАТА ЗА ОПШТИТЕ УС-
ЛОВИ ЗА ДАВАЊЕ ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ 

Член 1 
Во Уредбата за општите услови за давање пот-

рошувачки кредити („Службен лист на СФРЈ", бр. 
17/66, 42/66, 27/67, 51/67, 8/68. 17/68, 23/68, 7/69, 50/69, 
25/70, 48/70 и 6/71) во член 4 став 2 по зборовите: „од 
домашно производство" текстот до краЈОт на ре-
ченииата се брише 

По став 2 се додаваат три нова става, кои гласат: 
« N „Како стоки од домашно производство, во сми-

сла на став 2 на ОВОЈ член, не се сметаат трајните 
потрошни производи што се произведени врз база 
на монтажа од -увозни делови, склопови, потскло-
пови и полупроизводи, ако тие елементи учеству-
ваат во производителската продавна цена на гото-
виот производ со повеќе од 50%. 

По исклучок од одредбата на став 3 на овој 
член, како стоки од домашно производство ќе се 
сметаат и трајните потрошни производи што ги про-
изведуваат домашни работни организации во коо-
перација со странски производители, согласно Од-
луката за производствена кооперација која се смета 
долгорочна („Службен лист на СФРЈ", бр. 4/69), ако 
домашните работни организации поднесат доказ де-
ка имаат регистриран договор за долгорочно про-
изводство на тие производи и дека кооперацијата 
ја извршуваат на начинот предвиден со договорот 
за долгорочна производствена кооперација. 

Доказите за исполнување на условите од ст. 3 
и 4 на овој член ги поднесува производителската 
организација на здружениот труд." 

Досегашниот став 3 станува став 6. 

Член 2 
Член 12г се менува и гласи: 
„Контрола на правилноста на примената на 

оваа уредба вршат Службата на општественото 
книговодство, согласно одредбите на Законот за 
Службата на општественото книговодство („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 23/67, 54/67, 15/68, 50/68 и 
55/69) и Сојузниот пазариштен инспекторат, согласно 
одредбите на Основниот закон за пазарната инс-
пекциЈа („Службен лист на СФРЈ", бр. 12/65 и 
30/68).'' 

Член 3 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од 

денот на обЈавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Р.п. бр. 156 
26 јули 1971 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, с. р, 

407. 

Врз основа на член 34 ст. 1 и 4, во врска со 
член 34а од Законот за крајбрежното море, надво-
решниот морски nojac и епикснтикенталниот ЛОЈ ас 
на Југославија („Службен лист на С Ф Р Ј " , бр. 22/65 
и 25/70), СОЈУЗНИОТ извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПРИСТАПОТ, МИНУВАЊЕТО И ПРЕСТОЈОТ 
НА С Т Р А Н С К И Ј А Х Т И И ЧАМЦИ НАМЕНЕТИ ЗА 
РАЗОНОДА ИЛИ СПОРТ ВО КРАЈБРЕЖНОТО 

МОРЕ ПА ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 1 
Странска јахта односно странски чамец наме-

нет за разонода или спорт (во понатамошниот текст: 
Јахта односно чамец) може да плови и да престо-
јува во крајбрежното море на Југославија ако добие 
одобрение за пловидба во крајбрежното море на Ју-
гославија (во понатамошниот текст: одобрение за 
пловидба). 

Одобрение за пловидба, во согласност со член 
39 ст. 1 и 2 од Законот за преминување на држав-
ната граница и за движење во граничниот појас 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 13/65 и 12/67) и со' 
одредбите на Царинскиот закон („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 24/59 и 13/63 и „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 16/65, 15/67, 30/68 и 32/70), издава лучката ка-
петан^ а или неззина испостава во најблиската лу-
ка отворена за меѓународен сообраќај (во поната-
мошниот текст: надлежниот орган), во согласност со 
органот на внатрешните работи во републиката 
надлежен за контрола на преминувањето на држав-
ната граница и со надлежните царински органи. 

Одобрението за пловидба се издава со рок за 
важење до една година и важи за неограничен број 
впловувања. 

Член 2 
Јахтата односно чамецот што има намера да 

плови и да престојува во крајбрежното море на Ју-
гославија, по влегувањето во крајбрежното море на 
Југославија е должен да вплови по најкраток пат 
во најблиската лука отворена за меѓународен сооб-
раќај и своето доаѓање да му го пријави на над-
лежниот орган во таа лука заради добивање одо-
брение за пловидба. 

Член 3 
Ако јахтата односно чамецот се довезува по 

копнен пат, пријавата за добивање одобрение заради 
пловидба пред започнувањето на пловидбата му се 
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поднесува иа надлежниот орган во најблиската лу-
ка отворена за сообраќај. 

По исклучок, странски спортски чамец, кајак 
или сличен пловен објект, како и поморски чамец 
што не е подолг од три метра и нема механички 
погон, а се довезувз по копнен пат, не мора да има 
одобрение за пловидба. 

Члев 4 
Кон барањето за издавање одобрение за пло-

видба се прилагаат: 
1) податоци за јахтата односно чамецот, со наз-

начување на времето за задржување во крајбреж-
ното море на Југославија; 

2) податоци за навигациските средства, за сред-
ствата за врска и за уредите и опремата за вршењо 
подводни активности што се наоѓаат на јахтата од-
носи о чамецот; 

3) список на членовите еа посадата и список на 
други лица на јахтата односно на чамецот со по-
датоци од нивните патни исправи. 

Член 5 
Одобрение за пловидба може да добие само јах-

тѕта односно чамецот што е снабден со важечки 
бродски исправи според прописите еа одвоената 
странска држава, а членовите на посадата — со ис-
прави со кои се докажува дека според прописите на 
својата земја се оспособени за вршење на работите 
на јахтата односно на чамецот. 

Членовите ка посадата и други лица на јахтата 
односно на чамецот мораат да бидат снабдени со 
уредни патни исправи за преминување на држав-
ната граница. 

По исклучок, на јахтата односно чамецот што 
нема уредни исправи за способноста за пловидба 
или чија состојба не им одговара на податоците 
од тие исправи, одобрение за пловидба може да им 
се издаде ако јахтата односно чамецот претходно се 
подложи на пропишаниот преглед и се утврди дека 
е способен за пловидба. 

Член на посада кој заедно со чамецот доаѓа по 
копнен пат (член 3 став 1), а нема исправи со кои 
докажува дека според прописите на својата земја 
е оспособен за управување со чамецот или за вр-
шење други работи на чамецот може да добие при-
времена дозвола за вршење на тие работи врз ос-
нова на претходна проверка на знаењето. Оваа 
проверка ја врши и привремената дозвола ја издава 
надлежниот орган; согласно член 6 ст„ 2 и 3 од 
Основниот закон за службата за безбедност на пло-
видбата („Службен лист на СФРЈ", бр. 39/64 и 47/65;. 

Член 6 
Одобрението за пловидба содржи податоци за 

јахтата односно чамецот, за бројот на членовите на 
посадата и на другите лица на јахтата односно на 
чамецот, податоци за навигационите средства, за 
средствата за врска и за уредите и опремата за 
вршење подводни активности што се наоѓаат на 
јахтата односно чамецот, рубрики за запишување 
на оние делови од крајбрежното море и луките во 
кои пловидбата, пристанувањето и подводните ак-
тивности се забранети, како и рубрики за запишу-
вање и заверка на податоците за доаѓањето во лу-
ката и за одењето од луката и рок на важењето на 
одобрението, 

Составен дел на одобрението за пловидба прет-
ставуваат заверен список на членовите на посадата 
и заверен список на други лица на јахтата односно 
чамецот. 

Одобрението за пловидба мора да биде составено 
на еден од јазиците на народите на Југославија и 
најмалку на еден од следните јазици: англискиот, 
рускиот, германскиот, италијанскиот или францус-
киот. 

Г 
Одобрението за пловидба се издава на образе-

цот што е отпечатен кон оваа уредба и е нејзин 
составен дел. 

Член 7 ^ 
Јахтата односно чамецот чие барање за издавање 

одобрение за пловидба е одбиено од страна на над-
лежниот орган, е должен по налог од тој орган да 
го напушти крајбрежното море на Југославија, и тоа 
по патот што ќе го одреди тој орган. 

Во случајот од став 1 на овој член, надлеж-
ниот орган може да и одобри на јахтата односно на 
чамецот задржување во луката онолку време колку 
тоа е потребно за извишување на неопходните поп-
равки, неопходно снабдување или укажување ле-
карска помош. 

Член 8 
Врз основа на издаденото одобрение за пловидба 

јахтата односно чамецот може да плови и да пре-
стојува во крајбрежното море на Југославија, освен 
во оние делови на кратбоежното море и луките во 
кои е забранета пловидбата за сите бродови и чамци 
или само за странски бродови и чамци 

Забраната од став 1 на овој член се однесува 
и на чамците и други пловни објекти што не мораат 
да имаат одобрение за пловидба (член 3 став 2). 

Член О 
За време на пловидбата и престојот во :rpai-

брежксто море на Југославија јахтата односно ча-
геттот не може да врши превоз на поедметите и лица 
помеѓу југословенските луки^со надоместок (кабо-
тажа). 

Члефг 10 
Јахтата односно чамецот може да се остави во 

југословенска лука заради поправка, чување или 
распрема, ако во одобрението за пловидба тоа е на-
ведено. Во овој случај во одобрението ќе се одреди 
род: до кој јахтата односно чамецот може да остане 
на поправка, чување или распрема, Овој рок може 
да биде и подолг од рокот на важењето на одобре-
нието за пловидба. 

За оставањето на јахтата односно чамецот за-
ради поправка, чување или распрема заповедникот 
н-а јахтата односно водителот на чамецот е 
должен да го извести надлежниот орган и надлеж-
ната царинарница и на овие органи да им го стави 
на увид одобрението за пловидба. 

Органите од член 1 став 2 на оваа уредба на 
начинот одреден во тој став можат да и издадат 
одобрение на јахтата односно чамецот само за прес-
тој во југословенска лука заради поправка, рас-
према или оставање на чување. Во одобрението мора 
да се наведе рокот до кој јахтата односно чамецот 
може да остане на поправка, распрема или чување. 

Член 11 
Југословенски државтани можат да престоју-

ваат на странска јахта ако за тоа добијат дозвола 
од органот на внатрешните работи во републиката 
надлежен за контрола на преминувањето на држав-
ната граница 

Дозвола за престој на југословенски државјанин 
на јахта не е потребна за време на задржувањето 
на јахтата во лука. 

Југословенски државјани можат да престоју-
ваат на странски чамец без дозволата од став 1 па 
овој член само за време на пловидба и престој на 
чамецот во внатрешните морски води. 

Имињата на југословенските државјани од став 
1 на овој член се внесуваат во списокот на лицата 
на јахтата. Овој список го залепува надлежниот 
орган во луката на у качувањето на лицата. 

Член 12 
Непосредно пред напуштањето на крајбрежното 

море на Југославија заповедникот на јахтата од-
носно водителот на чамецот е должен да му се 
пријави на надлежниот орган во најблиската лука 
отворена за меѓународен сообраќај заради заверка 
на одењето. 

Заповедникот на јахтата односно водителот на 
чамецот кој во текот на важењето на одобрението 
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за пловидба повторно впловува во крајбрежното мо-
ре на Југославија (член 1 став 3) е должен да му 
се пријави на надлежниот орган во најблиската 
лука отворена за меѓународен сообраќај заради 
заверка на доаѓањето. 

Заверувањето од ст. 1 и 2 на овој член се врши 
во посебна рубрика во одобрението за пловидба. 

Член 13 
Водителот на чамец кој чамецот го враќа 

во странство по копнен пат дејствијата од член 12 
став 1 на оваа уредба може да ги изврши кај над-
лежниот орган во која и да е лука отворена за 
сообраќај. 

Член 14 
Јахтата односно чамецот што во крајбрежното море 

на Југославија доаѓа заради спортски натпревари 
може да вплови и непосредно во луката од која 
почнува или во која завршува натпреварот иако 
оваа лука не е отворена за меѓународен сообраќај. 

Во случајот од став 1 на овој член, спортската 
или друга организација како организатор на спорт-
скиот натпревар е должна да му го пријави на 
надлежниот орган и на органот на внатрешните ра-
6otfM во републиката надлежен за контрола на пре-
минувањето на државната граница доаѓањето на 
ј актите Односно чамците и да им достави попис на 
посадата и список на другите лица на јахтата од-
носно на чамецот. Пријавата мора да се изврши нај-
доцна три дена пред започнувањето на спортските 
натпревари. 

Член 15 
Одредбите на оваа уредба не се применуваат врз 

пловидбата и престојот на јахтите односно чамци-
те во крајбрежното море на Југославија на кои се 
наоѓаат шефови на странски држави. Пристапот, 
минувањето и престојот на овие јахти и чамци во 
крајбрежното море на Југославија се уредува по9 

дипломатскиот пат. 

Член 16 
Со парична казна од 100 до 500 динари ќе се 

казни за поморски прекршок заповедник на јахта 
односно водител на чамец; 

1) ако плови по југословенското крајбрежно мо-
ре без одобрение за пловидба (член 1 став 1); 

2) ако во крајбрежното море на Југославија не 
вплови по најкраток пат во најблиската лука отво-
рена за меѓународен сообраќај или ако не му се при-
јави на надлежниот орган заради издавање одобре-
ние за пловидба (чл. 2 и 3 став 1); 

3) ако при пријавување на доаѓањето на јахтата 
односно чамецот даде неточни податоци (член 4); 

4) ако на јахтата односно чамецот прими југо-
словенски државјани противно на одредбата на 
член 11 од оваа уредба; 

5) ако го напушти крајбрежното море на Југо-
славија или повторно вплови во крајбрежното море 
на Југославија без да му се пријави на надлежниот 
орган заради заверка на одењето односно доаѓањето 
(чл. 12 и 13). 

Член 17 
Со парична казна од 200 до 2.000 динари ќе се 

казни за поморски прекршок заповедник на јахта 
односно водител на чамец; 

1) ако вплови во деловите на крајбрежното мо-
ре на Југославија односно на луката во кои е за-
бранета пловидбата (член 8); 

2) ако врши превоз на предмети и лица против-
но на одредбата на член 9 од оваа уредба. 

Член 18 
Со парична казна од 1.000 до 10.000 динари ќе 

се казни за поморски прекршок спортска или друга 
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организација која како организатор на спортски 
натпревар не ги пријави учесниците во спортскиот 
натпревар според одредбите на член 14 од оваа у-
редба, а одговорното лице во таа организација со 
парична казна од 100 до 500 динари. 

Член 19 
Со парична казна од 200 до 300 динари ќе се 

казни за прекршок поединец ако престојува на 
странска јахта или на странски чамец без дозво-
лата од член 11 на оваа уредба. 

Член 20 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба 

престанува да важи Уредбата за пристапот, пловид-
бата и престојот на странски јахти и спортски едри-
лици во крајбрежното море на ФНРЈ („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 36/55 и 24/61). 

Член 21 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Р. п. бр. 150 
21 јули 1971 година 

Белград ч 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, с. р. 

НАЗИВ НА ОРГАНОТ МЕСТО ЗА ТАКСА 
Рег. бр. -

ОДОБРЕНИЕ 
ЗА ПЛОВИДБА ВО КРАЈБРЕЖНОТО МОРЕ 

НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Се одобрува странската јахта-чамец: 

(име односно ознака) 
знаме лука на уписот односно на 
припадност BRT должина 

широчина - височина 
газење вид на погон (платна, мотор) 
јачина на погонот со уреди 

(број на приемникот, предавателот, радиогониоме-
1 и со други технички уреди 

тарот, радарот и сл.) 

(апарат за подводно снимање и сл.) 
под заповедништво-водителот -

(поморско звање, 
државјанин 4 

презиме и име) 
вид и број на патната исправа со — членови 
на посадатата и други лица на 
јахтата-чамецот, во времето од до 
да може да плови, да пристанува и да котви во сите 
луки и други делови на крајбрежното море на Ју-
гославија освен во оние делови на крајбрежното 
море на Југославија што се наведени од I до V на 
ова одобрение. 

I. ЗАБРАНЕТИ ЗОНИ ЗА ПЛОВИДБА СЕ: 
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И. ЗАБРАНЕТО Е ДВИЖЕЊЕТО НА БРЕГОВИ-
ТЕ ОД ОСТРОВИТЕ И НИВНИТЕ ДЕЛОВИ И НА' 
БРЕГОВИТЕ ОД КОПНОТО БЕЗ ПОСЕБНА ДОЗ-
ВОЛА, И ТОА ВО ОВИЕ ПОДРАЧЈА; 

III. ЗАБРАНЕТО Е ЗАНИМАВАЊЕ СО ПОД-
ВОДНИ АКТИВНОСТИ (нуркање со употреба на 
нуркачка опрема, фотографирање и снимање фил-
мови под морската површина и секое истражување 
особините на морето и на морското дно) во дело-
вите на крајбрежното море на Југославија, и тоа на 
овие подрачја: 

1. Допатувал на 
на посада и 
Отпатувал на — 
на посада и 

од со 
патници. 

за со 

членови 

членови 
патници. 

(Место и датум) 
М.И. 

Потпис на овластеното лице 

2. Допатувал на — 
нови на посада и 
Отпатувал на 

од 

за 
нови на посада и 

патници. 
— со 
патници. 

чле-

чле-

Потпис на овластеното лице 
М.П. 

(Моето и датум) 

Список на посадата на јахтата-чамецот 

IV. Забрането е на странските јахти и чамци 
да пловат по зоните на југословенското територи-
јално море во кои пловидбата ќе биде привремено 
запрена или ограничена, што се објавува во „Оглас 
за поморци". 

V. Другите ограничувања во поглед на пловид-
бата, котвењето и пристанувањето, како и оргаии-
чувањето на движењето на лицата од бродовите и 
чамците по бреговите на југословенското крајбрежно 
море видно се означени со меѓународен знак — таб-
лички со натпис „забранет пристап и фотографи-
рање". 

VI. Ова одредбение ќ се издава на странската 
јахта односно чамец во една од следните луки кои 
се постојани или сезонски гранични премини: 

постојани поморски гранични премини: — - — -

Заповедник на јахтата 
Водител на чамецот 

197— година' 

Список на другите лица на јахтата-чамецот 

сезонски поморски гранични премини: 

197— година 

Заповедник на јахтата 
— Водител на чамецот 

Ако чамецот се довезува по копнен пат, прија-
вата за добивање одобрение за пловидба се врши 
пред започнувањето на пловидбата во крајбрежната 
лучка капетанија или во нејзина испостава. 

VII. Ова одобрение за пловидба важи за нео-
граничен број впловувања односно испловувања од 
крајбрежното море на Југославија. 

При секое ново впловување или испловување 
од крајбрежното море на Југославија, заповедникот 
на јахтата односно водителот на чамецот е должен 
да и се пријави на лучката капетанија или на неј-
зина испостава во една од луките од точка VI за-
ради заверка. 

Повторно впловување на јахта односно чамец 
во крајбрежното море на Југославија може да се 
завери ако се исполнети условите од член 5 на 
уредбата. 

Ако чамецот се враќа во странство по копнен 
пат, водителот на чамецот може да го пријави оде-
њето заради заверка кај која и да е капетанија 
или нејзина испостава. 

VIII. Заверениот список на членовите на по-
садата и списокот на лицата на јахтата односно на 
чамецот се составен дел на одобрението за пловидба 

Потпис на овластеното 
лице, 

М.П 
(Место и датум на из-

давањето) 

408. 
Врз основа на член 16 од Законот за пренесу-

вање на средствата, правата и обврските на феде-
рацијата за инвестиции во стопанството врз ре-
публиките и автономните покраини („Службен лист 
на СФРЈ% бр. 29/71), Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ОДРЕДБИ-
ТЕ НА ЧЛЕН 2 СТАВ 1 ТОЧКА 5 И СТАВ 2, ЧЛЕН 
3 ТОЧКА 9 И ЧЛ. 6 И 7 ОД ЗАКОНОТ ЗА ПРЕ-
НЕСУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА, ПРАВАТА И ОБ-
ВРСКИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ИНВЕСТИ-
ЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО ВРЗ РЕПУБЛИКИТЕ 

И АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ 

1. Народната банка на Југославија, по извршена 
пресметка на активната pi пасивната камата, при-
ходот од камата на кредитите дадени од средствата 
на Народната банка на Југославија, ќе го уплати 
на сметките на републиките и на автономните по-
краини според критериумот за распоред утврден 
во член 2 точка 5 на Законот за пренесување на 
средствата, правата и обврските на федерацијата 
за инвестиции во стопанството врз републиките и 
автономните покраини (во понатамошниот текст: 
Законот). 
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Републиките и автономните покраини ќе ја из-
вестат Народната банка на Југославија за бројот 
и називот на сметката на која ќе се врши уплату-
вањето. 

Пред уплатувањето на средствата од став 1 на 
оваа точка на сметките на републиките и автоном-
ните покраини, Народната банка на Југославија 
ќе ги пресмета и ќе ги наплати од овој приход 
во своја корист средствата за извршување на за-
дачите на Народната банка на Југославија и ќе 
ги покрие трошоците на емисијата и на изработ-
ката на парите. 

Во 1971 година Народната банка на Југославија, 
согласно член 2 став 2 на Законот, пред распоредот 
и уплатата на сметките на републиките и автоном-
ните покраини, ќе издвои и ќе уплати на смет-
ката на федерацијата 186,000.000 динари, и тоа: 

Динари 
1) по пресметката за периодот јануа-

ри - јуни 1971 година - - - - 100,000.000 
2) по пресметката за периодот јули—сеп-

тември 1971 година - - - - - 43,000.000 
3) по пресметката за периодот октом-

ври—декември 1971 година — — — 43,000.000 

2 Републиките и автономните покраини ќе од-
.редат орган или организација преку која ќе ги 
извршуваат обврските од член 3 став 1 точ. 9 и 
10 и член 14 став 1 на Законот, и обврските што 
тие ги извршуваат според Законот за утврдување 
на височината на обврската и за начинот на извр-
шувањето на ^намирената обврска по основ на 
наголемената додатна камата која се плаќа одна-
пред, за вложувања во основни средства во областа 
на туризмот („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/71) 
и за тоа ќе ја известат Народната банка на Југо-
славија и Сојузниот секретаријат за финансии. 

Народната банка на Југославија и Сојузниот 
секретаријат за финансии ќе ги известат сите де-
ловни банки и Службата на општественото книго-
водство за органите или организациите во репуб-
ликите и во автономните покраини на кои треба 
да им се упатуваат обработени барања за оства-
рување на правата според Законот за определување 
на пониски интересни стопи и за давање надоме-
сток на интересот и додатен интерес на определе-
ните кредити на товар на средствата на федераци-
јата („Службен лист на СФРЈ", бр. 28/66, 17/67, 
42/67, 24/68, 5/69 и 60/70). 

Народната банка на Југославија сите барања 
поднесени во 1971 година за остварување на правата 
наведени во став 2 на оваа точка, ќе им ги врати 
на деловните банки на дополнителна обработка за-
ради усогласување со критериумите утврдени во 
Законот, а по нејзино упатство. По извршената 
дополнителна обработка, деловните банки преку 
Службата на општественото книговодство ќе им ги 
упатат барањата на органите односно организациите 
што ќе ги одредат републиките и автономните по-
краини. 

Сојузниот секретаријат за финансии ќе ги из-
вести надлежните органи на републиките и на ав-
тономните покраини и деловните банки за распоре-
дот врз републиките и автономните покраини на 
обврската од член 3 точка 10 на Законот и за 
распоредот врз деловните банки на износот што ќе 
го наплатат банките од републиките и автономните 
покраини. 

3 За извршување на обврските по странски и 
внатрешни заеми и кредити врз основа на чл. 6 и 
7 од Законот, во делот кој се извршува вон од 
договорните односи со деловните банки, Службата 
на општественото книговодство ќе отвори две по-
себни сметки, и тоа: 

1) сметка на средствата на републиките и на 
автономните покраини за отплатување на странски 
заеми и кредити; 

2) сметка на средствата на републиките и на 
автономните покраини за отплатување на внатре-
шни кредити, 

Службата на општественото книговодство ќе 
установи посебни евиденции за сметките од став 
1 на оваа точка за секоја република и автономна 
покраина. 

Сојузниот секретаријат за финансии ќе it до-
стави на Службата на општественото книговодство 
податоци за состојбата на долговите што ќе се от-
платуваат преку овие сметки, за амортизациониот 
план и за распоредот на обврската за полагање на 
средствата на сметките — за секоја република и 
автономна покраина. 

Народната банка на Југославија за секоја ре-
публика и автономна покраина за секоЈа година во 
роковите на стасаноста ќе обработи податоци за 
обврските по основ на. отплатувањето, и преку Со-
јузниот секретаријат за финансии ќе ги достави 
до органите на републиките и на автономните по-
краини и до Службата на општественото книговод-
ство до 31 декември текуштата година за наредната 
година. 

Народната банка на Југославија преку Сојуз-
ниот секретаријат за финансии ќе достави до ор-
ганите на републиките и на автономните покраини 
и до Службата на општественото книговодство ме-
сечни прегледи за извршените обврски и за обвр-
ските што стасуваат во наредниот месец. 

Органите на републиките и на автономните по-
краини се должни во рокот на стасаноста да из-
дадат налози за уплата на средствата на сметките 
ка ј Службата на општественото книговодство. 

Службата на општественото книговодство вед-
наш по приливот на средствата истите ќе ги прене-
се на сметката преку која се врши отплатувањето, 
Сојузниот секретаријат за финансии и Народната 
банка на Југославија ќе и ги достават на Службата 
на општественото книговодство броевите и називите 
на сметките на кои ќе се врши уплатувањето. 

Ако настапат околностите предвидени со член 
6 став 3 и член 7 став 3 од Законот, Службата на 
општественото книговодство ќе го извести Сојуз«' 
ниот секретаријат за финансии, а Сојузниот секре-
таријат за финансии ќе и даде на Службата на 
општественото книговодство налог за пренос на 
средствата од сметките на републиките и на авто-
номните покраини во корист на сметката ка ј 
Службата на општественото книговодство во изно-
сот што не е навремено уплатен. 

4. За исплатите што се извршени од 1 јануари 
до 31 јули 1971 година по обврските за отплата на 
странски заеми и кредити преку Народната банка 
на Југославија, републиките и автономните покра-
ини ќе извршат уплатување на средствата на смет-
ката кај Службата на општественото книговодство 
почнувајќи од 1 август 1971 година, со редовни ме-
сечни уплати до 31 декември 1971 година, во ме-
сечни износи што ќе ги утврди Народната банка 
на Југославија. При утврдувањето на износите што 
се должни да ги уплатат републиките и автономни-
те покраини за покритие на отплатите извршени 
од 1 јануари до 31 јули 1971 година во одделен 
месец до крајот на 1971 година, Народната банка 
на Југославија ќе води сметка за рамномерниот 
распоред на вкупната обврска на секоја република 
и автономна покраина по месеци. 

5 Оваа одлука влегува во сила на 1 август 
1971 година. 

Р.п. бр. 163 
26 јули 1971 година 

Белград 

Сојузен и с у ш е н со^ет 

Претседател, 
Шитја Рибичич, с, р. 
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409. 

Врз основа на член 4 став 2 од Законот за уче-
ството на федерацијата во обновата на Босанска 
Краина (,,Службен лист СФРЈ", бр. 47/70), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ИЗДВОЈУВАЊЕТО НА СРЕД-
СТВАТА И ЗА ОТПЛАТУВАЊЕТО НА КРЕДИТИ-
ТЕ ШТО СЕ ДАВААТ ЗА ОБНОВА НА БОСАН-

СКА КРАИНА 

1. Службата на општественото книговодство на 
посебна сметка ќе ги води средствата со кои опште-
ствената заедница учествува во обновата на Бо-
санска Краина. 

На посебната сметка од став 1 на оваа точка 
ќе се книжат4 и средствата што и се дадени на 
Босанска Краина до денот на влегувањето во сила 
на оваа одлука, во смисла на чл. 1, 2 и 3 од Законот 
за учеството на федерацијата во обновата на Бо-
санска Краина. 

Собранието на Социјалистичка Република Бо-
сна и Херцеговина ќе пропише кај која делована 
единица на Службата на општественото книговод-
ство ќе се води збирната сметка на средствата што 
ги дава општествената заедница за обнова на Бо-
санска Краина 

2. Собранието на Социјалистичка Република 
Босна и Херцеговина ќе одреди банка или орган 
кој кон крајот на секоја година, додека се извршу-
ва обврската на федерацијата од чл. 1, 2 и 3 на 
Законот за учеството на федерацијата во обновата 
на Босанска Краина, ќе утврди колку од средствата 
што и ги дава општествената заедница на Босан-
ска Краина е дадено во вид на кредит во таа 
година. 

Отплатата на кредитот ја врши Социјалистичка 
Република Босна и Херцеговина во еднакви годи-
шни ануитети, од кои првиот стасува на 1 јули 
1976 година а последниот на 1 јули 1995 година. 

Каматата на кредитот во користење до 1 јули 
1976 година се пресметува и се припишува кон 
главниот долг. 

3. Ануитетите, што ги плаќа Социјалистичка 
Република Босна и Херцеговина по кредитите ут-
врдени според одредбата на точка 2 од оваа одлука, 
се полагаат на посебната сметка кај Службата на 
општественото книговодство. 

Со средствата од став 1 на оваа точка ќе се по-
стапи на начин што ќе го утврди Сојузната скуп-
штина. 

4. Кога ќе се оствари вкупниот износ на сред-
ствата со кои учествува општествената заедница, 
во обновата на Босанска Краина, Службата на оп-
штественото книговодство ќе го извести за тоа Со-
јузниот секретаријат за финансии заради поднесу-
вање предлог во смисла на член 2 став 5 од Законот 
за учеството на федерацијата во обновата на Бо-
санска Краина. 

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

Р.п. бр. 164 
26 јули 1971 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, с. р. 

410. 

Врз основа на член 3 став 2 од Законот за ком-
пензации на производителите на определени пре-
хранбени производи поради зголемувањето на це-
ните на земјоделските производи („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 32/71), Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗНОСОТ НА КОМПЕНЗАЦИИТЕ НА ИМЕ 
РАЗЛИКА ВО ЦЕНАТА ЗА БРАШНО, ЗА МАСЛО 

ЗА ЈАДЕЊЕ И ЗА ШЕКЕР 

1. Организациите на здружениот труд што про-
изведуваат пченично и 'ржено брашно, масло за 
јадење и шеќер (во понатамошниот текст: корис-
ниците на компензацијата) остваруваат компенза-
ција на име разлика во цената поради зголемува-
њето на откупните и увозните цени за пченица и 
'рж, за шеќерна репа, за сончогледово семе и за 
сурово масло за произведените и продадените коли-
чини на односните производи, и тоа за: 

Дин/kg 
1) брашно: пченично и 'ржен о — — 0,1875 
2) рафинирано масло за јадење, освен 

за рафинирано масло за јадење од 
маслинки, од пченковни никулци и 
од тиквини семки: 
а) од домашно производство - — 2,16 
б) од увоз - - - - ' - - - 1,60 

Ј) шеќер во кристал и во коцки, освен 
за ситно пакување до 30 грама — 0,50 

Компензацијата од став 1 на оваа точка се дава 
за количини на: 

1) брашно произведено од пченица и 'рж од до-
машно производство или од увоз, што се платени 
најмалку по гарантираната цена од 1,20 динари за 
1 kg мека пченица односно 'рж и од 1,30 динари за 
1 kg тврда пченица; 

2) шеќер произведен од шеќерна репа што е пла-
тена најмалку по минималната откупна цена од 
0,24 динари за 1 kg; 

3) масло за јадење произведено од сончоглед 
што е платен најмалку по минималната откупна 
цена од 2,10 динара за 1 kg, односно од сурово масло 
од увоз што е платено по цена од 5,50 динари за 
1 kg. 

2. Компензациите од точка 1 на оваа одлука 
ги пресметува и исплатува Службата на опште-
ственото книговодство. 

3. Корисникот на компензацијата што ќе оствари 
компензација во смисла на одредбите од точка 1 
на оваа одлука е должен да назначи во фактурата 
за продажбата дека за остварил компензацијата. 

4. Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни 
за прекршок организацијата на здружениот труд 
што остварува компензација на количините на про-
изводите од точка 1 на оваа одлука за кои е веќе 
остварена компензацијата, како и организацијата на 
здружениот труд што не ќе постапи во смисла на 
одредбата од точка 3 на оваа одлука. 

За прекршокот од став 1 на оваа точка ќе се 
казни и одговорното лице во организацијата на здру-
жениот труд со парична казна до 1.000 динари. 

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

Р. п. бр. 147 
9 јули 1971 година' 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, с. р. 
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411. 
Врз основа на член 20 став 2 од Законот за 

формирањето и општествената контрола на цените 
(„Службен лист на СФРЈ", бр, 12/67, 23/67, 40/68, 11/69 
и 15/70), Сојузниот извршен совет донесува 

, О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖ-
НИ ГЕ ЦЕНИ НА ЖИТОТО И НА ПРОИЗВОДИТЕ 

ОД ЖИТО 

1. Во Одлуката за продажните цени на житото 
и на производите од жито („Службен лист на СФРЈ'", 
бр. 33/65, 7/67, 30/67 и 42/70) во точка 1 став 1 во у-
водната реченица по зборот: „брашно" се додаваат 
зборовите: „и триците". 

По одредбата под 2 се додава нова одредба под 
3, која гласи. 

,,З) за трици 0,70". 
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

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

Р. п. бр. 161 
26 јули 1971 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, с, р. 

412. imp, 

Врз основа на член 20 од Законот за формира-
њето и општествената контрола на цените („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 12/67, 23/67, 40/68, 11/69 и 
15/70), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ПРОДАВНИТЕ ЦЕНИ ЗА 

ЦИГАРИ 

1. Со денот на влегувањето во сила на Законот 
за измени и дополненија на Законот за Тарифата 
на сојузниот данок на промет („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 32/71) за подолу наведените квалитетни 
групи цигари цените во продажба на мало можат 
да се формираат до следното највисоко ниво: 

Динари 
за 20 парчиња 

— за I квалитетна група 3,50 
— за II квалитетна група 3,00 
— за IIIа квалитетна група 2,50 
— за IIIб квалитетна група 2,00 
— за IV квалитетна група 1,80 

За цигарите екстра квалитет за кои цените се 
формирани слободно над 3 динари за 20 п-арчиња, 
цените можат да се формираат, и тоа: 

— за цигарите чија малопродавна цена за 20 
парчиња беше 4 динари — најмногу до 4,50 динари; 

— за цигарите чија малопродавна цена з'а 20 
парчиња беше 5 динари — најмногу до 6 динари; 

— за цигарите чија малопродавна цена за 20 
парчиња беше 5 50 и 6 динари — најмногу до 7 ди-
нари. 

2. Производителските работни организации ќе 
им одобруваат рабат на купувачите — трговски ра-
ботни и други работни организации најмалку во ви-

; сочина на износот што им го одобрувале до денот на 
! влегувањето во сила на законот од точка 1 на оваа 
1 одлука. 

3. Во цените од точка 1 на оваа одлука е вклу-
чен сојузниот данок на промет на стоки на мало, 
според важечките прописи. 

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за формирање 
на продавните цени за цигари („Службен лист иа 
СФРЈ", бр. 19/70). 

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

Р. п. бр. 148 
9 јули 1971 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, с. р. 

413. 
Врз основа на чл. 20, 22 и 25 од Законот за де-

визното 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) и член 37 од Законот за проме-
тот на стоки и услуги со странство („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
14/65, 28/66, 54/67, 15/71 и 29/71), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА ГЛОБАЛ-
НАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УВО-
ЗОТ НА СУРОВИНИ И ДРУГИ РЕПРОДУКЦИОНИ 

МАТЕРИЈАЛИ ЗА 1971 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за утврдување и распределба на 
глобалната девизна квота за плаќање на увозот на 
суровини и други репродукциони материјали за 1971 
година („Службен лист на СФРЈ", бр. 44/70 и 53/70) 
во точка 19 став 1 зборовите: „На работните органи-
зации" се заменуваат со зборовите: „На производи-
телските стопански организации". 

2. Во точка 20а по став 2 се додава нов став 3, 
кој гласи: 

„На работната организација на која, во смисла 
на оваа одлука, со решение на Сојузниот секрета-
ријат за надворешна трговија и е утврдена, глобал-
на девизна квота за плаќање на увозот на суро-
вини и други репродукциони материјали за 1971 го-
дина, средствата на глобалната девизна квота одре-
дени за користење во II полугодие на 1971 година 
се намалуваат за 20%" 

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

Р. п, бр 155 
26 јули 1971 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Ммтја Рибини% с. р. 



Страна 628 -4 Број 32 'СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Среда, 28 јули 1971 

414. 

Врз основа на член 19 став 2 и чл. 20 и 22 став 
3 од 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), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ' УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА ГЛО-
БАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА УВОЗ НА СТО-
КИ ЗА ЛИЧНА ПОТРОШУВАЧКА ВО 1971 ГО-

ДИНА 

1. За увоз на стоки за лична потрошувачка во 
1971 година се одредува глобална девизна квота во 
девизи што се од значење за одржување на лик-
видноста во меѓународните плаќања, во износ од 
415,500 000 динари. 

2. Од износот од точка 1 на оваа одлука се из-
двојуваат износи за посебни намени, и тоа: 

1) износот од 24,000.000 динари — за плаќање на 
стоките за лична потрошувачка што ги увезуваат 
организациите регистрирани за малограничен и со-
седски прекуморски промет со Италија; 

2) износот од 37,500.000 динари — за купување 
на стоки за лична потрошувачка чии експонати се 
изложени на домашни саемски приредби што ги 
одржуваат работните организации регистрирани за 
организирање на меѓународни саеми; 

3) износот од 15,000.000 динари — за плаќање на 
увозот на филмови за прикажување; 

4) износот од 22,500.000 динари — за плаќање 
на морска риба што ја увезуваат работните орга-
низации; 

5) износот од 75,000.000 динари — за увоз на 
стоки за лична потрошувачка од земјите во развој, 
со кои плаќањето се врши во девизи што се од зна-
чење за одржување на ликвидноста во меѓународ-
ните плаќања. 

3. Средствата на глобалната девизна квота од 
точка 1 на оваа одлука, намалени за износот од 
точка 2 на оваа одлука и став 2 на оваа точка, им 
се распределуваат на истите работни организации 
на кои им се распределени средствата од точка 1 на 
Одлуката за утврдување и распределба на глобал-
ната девизна квота за увоз на стоки за лична по-
трошувачка во 1970 година, а според динамиката и 
условите од точка 10 на оваа одлука. 

Од износот од точка 1 на оваа одлука се издво-
јува и износот од 22,500.000 динари за распределба 
на работните организации што не учествувале во 
1970 година во распределбата на средствата на гло-
балната девизна квота за увоз на стоки за лична 
потрошувачка а што ги исполнуваат условите од 
точка 6 на оваа одлука. 

4. Износите од точка 2 на оваа одлука ќе ги рас-
пределат работните организации договорно во рам-
ките на Сојузната стопанска комора, со тоа што за 
распределбата на глобалната девизна квота од точ-
ка 2 под 5 на оваа одлука пред договорот ќе се при-
бави мислење на Сојузниот секретаријат за надво-
решна трговија за регионалното насочување. 

5- Право на учество во распределбата на глобал-
ната девизна квота од точка 2 под 5 на оваа одлука 
имаат заинтересираните трговски работни органи-
зации под услови што ќе се утврдат во Сојузната 
стопанска комора. 

6. Изиносот од точка 3 став 2 на оваа одлука ќе 
го распределат работните организации што ги ис-
полнуваат условите од точка 7 на оваа одлука до-
говорно во рамките на Сојузната стопанска комора. 

7. Право на учество во распределбата на гло-
балната девизна квота од точка 3 став 2 на оваа 
одлука имаат трговските работни организации што 
не учествувале во 1970 година во распределбата на 
глобалната девизна квота за увоз на стоки за лична 

потрошувачка, а кои во таа година непосредно или 
преку други работни организации се регистрирани 
за вршење надворешнотрговски промет извезле сто-
ки за лична потрошувачка на подрачјето на кое 
плаќањето се врши во девизи што се од значење за 
одржување на ликвидноста во меѓународните пла-
ќања во вредност од најмалку 15,000 ООО динари или 
од сите валутни подрачја во 1970 година увезле сто-
ки за лична потрошувачка во вредност од најмалку 
15,000.000 динари. 

8. Ако работните организации од точ. 2 и 3 став 
2 на оваа одлука не постигнат договор, за распре-
делба на девизите од тие одредби, Сојузната сто-
панска комора ќе го достави записникот со соод-
ветната документација до Сојузниот секретаријат 
за стопанство заради распределба на односната гло-
бална девизна квота на работните организации. 

Сојузниот секретаријат за стопанство ќе ги 
распредели износите на девизите од точ. 2 и 3 став 
2 на оваа одлука, и тоа: 

1) износот од точка 2 под 1 на оваа одлука — 
на работните организации, сразмерно со нивниот 
извоз во малограничниот промет во 1970 година; 

2) износот од точка 2 под 2 на оваа одлука — 
на работните организации, сразмерно со искористе-
ните средства за купување на стоки за лична по-
трошувачка од страна на излагачите на домашните 
саемски приредби во 1970 година; 

3) износот од точка 2 под 3 на оваа одлука — 
на работните организации регистрирани за извоз и 
увоз на филмови за прикажување, сразмерно со 
учеството на нивниот извоз односно увоз на фил-
мови за прикажување во 1970 година во вкупниот 
извоз односно увоз на филмови за прид;ажзгвање во 
таа година; . -

4) износот од точка 2 став "^'под 4 на оваа од-
лука — на работните ^ организации, сразмерно со 
нивниот увоз на морска риба за лична потрошувач-
ка во 1970 година; 

5) износот од точка 2 став 1 под 5 на оваа од-
лука — на работните организации, по предлог од 
Сојузната стопанска комора; 

6) износот од точка 3 став 2 на оваа одлука — 
на работните организации, сразмерно со нивниот из-
воз или увоз на стоки за лична потрошувачка во 
смисла на точка 7 на оваа одлука. 

9. Сојузниот секретаријат за стопанство на се-
која работна организација, која според одредбите на 
оваа одлука има право на средства на глобалната 
девизна квота, ќе и издаде решение за височината 
на девизната квота која и припаѓа. 

10. Сојузниот секретаријат за стопанство, по 
прибавено мислење од Сојузната стопанска комора 
ќе ја утврди динамиката на користењето на сред-
ствата на глобалната девизна квота од точка 3 став 
1 на оваа одлука, со тоа што тие средства во 1971 
година да не можат да се користат во износ поголем 
од 50% од средствата од таа одредба. 

При одредувањето на динамиката и на процен-
тот на користењето на средствата според став 1 на 
оваа точка, врз одделни работни организации, ќе се 
земат предвид снабденоста на пазарот и можноста 
на домашните производителски работни организа-
ции да го снабдат пазарот со соодветен асортиман 
на стоки за лична потрошувачка. 

11. Ако работната организација при користење-
то на девизите не се придржува кон начинот на ко-
ристењето на девизите одреден во решението изда-
дено според точка 9 на оваа одлука, овластената 
банка е должна да го извести за тоа Сојузниот се-
кретаријат за стопанство. 

Во случајот од став 1 на оваа точка, Сојузниот 
секретаријат за стопанство ќе и го ускрати на так-
вата работна организација понатамошното користе-
ње на средствата ,на глобалната девизна квота. 

12. Неискористените девизи на глобалната де-
визна квота за увоз на стоки за лична потрошувач-
ка во 1971 година можат да ,се користат во наред-
ната година. 
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13. Средствата од точка 1 на оваа одлука не мо-
жат да се употребат за плаќање увоз на патнички 
автомобили и на резервни делови за патнички авто-
мобили. 

14. За увоз на стоки за лична потрошувачка од 
земЈите со кои се склучени спогодби за плаќање 
по пат на клиринг, за кои со Одлуката за определува-
ње на стоките чиј извоз и увоз е регулиран ( , . С Л Ј ' Ж -
бен лист на С Ф Р Ј " , бр- 5 8 / 7 0 ) е пропишан режимот 
на увозот по основ на глобална девизна квота, по-
требните девизи им ги продава на работните орга-
низации, што имаат право на средствата од точка 
1 на оваа одлука, овластената банка, во рамките на 
стоковните листи утврдени со спогодбата со земјите 
од кои се врши увозот. 

За плаќање на увозот на стоки за лична по-
трошувачка од став 1 на оваа точка од одредени 
земји со кои се склучени спогодби за плаќање по пат 
на клиринг, се утврдува за 1971 година вкупен из-
нос од 7 5 , 0 0 0 , 0 0 0 динари. 

Износот од став 2 на оваа точка ќе се употреби 
за стоковни интервенции на пазарот, според реше-
нијата на СОЈУЗНИОТ секретаријат за стопанство. 

15. Сојузниот секретаријат за стопанство доне-
сува, по потреба, поблиски упатства за спроведува-
ње на оваа одлука. 

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

' Р. п. бр. 1 6 5 
26 зули 1971 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мит ја Рибичич, с. р. 

415. 

Врз основа на член 37 од Законот за прометот 
на стоки и услуги со странство („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
14/65, 28/66, 54/67, 15/71 и 29/71) и член 20 став 1 
точка 3 од 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), Созузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ 

ДОЗВОЛИ ЗА ИЗВОЗ И УВОЗ НА СТОКИ 

1. Во Одлуката за издавање дозволи за извоз и 
увоз на стоки („Службен лист на СФРЈ", бр. 37/66 
и 11/69) по точка 26 се додава нова точка 2в, која 
гласи: 

„2в. Издавањето на дозвола за увоз на стоки 
може да се услови со обврска на работната органи-
зациза да извезе определена количина домашни сто-
ки во земЈата од која се увезуваат стоките или во 
друга земја". 

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

Р. п. бр. 157 ( 
26 јули 1971 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митјаг Рибичич, с. р. 

416. 

Врз основа на членот 37 став 2 од Законот за 
прометот на стоки и услуги со странство („Службен 
лист на ФНРЈ", бр 27/62 и „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71 и 29/71), во 
врска со член 20 од 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, 54^0, 15/71 и 
25/71), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОБВРСКАТА ЗА 
ПРИБАВУВАЊЕ ДОЗВОЛИ ЗА УВОЗ НА ОПРЕ-

ДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ ЗА ХРАНА 

1. Во Одлуката за обврската за прибавување 
дозволи за увоз еа определени производи за храна 
(,,Службен лист на СФРЈ", бр. 30/67, 10/68, 46/68 и 
21/69) во точка 1, во таблицата, под ред. бр. 357, во 
колона 5 зборовите: ,Д септември до 31 јануари" се 
заменуваат со зборовите: ,Д септември до 31 мај". 

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

Р. п. бр. 151 7 

21 јули 1971 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, с. р. 

417. 

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за по-
себната такса на увезени стоки („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 31/70), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ 
НА СТОКИТЕ НА КОИ ПРИ УВОЗОТ СЕ ПЛАЌА 

ПОСЕБНА ТАКСА 

1. Во Одлуката за определување на стоките на 
кои при увозот се плаќа посебна такса („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 31/70 и 4/71) во точка 1 став 1 
процентот: „2%" се заменува со процентот: „6%". 

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

Р. п. бр. 154 
26 јули 1971 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, . 
Митја Рибичич, с. р. 

418. 

Врз основа на член 5 став 3 од Законот за по-
себните давачки при увозот на одделни земјоделски 
и прехранбени производи („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 15/68), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КОРИСТЕ-
ЊЕТО НА СРЕДСТВАТА ОСТВАРЕНИ СО НАПЛА-
ТА НА ПОСЕБНАТА ДАВАЧКА ПРИ УВОЗОТ НА 
ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ 

1. Во Одлуката за користењето на средствата 
остварени со наплата на посебната давачка при 
увозот на земјоделски и прехранбени производи 
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(„Службен лист на СФРЈ'', бр 11/71) во точка 1 по 
одредбата под 3 се додава цова одредба под 4, која 
гласи: 

„4) Фондот за унапредување на производството 
и на извозот — увозот на вино и други алкохолни 
ПИЈ ачки - 4, 668.785 динари/'. 

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

Р. п. бр. 162 
26 јули 1971 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, с. р. 

таријат за надворешна трговија е утврдено дека 
плаќањата по увозот и се поголеми од девизниот 
прилив по извозот, правото на користење на сред-
ствата наменети за увозот КОЈ е поголем од девизниот 
прилив во II полугодие на 1971 година, се намалува 
за 20%." 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ'4, 

Р п. бр, 153 
26 зули 1971 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, с. р. 

419. 

Врз основа на член 26 од 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). Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА МЕРИЛАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ КОИ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 
СЕ СМЕТААТ КАКО ПРЕТЕЖНИ ИЗВОЗНИЦИ 

1. Во Одлуката за мерилата за утврдување кои 
стопански организации се сметаат како претежни из-
возници („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/66 и 20/70) 
во точка 1 став 1 зборовите: „и стопанските органи-
зации на услужните дејности, освен трговските," и 
зборовите: „односно извршени услуги" се бришат. 

Став 2 се брише. 
2. Во точка 2 став 1 зборовите: „односно изврше-

ните услуги" се бришат. 
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

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

Р.п. бр. 152 
26 јули 1971 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Ркбичич, с. р. 

421. 

Врз основа на член 39, во врска со член 16 од 
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), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА ДЕЛОТ НА ДЕВИЗИТЕ ШТО РАБОТ-
НИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ М О Ж А Т Д А ГИ КОРИСТАТ 
ВО СМИСЛА НА ЧЛ. 16 И 17 ОД ЗАКОНОТ ЗА 

ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ 

1. Во Одлуката за утврдување на делот на де-
визите што работните организации можат да ги 
користат во смисла на чл. 16 и 17 од Законот за 
девизното работење („Службен лист. на СФРЈ", бр. 
32/66, 48/66, 33/67, 54/67, 9'53 И 3/71) во точка 8 се 
додава нов став 5, кој гласи: 

„Добивката остварена во претпријатие во стран-
ство, што ја држат на посебна девизна сметка во 
Југославија, работните организации можат да ја 
користат во височина до 100% за намените од член 
16 на Законот за девизното работење." 

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

Р. п. бр. 158 
26 јули 1971 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

420. 
Врз основа на член 25 од 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), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАБОТНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ ШТО СУРОВИНИТЕ И ДРУГИТЕ 
РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ, ЧИЈ УВОЗ Е 
РЕГУЛИРАН, ГИ УВЕЗУВААТ ВО ОПРЕДЕЛЕН 
ОДНОС СПРЕМА ОСТВАРЕНИОТ ДЕВИЗЕН ПРИ-

ЛИВ ПО ИЗВОЗОТ ВО 1971 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за работните организации што 
суровините и другите репродукциони материјали, чиј 
увоз е регулиран, ги увезуваат во определен однос 
спрема остварениот девизен прилив по извозот во 
1971 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 44/70 и 
53/70) по точка 21а се додава нова точка 216, која 
гласи: 

„216. На работната организација за која, во смис-
ла на оваа одлука, со решение на Сојузниот секре-

Претседател, 
Митја Ркбичич, с. р. 

422. 
Врз основа на член 1 став 2 од Уредбата за оп-

штите услови за давање потрошувачки кредити 
(„Службен лист на СФРЈ", бо. 17/66, 42/66, 27/67, 
51/67, 8/68, 17/68, 23/68, 7/69, 50/69, 25/70, 48/70 и 6/71), 
СОЈУЗНИОТ секретар за стопанство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИНДУС-
ТРИСКИТЕ ПРОИЗВОДИ ШТО НЕ МОЖАТ ДА СЕ 

ПРОДАВААТ НА КРЕДИТ 

1. Во Наредбата за индустриските производи што 
не можат да се продаваат на кредит („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 24/68) во точка 1 на крајот се дода-
ваат запирка и зборовите: „градежен материјал и 
материјал за воведување водоводни, електрични и 
санитарни уреди.". 
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2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр 8212/1 
20 јули 1971 година 

Белград 
Го заменува 

сојузен секретар за стопанство 
сојузен секретар за надворешна 

трговија, 
Мухамед Хаџиќ, с. р. 

423. 

Врз основа на точка 1 од Одлуката за опре-
делување на стоките за кои стоковните континген-
ти и девизните контингенти за 1971 година ги ут-
врдува Сојузниот секретаријат за надворешна тр-
говија („Службен лист на СФРЈ", бр. 57/70), на пред-
лог од Сојузниот секретаријат за стопанство, а по 
претходно при6аве!-1ото мислење од Сојузната сто-
панска комора, СОЈУЗНИОТ секретар за надворешна 
трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТОКОВНИТЕ КОНТИН-
ГЕНТИ И ДЕВИЗНИТЕ КОНТИНГЕНТИ ЗА УВОЗ 

НА СТОКИ ВО 1971 ГОДИНА 

1. Во Наредбата за утврдување на стоковните 
контингенти и девизните контингенти за увоз на 
стоки во 1971 година („Службен лист на СФРЈ1', бр. 
12/71, 15/71, 20/71, 27/71 и 31/71) во точка 2 под 2 
Стоки за широка потрошувачка, по редниот број 
36 се додава нов реден број, кој гласи: 

„Реден Тарифен број од Наименување Количина 
број Царинската тарифа односно 

вредност 
37 04.04/16,в, д,ѓ, Сирења: 

трапист, емен-
талер топе-
но и други 1.200 тона". 

2 Во точка 5 зборовите: „35 и 36" се заменуваат 
со зборовите: „35, 36 и 37". 

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

П. бр. 10020 
23 јули 1971 година 

Белград 
Сојузен секретар за 

надворешна трговија, 
Мухамед Хаџиќ, с. р. 

424. 

^,Врз основа на член 28 од Законот за Царинската 
тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 34/65, 49/66, 
5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70 
и 25/70), сојузниот секретар за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА 
ВРАЌАЊЕ НА ЦАРИНАТА ПЛАТЕНА НА УВЕ-
ЗЕНИТЕ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ И ДЕ-
ЛОВИ ЗА ВГРАДУВАЊЕ, УПОТРЕБЕНИ ВО ПРО-
ИЗВОДСТВОТО НА СТОКИ ШТО СЕ ИЗВЕЗУВААТ 

' ' 1. Во Наредбата за условите за враќање на ца-
рината платена на увезените репродукциони мате-

ријали и делови за вградување, употребени во про-
изводството на стоки што се извезуваат („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 4/71) во точка 2 зборовите: 
„124 — Текстилна индустрија 1,5%" се заменуваат 
со зборовите: 

„124 — Текстилна индустрија: 
— Производи на текстилна кон-

фекција (текстилни облеку-
в а н а предмети) 3% 

- Друго 1,50/о". 
2. Враќање царина во износ од 3% за произво-

ди на текстилна конфекција (текстилни облекувач-
ки предмети) ќе се врши на девизниот прилив ос-
тварен од 24 јануари 1971 година. 

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

Бр. 3-2-8438/1 
21 јули 1971 година 

Белград 

Заменик"сојузен секретар 
за финансии, 

Анте Зелиќ, с. р. 

425. 

Врз основа на член 10 од Законот за измени и 
дополненија на Законот за Тарифата на сојузниот 
данок на промет („Службен лист на СФРЈ", бр« 
52/66), во спогодба со сојузниот секретар за стопан-
ство, сојузниот секретар за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ НА ПОПИСОТ НА ОДРЕДЕНИ 

ПРОИЗВОДИ 

1. Организациите на здружениот труд, угости-
телските дуќани на самостојните угостители и дру-
гите продавачи (во понатамошниот текст: даночни-
те обврзници), што вршат промет на цигари, на од-
редени видови ликери и жестоки алкохолни пијач-
ки. на одредени видови запалки за цигари, на но-
жиња за бричење, на рачни и џебни часовници, на 
карти за играње, на обувки, облеки и други произ-
води од кожа на рептилии и од благородни и фини 
крзна — за кои се менуваат стапките на сојузниот 
данок на промет на стоки на мало во смисла на За-
конот за измени и дополненија на Законот за Та-
рифата на сојузниот данок на промет („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 32/71), ќе извршат попис на за-
лихите на тие производи со состојба на 29 јули 1971 
година, ќе ја утврдат разликата помеѓу цените со 
укалкулираниот сојузен данок на промет по новите 
стапки и со сојузниот данок на промет по досегаш-
ните стапки и од тој ден по извршениот попис, ќе 
го пресметуваат и уплатуваат сојузниот данок на 
промет на стоки на мало по новите даночни стапки. 

2. По исклучок од одредбата на точка 1 на оваа 
наредба, не се должни да извршат попис произво-
дителските организации на здружениот труд и тр-
говските организации на здружениот труд на го-
лемо, што производите од таа точка не ги водат по 
цени со укалкулиран сојузен данок на промет на 
стоки на мало, со тоа што основните организации 
на здружениот труд (продавници и други деловни 
единици) на овие организации се должни да извр-

- шат попис на залихите на тие производи. 
3. Организацијата на пописот на залихите на 

производите од точка 1 на оваа наредба ја вршат 
даночните обврзници на начинот и по постапката 
по кои го вршат пописот на стоките при менување 
на продавните цени на стоки во кои е укалкулиран 
сојузниот данок на промет на стоки на мало (коми-
сиско мерење, броење). 
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Пописот на залихите на производите од точка 
1 на оваа наредба кај угостителските и занаетчис-
ките дуќани на самостојните угостители и самостој-
ните занаетчии — граѓани, к а ј трговските дуќани 
на граѓани, како и кај единиците основани за врше-
ње на трговски и угостителски услуги на членови-
те на работните заедници и на членовите на орга-
низациите, ќе го организираат надлежните општин-
ски органи на управата (органи на пазаришната ин-
спекција и финансиски органи). 

4. За извршениот попис се составува записник 
во потребниот број примероци. Еден примерок на 
записникот даночите обврзници доставуваат до 
Службата на општественото книговодство кај која 
имаат жиро-сметка, а еден примерок — до месно 
надлежната служба на пазаришната инспекција. 

5. Записникот за пописот, покрај податоците за 
називот (името) на даночниот обврзник и за место-
то и времето на вршењето на пописот, мора да ги 
содржи и следните податоци: 

, 1) назив на производот; 
2) единица на мера; 
3) попишани количини на производи; 
4) досегашна продавна цена по единица произ-

вод со данокот на промет; 
5) вкупен износ на вредноста на попишаните 

производи по досегашната продавна цена со дано-
кот на промет; 

6) нова продавна цена по единица производ со 
данокот на промет; 

7) вкупен износ на вредноста на попишаните 
стоки по новата продавка цена со данокот на про-
мет; 

8) вкупен из,нос на разликата помеѓу новата и 
досегашната продавна цена за сите попишани про-
изводи, 

Записникот, покрај членовите на комисијата, го 
потпишуваат и сметкополагачот, самостојниот уго-
стител, самостојниот занаетчија или водителот на 
трговскиот дуќан — граѓанин. 

6. Разликата помеѓу сојузниот данок на промет 
на стоки на мало по новите даночни стапки и сојуз-
ниот данок на промет на стоки на мало по досегаш-
ните даночни стапки изнесува: 

1) за лизкери и жестоки алкохолни пијачки ка ј 
кои набавната цена по литар изнесува над 17 ди,-
нари . . . . 20 дина,ри; 

2) за цигари екстра-квалитетна група од точка 
1 (на тар. број 5, чија малопродавна цена со укал-
кулираниот сојузен данок на промет на стоки на 
мало за едно пакување од 20 парчиња е: 

— 6 динари — — — — — — 1 динар 
— 5,5 динари — — '— - - — 1,50 динари 
— 5 динари — —- '— — — — 1 динар 
— 4 динари — - — -— — - 0,50 динари 
— над 6 динари разлика помеѓу 

новата стапка од 400% и до-
сегашната стапка од 350% из-
несува — — - — — — 50%; 

3) за цигари од квалитетни групи, за пакување 
од 20 парчиња, со филтер и без филтер: 

Динари 
— I, II и Ша квалитетна група - — — 0,50 
— Шб квалитетна група — — —- — 0,40 
— IV квалитетна група — — — — — 0,30; 

4) за запалки за цигари чија малопро-
давна цена изнесува над 22 динари (раз-
лика помеѓу ковата стапка од 60% и до-
сегашната стапка од 40%) — — — — 20%; 

5) за ножиња за бричење: 
— чија малопродавна цена без данокот 

ма промет е над 0,70 до 1 динар (разлика 
помеѓу новата стапка од 25% и досегашната 
стапка од 12,5Ve) - - - - - - - 12,5«/«; 

— чија малопродавна цена без данокот 
на промет е пад 1 динар (разлика помеѓу 
новата стапка од 40% ,и досегашната стап-
ка од 12,5%) - - r - - - - - - . 27,5%; 

6) за облеки, обувки и други производи 
од кожа на рептилии и од благородни и 
фини крзна (разлика помеѓу новата стап-
ка од 50% и досегашната стапка од 25%) —- 25%; 

7) за рачни и џебни часовници од вред-
ност над 200 динари (разлика помеѓу нова-
та стапка од 40% и досегашната стапка од 
25%) - - - - - - - - - - - - 15%; 

8) за карти за играње (разлика помеѓу 
новата стапка од 500% и досегашната стапка 
од 240%) - - . - - - - - - - 260%. 

7. Разликата на сојузниот данок на промет на 
стоки на мало утврдена според одредбите на оваа 
наредба, даночните обврзници се должни /да ја 
уплатат на сметките одредени со Наредбата за упла-
тување на приходите на општествено-политичките 
заедници и општествените фондови („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 60/70), и тоа; 

1) за цигари — на сметката 840-21101 — Сојузен 
данок на промет на преработки од тутун (тар. број 5); 

2) за ликери и жестоки алкохолни пијачки -
на сметката 840-21106 — Сојузен данок на промет на 
алкохолни пијачки, освен на прометот на алкохолни 
пијачки испорачани на угостителските дуќани на 
самостојни угостители и на граѓаните (тар бр. 3); 

3) за ликери и жестоки алкохолни пијачки ис-
порачани на угостителските дуќани на самостојни 
угостители и на граѓаните — на сметката 840-21107 
-— Сојузен данок на промет на алкохолни пијачки 
испорачани на угостителските дуќани на самостојни 
угостители и на траганите (тар. бр. 3); 

4) за запалки за цигари, ножиња за бричење, 
рачни и џебни часовници, карти за играње, обувки, 
облеки и други производи од кожа на рептшши и 
од благородни и фини крзна — на сметката 840-21104 
— Друг сојузен данок на промет на стоки на мало 
(тар. бр. 1, 2, 4, 7, 9, 11, На, 12, 13, 14, 15, 16, 1ба, 165, 
16ц и 16д), освен сојузниот данок на промет на стоки 
на мало што го плаќаат тримесечно граѓаните и 
приватните правни лица кои се задолжуваат по рас-
поред. 

8. Даночните обврзници кои плаќаат аконтации 
на данокот на промет на еден од начините предви-
дени во член 20 на Правилникот за водење евиден-
ција за прометот и за начинот на пресметувањето 
и плаќањето на данокот на промет („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 29/68, 6/69, 15/69, 21/69, 53/69, 4/70, 24/70 
и 2/71) се должни да уплатуваат во рок од 5 дена 
по истекот на секоја декада по 1/9 разлика на да-
нокот утврден со пописот на залихите, во смисла на 
одредбите од оваа наредба, заедно со другиот да-
нок на промет на стоки на мало. 

Другите даночни обврзници разликата на сојуз-
ниот данок на промет, утврдена според одредбите на 
оваа наредба, се должни да ја уплатат на одредени 
сметки најдоцна до 31 август 1971 година. 

9. Натоварените и испратените количини про-
изводи од точка 1 на оваа наредба се сметаат како 
стоки на пат што купувачот (примач на стоки во 
продавница или во друга деловна единица) е дол-
жен да ги попише веднаш по приемот и разликата 
на сојузниот данок на промет да ја уплати според 
одредбите на оваа наредба. 

Како стоки на пат се сметаат и стоки што се 
фактурирани а не се испратени. 

10. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ'4. 

Бр. 5-8582/1 
28 јули 1971 година 

Белград 
Заменик-сојз^зен 

секретар за финансии, 
Авто Зелиќ, с. р, 
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426. 

Врз основа на точка 3 од Решението за опре-
делување на ,царинските контингенти („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8/68, 
13/69, 31/69, 30/70, 36/70, 40/70, 56/7Х), 8/71 и 21/71), 
во спогодба со СОЈУЗНИОТ секретар за надворешна 
трговија, СОЈУЗНИОТ секретар за финансии донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТОПИ ЗА 
УВОЗ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ КОЈ СЕ 
ВРШИ ПО ОСНОВ НА ДОГОВОР ЗА ДОЛГОРО-

ЧНА ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЈА 

1. Во Решението за определување пониски ца-
рински стопи за увоз на определени производи кој 
се вргћи по основ на договор за долгорочна произ-
водствена кооперација („Службен лист на СФРЈ" бр. 
8/71) во точка 1 по тарифниот број 87.04/26, в се до-
дава нов тарифен број, кој гласи: 

„87.06 Делови и прибор за моторни возила 
од тар. бр. 87.02 
Ех. 
Делови и прибор за автобуси од та-
рифн-иот број 87.02/26 и делови и при-
бор за камиони од тарифниот број 
87.02/Зв-З и 4 12". 

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

Бр. 3-6193/1 
15 јули 1971 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за финансии, 

Анте Зелиќ, с. р. 

Тарифен 
број Наименување Царинска 

стапка 
84.40/2 Машини и апарати за перење алишта, 

за домаќинство: 
Ех. 
Делови на машини и на апарати за 
перење алишта, за домаќинство, и тоа: 
— 100.000 електромотори со пумпа и 

со ремен 12 
— 100.000 видови машини за перење 

со стакло и со брава 12 
— 100.000 грејачи за машини за пере-

ње 12 

2. Ова решение ќе се применува под услов увоз-
от на производите наведени во точка 1 на ова ре-
шение да се врши врз основа на договор за долго-
рочна производствена кооперации со странскиот 
партнер и да постои реципроцитет помеѓу Југосла-
вија и земјата на странскиот партнер во поглед 
на царинските олеснениЈа. 

Условите од став 1 на оваа точка надлежната 
царинарница ги утврдува од договорот за долго-
рочна производствена кооперација со странскиот 
партнер. 

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

Бр. 3-3998/2 
30 јуни 1971 година 

Белград 
Заменик-сотузен секретар 

за финансии, 
Анте Зелиќ, с. р. 

427. 

Врз основа на точка 3 од Решението за опре-
делување на царинските контингенти („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8/68, 
13/69, 31/69, 30/70, 36/70, 40/70, 56/70, 8/71 и 21/71), 
во спогодба со сојузниот секретар за надворешна 
трговија, сојузниот секретар за финансии донесуза 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИТЕ СТАПКИ 
НА УВОЗОТ НА ДЕЛОВИ ЗА МАШИНИ И ЗА 
АПАРАТИ ЗА ПЕРЕЊЕ АЛИШТА, ЗА ДОМАЌИН-
СТВО, КОЈ СЕ ВРШИ ПО ОСНОВ НА ДОГОВОР 
ЗА ДОЛГОРОЧНА ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕ-

РАЦИЈА 

1. На производите наведени во ова решение што 
се увезуваат по основ на склучен договор за дол-
горочна производствена кооперација со странски 
фирми, во 1971 година наместо царинските стапки 
предвидени во Царинската тарифа односно во Ре-
шението за определување пониски царински стопи 
за стоките за кои е предвиден царински контин-
гент („Службен лист на СФРЈ", бр. 13/70, 22/70 И 
18/71), ќе се применуваат следните царински стапки; 

428. 

Врз основа на член 8 од Законот за издвојување 
на посебни сметки дел на приходот од придонесот 
од личниот доход од работен однос, од данокот на 
промет, од цапината и од судските такси во 1971 
година („Службен лист на СФРЈ", бр. 53/70), сојуз-
ниот секретар за финансии пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИ-
НОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕТО И ИЗДВОЈУВАЊЕ-
ТО НА ПОСЕБНИ СМЕТКИ ДЕЛ НА ПРИХОДОТ 
ОД ПРИДОНЕСОТ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД РА-
БОТЕН ОДНОС, ОД ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ, ОД 

ЦАРИНАТА И ОД СУДСКИТЕ ТАКСИ 

1. Во Упатството за начинот на пресметувањето 
и издвојувањето на посебни сметки дел на приходот 
од придонесот од личниот доход од работен однос, 
од данокот на промет, од царината и од судските 
такси („Службен лист на СФРЈ", бр. 22/71 и 29/71) 
во точка 6 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 

„На начинот од став 2 на оваа точка пресме-
тувањето може да се врши и за буџетите на опште-
ствено-политичките заедници кај кои стапката на 
растежот на приходите утврдени во буџетот за 1971 
година не е поголема од 10,80/о во однос на оства-
рените приходи во буџетот за 1970 година." 

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

Бр. 6-5495/2 
19 јули 1971 година 

Белград 

3 а меник -сојузен секретар 
за финансии, 

Анте Зелиќ, с. р 



Страна 634 -4 Број 32 'СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Среда, 28 јули 1971 

429. 

Врз основа на член 186, во врска со член 175 
од Основниот закон за пензиското осигурување 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 51/64, 56/65, 14/66, 
1/67, 18/67, 31/67, 54'67, 17/68, 32/68, 55/68, 11/69, 56/69, 
47/70, 60/70, 15/71 и 16/71), Сојузниот совет за труд 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛИЧНИОТ ДОХОД ШТО 
СЛУЖИ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ОС-
НОВ И НА СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕТО ОС-
ТВАРЕНИ ВО ИЗМИНАТАТА КАЛЕНДАРСКА 

ГОДИНА 

I. Општи одредби 

Член 1 
Со овој правилник се одредува начинот на ут-

врдувањето на личниот доход што служи за утвр-
дување на пензискиот основ и на стажот на осигу-
рувањето, што осигуреникот ги остварил во изми-
натата календарска година, заради регистрирање 
на податоците за личниот доход и за стажот на 
осигурувањето во матичната евиденција за осигу-
рениците и за уживателите на пензии. 

Член 2 
Личниот доход и стажот на осигурувањето што 

осигуреникот ги остварил во изминатата календар-
ска година се утврдуваат врз основа на податоците 
од евиденцијата за запослените работници и од 
евиденцијата за личниот доход што ги водат работ-
ните и други организации и државни органи (во 
понатамошниот текст: организациите) според про-
писите за евиденциите во областа на трудот, од-
носно врз основа па податоците од пропиша-
ните евиденции за осигурениците' и за уживатели-
те па пензии што ги води службата што собрани-
ето на заедницата на пензиското и инвалидското 
осигурување со свој̂  општ акт ќе ги одреди за вр-
шење на работите за спроведување на пензиското и 
инвалидското осигурување (во понатамошниот тек-
ст: службата за спроведување на пензиското и ин-
валидското осигурување). 

If, Утврдување па личниот доход ш^л служи за 
утврдување на пензискиот стаж 

Член 3 
Како личен доход што служи за утврдување на 

пензискиот основ што го утврдува работната орга-
низација се подразбира вкупниот износ на личниот 
доход, надоместокот на личниот доход и на бореч-
киот додаток, што осигуреникот ги остварил во 
организацијата во времето што во текот на изми-
натата календарска година го поминал на работа 
во организацијата. 

Како личен доход што служи за утврдување 
на пензискиот основ остварен со примање надо-
месток на личниот доход по основ на здравственото 
и инвалидското осигурување, а што го утврдува 
службата за спроведување на здравственото однос-
но пензиското и инвалидското осигурување, се под-
разбира вкупниот износ на основот за надоместо-
ците на личниот доход и на материјалното обезбе-
дување што тие служби во текот на изминатата 
календарска година му ги исплатиле на осигурени-
кот врз товар на фондовите на здравственото од-
носно инвалидското осигурување. 

Како личен доход што служи за утврдување на 
пензискиот основ на осигурениците занос лени кај 
приватен работодавци се подразбира вкупниот из-
нос на личниот доход утврден со договорот во вре-
мето што осигуреникот во текот на изминатата ка-
лендарска година го поминал на работа кат приват-
ниот работодавач. 

Како личен доход што служи за утврдување на 
пензискиот основ на осигурениците кои се должни 
да го плаќаат сами придонесот за своето осигурува-
ње се подразбира вкупниот износ на личниот доход 
пријавен на инвалидско-пензиско осигурување а на 
кој во текот на изминатата календарска година е 
платен стасаниот придонес за инвалидско-пензис-
кото осигурување. 

Член 4 
При утврдувањето на личниот доход што служи за 

утврдување на пензискиот основ остварен во ор-
ганизацијата, се земаат: 

1) вкупниот износ на личниот доход што осигу-
реникот го остварил врз основа на годишната прес-
метка (завршната сметка), врз основа на резулта-
тите од работата постигнати на своето работно мес-
то, по основите и мерилата што се утврдени со оп-
штиот акт на организацијата за распределба на 
личниот доход, што му е исплатен за работа во пол-
но работно време, за работа во време пократко од 
полното работно време и за работа во време по-
долго од полното работно време; 

2) вкупниот износ на основот што им одговара 
на надоместоците на личниот доход што осигу-
реникот ги остварил во организацијата, вклучувај-
ќи ги и надоместоците на личниот доход за боле-
дување исплатени на товар на организацијата; 

3) вкупниот износ на надоместоците на личниот 
доход што осигуреникот ги остварил во организа-
цијата врз товар на други организации и органи; 

4) вкупниот износ на исплатениот боречки до-
даток; 

5) вкупниот износ на личните примања во на-
тура, ако тие примања според одредбите на важеч-
ките припиен се составен дел на личниот доход. 

Збирот на сите износи од точ. 1 до 5 на став 1 
од овој член претставува износ на личниот доход 
што служи за утврдување на пензискиот основ што 
осигуреникот го остварил во организацијата. 

Член 5 
При утврдувањето на личниот доход што служи 

за утврдување на пензискиот основ остварен со 
примање надоместоци на личниот доход исплатени 
врз товар на фондовите на здравственото и инва-
лидското осигурување, се земаат: 

1) вкупниот износ на основот за надоместоците 
на личниот доход исплатени врз товар на фондовите 
на здравственото осигрување; 

2) вкупниот износ на надоместоците на личниот 
доход што ги остварил осигуреникот-инвалид^ на 
трудот за работа со скратено работно вре.ме односно 
за работа на друга соодветна работа; 

3) вкупниот износ на основот за надоместоците 
на личниот доход што ги остварил осигуреникот^ 
жена со дете до 8 месеци живот за време на работа 
со скратено работно време, односно за време на от-
суство поради бременост и породување, односно за 
време на отсуство поради нега на дете помладо од 
една година; 

4) вкупниот износ па основот од кој на осигу-
реникот му е пресметано материјалното обезбеду-. 
вање за време на вршењето на професионалната 
рехабилитација. 

Збирот на сите износи од точ. 1 до 4 на став 1 од 
опој член претставува износ на личниот доход што 
служи за утврдување на пензискиот основ што оси-
гуреникот го остварил со примање на надоместо-
ците на личниот доход исплатени врз товар на фон-
довите на здравственото и инвалидското осигуру-
вање. 

Член 6 
За осигуреникот ко: во текот на изминатата ка-

лендарска година бил запослсо само ЕО една орга-
низација односно кај еден приватен работодав-ец и 
кој не примал надоместоци на личниот доход ис-
платени врз товар на фондовите на здравственото 
или инвалидското осигурување, личниот дохо-д од 
;член 3 ст. 3 и 4 односно од член 4 на овој правил-
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ник истовремено претставува и вкупен износ на 
личниот доход што служи за утврдување на пензи-
скиот основ, а што осигуреникот го остварил во из-
минатата календарска година. 

За осигуреникот кој во текот на изминатата 
календарска година примал само надоместоци на 
личниот доход исплатени на товар на фондовите на 
здравственото или инвалидското осигурување, лич-
ниот доход од член 5 на овој правилник истовре-
мено претставува и вкупен износ на личниот доход 
што служи за утврдување на пензискиот основ, а 
што осигуреникот го остварил во изминатата ка-
лендарска година. 

За осигуреникот кој во текот на изминатата 
календарска година бил запослен во повеќе орга-
низации односно кај повеќе приватни работодавци, 
како и за осигуреникот кој покрај личниот доход 
примал и надоместоци на личниот доход ис-
платени врз товар на фондовите на здравстве-
ното или инвалидското осигурување, вкупниот из-
нос на личниот доход што служи за утврдување на 
пензискиот основ, а што осигуреникот го остварил 
во изминатата календарска година, се добива со 
собирање на поединечно утврдените лични доходи 
што служат за утврдување на пензискиот основ. 

Ш. Утврдување на стажот на осигурување, остварен 
во изминатата календарска година 

Член 7 
За осигуреникот кој во целата или во дел на 

изминатата календарска година за која се утвр-
дува стажот на осигурувањето (во понатамошниот 
текст: периодот за кој се утврдува стажот на оси-
гурувањето) работел полно работно време, како 
стаж на осигурување се зема календарскиот период 
за кој се утврдува стажот на осигурувањето. 

Осигуреникот работел полно работно време, ако 
во периодот за кој се утврдува стажот на осигу-
рувањето збирот на евидентираните остварени и 
леостварени часови работа му е еднаков на бројот 
tic молените часови работа. 

jst ^от на можните часови работа се добива ко-
га бројот на работните денови во периодот за кој 
се утврдува с^хжот на осигурувањето ќе се помис-
лен со бројот на дневните часови на работа на ор-
ганизацијата односно на работната единица на ра-
ботникот. 

Бројот на дневните часови работа на организа-
цијата односно на работната единица на работникот 
(во понатамошниот текст: дневното работно време 
на организацијата односно на работната единица на 
работникот) се добива кога бројот на часовите на 
полно работно време на организацијата односно на 

: работната единица на работникот во една недела 
или во подолг период утврден ,со прописот односно 
со општиот акт на организацијата ќе се подели со 
бројот на работните денови во односниот период. 

Член 8 
За осигуреникот на кој во периодот за кој се 

утврдува стажот на осигурувањето збирот на ос-
тварените и неостварените часови работа е помал 
од бројот на можните часови работа утврдени спо-

- ред член 7 став 2 на овој правилник, како стаж на 
осигурување се зема времето поминато на работа 
сведено на полно работно време на организацијата 
односно на работната единица на работникот. Све-
дувањето на полно работно време се врши така 
што од календарскиот период што осигуреникот го 
поминал на работа ќе се одземе бројот на деновите 
кој се добива со делење на разликата помеѓу бројот 
на можните часови работа и збирот на остварените 
и неостварените часови работа на осигуреникот со 
бројот на дневните часови работа на организацијата 
односно на работната. единица на работникот. 

По исклучок од одредбите на став 1 на овој 
;член, како стаж на осигурување се зема календар-
скиот период без сведување на полното работно 
време на организацијата односно на работната еди-

ница на работникот кога до разлика помеѓу збирот 
на евидентираните остварени и неостварени часови 
работа и бројот на можните часови работа доаѓа 
поради специфичната 'организација на работното 
време во односната организација односно во работ-
ната единица на работникот (работа во смени, кон-
тинуиран процес на производството, петдневна ра-
ботна недела, прераспределба на работното време 
и сл.), а таа организација на работното време е во 
согласност со прописите за 42-часовната или по-
долга работна недела. 

Член 9 
За осигуреникот кој во периодот за кој се утвр-

дува стажот на осигурувањето имал делови периоди 
поминати во работен однос кои според член 131 од 
Основниот закон за пензиското осигурување не се 
сметаат во стаж на осигурување, при утврдувањето 
на стажот на осигурувањето според одредбите на 
чл. 7 и 8 од овој правилник се изземаат календар-
ските делови на периоди што не се сметаат во стаж 
на осигурување. 

Член 10 
За осигуреникот кој во целиот период за кој се 

утврдува стажот на осигурувањето работел со ра-
ботно време пократко од полното ра-ботно време, -
стажот на осигурувањето се утврдува така што'спо-
ред одредбите на чл. 7 до 9 од овој правилник прет-
ходно ќе се пресмета времето на стажот како да 
работел осигуреникот полно работно време, па така 
пресметаното време ќе се помножи со бројот на ча-
совите на фактичко работно време па осигурени-
кот и ќе се подели со дневното работно време па 
организацијата односно на работната единица на ра-
ботникот (член 7 став 4). 

За осигуреникот кој во одделни делови од пе-
риодот за кој се утврдува стажот на осигурувањето 
работел со работно време во различно траење, ста-
жот на осигурувањето се утврдува за секој дел 
посебно. Вкупниот стаж на осигурувањето се утвр-
дува со собирање на сите поединечно утврдени ста-
жеви. 

За инвалид на трудот кој бил запослен со скра-
тено работно време, стажот на осигурувањето се ут-
врдува на начинот од чл. 7 и 8 на овој правилник, 
со тоа што на збирот на остварените и неостваре-
ните часови. остварени со работа со скратено ра-
ботно време претходно му се додава бројот на ча-
совите кој се добива со множење на бројот на ра-
ботните депови во периодот во кој осигуреникот 
имал^ својство на инвалид на трудот, со разликата 
помеѓу бројот на часовите на дневното работно вре-
ме на организацијата односно ,на работната единица 
на работникот и бројот на часовите на фактичкото 
работно време на работникот. 

Член П 
По барање на' осигуреникот кој во периодот за 

кој се утврдува стажот на осигурувањето работел 
најмалку четири месеци на сезонски работи, ста-
жот на осигурувањето се утврдува така што на ста-
жот на осигурувањето пресметан според одредбит-е 
на чл. 7 до 9 на овој правилник ќе му се додаде 
бројот на деновите кој се добива кога бројот на ча-
совите што осигуреникот ЕО тој период ги поминал 
на работа подолга од полното работно време ќе се 
подели со дневното работно време на работната ор-
ганизација, односно на работната единица на ра-
ботникот (член 7 став 4). 

Член 12 
За осигуреникот запослен кај приватен работо-

давец како стаж на осигурување се зема календар-
скиот период за кој во текот на изминатата кален-
дарска година осигуреникот бил пријавен на оси-
гурување. 

За работникот запослен кај странски работо-
давец или кај меѓународни и други организации по 
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основ на меѓународни договори; за осигуреникот кој 
по престанокот на -задолжителното осигурување ќе 
продолжи да плаќа придонес за своето осигуру-
вање; за осигуреникот кој врши самостојна дејност 
и за југословенскиот државјанин запослен на тери-
торијата на Југославија кај меѓународни организа-
ции, кај странски дипломатски и конзуларни прет-
ставништва, кај други претставништва или во лична 
служба кај странски државјани со дипломатски 
имунитет - како стаж на осигурување се зема 
календарскиот период за кој во текот на изминатата 
календарска година осигуреникот бил пријавен на 
осигурување и за кое е платен придонесот за осигу-
рување. 

За инвалид на трудот кој примал материјално 
обезбедување за време на користењето на правото 
на професионална рехабилитација — како стаж на 
осигурување се зема календарскиот период кој во 
текот на изминатата календарска година осигурени-
кот во својство на инвалид на трудот го поминал на 
професионална рехабилитација. 

За осигуреникот кој по престанокот на работ-
ниот однос или друга работа примал надоместок на 
личниот доход според прописите за здравственото 
осигурување — како стаж на осигурување се зема 
календарскиот период за кој осигуреникот во те-
кот на изминатата календарска година по престано-
кот на работниот однос примал надоместок на лич-
ниот доход според прописите за здравственото оси-
гурување. 

Член 13 
За осигуреникот кој во календарската година за 

која се врши утврдувањето на стажот на осигуру-
вањето работел во повеќе организации и примал -
материјално обезбедување во својство на инвалид 
на трудот за време на професионалната рехабили-
тација односно надоместок на личниот доход за 
боледување по престанокот на работниот однос — 
вкупниот стаж на осигурувањето што го остварил 
во изминатата календарска година се добива со со-
бирање на периодите на стажот утврдени од страна 
на организацијата и од службите за одредување на 
здравственото односно пензиското и инвалидското 
осигурување. 

Член 14 
За осигурениците од член 11 на овој правил-

ник, стажот на осигурувањето утврден според од-
редбите на чл. 7 до 12 на овој правилник може да 
биде утврден во траење подолго од календарскиот 
период на кој се однесува стажот на осигурување-
то, но не подолго од 12 месеци во една календарска 
година. 

IV. Преодна и завршна одредба 

Член 15 
Стажот на осигурувањето и личниот доход што 

служи за утврдување на пензискиот основ што оси-
гуреникот ги остварил до 31 декември 1969 година, 
ќе се утврдуваат според Упатството за пријавување 
на утврдениот пензиски стаж и за утврдување и 
регистрирање на стажот на осигурување и на ,лич-
ниот доход во изминатата година („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 3/68). 

Стажот на осигурувањето и личниот доход што 
служи за утврдување на пензискиот основ што оси-
гуреникот ги остварил почнувајќи од 1 јануари 1970 
година, ќе се утврдуваат според овој правилник. 

Член 16 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1329/1 
1 јули 1971 година 

Белград 
Замешж-претседател . 
на Сојузниот совет 

за труд, 
Светозар Поповски, с. р. 

430. 

Врз основа на член 23 од Уставниот закон за 
спроведување на Уставните амандмани XX до XLI 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 29/71) и член'14 став 
3 и член 15 став 2 од Законот за Народната банка 
на Југославија („Службен лист на СФРЈ", бр 12/65, 
47/66, 55/68 и 27/71), Советот на гувернерите на На-
родната банка на Југославија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА 
НА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА ДЕЛОВНИ^ 
ТЕ БАНКИ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУ-

ГОСЛАВИЈА 

1. Во Одлуката за височината на задолжителна-
та резерва на деловните банки кај Народната банка 
на Југославија („Службен лист на СФРЈ", бр. 51/66, 
48/67, 5/68, 11/68, 17/68, 25/68, 30/68, 46/68, 5/69, 32/69, 
34/69, 6/70, 29/70. 18/71, 22/71 и 26/71) во точка Г 
став 2 се менува и гласи: 

„По исклучок од одредбата на став 1 од оваа 
точка, деловните б^нки од 22 јули до 10 август 
1971 година задолжителната резерва кај Народната 
банка на Југославија можат да ја држат во висо-
чина од 32% од основицата утврдена во тој став, под 
услов така ослободените средства на задолжител- , 
ната резерва да ги употребат за давање краткорочни , 
кредити за сезонски залихи на домашна пченица." 

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

О. бр. 56 
26 јули 1971 година 

Белград 
Народна банка на Југославија 

Вицегувернер, 
Бранислав Чо лаковиќ, с.р. 

431. 

Врз основа на член 23 од Уставниот закон за 
спроведување на Уставните амандмани ^vX до XLI 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 29/71), член НО од 
Законот за банките и кредитните работи („Служ-
бен лист на СФРЈ", бо. 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) и 
чл. 6 и 11 од Уредбата за општите услови за дава-
ње потрошувачки кредити („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 17/66, 42/66, 27/67, 51/67, 8/68, 17/68, 23/68, 
7/69, 50/69, 25/70, 48/70, 6/71 и 32/71), Советот на гу-
вернерите на Народната банка на Југославија до- ( 
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА 
УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЛАСМАНОТ НА ДЕЛОВ-
НИТЕ БАНКИ ВО ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ 

СО СООДВЕТНИТЕ ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА 
1. Во Одлуката за начинот на усогласување на 

пласманот на деловните банки во потрошувачи кре-
дити со соодветните извори на средства („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 48/67, 9/69, 49/69 и 35/70) во точ-
ка 1 под 1 процентот: „80%" се заменува со про-
центот: „60%". 

2. Во точка 2 процентот: „80%" се заменува со 
процентот: „60%" на двете места. 

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

О. бр. 57 
26 јули 1971 година 

Белград 
Народна банка на Југославија 

Вицегувернер, 
Бранислав Чо лаковиќ, с.р. 
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432. 
Врз основа на член 23 од Уставниот закон за 

спроведување на Уставните амандмани XX до XLI 
(„Службен лист на СФРЈ", Зр. 29/71) и член 14 став 
5 од Законот за Народната банка на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ44, бр« 12/65, 47/66, 55/68 и 
27/71), во согласност со Сојузниот извршен совет, 
Советот на гувернерите на Народната банка на Ју-
гославија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО ОГРАНИЧУВАЊЕ ОБЕМОТ НА 
ВКУПНИТЕ КРЕДИТИ НА ДЕЛОВНИТЕ БАНКИ 
ВО ЈУЛИ, АВГУСТ И СЕПТЕМВРИ 1971 ГОДИНА 

1. Деловните банки (во понатамошниот текст: 
банките) во јули, август и септември 1971 година не 
можат да го зголемуваат обемот на вкуп,ните кре-
дити во однос на нивната состојба на 30 јуни 1971 
година. 

Ограничувањето на обемот на кредитите од став 
1 на оваа точка не се однесува на краткорочните 
кредити за производство и за залихи на домашна 
пченица и на краткорочните кредити за извоз на 
стоки и услуги што ги реесконтираат банките кај 
Народната банка на Југославија во смисла на од-
редбите од Одлуката за регулирање на односите на 
деловните банки со Народната банка на Југославија 
по работите на краткорочно кредитирање (^Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 11/71, 21/71 и 23/71). 

2. Банките што ги зголемиле до денот на вле-
гувањето во сила на оваа одлука вкупните кредити 
во однос на нивната состојба на 30 јуни 1971 годи-
на, се должни обемот на тие кредити да го сведат 
на состојбата од 30 јуни 1971 година, и тоа еден дел 
во височина од 500/о на зголемувањето — до 31 
август, а остатокот — до 30 септември 1971 година. 

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

О. бр. 58 
27 јули 1971 година' 

Белград 

Народна банка на Југославија 

Вицегувернер, 
Бранислав Чо лаковиќ, с.р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА Џ 

О д л у к а 
ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ОДРЕДБИТЕ НА ЧЛЕН 
297 СТАВ 1 АЛИНЕИ 6 И 7 ОД СТАТУТОТ НА ГРА-
ДЕЖНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ГРАДЕВА" ОД ПРИ-
ЕДОР ЗА ВОВЕДУВАЊЕ РАБОТА ПОДОЛГА ОД 

ПОЛНОТО РАБОТНО ВРЕМЕ 

I. Инспекторот на трудот на Собранието на оп-
штина Приедор му поднесе на Уставниот суд на 
Југославија барање за оцена па уставноста и зако-
нитоста на член 297 став 1 алинеи 6 и 7 од Стату-
тот на Градежното претпријатие „Градн,а" од При-
едор. Подносителот на барањето смета дека наведе-
ните одредби на Статутот се во спротивност со член 
45 од Основниот закон за работните односи, затоа 
што со тие одредби се пропишува дека работникот 
е должен да работи подолго од полното работно 
време „на сите работни места во текот на градеж-
ната сезона, а и вон сезоната, ако се изведуваат 
работи во потопли краишта" и ,,кога било од кои 
причини не се задоволува динамичниот или опера-
тивниот план на градењето". 

II. Со решението У-бр. 544/70 од 1 април 1971 
година, Судот поведе постапка за оценување на за-
конито ста на наведените одредби на Статутот, сме-
тајќи дека има основа за испитување согласноста 
на одредбите на член 297 став 1 алинеи 6 и 7 од 
Статутот со одредбите на член 45 ст. 1 и 2 од Ос-
новниот закон за работните односи („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 12/70). Истовремено Судот, врз основа 
на член 24 од Законот за Уставниот суд на Југос-
лавија, му даде можност на Претпријатието во рок 
од 30 дена од денот на приемот на решението од-
редбите на Статутот да ги усогласи со Законот. 

Во одговорот на решението на Судот за пове-
дување постапка и на јавната расправа, Градеж-
ното претпријатие „Градња" од Приедор изрази 
мислење дека оспорените одредби на Статутот се 
во согласност со член 45 од Основниот закон за ра-
ботните односи, бидејќи работа подолга од полното 
работно време е воведувана само во случаите кога, 
поради реализација на извртувањето на планот, 
тоа беше неопходно, па и во тие случаи работното 
врехме беше ограничено. 

Според мислењето на Сојузниот совет за труд и 
на Советот на Сојузот на синдикатите на Југосла-
вија наведените одредби на Статутот се во спро-
тивност со член 45 став 1 од Основниот закон за 
работните односи. 

III. Оценувајќи ја законитоста на одредбите на 
Статутот, Судот утврди дека член 45 ст. 1 и 2 од 
Основниот закон за работните односи дозволува во-
ведување работа подолга од полното работно време 
само во точно одредени случаи. Тоа се: несреќа 
што ќе ја снајде работната организација или што 
непосредно и претстои, неопходност започнатата 
работа да продолжи за да се заврши процесот на 
работата и да се спречи расипување на суровините 
или материјалите и да се отстрани дефект на сред-
ствата За работа. Во сите тие случаи работа подол-
га од полното работно време може да се воведе и 
да трае само онолку време колку тоа е неопходно 
заради спасување на човечките животи, зачувува-
ње на материјалните добра и отстранување или 
спречување на штетните последици. 

Од оваа законска одредба јасно произлегува 
дека правото на работникот на ограничено работно 
време претставува таков принцип во работните од-
носи од кој може да се отстапи само во заеднички 
интерес на сите работници, и тоа по исклучок и 
под условите што во законот исцрпно и прецизно се 
одредени. 

Со член 297 став 1 алинеи 6 и 7 од Статутот на 
Претпријатието, меѓутоа, не се поблиску одредени 
случаите и условите под кои таква работа може да 
се воведе, туку е одредено да може да се воведе ис-
тата „на сите работни ѕ^ста во текот на градежната 
сезона, а и вон сезоната...". и ,,кога било од кои 
причини да се задоволува динамичниот или опера-
тивниот план на градењето". 

На тој начин наведените одредби на Статутот 
даваат можност за неограничено и произволно во-
ведување работа подолга од полното работно време, 
а со самото тоа и можност за кршење на закон-
ските одредби за правото на работникот на ограни-
чено работно време. 

IV. Со оглед на изло:женото, а врз основа на 
член 241 став 1 точка 3 од Уставот на СФРЈ,' Ус-
тавниот суд на Југославија донесе 

о д л у к а 

1. Се поништуваат одредбите на член 297 став 1 3 

алинеи 6 и 7 од Статутот на Градежното претпри-
јатие „Градња" од Приедор. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист 
на СФРЈ", како и во Градежното претпријатие 

Градина" во Присдор. на начинот на кој е објавен 
Статутот на Претпријатието. 
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V. Оваа одлука ја донесе Уставниот суд на Ју-
гославија во состав: претседател на Судот Блажо 
Јовановиќ и членови на Судот Иван Божичевиќ, 
д-р Асен Групче, Радојка Катиќ, д-р Иво Сунариќ, 
Никола Срзентиќ и д-р Александар Фира. 

Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа 
одлука врз основа на јавната расправа, на седни-
цата одржана на 24 јуни 1971 година. 

У-бр. 544/70 
24 јуни 1971 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
Блажо Јовановиќ, с. р. 

У К А З И 

Претседателот на Републиката, врз основа на 
член 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог од 
државниот секретар за надворешни работи; до-
несува 

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

ЛИКА БУРУНДИ 

I 

Се отповикува 
Миќа Ракиќ од должноста на извонреден и о- -

полномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Република Бу-
РУнди. 

II 

Се назначува 
Мирко Калезиќ, извонреден и ополномоштен ам-

басадор на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во Република Уганда, за извонреден и 
ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Република Бу-
рунди со седиште во Кампала. 

III 

Државниот секретар за надворешни работи ќе 
го изврши ОВОЈ указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 12 
20 јули 1971 година 

Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с р. 

Претседателот на Републиката, врз основа на 
член 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог од 
државниот секретар за надворешни работи, до-
несува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА КОЛУМБИЈА И ЗА 
НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШ-
ТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕ-
РАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕ-

ПУБЛИКА КОЛУМБИЈА 

I 
Се отповикува 
Мирко Башиќ од должноста на извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Република Ко-
лумбија. 

II 
Се назначува 
Мирослав Зетовиќ, помошник-началник на Упра-

вата за Источна Европа, за извонреден и ополно-? 
моштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија во Република Колумбија, со 
седиште во Каракас. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 13 
20 јули 1971 година 

Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с р. 

ОДЛИКУВАЊА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 217 точка 4 од УСТР:1/6Т на 
Социјалистичка Федеративна Република-Ж^тослави« 
ја и член 4 од Законот за одликува.ната одлучува 
да се одликуваат за примерни заслуги и умешност 
во работата за развивање постојан полет заради 
остварување на поставените задачи во единиците 
со кои раководат, како и за создавање исклучително 
добри успеси во своите единици и установи 

за особени заслуги во изградбата' и јакнењето 
на оружените сили на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија и за особени успеси во 
раководењето со воените единици, во нивното за-
цврстување и оспособување за одбрана на независ-
носта на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

пешадиските полковници: Барановић Франца Сти-
пе, Малешевић Косте Душан, Олујић Петра Анте; 

капетаните на воениот брод: Клишманић Мије Јозо, 
Морача Јована Богдан, Жоња Јосипа Петар; 

санитетскиот полковник: Младинов Анте Урош; 
полковникот на авијација: Попов Глише Лука; 
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полковник на финансиска служба: Вебер 
Франца Антон; 

потполковникот на финансиска служба: Чичин 
Томе Анте; 

пстполковникот на оклопни единици: Гиздић 
Мате Кедељко; 

капетаните на фрегата: Јокир Марка Иван, Ка-
лов Ивана Јосип; 

пешадиските потполковници: Марушић Вице 
Стипе, Милишић Михајла Анђелко, Заро Карла 
Анте: 

кетендантскиот потполковник: Роца Вицка 
Иван; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО 
СРЕБРЕНА ЗВЕЗДА 

полковникот на сообраќајна служба^ Гвардијањ. 
чић Аедрхѕје Стојан; 

инженерискот потполковник: Беговиќ Мирка 
Анте; 

потполковникот за врска: Беко Андрије Павле; 
пешадискиот ,потполковник: Газић Ћамила Ни-

јаз; 
санитетскиот потполковник: Красојевић Жива-

дина Драгољуб; 
потполковникот на градежна служба: Мандиќ 

Грге Никола; 
интендантскиот потполковник: Перич Илије 

Шпиро; 
морнаричкотехничите мајори: Андриј ашевић 

Анте Мате, Димитровски Тошка Ђорђе, Дукић Ми-
лана Стево, Вукасовић Алексе Тихомир, Вусић 
Стјепана Иван; 

пешадиските мајори: Арбула Мате Мате, Жив-
ковић Вице Јосип; 

мајорите на административна служба: Аврамо-
в а Спасоја Владимир, Миладиновић Костадина 
Миодраг; 

мајорите за врска: Бакић Дамјана Мирослав, 
Руње Јакова Вјекоелав, Вулевић Крсте Драгић; 

капетаните на корвета: Боначић Стјепана Кази-
Дабовић Антона Александар, Јанковић Светозара 
Радомир. Кучевић Сабрије Сулејман, Љубић Фра-
не Љубо, Милутиновић Милорада Милош, Морети 
Александра Фридрих, Огизек Фрање Богомир, По-
столовић Милосава Драгиша, Тошић Владимира Ми-
рољуб; 

артилериски мајори: Инић Томе1 Стојан, Кустић 
Петра Ђуро, Мандић Живе Станимир, Манџић Ву-
кадина Милорад, Нешић Живојина Бранко, Зец 
Станка Милорад; 

инженерските мајори: Јовановић Димитрија 
Милорад, Росић Обрада Јово; 

мајорот на финансиска служба: Лалић Илије 
Милан; 

санитетските мајори: Пенде Антона Анте, Вуко« 
вић Андриев Маргарета; 

интендаптеките мајори: Пунтар Антона Франц, 
Совиљ Милоша Милан, Тенђера Стјепана Анте, То-
па л овић Цвеје Спасоје; 

артилериски^ капетани I класа: Атанасовски 
Боже Атанас, Малбаша Илије Гаврило; 

поручниците на боен брод: Бајрић Алије Хасан, 
Бутуровић Љубомира Драгомир, Демарин Јосипа 
Среќко, Димитријевић Комнена Милутин, Филипо-
вић Николе Ђорђе, ГруЈичић Сретена Љубомир, Јо-
ваџић Душана Радивоје; 

капетаните I класа за врска: Бакоч Душана 
Јанко, Мандић Мате Фране, Марас Динка Петар; 

капетаните I класа на финансиска служба: Бла-
гојевић Стевана Драгољуб, Богдановић Маријана 
Владимир, Драмлић Драмлића Вукоман; 

интендантскиот капетан I класа: Боснић Марка 
Франко; 

пешадиските капетани I класа: Булић Ђоке 
Димитрије, Јовановић Стојана Благоје, Калиманов 
Антона1 Тодор,' Машиќ оса Миће Душан; 

морнаричкотехничкиот капетан I класа: Марко-
вић Светозара Душан; 

поручниците на боен брод: Милић Петра Пре-
драг, Миловановић Наума Кузман, Оштарић Ивана 
Иван, Петровић Милана Милован, Радовановић Ди-
митрија Никола, Радовић Душана Вељко, Ристиво-
јевић Вучка Сејдо, Стипетић Станка Вид, Шкорја-
нец Станка Станислав, Топић Томислава Винко, 
Живковић Милије Слободан; 

интендантските капетани I класа: Рогошић Варе 
Стипе, Сеферовић Смаје Ибрахим, Жабчић Влади-
мир^ Никола; 

артилериските капетани I класа: Тербец Јована 
Василизе, Вукић Саве Бошко; 

морнаричкотехничките капетани I класа: Узелац 
Данил а Ђуро, Вулик Луке Ђорђе; 

санитетскиот капетан I класа: Видошевић Хин-
кова Соња; 

пешадискиот капетан: Бошковић Милоша Ми-
ливоје; 

морнаричкотехиичкиот капетан: Ђуран Радо-
с а в а Милан; 

поручниците на фрегата: Колак Руде Иван, Ма-
рић Николе Светолик, Милошевић Светомира Алек-
сандар; 

пешадискиот заставник: Симчић Јосипа Мирко; 
воениот службеник IV класа на музичка слул^ба: 

Бојанић Стјепана Шиме; 
техничкиот воен службеник IV класа: Цвитан 

Јуре Бруно; 
воениот службеник IV класа на фина нека 

служба: Ракић Томе Мирко; 
воениот службеник IV класа на административ-

на служба: Павичић Јакова Блаж; 
воениот службеник V класа на администра-

тивна служба: Јоцић Марјана Лазар; 

за примерна работа на развивањето полет за 
остварување на поставените задачи, како и за пока-
жување на старешински и ВОЈНИЧКИ особини што им 
служат за пример на другиите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

поручникот на финансиска служба: Ивановски 
Бориса Богатин; 

санитетскиот потпоручник: Андријевић Цветка 
Момчило; 

пешадискиот заставник: Беаровић Тахира Алит; 
постариот водник I класа на сообраќајна служ-

ба: Ахмети Сејдиза Рамадан; 
постариите водници I класа на административна 

служба: Бомештар Ђуре Милош, Чачиновић Ивана 
Станко, Дурановић Шерифа Ариф, Кошевић Николе 
Срећко, Петронијевић Николе Властимир; 

интендантските постари водници I класа: Брај-
ковић Ивана Анђелко, Гавриловић Павла Никола, 
Јовановић Љубисава Тихомир, - Рајић Мате Звони-
мир, Зграблић Антонија Иван; 

морнаричкотехничките постари водници I класа: 
Димитријевић Вељка Драган, Милић "Миливоја Ми-
лан, Николић Боривоја Милутин, Рацђеловић Мио-
д р а г Тихомир, Сикавица Миле Никола; 

техничките постари водници I класа: Марача 
Вице Паве. Тодоровић Александра Момир; 

поморскиот постар водник I класа: Миланов Ма-
наева Георги; 

постариот водник I класа на финансиска служ-
ба: Пејчић Влајка Профир; 

морнаричкотехничките постари водници: Анто-
вић Младена Миодраг, Богоје Вошка Илија, Јанко-
вић Чедомира Предраг, Кришковић Ивана Лео, 
Курдулија Петра Дојчин, Мијушковић Марка Бо-
жидар, Микулан Фрање Андрија, Новоселац Не-
делаа Вукашин, Томчић Теодора Јован, Вранеше« 
вић Раде Десимир, Вукојевић Боже Јован; 

постарите водници на административна служба: 
Божовић Радомира Милутин, Пеша Боже Иван, 
Станковић Љубомира Андреја, Валевски Богоја Војо; 

поморските постари водници: Чаловић Никола, 
Фарис Јанеза Јанез, Хаџић Атифа Шабан, Јовано-
вић Мирка Велимир, Корнић Раде Синиша, Пашки-
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нов Христо Васко, Росић Тодора Новак, Славиша« 
Јанка Тодор, Стојановић Јоке Ристо, Стојановић 
Драгића Светислав, Шкундрић Тодора Миодраг, Зо-
рић Петра Драган; 

инженерискиот постари водник: Ћирковић Не-
нада Томислав; 

Бр. 227 
22 декември 1969 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 

Страна 
- 609 

620 

620 

621 

- - 621 

^00. Закон за Сојузниот извршен совет - - biw 
401. Закон за организацијата и делокругот на 

сојузните органи на управата и на сојуз-
ните организации — — — — — - 612 

402. Закон за обезбедување средства за поч-
нување на работата на Претседателството 
на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија — — — — — — — 619 

403. Закон за компензации на производите-
лите на определени прехранбени произ-
води поради зголемувањето на цените на 
земјоделските производи — — — — 619 

404. Закон за измени и дополненија на За-
конот за Тарифата на сојузниот данок на 
промет — — — — — — — — — 

405. Одлука за намалување на износите на 
девизите утврдени за потребите на феде-
рацијата за 1971 година — — — — — 

406. Уредба за измени на Уредбата за општите 
услови за давање потрошувачки кредити 

407. Уредба за пристапот, минувањето и пре-
стојот на странски јахти и чамци наме-
нети за разонода или спорт во крајбреж-
ното море на Југославија — 

408. Одлука за начинот за извршување на од-
редбите на член 2 став 1 точка 5 и став 
2, член 3 точка 9 и чл. 6 и 7 од Законот 
за пренесување на средствата, правата и 
обврските на федерацијата за инвестиции 
во стопанството врз републиките и авто-
номните покраини — — 

409. Одлука за начинот на издвојувањето на 
средствата и за отплатувањето на креди-
тите што се даваат за обнова на Босан 
ска Краина — — — — 

410. Одлука за износот на компензациите на 
име разлика во цената за брашно, за 
масло за јадење и за шеќер — — — — 

411. Одлука за дополненија на Одлуката за 
продажните цени на житото и на про-
изводите од жито — — 

412. Одлука за формирање на продавните 
цени за цигари — — — 

413. Одлука за измена и дополнение на Од-
луката за утврдување и распределба на 
глобалната девизна квота за плаќање на 
увозот на суровини и други репродукци-
они материјали за 1971 година 

414. Одлука за утврдување и распределба на 
глобалната девизна квота за увоз на сто-
ки за лична потрошувачка во 1971 година 

415. Одлука за дополнение на Одлуката за из-
давање дозволи за извоз и увоз на стоки 

416. Одлука за измена на Одлуката за обврс-
ката за прибавување дозволи за увоз на 
определени производи за храна — — — 

417. Одлука за измена на Одлуката за опре-
делување на стоките на кои при увозот 
се плаќа посебна такса — — — — —. 629 

- 624 

- 626 

626 

- - - 627 

- - 627 

- - 627 

628 

629 

629 

Страна 
418. Одлука за дополнение на Одлуката за ко-

ристењето на средствата остварени со на-
плата на посебната давачка при увозот на 
земјоделски и прехранбени производи - 629 

419. Одлука за измени на Одлуката за мери-
лата за утврдување кои стопански орга-
низации се сметаат како претежни из-
возници — — — — — — — — — 630 

420. Одлука за дополнение на Одлуката за ра-
ботните организации што суровините и 
другите репродукциони материјали, чиј 
извоз е регулиран, ги увезуваат во опре-
делен однос спрема остварениот девизен 
прилив по извозот во 1971 година — — 630 

421. Одлука за дополнение на Одлуката за у-
тврдување на делот на девизите што ра-
ботните организации можат да ги корис-
тат во смисла на чл. 16 и 17 од Законот 
за девизното работење — — — — — 630 

422. Наредба за Дополнение на Наредбата за 
индустриските производи што не можат 
да се продаваат на кредит — — — — 630 

423. Наредба за измени и дополнение на На-
редбата за утврдување на стоковните кон-
тингенти и девизните контингенти за у-
воз на стоки во 1971 година — — — — 631 

424. Наредба за измена на Наредбата за усло-
вите за враќање на царината платена на 
увезените репродукциони материјали и 
делови за вградување, употребени во про-
изводството на стоки што се извезуваат 631 

425. Наредба за начинот на пописот на одре-
дени производи — — — — — — — 631 

426. Решение за дополнение на Решението за 
определување пониски царински стопи за 
увоз на определени производи кој се вр-
ши по основ на договор за долгорочна 
производствена кооперација — — — — 633 

427. Решение за намалување на царинските 
стапки на увозот на делови за машини и 
за апарати за перење алишта, за дома-
ќинство, кој се врши по основ на договор 
за долгорочна прозводствена кооперација 633 

428. Упатство за дополнение на Упатството за 
начинот на пресметувањето и издвојува-
њето на посебни сметки дел на приходот 
од придонесот од личниот доход од ра-
ботен однос, од данокот на промет, од ца-
рината и од судските такси — — — — 633 

429. Правилник за утврдување на личниот 
доход што служи за утврдување на пен-
зискиот основ и на стажот на осигурува-
њето остварени во изминатата календар-
ска година — — — — — — — — 634 

430. Одлука за измена на Одлуката за висо-
чината на задолжителната резерва на де-
ловните банки кај Народната банка на 
Југославија — — — — — — — - 636 

431. Одлука за измена на Одлуката за начи-
нот на усогласување на пласманот на де-
ловните банки во потрошувачки кредити 
со соодветните извори на средства — — 636 

432. Одлука за привремено ограничување обе-
мот на вкупните кредити на деловните 
банки во зули, август и септември 1971 
година - - — — - - - - — 637 

Одлука за поништување на одредбите на член 
297 став 1 алинеи 6 и 7 од Статутот на Гра-
дежното претпријатие „Градња" од ПЈЖ-
едор за воведување работа подолга "од 
полното работно време — — — — — 637 

Укази - - - - - - - - - - - 638 
Одликувања — — — — — — — — — 638 

Меѓународни договори — — — — — — 513 
Издавач: Новинска установа „Службен лист на СФРЈ", Белград, Јогана Ристиќа I. Пошт. фах 226. 
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