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467. 
Врз основа на член 405, во врска со чл. 285, 

402 и 403 од Уставот на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија, Сојузниот со5ор на Со-
бранието на СФРЈ, на седницата од 24 јуни 1975 го-
дина, донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА УСТАВНИОТ ЗАКОН ЗА 
ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УСТАВНИОТ ЗА-
КОН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА УСТАВОТ НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 

ЈУГОСЛАВИЈА 

Се прогласува Уставниот закон за измени и до-
полненија на Уставниот закон за спроведување на 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија што го усвои Сојузниот собор на Собра-
нието на СФРЈ на седницата од 22 мај 1975 година, 
а со кој се согласија собранијата на социјалистич-
ките републики и на социјалистичките автономни 
покраини, и тоа: 

— Собранието на СР Србија, на седниците на 
Соборот на здружениот труд, Соборот на општините 
и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 
мај 1975 година; 

Собранието на СР Црна Гора, на заедничката 
седница на сите собори, одржана на 27 мај 1975 го-
дина; 

— Собранието на СР Македонија, на заедничка-
та седница на сите собори, одржана на 10 јуни 1975 
година; 

— Собранието ца СР Босна и Херцеговина, на 
заедничката седница на сите собори, одржана на 
10 јуни 1975 година; 

— Собранието на СР Словенија, на седниците 
на Соборот на здружениот труд, Соборот на општи-
ните и Општествено-политичкиот собор, одржани 
на 11 јуни 1975 година; 

— Собранието на САП Војводина, на заеднич-
ката седница на сите собори, одржана на 12 јуни 
1975 година; 

— Собранието на САП Косово, на заедничката 
седница на сите собори, одржана на 17 јуни 1975 го-
дина, и 

— Саборот на СР Хрватска, на седниците на 
Општествено-политичкиот собор. и на Соборот на 
здружениот труд, одржани на 19 јуни 1975 година. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 173 
24 јуни 1975 година 

Белград 

Претседател на 
Собранието на СФРЈ, 
Киро Глигоров, с. р. 

УСТАВЕН ЗАКОН 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УСТАВНИОТ 
ЗАКОН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА УСТАВОТ НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-

КА ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 1 
Во Уставниот закон за спроведување на Уставот 

на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/74), чл. 16 
и 17 се бришат. 

Член 2 
Член 18 се менува и гласи: 
,,Сојузните закони ќе се усогласат со Уставот на 

СФРЈ до 31 декември 1976 година. 
Соборите на Собранието на СФРЈ ќе ги опреде-

лат роковите за усогласување на законите од својот 
делокруг." 

Член 3 
Овој закон влегува во сила кога ќе го прогласи 

Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 
Данило Кекиќ, с. р. 

468. 

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ВНА-
ТРЕШНИТЕ РАБОТИ ОД НАДЛЕЖНОСТА НА 

СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА 

Се прогласува Законот за дополнение на Зако-
нот за вршење на внатрешните работи од надлеж-
носта на сојузните органи на управата, што го 
усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојуз-
ниот собор од 24 јуни 1975 година. 

ПР бр. 396 
24 јуни 1975 година 

Белград 
Претседател на 

Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, С. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ 
НА ВНАТРЕШНИТЕ РАБОТИ ОД НАДЛЕЖНО-
СТА НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА 

Член 1 
Во Законот за вршење на внатрешните работа 

од надлежноста на сојузните органи на управата 
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(„Службен лист на СФРЈ", бр 60/71) по член 34 се 
додаваат два нови члена, кои гласат: 

„Член 34а 
Работник на Сојузниот секретаријат може да 

биде ставен на располагање ако тоа го бараат осо-
бени потреби на службата. 

Решение за ставање на располагање донесува 
сојузниот секретар, по прибавено мислење од ра-
ботното тело на Сојузниот извршен совет, што ќе 
го определи Советот, 

Против решението од став 2 на овој член ра-
ботникот може да изјави жалба до Сојузниот из-
вршен совет. 

Жалбата не го одлага извршувањето на реше-
нието. 

Член 346 
Работникот од член 34а став 1 на овој закон 

може да биде на располагање додека не ќе биде 
распореден на друго работно место или додека не 
ќе се вработи ка ј друг орган, односно организација 
или додека не ќе му престане работата во Сојуз-
ниот секретаријат по друг основ, но 'најмногу до 
две години. Ако за тоа време не се вработи ка ј 
друг орган или организација, на работникот на ра-
сполагање му престанува работата во Сојузниот 
секретаријат. 

За времето додека се наоѓа на располагање ра-
ботникот има право на надомест на личниот доход 
во височина на просечниот личен доход остварен 
ЕО последните шест месеци пред ставањето на рас-
полагање. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, на работникот на Сојузниот секретаријат кој 
има 30 (маж), односно 25 (жена) годиш! пензиски 
стаж, по истекот на рокот од став 1 на овој член 
му припаѓа паричен надомест во износ од 850/о од 
просечниот личен доход што го остварил работникот 
во последните шест месеци додека повторно не ќе се 
вработи или додека не ќе стекне услови за оствару-
вање на правото на пензија. 

Времето поминато на располагање се смета ка-
ко време поминато на работа." 

Член 2 
Овој закон влегува во еила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

469. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕВАЛО-
РИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА И НА 
СРЕДСТВАТА ЗА ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧКА 

НА КОРИСНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИ 
СРЕДСТВА 

Се прогласува Законот за Ревалоризација на 
основните средства и на средствата за заедничка 
потрошувачка на корисниците на општествени 
средства, што го усвои Собранието на СФРЈ, на сед-
ницата на Сојузниот собор од 24 јуни 1975 година, 

ПР бр. 398 
24 јуни 1975 година 

Белград 
Претседател -

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

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, с. р. 

З А К О Н 
ЗА РЕВАЛОРИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДС-
ТВА И НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАЕДНИЧКА ПОТ-
РОШУВАЧКА НА КОРИСНИЦИТЕ НА ОПШТЕС-

ТВЕНИ СРЕДСТВА 

I. Општи одредби 

Член 1 
Ревалоризацијата е усогласување на вредноста 

на предметите што претставуваат основни средства 
и па предметите што претставуваат средства за за-
едничка потрошувачка, искажани во деловните кни-
ги, со пазарните цени на тие предмети (во натамош-
ниот текст: Ревалоризација на средствата). 

Со предметите што претставуваат основни сред-
ства од став 1 на овој член се изедначуваат, во 
смисла на овој закон, недвижните и подвижните 
предмети што претставуваат средства на опрема ка ј 
органите и организациите на општествено-политич-
ките заедници и други државни органи, општестве-
но-политичките организации и други општествени 
и самоуправни организации и заедници, а со пред-
метите што претставуваат средства за заедничка 
потрошувачка се изедначуваат недвижните и под-
вижните предмети на општествениот стандард за 
потребите на работните заедници во тие органи, ор-
ганизации и заедници. 

Член 2 
Ревалоризацијата на средствата ја спроведуваат 

корисниците на општествени средства, и тоа: 
1) основните и други организации на здружени-

от, труд, нивните заедници и други форми здружу-
вање на организациите на здружениот труд, земјо-
делските и други задруги, заедниците за осигуру-
вање на имот и лица, банките и други финансиски 
организации; 

2) самоуправните интересни заедници и други 
самоуправни, организации и заедници и нивните 
здруженија, стопанските комори и службите на опш-
тественото книговодство; 

3) работните заедници во организациите на 
здружениот труд што вршат работи за повеќе ос-
новни или други организации на здружениот труд 
во нивниот состав и во земјоделските и други зад-
руги, работните заедници во организации на деловно 
здружување, работните заедници во банки и други 
финансиски организации, работните заедници во 
заедници за осигурување на имот и лица и работни-
те заедници што вршат работи за самоуправните 
интересни заедници и други самоуправни органи-
зации и заедници и нивни здруженија; 

4) органите и организациите на општествено-по-
литичките заедници и други државни органи, како 
и општествено-политичките организации и други 
општествени организации. 

Член 3 
Договорните организации на здружениот труд 

вршат Ревалоризација на основните средства и на 
средствата за заедничка потрошувачка што се во 
општествена сопственост. 

Член 4 
Корисникот на општес,твени средства во основа-

ње врши Ревалоризација на средствата само на 
предметите што се оспособени за вршење на функ-
цијата за која се наменети, 

Член 5 
Корисникот на општествени средства спрема ко-

го се спроведува постапка за ликвидација или сте-
ча ј не врши Ревалоризација на средствата според 
овој закон. 

Член 6 
За предметите што се. водат како заеднички ос-

новни средства или како-средства за заедничка пот-

\ 
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рошувачка, Ревалоризација на средствата врши ко-
рисникот на општествени средства кај кого се нао-
ѓаат такви предмети. " " 

Одредбата на став 1 од овој член се однесува и 
на предметите на заеднички вложувања на органи-
зациите на здружениот труд во други'организации 
на здружениот труд и на вложувањата од странски 
физички и правни лица во домашни организации на 
здружениот труд. 

II. Предмет на Ревалоризацијата на средствата 

Член 7 
На обврската ,за Ревалоризација на средствата, 

според овој закон,' подлежат предметите што во де-
ловните книги, односно во други соодветни книги 
на корисникот на општествени средства се водат 
како основни средства или како средства за заед-
ничка потрошувачка. 

Предметите од став 1 на овој член во изградба, 
односно во изработка не подлежат на обврската за 
Ревалоризација на средствата додека не се оспосо-
бени за вршење на функцијата за која се наменети. 

Член 8 
Од обврската за Ревалоризација на средствата 

се изземаат: 
1) рудни наоѓалишта и експлоатациони подрачја 

на руди и на други материјали; 
' 2) споменици на културата; 
3) книги и предмети на архивска граѓа; 
4) предмети од музејска вредност, слики, скулп-

тури и други дела од ликовната уметност, како и 
предметите што како природни реткости или други 
вредности се ставени под посебна општествена заш-
тита; 

5) предмети наменети за потребите на народната 
одбрана, цивилната заштита и јавната и државната 
безбедност; 

6) патенти, лиценци, технички унапредувања, 
права на модел и жиг и права на службеност; 

7) основачки вложувања. 

Член 9 
Со општ акт на 'корисникот на општествени 

средства, од обврската за Ревалоризација на средс-
твата можат да се изземат: 

1) предмети чијшто век на траење, определен во 
член 28 на Законот за амортизација на основните 
средства на основните организации на здружениот 
труд („Службен лист на СФРЈ", бр. 16/74), истекол 
во целост; 

2) предмети што се наоѓаат трајно вон од упот-
реба. 

Член 10 
На обврската за Ревалоризација на средствата 

според овој закон подлежат и шуми, станбени згра-
ди и станови во општествена сопственост, ако со 
републички, односно со покраински закон не е опре-
делено поинаку. 

III. Постапка за Ревалоризација на средствата 

Член 11 
Ревалоризација на средствата се спроведува 

со состојбата на 31 декември во годината во која се 
исполнети условите предвидени со овој закон. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, 
за новоподигнати и нововработени предмети што 
претставуваат основни средства или средства за 
заедничка потрошувачка чија изградба, односно из-
работка траела подолго од две години, Ревалори-
зација на средствата сѕ врши кога предметите се 

ставаат во редовна употреба за вршење на функци-
јата за која се наменети. 

Член 12 
Основица за Ревалоризација на. средствата 

претставува набавната и отпишаната вредност на 
предметите што претставуваат основни средства или 
средства за заедничката потрошувачка, искажана во 
деловните, односно во други соодветни книги на ко-
рисникот на општествени средства, со состојбата на 
31 декември во годината за која се врши Ревалори-
зацијата на средствата. 

Ако предметите што претставуваат основни 
средства, односно средства за заедничка потрошу-
вачка се ревалоризирани во ,поранешните годиш!, 
основица за Ревалоризација на набавната вредност 
претставува нивната вредност утврдена со претход-
ната Ревалоризација на средствата. 

За предметите што претставуваат основни средс-
тва и средства за заедничка потрошувачка што се 
произведени во сопствена режија, како и за пред-
метите што како основни средства или како сред-
ства за заедничка потрошувачка се преземени без 
надомест или со делумен надомест, основица за Ре-
валоризација на набавната вредност претставува 
вредноста утврдена со процена според пазарните це- , 
ни за исти или слични предмети во годината во 
која предметите се стечени, односно прибавени. 

Член 13 
За предметите на опрема и градежни објекти, 

како и за станбени згради и станови во општествена 
сопственост за кои со републички, односно со пок-
раински закон не е определено поинаку, Ревалори-
зација на средствата се спроведува со примена на 
коефициентите определени според индексите на це-
ните на Сојузниот завод за статистика или врз ос-
нова на податоците за цените од документацијата со 
која располага корисникот на општествени средства 
и од документацијата што му е достапна на корис-
никот на општествени средства. 

Како документација што, во смисла на став 1 од 
овој член, се користи за утврдување на податоците 
за цените се подразбираат: фактури за набавка на 
предметите од тој став, купопродажни и други дого-
вори склучени по повод тие предмети, ценовници на 
производителите и на испорачувачите на тие пред-
мети, како и пресметковните ситуации на изведу-
вачите на работите. 

Член 14 
Сојузниот завод за статистика ги утврдува ку-

мулативните индекси на цените за предметите на 
опрема и за градежните објекти според групи во 
кои се распоредени предметите на опрема и гра-
дежните објекти, како и општиот индекс на цените 
на средствата за работа. 

Индексите на цените од став 1 на овој член се 
утврдуваат за периодот од 1 јули претходната годи-
на до 30 јуни тековната година, а се објавуваат во 
„Службен лист на СФРЈ", најдоцна до 15 октомври 
тековната година. 

Сојузниот извршен совет ќе ги определи групи-
те на опреми и на градежни објекти за утврдување 
на индексите на цените од став 1 на овој член. 

Член 15 
Предметите на опрема и градежните објекти 

што не се распоредени во ниедна од посебните гру-
пи за Ревалоризација, а чија Ревалоризација не мо-
же да се изврши врз основа на податоците за цени-
те од документацијата на корисникот на општестве-
ни средства се ревалоризираат со примена на ин-
дексот на цените утврден за групата во која се рас-
поредени слични предмети. 

Сличноста на предметите се определува според 
видот на материјалот од кој се произведени предме-
тите и намената за која служат. 
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Член'16 
Ревалоризација на основно стадо и на долгого-

дишен засад, како и на шуми во општествена сопс-
твеност за кои со републички, односно со покраинс-
ки закон не е определено поинаку, се врши според 
пазарните цени на тие средства на подрачјето на 
кое се наоѓаат. 

Како пазарна цена се подразбира цената на ' 
средствата ,од став 1 на овој член остварена во го-
дината за која се врши Ревалоризација на средс-
твата. 

Член 17 
Земјиште во општествена сопственост се рева-

лоризира според прометната цена на тоа или на 
слично земјиште на територијата на општината на 
која се наоѓа. 

Прометната цена на земјиштето се определува 
со примена на критериумите пропишани за утврду-
вање на основицата за плаќање на данокот на про-
мет на недвижности и права во годината за која се 
врши Ревалоризација на средствата. 

Член 18 
Рударските работи и други специфични објекти 

во рударството се ревалоризираат на начинот утвр-
ден со општ акт на корисникот на општествени 
средства. 

Член 19 1 1 

Ревалоризација на средствата според овој закон 
задолжително се спроведува кога ќе се утврди дека 
помеѓу вредноста на предметите што претставуваат 
основни средства или средства за заедничка потро-
шувачка, искажана во деловните, односно во други 
соодветни, книги, и цените за исти, односно слични 
предмети на пазарот постои разлика поголема од 
10%. 

Вредноста на средствата од став 1 на овој член 
се зема според состојбата на 31 декември во годи-
ната за која се врши Ревалоризација на средствата. 

За опрема увезена ,од странство се зема цената 
на пазарот на кој се набавува таква опрема. 

Член 20 . 
Ако вредноста на предметите што претставуваат 

основни средства или средства за заедничка потро-
шувачка не е искажана во деловните односно во 
други соодветни книги, корисникот на општествени 
средства ја утврдува вредноста на таквите предмети 
според цените за исти или слични предмети на 31 
декември во годината за која се врши Ревалориза-
ција на средствата и таа вредност ја искажува во 
тие книги. 

Член 21 
Корисникот на општествени средства може да 

врши Ревалоризација на средствата и кога разли-
ката помеѓу вредноста по која предметите што 
претставуваат, основни средства и средства за заед-
ничка потрошувачка се водат во деловните, односно 
во други соодветни книги и цените за такви предме-
ти на пазарот е помала од 10%. 

IV. Резултати од Ревалоризацијата на средствата 

Член 22 
Вредноста на предметите што претставуваат ос-

новни средства и средства за заедничка потрошу-
вачка, утврдена со Ревалоризација на средствата се 
искажува во деловните, односно во други соодветни 
книги на корисникот на општествени средства под 
31 декември во годината за која се врши Ревалори-
зација на средствата (во ,натамошниот текст: резул-
тат од Ревалоризацијата). 

Правата и обврските што произлегуваат од ре-
зултатот од Ревалоризацијата течат од 1 јануари 
наредната година. 

' Член 23 
Во деловните односно во други соодветни книги 

на корисникот на општествени средства, во рокот 
предвиден за донесување на завршната сметка, ре-
зултатот од Ревалоризацијата се искажува според 
видовите, категориите и групите предмети врз кои 
е остварен, со тоа што посебно се искажува резул-
татот од Ревалоризацијата за предметите што прет-
ставуваат основни средства, а посебно за предметите 
што претставуваат средства за заедничка потрошу-
вачка. 

Износот на резултатот од Ревалоризацијата ос-
тварен за група предмети како целииа-корисникот 
на општествени средства го распоредува на одделни 
предмети од истата група, на начинот утврден со 
неговиот општ акт. 

Член 24 
Износот на резултатот од Ревалоризацијата ос-

тварен за предметите што претставуваат основни 
средства се внесува во сопствени извори на деловни 
средства, односно на соодветни извори на средства 
ка ј органите, организациите и заедниците од член 
1 став 2 на овој закон, а износот на резултатот од 
Ревалоризацијата остварен за предметите што прет-
ставуваат средства за заедничка потрошувачка се 
внесува во сопствените извори на средствата за за-
едничка потрошувачка. 

Износот на резултатот од Ревалоризацијата за 
опрема увезена од странство на кредит, пред внесу-
вањето во сопствените извори на деловни средства, 
односно на соодветни извори на средства ка ј орга-
ните, организациите и заедниците од член 1 став 2 
на овој закон, или на средства за заедничка потро-
шувачка, се намалува за курсните разлики настана-
ти со пресметување на ,обврските по дадените инвес-
тициони кредити за годината на која се однесува 
Ревалоризацијата на средствата, согласно со пропи-
сите за паритетот на динарот. 

Член 25 
Корисникот на општествени средства, заедно со 

завршната сметка, и доставува на Службата на 
општественото книговодство податоци за резултатот 
од Ревалоризацијата на средствата остварен за 
одделни видови, категории и групи предмети што 
претставуваат основни средства, односно средства за 
заедничка потрошувачка, како и податоци за внесу-
вање на износот на резултатот од Ревалоризацијата 
во сопствените извори на деловни средства односно 
на соодветни извори на средства кај органите, ор-
ганизациите и заедниците од член 1 став 2 на овој 
закон, и сопствените извори на средства за заед-
ничка потрошувачка. 

Член 26 
Ако Службата на општественото книговодство 

утврди дека Ревалоризацијата на средствата не е 
извршена според одредбите на овој закон, со реше-
ние ќе воспостави законита, односно исправна сос-
тојба на Ревалоризацијата на средствата во смисла 
на одредбите од Законот за Службата на општес-
твеното книговодство. 

V. Казнени одредби 1 

Член 27 
Со парична казна од 50.000 до 100.000 динари ќе 

се казни за стопански престап корисникот на опш-
тествени средства, освен општествено-политичка 
заедница и државен орган, ако не ја спроведе Рева-
лоризацијата на средствата во случаите од чл. 19 и 
20 на овој закон. 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни 
за стопански престап и одговорното лице на корист 
никот на општествени средства со парична казна од 
2.000 до 20.000 динари. 
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За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни. 
за стопански престап и одговорното лице во органот 
на општествено-политичка заедница или во друг 
државен орган со парична казна од 2.000 до 20.000 
динари. 

Член 28 
Со парична казна од 10.000 до 50.000 динари ќе 

се казни за стопански престап корисникот на опш-
тествени средства, освен на општествено-политичка 
заедница и државен орган: 

1) ако не спроведе Ревалоризација на средства-
та врз предметите што подлежат на обврската за 
Ревалоризација (чл. 7 и 10); 

2) ако постапката за Ревалоризација на средс-
твата не ја спроведе на начинот пропишан со овој 
закон (чл. 11 до 13 и чл. 15 до 18); 

3) ако резултатите од Ревалоризацијата на 
средствата не ги утврди или не ги искаже на начи-
нот пропишан со овој закон или ако податоците за 
Ревалоризација на средствата не и ги достави на 
Службата на општественото книговодство (чл. 22 
до 25). 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни 
за стопански престап и одговорното лице на корис-
никот на општествени средства со парична казна од 
1.000 до 10.000 динари. 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни 
за стопански престап и одговорното лице во органот 
на општествоно-политичка заедница или во друг др-
жавен орган со парична казна од 1.000 до 10.000 ди-
нари. 

VI. Преодни и завршни одредби 

Член 29 
Предметите на опрема и градежните објекти 

отечени до 31 декември 1975 година се ревалоризи-
раат со состојбата на 31 декември 1975 година. 

Ревалоризација на предметите на опрема и на 
градежните објекти од став 1 на овој член ќе се 
изврши со примена на коефициентите утврдени врз 
основа на податоците за движењето на цените спо-
ред годините на набавката. 

Сојузниот извршен совет ќе ги утврди, најдоцна 
до 31 октомври 1975 година, и ќе ги објави во 
„Службен лист на СФРЈ", коефициентите за Рева-
лоризација на предметите на опрема и на градеж-
ните објекти од став 1 на овој член. 

Член 30 
Основните стада, долгогодишните засади и зем-

јиштата во општествена сопственост како и шумите 
во општествена сопственост за кои со републички 
односно со покраински закон не е определено пои-
наку, се ревалоризираат со состојбата на 31 декем-
ври 1975 година, на начинот пропишан во чл. 16 и 
17 од овој закон. 

Член 31 
Утврдување и искажување на резултатите од 

Ревалоризацијата за средствата од чл. 29 и 30 на 
овој закон се врши на начинот определен во чл. 22 
до 25 на овој закон, со тоа што резултатите од Ре-
валоризацијата се искажуваат во деловните, односно 
во други соодветни книги на корисникот на општес-
твени средства под 31 декември 1975 година, а пра-
вата и обврските по OCHОB на тие резултати течат 
од 1 јануари 1976 година. 

Член 32 
Се овластува сојузниот секретар за финансии да 

го пропише начинот на утврдување, искажување и 
распоредување на резултатите од Ревалоризацијата, 
како и начинот на доставување до Службата на 
општественото книговодство на податоците за спро-
ведување на Ревалоризацијата на средствата за 
потребите на општествената евиденција. 

Член 33 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи член 4 на Законот за утврду-
вање и пресметување на вкупниот приход и доход 
во основните организации на здружениот труд 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 71/72 и 22/75). 

Член 34 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во ,.Службен лист на СФРЈ". 

470. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА КНИГОВОД-
СТВОТО НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИ-

ОТ ТРУД 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за книговодството на организациите на 
здружениот труд, што го усвои Собранието на СФРЈ, 
на седницата на Сојузниот собор од 24 јуни 1975 
година. 

ПР бр. 399 
24 јуни 1975 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, с. р. 

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

ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Член 1 
Во Законот за книговодството на организациите 

на здружениот труд (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 
48/68, 56/69 и 71/72) член 1 се менува и гласи: 

„Според одредбите на овој закон должни се да 
водат книговодство; 

1) основна организација на здружениот труд; 
2) организација на здружениот труд што во 

својот состав нема основни организации на здру-
жениот труд, работна организација, сложена орга-
низација на здружениот труд и други форми на 
здружување на организации на здружениот труд (во 
натамошниот текст: друга организација на здруже-
ниот труд); 

3) работна заедница во организација на здруже-
ниот труд, во земјоделска или во друга задруга, во 
организација на деловно здружување, во банка, 
во заедница на осигурувањето, во самоуправните 
интересни заедници и во други самоуправни органи-
зации и заедници и во нивните здруженија, во оп-
штествено-политичките организации и во други оп-
штествени организации и во здруженијата на 
граѓани (во натамошниот текст; работна заедница). 

Организација на здружениот труд во која о о 
новпите организации на здружениот труд здружиле 
дел од средствата заради вршење на работи од заед-
нички интерес е должна за тие средства и за ре-
зултатите на работењето по основ на тие средства 
да води посебно книговодство според одредбите на 
овој закон." 
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Член 2 
Во член 2 по зборот: „довери" се додаваат збо-

ровите: „на своите работни заедници,". 
Се додава нов став 2, кој гласи: 
„Основната организација на здружениот труд 

што ќе ја определи Сојузниот извршен совет врз 
основа на член 84 од Законот за народната одбрана, 
водењето на книговодството може да и го довери 
само на работната заедница на работната организа-
ција во чиј состав е." 

Член 3 
Во член 3 став 3 зборовите: „Основната органи-

зација на здружениот труд ги води" се заменуваат 
со зборовите: „Основната организација на здруже-
ниот труд, друга организација на здружениот труд 
и работната заедница ги водат", а зборот: „врши" 
се заменува со зборот: „вршат". 

Во став 4 зборовите: „организацијата на здру-
жениот труд ги расчленува" се заменуваат со збо-
ровите: „основната организација на здружениот 
труд, друга организација на здружениот труд и ра-
ботната заедница ги расчленуваат". 

Член 4 
Член 5 се менува и гласи: 
„Книговодството мора да биде организирано и 

водено така што работниците во основните органи-
зации на здружениот труд, во други организации 
на здружениот труд и во работните заедници да 
бидат редовно известувани за работењето на орга-
низацијата, односно на заедницата и за нејзината 
материјално-финансиска состојба, за остварувањето 
и распределбата на доходот и за користењето на 
средствата во неа, како и за други прашања од ин-
терес за одлучувањето и контролата во организаци-
јата, односно во заедницата за да можат да ги оства-
руваат своите самоуправни права во управувањето 
со трудот и со работењето на организацијата, однос-
но на заедницата и со работите и средствата во 
целокупноста на односите на општествената репро-
дукција, во уредувањето на меѓусебните односи во 
трудот, во одлучувањето за доходот што ќе го ос-
тварат во различни форми на здружување на труд 
и средства и во стекнувањето на личните доходи. 

Со општ акт на основната организација на здру-
жениот труд, на друга организација на здружениот 
труд н е а работната заедница се утврдува начинот на 
известувањето на работниците за фактите од став 
1 на овој член и се определуваат лицата одговорни 
за тоа известување " 

Член 5 
Во член 7 став 3 зборовите: ,,организацијата на 

здружениот труд" се заменуваат со зборовите: ,.ос-
новната организација на здружениот труд, друга 
организации на здружениот труд и работната заед-
ница". 

Во став 4 по зборовите: „се врши" се додаваат 
зборовите" ,,по писмен пат". 

Член 6 
Во член 8 се додава нов став 2, кој гласи: ' 
. Работниците одговорни за водење на книговод-

ството не можат да ракуваат со материјални вред-
ности и со парични средства." 

Член 7 
Во член 9 став 3 зборовите: ,,организацијата на 

ист труд" се заменуваат со зборовите' ..ос-
новната организација на здружениот труд,, друга 
организација на здружениот труд и работната заед-
ница 

Член 3 
Во член 10 по став 3 се додава нов став 4, кој 

гласи 
„Завршна сметка се составува и при спојување-

то, припојувањето, поделбата, издвојувањето и уки-

нувањето на основна организација на здружениот 
труд, друга организација на здружениот труд и на 
работната заедница". 

Член 9 
Член 11 се менува и гласи: 
„Основната организација на здружениот труд, 

друга организација на здружениот труд и работна-
та заедница се должни завршната сметка да ја сос-
тавуваат на начинот определен со овој закон'7. 

Член 10 
Во член 12 став 1 се менува и гласи: 
„Работната организација што во својот состав 

има две или повеќе основни организации на здру-
жениот труд и сложената организација на здруже-
ниот труд што во својот состав има две или повеќе 
работни организации се должни да составуваат збир-
на завршна сметка." 

Во став 2 зборовите: „биланс на успехот, биланс 
на состојбата и заклучен лист" се заменуваат со 
зборовите: „биланс на успехот и биланс на состој-
бата". 

Член 11 
Во член 13 став 1 се менува и гласи: 
„Основната организација на здружениот труд, 

дрфга организација на здружениот труд и работната 
заедница и ја доставуваат завршната сметка на 
надлежната служба на 'општественото книговодство 
кај која се води нивната жиро-сметка најдоцна до 
крајот ,на февруари на тековната година за прет-
ходната година." 

По став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Основната организација на здружениот труд 

што ќе ја определи Сојузниот извршен совет врз 
основа на член 84 од Законот за народната одбрана, 
завршната сметка ја доставува и до Сојузниот сек-
ретаријат за народна одбрана, во рокот од став 1 на 
овој член." 

Досегашниот став 2 станува став 3. 

Член 12 
Во член 14 на крајот се додаваат зброровите: ,,и 

за тоа основната организација на здружениот труд, 
друга организација на здружениот труд и работната 
заедница ја известуваат службата на општествено-
то книговодство во своето седиште". 

Член 13 
Во член 15 ст. 3 и 4 се менуваат и гласат: 
„Основната организација на здружениот 'труд, 

друга организација на здружениот труд и работната 
заедница се должни да составуваат периодична пре-« 
сметка, а работната организација што во својот'сос-
тав има две или повеќе основни организации на 
здружениот труд и сложената организација на здру-
жениот труд што во својот состав има две или пове-
ќе работни организации се должни да составуваат 
збирна периодична пресметка. 

Основната организација па здружениот труд, 
друга организација на здружениот труд и работната 
заедница периодичната пресметка и ја доставуваат 
на надлежната служба на општественото книговод-
ство кај која се води нивната жиро-сметка во рок 
од 20 дена од денот на истекот на периодот за кој се 
утврдува резултатот на работењето, а по исклучок 
за периодот јануари-март — до 30 април." 

Во став 5 на крајот се додаваат, и зборовите: ,,а 
по исклучок, за периодот јануари-март — до 13 
мај" . ' 

По став 5 се додава нов став 6; кој гласи: 
„Основната организација на здру,жениот труд од 

член 13 став 2 на овој закон периодичната пресмет-
ка ја доставува и до Сојузниот секретаријат за на-
родна одбрана, во роковите утврдени со овој член." 



Петок, 27 јуни 1975 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 32 - Страна 979 

Член 14 
Во член 16 став 1, во уводната одредба, зборо-

вите: „здружениот труд односно организацијата на 
здружениот труд" се заменуваат со зборовите: „зд-
ружениот труд, друга организација на здружениот 
труд и работната заедница". 

Во став 2 зборовите: „и во организацијата на 
здружениот труд" се заменуваат со зборовите: „и 
во друга организација на здружениот труд и во ра-
ботната заедница определена со самоуправната спо-
годба, односно со друг општ акт". 

Член 18 
Во Основниот контен план за организациите на 

здружениот труд. што сочинува составен дел од 
Законов за книговодството на организациите на 
здружениот труд. се вршат следните измени и до-
полненија: 

1) по групата конта „05 — Средства на резер-
вите", се додава нова група конта и конто, кои гла-
сат: 

„06 - Средства на солидарноста 
060 — Средства на солидарноста"; 
2) Називот на групата конта „14 — Пресметани 

законски обврски од доходот" се менува и гласи: 
„14 — Пресметани даноци и придонеси од доходот" 
и во оваа група по контото „143 - Пресметани за-
конски обврски според прописи на федерацијата", 
се додаваат четири нови конта, кои гласат: 

„144 — Пресметани придонеси за интересните за-
едници од областа на стопанството 

145 — Пресметани придонеси за интересните за-
едници од областа на вонстопанството 

146 — Пресметани придонеси за интересните за-
едници од областа на домувањето 

147 — Пресметан придонес за станбена изградба 
што и припаѓа на заедничката потрошу-
вачка на организацијата на здруженит 
труд"; 

Член 15 
По член 17 се додаваат три нови члена, кои 

гласат: 

„Член 17а 
Одредбите на овој закон се применуваат врз 

претпријатијата, погоните и деловните единици во 
странство, што ги основала организацијата на здру-
жениот труд или во кои организацијата на здруже-
ниот труд учествува со свои средства. 

Основачот или учесникот од став 1 на овој член 
е должен да води книговодство за тие организации 
и да доставува завршна сметка и периодични пре-
сметки до надлежната служба на општественото 
книговодство ка ј која се води неговата жиро-смет-
ка, во рок од 30 дена од денот на истекот на роко-
вите утврдени во чл. 13 и 15 на овој закон. 

Се овластува сојузниот секретар за финансии 
да пропише што се смета како веродостојни исправи 
врз основа на кои се засновува книжењето за прет-
пријатијата, погоните и деловните единици во стран-
ство. 

Член 176 
Одредбите на овој закон се применуваат и врз: 

банки, заедници на осигурувањето на имот и лица 
и други финансиски организации, земјоделски и 
други задруги, самоуправни интересни заедници и 
други самоуправни организации и заедници и нивни 
здруженија, како и врз работни организации во ос-
новање и врз посебни единици или погони на ра-
ботните организации во основање. 

Член 17в 
Основната организација на здружениот труд, 

односно друга организација на здружениот труд 
што има деловна единица на територијата на опш-
тествено-политичка заедница на која не се наоѓа 
нејзиното седиште, должна е за деловната единица 
да доставува, определени книговодствени податоци 
од завршната сметка и од периодичната пресметка 
до општествено-политичката заедница на чија тери-
торија се наоѓа таа деловна единица, како и до слу-
жбата на општественото книговодство кон завршна-
та сметка и периодичната пресметка. 

Сојузниот секретар за финансии ги пропишува 
книговодствените податоци што основните органи-
зации на здружениот труд и ,други организации на 
здружениот труд се должни да ги доставуваат во 
смисла на став 1 од овој член, како и роковите и 
начинот на доставување на тие податоци." 

Член 16 
Во член 18 зборовите: ,,заедниците на пензи-

ското и инвалидското осигурување и за заедниците 
на здравственото осигурување" се заменуваат со 
зборовите: „самоуправните интересни заедници и за 
други самоуправни организации и заедници и нив-
ните здруженија". 

Член 17 
Во член 19 на крајот се додаваат запирка и 

зборовите: „како и за начинот и роковите за усогла-
сување на побарувањата и обврските". 

3) во групата конта „23 — Договорни обврски од 
остварениот доход", по контото „235 — Обврски од 
Заедничкото работење — добивка на странски лица" 
се додава ново конто, кое гласи: 

„236 — Обврски по основ на исклучителни погод-
ности во стекнувањето на доходот"; 

4) називот на групата конта „24 — Законски об-
врски од остварениот доход" се менува и гласи: „24 
— Даноци и придонеси од остварениот доход" и во 
оваа група по контото 243 — Законски обврски спо-
ред прописи на федерацијата", се додаваат четири 
нови конта, кои гласат: 

„244 — Придонеси за интересните за,едници од 
областа на стопанството 

245 — Придонеси за интересните заедници од 
областа на вонстопанството 

246 — Придонеси за интересните заедници од 
областа на домувањето 

247 — Придонес за станбена изгра,дба што и 
припаѓа на заедничката потрошувачка на 
организацијата на здружениот труд"; 

5) во групата конта „27 — Обврски по запрени 
придонеси и даноци и по други запирања", контото 
„272 — Обврски по запрени'други придонеси и да-
ноци" се заменува со четири нови конта, кои гласат: 

„272 - Обврски по запрени даноци од личните 
доходи 

273 — Обврски по запрени други придонеси и 
даноци 

274 — Обврски по запрени поидонеси за инте-
ресните заедници од областа на домува-
њето 

275 — Обврски по запрен придонес за станбена 
» изградба што и припаѓа на заедничката 

потрошувачка на организацијата на здру-
жениот труд"; 

6) во групата конта „45 - Вкалкулиран дел на 
доходот" називот на контото „454 — Вкалкулирани 
законски обврски" се менува и гласи: „454 — Вкал-
кулирани даноци и придонеси"; 

7) во групата конта „90 - Трајни извори на 
деловни средства", по контото „900 — Извори на 
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сопствени деловни средства" се додава ново конто, 
кое гласи: 

„901 - Извори на средства отстапени на трајно 
користење за обртни средства"; 

8) по групата конта .,95 — Извори на средства 
ва резервите" се додаваат нова група конта и конто, 
кои гласат: 

„96 - Извори на средства на солидарноста 
960 - Извори на средства на солидарноста". 

Член 19 
Во образецот Биланс на состојбата, што е соста-

вен дел од Законот за Книговодството на организа-
циите на здружениот труд, се вршат следните из-
мени и дополненија: 

во одделот Актива: 
- по реден број 24: ,143 Пресметани законски 

обврски според прописи на федерацијата", се дода-
ваат четири нови редни броја, кои гласат: 
„24а 144 Пресметани придонеси за интересните 

заедници од областа на стопанството 
246 145 Пресметани придонеси за интересните 

заедници од областа на вонстопанството 
24в 146 Пресметани придонеси за интересните 

заедници од областа на домувањето 
24г 147 Пресметан придонес за станбена изградба 

што и припаѓа на заедничката потрошу-
вачка на организацијата на здружениот 
труд"; 

— по реден број 88: „056 Пласмани на сред-
ства на резервите", се додава нов реден број, кој 
гласи: 
,.88а 060 Средства на солидарноста", 

во одделот Пасива: 
— по реден број 114: „235 Обврска од заеднич-

ко работење - - добивка на странски лица", се до-
дава нов реден број кој гласи: 
„114а 236 Обврски по основ на исклучителни по-

годности во стекнувањето на доходот"; 
- по реден број 1 ' ,243 Законски обврски спо-

ред прописи на федерацијата" се додаваат четири 
нови редни opoia кои гласат: 
,119а 244 Придонеси за интересните заедници од 

областа на стопанството 
1196 245 Придонеси за интересните заедници од 

областа на вонстопанството 
119в 246 Придонеси за интересните заедници од 

областа на домувањето 
119г. 247 Придонес за станбена изградба што и 

припаѓа на заедничката потрошувачка 
на организацијата на здружениот.труд"; 

— во реден број' 137, називот на позицијата во 
колона 3: „Обврски по запрени други придонеси и 
даноци" се менува и гласи: 

„Обврски по запрени даноци од личните до-
ходи"; 

- по реден број 137: „272 Обврски по запрени да-
ноци од личните доходи", се додаваат три нови ре-
дни броја, кои гласат: 
„137а 273 — Обврски по запрени други придоне-

си и даноци 
1376 274 — Обврски по запрени придонеси за ин-

тересните заедници од областа на до-
мувањето 

137в 275 — Обврски по запрен придонес за стан-
бена изградба што и припаѓа на заед-
ничката потрошувачка на организа-
цијата на здружениот труд"; 

— по реден број 165: „900 — Извори на сопстве-
ни деловни средства", се додава нов реден број, кој 
гласи: 
„165а 901 Извори на средства отстапени на трајно 

користење за обртни средства"; 
— по реден број 178: „958 Други извори на сред-

ства на резервите" се додава нов реден број, кој 
гласи: 
„178а 960 Извори на средства на солидарноста". 

Член 20 
Во образецот Биланс на успехот, што е соста-

вен дел од Законот за книговодството на органи-
зациите на здружениот труд, во оддел ,,В. Распре-
делба на доходот", по реден број 39: „839, 850 -
Придонеси и членарини", се додава нов реден број,, 
ко ј гласи.-
, л а 839, 850 - Обврски по основ на исклучите-

лни погодности во стекнувањето 
на доходот"; 

— по реден број 44: „839, 850 — Законски обвр-
ски според прописи" на федерацијата", се додаваат 
четири нови редна броја, кои гласат: 
„44а 839, 850 Придонеси за интересните заедници 

од областа на стопанството 
446 839, 850 Придонеси за интересните заедници 

од областа на вонстопанството 
44в 839, 850 Придоноси за интересните заедници 

од областа на домувањето 
44г 839, 850 Придонес за станбена изградба што 

и припаѓа на заедничката потрошу-
вачка на организацијата на здруже-
ниот труд"; 

— во реден број 62, во колона 3, називот: „Вкал-
кулирани законски обврски" се менува и гласи: 
„Вкалкулирани даноци и придонеси". 

Член 21 
Во образецот Деловен резултат во текот на го-

дината, што е состваен дел од Законот за книго-
водството на организациите на здружениот труд, во 
оддел „Б. Привремена распределба на доходот", по 
реден број 39: „Придонеси и членарини", се додава 
нов реден број, кој гласи: 

„39а Обврски по основ на исклучителни погод-
ности во стекнувањето на доходот"; 

— по реден број 44: „Законски обврски според 
прописи на федерацијата" се додаваат четири нови 
редни броја кои гласат: 

„44а Придонеси за интересните заедници од об-
ласта на стопанството 

446 Придонеси за интересните заедници од об-
ласта на вонстопанството 

44в Придонеси за интересните заедници од об-
ласта на домувањето 

44г Придонес за станбена изградба што и при-
паѓа на заедничката потрошувачка на о р -
ганизацијата на здружениот труд"; 

— во реден број 52, во колона 3, називот: „Вкал-
кулирани законски обврски" се менува и гласи: 
„Вкалкулирани даноци и придонеси". 

Член 22 
Основната организација на здружениот труд, 

друга организација на здружениот труд и работната 
заедница се должни водењето на книговодството 
да го усогласат со одредбите на овој закон до 30 
септември 1975 година. 

Член 23 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
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471. 
Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА 
НА ЗАКОНОТ ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТ НА СОЦИ-
ЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕ-
ГОВИНА ОД СРЕДСТВАТА НА ПОСТОЈАНАТА 

БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 
Се прогласува Законот за измена на Законот за 

давање кредит на Социјалистичка Република Бос-
на и Херцеговина од средствата на постојаната бу-
џетска резерва на федерацијата, што го усвои Со-
бранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на 
републиките и покраините од 24 јуни 1975 година. 

ПР бр. 400 
24 јуни 1975 година 

Белград 
Претседател на 

Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. Р' 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ДАВАЊЕ КРЕ-
ДИТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА БОС-
НА И ХЕРЦЕГОВИНА ОД СРЕДСТВАТА НА ПО-
СТОЈАНАТА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА НА ФЕДЕРА-

ЦИЈАТА 

Член 1 
Во Законот за давање кредит на Социјалистич-

ка Република Босна и Херцеговина од средствата 
на постојаната буџетска резерва на федерацијата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 71/72) во член 2 по 
зборовите: „на овој закон" се додава запирка, а 
зборовите: „до 31 јануари 1975 година" се замену-
ваат со зборовите: „и тоа: 10,000.000 динари до 31 
јануари 1976 година, а 10,000.000 динари до 31 јануа-
ри 1977 година". 

Член 2 k 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

472. 
Врз основа на член 337 точка 1, од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕМИТИ-
РАЊЕ ОБВРЗНИЦИ НА НАРОДНАТА БАНКА 

НА ЈУГОСЛАВИЈА НА СТРАНСКИОТ ПАЗАР 

Се прогласува Законот за емитирање обврзни-
ци на Народната банка на Југославија на ,стран-
скиот пазар, што го усвои Собранието на СФРЈ. на 
седницата на Соборот на републиките и покраини-
те од 24 јуни 1975 година. 

ПР бр. 401 
24 јуни 1975 година 

Белград Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ЕМИТИРАЊЕ ОБВРЗНИЦИ НА. НАРОДНАТА 
БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА НА СТРАНСКИОТ 

ПАЗАР 

Ч л е а 1 
Народната банка на Југославија може да еми-

тира обврзници на странскиот пазар од свое име и 
за своја сметка и од свое име и за светка на фе-
дерацијата, заради прибавување средства за потре-
бите на девизните резерви. 

Член 2 
Обврзниците од член 1 на овој закон можат да 

се емитираат до износот од 50,000.000 САД долари. 

Член 3 
Износот на одделни емисии на обврзниците од 

чл. 1 и 2 на овој закон и условите под кои ќе се 
извршат одделни емисии на обврзниците (рок на 
втасаноста, камата, емисионен курс, отплата , и др.) 
ги определува Народната банка на Југославија, во 
согласност со Сојузниот извршен совет. 

Член 4 
Обврските настанати со емитирањето на обврз-

ниците од чл. 1 и 2 на овој закон ќе претставуваат 
непосредна и безусловна обврска на Народната 
банка на Југославија и на федерацијата. 

Член 5 
Работите во врска со емитирањето и со отпла-

тувањето на обврзниците издадени според овој за-
кон ги врши Народната банка на Југославија. 

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

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

473. 

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛ-
ЖУВАЊЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА КАЈ НАРОДНА-
ТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗАРАДИ ОБЕЗ-
БЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА 
ПРОГРАМИТЕ ЗА ПОСТОЈАНИТЕ СОЈУЗНИ СТО-

КОВНИ РЕЗЕРВИ ЗА 1975 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за задолжување на фе -
дерацијата ка ј Народната банка на Југославија за-
ради обезбедување средства за извршување на про-
грамите за постојаните сојузни стоковни резерви за 
1975 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на 
седницата на Соборот на републиките и покраините 
од 24 јуни 1975 година. 

ПР бр. 404 
24 јуни 1975 година 

Белград 
Претседател на 

Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател Претседател 
на Собранието на СФРЈ, на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, с. р. Киро Глигоров, с. р. 
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З А К О Н 
ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА КАЈ 
НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗАРА-
ДИ ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ИЗВРШУ-
ВАЊЕ НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ПОСТОЈАНИТЕ СО-
ЈУЗНИ СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ ЗА 1975 ГОДИНА 

Член 1 
Народната банка на Југославија ќе и даде на 

федерацијата кредит во износ до 1.100,000.000 ди-
нари од динарската противвредност на определен 
дел на странските кредити што Народната банка 
на Југославија ги користи за одржување на лик-
видноста во плаќањата со странство и за зголему-
вање на девизните резерви. 

Член 2 
Кредитот.од член 1 на овој закон Народната 

банка на Југославија ќе и го даде на федерацијата 
под условите што ќе ги утврди Сојузниот извршен 
совет во смисла на член 37 став 2 од Законот за 
Народната банка на Југославија и за единственото 
монетарно работење на народните банки на репуб-
ликите и на народните банки на автономните по-
краини (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 23/72). 

Член 3 
Средствата за отплатување на кредитот од член 

1 на овој закон и за каматата по тој кредит се обез-
бедуваат во буџетот на федерацијата. 

Член 4 
Кредитот од член 1 на овој закон федерација-

та ќе го употреби за финансирање на постојаните 
сојузни стоковни резерви според програмите за 
1975 година, и тоа преку Сојузната дирекција за 
резерви на прехранбени производи — до износ од 
363,000.000 динари и Сојузната дирекција за резер-
ви на индустриски производи — до износ од 
737,000.000 динари. 

Член 5 
Договорот за користење на кредитот со Народ-

ната банка на Југославија ќе го склучи од името 
на федерацијата сојузниот секретар за финансии. 

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

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

474. 

Врз основа на член-337 точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАН-
СИРАЊЕ НА ВТОРАТА ЕТАПА НА ИНВЕСТИ-
ЦИОНИТЕ РАБОТИ ЗА РЕГУЛАЦИЈА НА ДУНАВ 
ОД БЕЛГРАД ДО ЈУГОСЛОВЕНСКО-УНГАРСКА-

ТА ГРАНИЦА 
Се прогласува Законот за финансирање на 

втората етапа на инвестиционите работи за регула-
ција на Дунав од Белград до југословенско-унгар-
ската граница, што го усвои Собранието на СФРЈ, 
на седницата на Соборот на републиките и покраи-
ните од 24 јуни 1975 ГОДИНА. 

ПР бр. 402 
24 јуни 1975 година 

Белград. 
Претседател на 

Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, с. р. 

З А К О Н 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ВТОРАТА ЕТАПА НА 
ИНВЕСТИЦИОНИТЕ РАБОТИ ЗА РЕГУЛАЦИЈА 
НА ДУНАВ ОД БЕЛГРАД ДО ЈУГОСЛОВЕНСКО-

-УНГАРСКАТА ГРАНИЦА 

Член 1 
Со овој закон се утврдува финансирањето на 

втората етапа на инвестиционите работи за регу-
лација на реката Дунав на делот од Белград (km 
1168) до југословенско-унгарската граница (km 
1433), заради обезбедување ,на неопходните габари-
ти за непречена и безбедна меѓународна пловидба, 
а според Инвестиционата програма што ја донесе 
Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски на 6 
август 1965 година (во натамошниот текст: Инве-
стициона програма). 

Член 2 
,Втората етапа на инвестиционите работи од 

член 1 на овој закон, што ќе се извршат во 1975 и 
1976 година, чија вредност е 439,300.000 динари, ќе 
се финансира од средствата на буџетот еав федера-
цијата — без обврска за враќање. 

Со средствата од став 1 на овој член се финан-
сираат, во рамките на Инвестиционата програма, 
инвестиционите работи за регулација на одделни 
делници на Дунав од Белград до југословенско-ун-
гарската граница, и тоа: изградбата на крајбрежни 
утврди, паралелни градби, напери и прегради, ба-
герувањето на коритото, набавката на соодветна 
опрема, надзорот и другите трошоци на инвестито-
рот, истражните работи, студиите, изработката на 
инвестиционо-техничка документација и други тро-
шоци утврдени со Инвестиционата програма. 

Член 3 
Правата и должностите на инвеститор за рабо-

тите од Инвестиционата програма ги врши Устано-
вата за одржување на внатрешните пловни па-
тишта. 

Надзор над работите што во своја режија ги 
изведува Установата за одржување на внатрешни-
те пловни патишта врши Сојузниот комитет за со-
обраќај и врски, а надзор над работите што ги из-
ведуваат специјализирани организации еа здруже-
ниот труд — Установата за одржување на внатреш-
ните пловни патишта. 

За извршувањето на работите и за потрошокот 
на средствата според Инвестиционата програма, 
Установата за одржување на внатрешните пловни 
патишта е должеа секоја година до крајот на февру-
ари да поднесе извештај до Сојузниот секретари-
јат за финансии, до Сојузниот комитет за сообра-
ќа ј и врски и до републичките и покраинските ор-
гани на управата надлежни за сообраќајот. 

Член 4 
Средствата за финансирање на инвестиционите 

работи од член 2 на овој закон се обезбедуваат 
во буџетот на федерацијата според следната дина-
мика : 

1) за 1975 година - - - - 216,000.000 динари; 
2) за 1976 година - - - - 223,300.000 динари. 

Средствата што не ќе бидат потрошени во една 
година се пренесуваат за истите намени во наред-
ната година. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
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475. 
Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕМИ-

ЈАТА ЗА СОЈА 

Се прогласува Законот за премијата за соја, што 
го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Со-
борот на републиките и покраините од 24 јуни 1975 
година. 

IIP бр. 405 
24 јуни 1975 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРЕМИЈАТА ЗА СОЈА 

Член 1 
На основните организации на здружениот труд 

и на земјоделските задруги, што произведуваат соја 
сами или во кооперација со индивидуалните произ-
водители (во понатамошниот текст: производители-
те), ќе им се исплатува премија од 1,55 динари за 
еден килограм соја. 

Член 2 
Премијата им се исплатува на производителите 

за сите количества соја што во 1975 година- ќе им ги 
продадат и испорачаат на организациите на здру-
жениот труд што се занимаваат со преработка или 
со промет на соја. 

Член 3 
Средствата за исплатување на премијата од член 

1 на овој закон се обезбедуваат во Буџетот на фе-
дерацијата за 1975 година. 

Член 4 
. Сојузниот извршен совет ќе пропише поблиски 

услови за исплатување на премијата според одред-
бите од овој закон. 

Начинот на остварување на премијата ќе го 
пропише претседателот на Сојузниот комитет за 
земјоделство, во спогодба со сојузниот секретар за 
финансии. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

476. 

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕ-
ДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА 
ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА НА СТАНОВИ ЗА 
РАБОТНИЦИТЕ И ФУНКЦИОНЕРИТЕ ВО ОРГА-
НИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО ВРЕМЕТО ОД 

1975 ДО 1979 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за обезбедување сред-
ства за финансирање на Програмата за изградба 

на станови за работниците и функционерите во ор-
ганите на федерацијата во времето од 1975 до 1979 
година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на сед-
ницата на Соборот на републиките и покраините 
од 24 Јуни 1975 година. 

ПР бр. 403 
24 јуни 1975 година 

Белград 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИ-
РАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА НА 
СТАНОВИ ЗА РАБОТНИЦИТЕ И ФУНКЦИОНЕ-
РИТЕ ВО ОРГАНИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО 

ВРЕМЕТО ОД 1975 ДО 1979 ГОДИНА 

Член 1 
Средствата за финансирање на Програмата за 

изградба на станови за работниците и функционе-
рите во органите на федерацијата во времето од 
1975 до 1979 година (во натамошниот текст: Програ-
мата) ги обезбедува федерацијата во вкупен износ 
од 240,000.000 динари. 

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

Член 2 
Средствата од член 1 на овој закон се користат 

во согласност со одредбите од овој закон и со Про-
грамата, која е отпечатена кон овој закон и е негов 
составен дел. 

Член 3 
Програмата опфаќа: 
1) довршување на договорната изградба на 234 

станови во вредност од 36 670 274 динари; 
2) изградба на 480 нови станови во пресмет-

ковна вредност од 203,329.726 динари. 

Член 4 
Средствата од член 1 на овој закон се обезбеду-

ваат според следната динамика: 

Динари 

1) за 1975 година 55,000.000 
2) за 1976 година 55,000.000 
3) за 1977 година - 45,000.000 
4) за 1978 година 4 5 , 0 0 0 ООО 

5) за 1979 година 4 0 , 0 0 0 ОСО 

Член 5 
Средствата од член 1 на oвoј закон можат да 

се здружуваат со средствата на други органи и ор-
ганизации наменети за изградба на станови. 

Дел од средствата од член 1 на овој закон мо-
же да се користи и за давање кредити за станбена 
изградба и купување станови за работниците и 
функционерите во органите ' на федерацијата, со 
обврска за нивно учество. 

Начинот и условите за здружување на сред-
ствата од став 1 на овој член и за кредитирање на 
станбената изградба и за купување станови од став 
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2 на овој член, како и дел од средствата што се 
користи за тоа кредитирање, ги определува Сојуз-
ниот извршен совет, со тоа што условите за креди-
тирање не можат да бидат поповолни од оние под 
кои банките даваат такви, кредити. 

Член 6 
Средствата обезбедени во буџетот на федераци-

јата за извршување на Програмата, што во оддел-
на година не ќе бидат потрошени во целост, се пре-
несуваат за исти намени во наредната година. 

Член 7 
Правата и должностите на инвеститор за извр-

шување на Програмата ги врши Сојузниот секре-
таријат за правосудство и организација на сојуз-
ната управа. 

Член 8 ' 
Сојузниот секретаријат за правосудство и ор-

ганизација на сојузната управа поднесува до Со-
јузниот извршен совет извештај за извршување на 
работите и за потрошокот на средствата за извр-
шување на Програмата во секоја година до 31 март 
наредната година. 

Член 9 
Сојузниот секретаријат за правосудство и орга-

низација на сојузната управа може за извршување 
на Програмата да користи кредит ка ј банките и 
ка ј други организации до износ од 100,000.000 ди-
нари, со тоа што тој кредит да се отплатува од 
средствата на амортизацијата на становите изгра-
дени со средствата што се обезбедуваат со овој за-
кон и со средствата од кредитите склучени според 
овој член, а разликата од средствата што се обез-
бедуваат за станбена изградба во буџетот на феде-
рацијата за одделна година. 

Член 10 
Сојузниот извршен совет ќе донесе пропис за 

распределба на становите изградени или купени со 
средствата обезбедени со овој закон од буџетот на 
федерацијата и од кредитот според одредбите од 
овој закон, водејќи сметка и за обезбедувањето на 
рамномерна застапеност на стручни кадри во ор-
ганите на федерацијата од сите републики и авто-
номни покраини. 

II. Динамика на вложувањето 

Реден Потребни средства Вкупно 
3 + 4 + 

'+5 + 6+7 број О п и с 1975. 1976. 1977. 1978. 1979. 

Вкупно 
3 + 4 + 

'+5 + 6+7 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Довршување на договорената из-
градба 
1. 84 станови во I месна заедница 

во Земун 
2. 150 станови во блокот „30"' во 

Нов Белград 

10,766.274 

5,904.000 20,000.000 - -

- 10,766.274 

25,904.000 

16,670.274 20,000.000 - - - 36,670.274 

Изградба на нови станови 
за 480 нови станбени единици 38,329.726 35,000.000 45,000.000 45,000.000 40,000.000 203,329.726 

55,000.000 55,000.000 45,000.000. 45,000.000 40,000.000 240,000.000 

Прописот од став 1 на овој член Сојузниот из-
вршен совет го донесува по прибавено мислење од 
извршните совети на собранијата на републиките 
и од извршните совети на собранијата на автоном-
ните покраини. 

Член 11 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де -̂

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ИЗГРАДБА НА СТАНОВИ ЗА РАБОТНИЦИТЕ 
И ФУНКЦИОНЕРИТЕ ВО ОРГАНИТЕ НА ФЕДЕ-
РАЦИЈАТА ВО ВРЕМЕТО ОД 1975 ДО 1979 

ГОДИНА 

Програмата ќе се изврши во годишни етапи 
почнуваќи од 1975 до 1979 година. 

Програмата е разработена по објекти, односно 
по локацијата на изградбата на станови и по етапи-
те на договарањето на нивната изградба. 

I. Структура и вкупна квадратура на становите 

Стан Стариот дел Нов Земун Вкупно 
на градот Белград 

1 2 3 4 5 

— гарсониера 10 25 8 43 
- еднособен 15 48 25 88 
- едноиполсобен 10 40 2 52 
- двособен 30 115 11 156 
- двоиполсобен 15 72 18 105 
— трисобен 20 100 10 130, 
— трииполсобен 15 55 6 76 
— четирисобен 20 20 4 44 
— четирииполсобен — 10 — 10 
— петсобен 10 — — 10 

Вкупно: ш2 10.150 34.920 5.478 50.548 

Станови 145 485 84 714 
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477. 

Врз основа на член 285 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, а во врска со член 8 од Законот за личните до-
ходи на функционерите што ги избира или именува 
Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните 
доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ, Со-
бранието на СФРЈ, на предлог од Административ-
ната комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата 
на Сојузниот собор од 24 јуни 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОСТОЈАНИТЕ ЗАЕДНИЧКИ РАБОТНИ ТЕЛА 
НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ И ЗА ПОСТОЈАНИ-
ТЕ РАБОТНИ ТЕЛА НА СОБОРИТЕ НА СОБРА-
НИЕТО НА СФРЈ ЧИИШТО ПРЕТСЕДАТЕЛИ 

ИМААТ ПРАВО НА ЛИЧЕН ДОХОД 

1. Право на личен доход имаат претседателите 
на постојаните заеднички работни тела на Собра-
нието на СФРЈ и на постојаните работни тела на 
соборите на Собранието на СФРЈ, и тоа: 

1) претседателите на комисиите на Собранието 
на СФРЈ: 

— на Комисијата за избор и именувања; 
— на Административната комисија; 
— на Комисијата за утврдување на идентичнос-

та на текстовите на јазиците на народите на Југо-
славија; 

— на Комисијата за претставки и поплаки; 
2) претседателите на одборите и комисиите на 

Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ: 
— на Одборот за општествено-економски односи; 

ѕ — на Одборот за општествено-политички односи; 
— на Одборот за внатрешна политика; 
— на Одборот за надворешна политика; 
— на Одборот за народна одбрана; 
— на Одборот за буџетот на федерацијата; 
— на Одборот за правосудство; 
— на Одборот за труд, здравје и социјална по-

литика ; 
— на Одборот за прашања на борците и воените 

инвалиди; 
. — "на Законодавно-правната комисија; 

3) претседателите на одборите и комисиите на 
Соборот на републиките и покраините на Собрание-
то на СФРЈ: 

— на Одборот за општествен план и развојна 
политика; 

— на Одборот за пазар и цени; 
— на Одборот за финансии; 
— на Одборот за кредитно-монетарниот систем; 
— на Одборот за прашања на здружувањето во 

стопанството; 
— на Одборот за прашања на развојот на сто-

пански недоволно развиените републики и автоном-
ни покраини; 

— на Одборот за економски односи со странство; 
i — на Законодавно-правната комисија. 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ'4, 
а ќе се применува од 1 јануари 1975 година. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 201 
24 јуни 1975 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ 

Киро Глигоров, с. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 
Данило Кекиќ, с. р. 

478. 
Врз основа на член 288 точка 2 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, а во врска со член 13 став 3 од Законот за Со-
јузниот извршен совет и со член 43 став 1 од Зако-
нот за организацијата и делокругот на сојузните ор-
гани на управата и на сојузните организации, Со-
бранието на СФРЈ, на предлог од претседателот на 
Сојузниот извршен совет и врз основа на мислењето 
од Комисијата за избор и именувања, на седницата 
на Сојузниот собор од 24 јуни 1975 година и на сед-
ницата на Соборот на републиките и покраините од 
24 јуни 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК - СОЈУЗЕН СЕКРЕ-
ТАР ЗА ПРАВОСУДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА НА 

СОЈУЗНАТА УПРАВА 
За заменик-сојузен секретар за правосудство и 

организација на сојузната управа се именува Љу-
биша Кораќ, потсекретар во Сојузниот секретаријат 
за правосудство и организација на сојузната управа. 

Собрание на СФРЈ 
АС бр. 192 

24 јуни 1975 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, с. р. 
Претседател 

на Соборот на републиките Претседател 
и покраините/ на Сојузниот собор, 

Зоран Полич, с. р. Данило Кекиќ, с. р. 

479. 

Врз основа на член 29 став 2, во врска со член 
16 од Законот за личните доходи на функционерите 
што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и 
за надоместите на личните доходи на делегатите во 
Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ", бр. 
30/75), Административната комисија на Собранието 
на СФРЈ, на седницата од 18 јуни 1975 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА НАДОМЕСТИТЕ НА 
ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ЗА ПРВОТО ПОЛУГОДИШТЕ 
НА 1975 ГОДИНА НА ДЕЛЕГАТИТЕ ШТО ОСТВА-
РУВААТ НАДОМЕСТ НА ЛИЧНИОТ ДОХОД ВО 

СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 
1. Надоместите на личните доходи на делегатите 

што остваруваат надомест на личниот доход во Со-
бранието на СФРЈ, се зголемуваат за 13,75% во 
согласност со просечниот пораст на личните доходи 
на вработените во стопанството на СФРЈ и со про-
сечниот пораст на животните трошоци во второто 
полугодиште на 1974 година. 

2. Правото според точка 1 на оваа одлука им 
припаѓа и на сојузните пратеници и функционери 
што остваруваат лични доходи во Собранието на 
СФРЈ според Законот за работата и правата на со-
јузните пратеници и функционери на кои им прес-
танала функцијата. 

3. Правата утврдени според точ. 1 и 2 на оваа 
одлука припаѓаат од 1 јануари 1975 година. 

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за усогласување 
на надоместоците на личните доходи на делегатите 
во Собранието на СФРЈ и на функционерите што ги 
избира или именува Собранието на СФРЈ со движе-
њето на животните трошоци и на личните доходи 
на вработените во стопанството на СФРЈ („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 56/74). 
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5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Служ,бен лист на СФРЈ" . 

Бр. 120-78/75-03 
18 јуни 1975 година 

Белград 
Административна комисија на Собранието на СФРЈ 

Претседател, 
Милован Ѓокановиќ, с. р. 

480. 

Врз основа на член 18 од Законот за личните 
доходи на функционерите што ги избира или име-
нува Собранието на С Ф Р Ј и за надоместите на лич-
ните доходи на делегатите во Собранието на С Ф Р Ј 
(„Службен лист на СФРЈ" , бр. 30/75), Администра-
тивната комисија на Собранието на СФРЈ , на седни-
цата од 18 jуни 1975 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗНОСОТ НА МЕСЕЧНИОТ НАДОМЕСТ НА 
ТРОШОЦИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЛЕГАТСКА 
ФУНКЦИЈА НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО 

НА СФРЈ 

1. На делегатите во Собранието на СФРЈ им 
припаѓа надомест на трошоците во износ од 1.000 
динари месечно за вршење на делегатска функција . 

2. Надоместот од точка 1 на оваа одлука им при-
паѓа и на членовите на Сојузниот извршен совет. 

3. Надоместот од точ. 1 и 2 на оваа одлука се ис-
платува месечно однапред. 

4. Правата од оваа одлука припаѓаат од 1 јули 
1975 година. 

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за износот на 
надоместокот на трошоците на сојузните пратеници 
за вршење на пратеничка функција („Службен лист 
на СФРЈ" , бр. 55/73). 

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

Бр. 120-75/75-03 
18 јуни 1975 година 

Белград 
Административна комисија на Собранието на СФРЈ 

Претседател, 
Милован Ѓокановиќ, с. р. 

481. 

Врз основа на член 22 од Законот за личните 
доходи на функционерите што ги избира или име-
нува Собранието на СФРЈ и за надоместите на лич-
ните доходи на делегатите во Собранието на С Ф Р Ј 
(,,Службен лист на СФРЈ" , бр. 30v75). Администра-
тивната комисија на Собранието' на СФРЈ, на 12-та 
седница од 24 јуни 1974 година, донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОТ ЗА ТРОШОЦИТЕ 
ЗА OДВОЕН Ж И В О Т ОД СЕМЕЈСТВОТО НА 
ФУНКЦИОНЕРИТЕ. ШТО ГИ И З Б И Р А СОБРА-
НИЕТО НА СФРЈ И НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО 
ГИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА С Ф Р Ј СПОРЕД 
ЛИСТАТА НА ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ 
УТВРДЕНА ОД ПОТПИСНИЦИТЕ НА ОПШТЕС-

ТВЕНИОТ ДОГОВОР 

1. Функционерите што ги избира Собранието на 
СФРЈ и функционерите што ги именува Собранието 

на СФРЈ според листата на именуваните функцио-
нери утврдена од потписниците на Општествениот 
договор, што живеат одвоено од своето семејство, 
имаат право на месечен надомест за трошоците по-
ради одвоен живот од семејството во износ од 2.600 
динари (две илјади и шестстотини) динари. 

2. Правото на надоместот од точка 1 на оваа од-
лука престанува од првиот нареден месец во КОЈ на 
функционерот му е доделен уселив семеен стан. 

Правата од оваа одлука припаѓаат од 1 јули 
1975 година. 

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да в а ж и Одлуката за височината 
на надоместоците за трошоците за одвоен живот од 
семејството на сојузните пратеници и функционери 
(„Службен лист на СФРЈ'4 , бр. 55'73). 

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на С,ФРЈ 

Бр. 114-10/75-03 
24 јуни 1975 година 

Белград 

Административна комисија на Собранието на СФРЈ 

Претседател, 
Милован Ѓокановиќ, с. р. 

482. 

Врз основа на член 37ж 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, 29/71 и 26/72), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА ДОПОЛ-
НИТЕЛНИОТ ИЗНОС НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА 
КВОТА ЗА ПРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 1975 ГО-
ДИНА ЗА УВОЗ НА РЕЗЕРВНИ ДОЛОВИ ЗА 

ИНДУСТРИЈАТА НА ШЕЌЕР 

1. На организациите на здружениот труд — на 
фабриките за шеќер, покрај износот на глобалната 
девизна квота што им припаѓа врз основа на Одлу-
ката за утврдување на глобалната девизна квота за 
плаќање на увозот на суровини и други репродук-
циони материјали за I полугодие на 1975 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 60/74), за првото по-
лугодие на 1975 година се утврдува и дополнител-
ниот износ на глобалната девизна квота во височина 
од 3,000.000 динари во девизи што се од значење за 
одржување на ликвидноста во меѓународните пла-
ќања за увоз на резервни делови за ремонт - на 
фабриките за шеќер . , 

2. Средствата на дополнителниот износ на гло-
балната девизна квота од точка 1 на оваа о оттука 
организациите на здружениот труд — фабриките за 
шеќер ги распоредуваат договорно внатре во Стопан-
ското комора на Југославија. 

3. За извршената распределба на дополнителниот 
износ на глобалната девизна квота на одделни ор-
ганизации на здружениот труд во смисла на точка 
2 од оваа одлука, Стопанската комора на Југосла-
вија доставува извештај, заедно со соодветната 
документација, до Сојузниот секретаријат за надво-
решна трговија, кој / на секоја организација на 
здружениот труд ќе и издаде за тоа решение во рок 
од 15 дена од денот на приемот на извештајот. 

4. Неискористените средства на дополнителниот 
износ на глобалната девизна квота од точка 1 на 
оваа одлука можат да се користат и до 31 декември 
1975 година. 
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5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ,ден од 
денот на објавувањето во ,.Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 475 
19 јуни 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

483. 

Врз основа на член 52 став 3 од Ц а р и н с к и о т 
закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 22/73 и 28/75), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОДРЕДУ-
ВАЊЕ НА ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНИ ЦАРИНСКИ 
СТАПКИ ЗА УВОЗ НА ОДРЕДЕНИ ПРОИЗВОДИ 

ОД ЗЕМЈИТЕ ВО РАЗВОЈ 

1. Во Одлуката за одредување на преференци-
јални царински стапки за увоз на одредени произ-
води од земјите во развој („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 42/73, 49/73, 47/74 и 60/74), во точка 1 во уводната 
реченица по зборот: „Турција" се додаваат запирка 
и зборот: „Уругвај". 

2. Оваа одлука ќе се применува на увозот на 
производите почнувајќи од 28 април 1975 година. 

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

Е. п. бр. 476 
19 јуни 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

484. 

Врз основа на член 20 став 2 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, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72) и член ! став 2 
од Законот за посебната 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 УТВРДУВАЊЕ 
НА ПОНИСКА ЦАРИНСКА СТАПКА И ТАКСА 
НА УВЕЗЕНИ СТОКИ И ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ 
ПОНИСКАТА ЦАРИНСКА СТАПКА И УВОЗНА 
ТАКСА СЕ ПРИМЕНУВААТ НА УВОЗОТ НА 
ПРОИЗВОДИ - СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА, РЕПРО-
ДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ И ДЕЛОВИ ЗА ВГРА-
ДУВАЊЕ, ШТО СЕ КОРИСТАТ ЗА ИЗГРАДБА 
НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ 
И ПРЕНОСНИ ОБЈЕКТИ ВО ЕЛЕКТРОСТОПАН-

СТВОТО 

1. Во Одлуката за утврдување на пониска 
царинска стапка и такса на увезени стоки и за 
условите под кои пониската царинска стапка и уцоз-
на такса се применуваат на увозот на производи — 
специфична опрема, репродукциони материјали и де-
лови за вградување, што се користат за изградба на 

електроенергетски производствени и преносни об-
јекти во електростопанството („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 49/73) во точка 1 став 3 процентот: „2" 
се заменува со процентот: ,.5". 

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

Е. п. бр. 477 
19 јуни 1975 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с., р. 

485. 

Врз основа на член 1а став 4 член 37 став 1 и 
член 376 од Законот за прометот на стоки и услуги 
со странство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/62 и 
„Службен лист на СФРЈ", брГ 14/65, 28/66, 54/67, 
15/71, 29/71 и'26/72), Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА 

"ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ ЧИЈ ИЗВОЗ 
И УВОЗ Е РЕГУЛИРАН 

1. Во Одлуката за определување на стоките чиј 
извоз и увоз е регулиран („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 52/74, 63/74, 1/75, 10/75, 15/75, 18/75, 
21/75 и 30/75), во Списокот на стоките за кои се утвр-
дуваат условите за извоз и увоз, кој е составен дел 
на таа одлука, во тарифниот број 11.02 во точка 3 
одредбата под в) се менува нагласи: 

,,в) никулци од пченк-а Д ЛБ 11 02 33000". 
По одредбата под в) се додава нова одредба под 

г), која гласи: 
,,г) друго ЛБ ЛБ 11 02 34007". 
2. Оваа одлука ќе се применува врз работите 

што ќе се склучат и ќе и се пријават на банката 
од денот на влегувањето во сила на" оваа одлука, 
како и врз работите што се склучени и и се при-
јавени на банката до тој ден, а по кои не е извр-
шен извоз. 

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

Е. п. бр. 483/75 
19 јуни 1975 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

486. 

Врз основа на член 29 став 1 точка 10' од Ца-
ринскиот закон („Службен лист на СФРЈ" ,бр. 22/73 
и 28/75), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА НА 

СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ЗДРАВСТВОТО 

1. Во Решението за ослободување од плаќање 
царина на специфичната опрема за здравството („Сл-
ужбен лист на СФРЈ", бр. 42/73 и 39/74) во точка 1 
се вршат следните измени и дополненија: 



Страна 988 - Bpoj 32 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 2 ј у н и 1975 

1) во тар. број 84 18/2а-2 по првата алинеја се 
додава нова алинеја, која гласи: 

„ - Цептрифугален лабораториски уред за из-
двојување на компоненти на човечка крв"; 

2) во тар број 84.18/26 по третата алинеја се до-
дава нова алинеја, која гласи: 

,,— Мембрански уред за стерилна филтрација 
на инфузиони раствори"; 

3) по тар број 84.19/1 се додава нов тар. број, 
кој гласи: 
„84.19/2 Машини за пакување и завиткување стоки 

Ех. 
Машини за пакување и завиткување на 
медицински ланцети"; 

4) тар број 85.22/2в се брише; 
5) во тар. број 90.17/1 по триесет и седмата али-

неја се додава нова алинеја, која гласи: 
„— Ласер - апарат за лекување на очни боле-

сти по пат на ласерски зраци"; 
6) во тар број 90.28 по тринаесеттата алинеја се 

додава нова алинеја која гласи: 
„— Електронски уред за автоматско определу-

вање на крвните групи" 
2. Ова решение влегува во сила наредниот ден 

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

Е. п. бр. 481 
19 јуни 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

487. 

Врз основа на член 29 став 1 точка 10 од Царин-
скиот закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 22/73 
и 28/75), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИЗМЕНИ И 
ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОСЛОБО-
ДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА НА СПЕЦИ-

ФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ЗДРАВСТВОТО 

1: Во Решението за измени и дополненија на 
Решението за ослободување од плаќање царина на 
специфичната опрема за здравството („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 39/74) точка 2 се брише. 

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

Е. п. бр. 482 
19 јуни 1975 година 

Белград 

Сојузен извршел совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

488. 

Врз основа на член 25 став 3 од Уредбата за 
безбедноста и редот на воздухопловно пристаниште 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 56/74), сојузниот се-
кретар за внатрешни работи пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ПОСТОЈАНАТА И ПРИВРЕ-
МЕНАТА ПРОПУСНИЦА ЗА ДВИЖЕЊЕ НА ВО-

ЗДУХОПЛОВНО ПРИСТАНИШТЕ 

1. Образец на постојаната пропусница 

Член 1 
Постојаната пропусница за лицата што постојано 

вршат службени работи на маневарски^ површини 
на воздухопловно пристаниште се издава на обра-
зецот бр, 1 што е отпечатен кон овој правилник и 
е негов составен дел. 

Член 2 
На воздухопловно пристаниште отворено за 

меѓународен сообраќај можат да се движат на ма-
неварските површини и лицата што имаат постојана 
или привремена дозвола за движење и задржување 
на граничен премин издадена врз основа на чл. 24 
и 26 од Правилникот за контрола на преминувањето 
на државната граница и за движење, престој, на-
селување, лов и риболов во граничниот појас („Сл-
ужбен лист на СФРЈ", бр. 35/73), под услов тие ли-
ца постојано да вршат службени работи на однос-
ното воздухопловно пристаниште. 

Член 3 
Барањето за издавање постојана пропусница 

содржи: презиме и име на лицето на кое му се из-
дава пропусницата, датум и место на раѓањето, за-
нимање, регистарски број на личната карта и назив 
на органот што ја издал личната карта. 

Барањето од став 1 на овој член го поднесува 
организацијата на здружениот труд, односно орга-
нот на управата во кој е вработено лицето што по-
стојано врши службени работи на маневарските 
површини на воздухопловно пристаниште. 

Кон барањето за издавање постојана пропусни-
ца се прилагаат две фотографии. Фотографиите 
мораат да бидат идентични и во големина 3 X 4 cm. 

Член 4 
Образецот на постојаната пропусница се попол-

нува со машина за пишување. 

2. Образец на привремената пропусница 

Член 5 
Привремената пропусница на лицето што на 

маневарските површини на воздухопловно приста-
ниште треба да изврши определена службена зада-
ча или определени градежни или други работи, му 
се издава нa образецот број 2, што е отпечатен кон 
овој правилник и е негов составен дел. 

Барањето за издавање привремена пропусница 
содржи: презиме и име на лицето на кое му се 
издава пропусницата, датум и место на раѓањето, 
регистарски број на личната карта и назив на ор-
ганот што ја издал личната карта, причина за под«1 

несување на барањето, точно назначување на вре-
мето за кое треба да важи привремената пропусни-
ца. 
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Барањето од став 2 на овој член го поднесува 
организацијата на здружениот труд, односно орга-
нот на управата во кој е вработено лицето што 
постојано врши службени работи на воздухоплов-
ното пристаниште, односно организацијата на здру-
жениот труд што изведува градежни или други 
работи на маневарските површини на воздухоплов-
ното пристаниште. Во другите случаи барањето го 
поднесува поединецот што треба да изврши опре-
делена службена работа на маневарските површини 
на воздухопловното пристаниште. 

3. Евиденција за издадените и заменетите 
пропусници 

Член 6 
-За издадените постојани и привремени пропус-

ници се води евиденција. 
Евиденцијата се,, води во облик на регистар кој 

содржи: реден број, датум на приемот на барањето, 
назив на организацијата на' здружениот труд, од-
носно на органот во кој е вработено лицето за кое 
се бара пропусница, име и презиме на лицето на кое 
му се издава пропусницата, регистарски број на 
личната карта и назив на органот што ја издал 
личната карта. 

Член 7 
Лицето што ја загубило постојаната или при-

времената пропусница е должно за тоа веднаш да го 
извести органот што ја издал пропусницата. 

4. Завршна одредба 

Член 8 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

П - бр. 343-1-14/5 
13 јуни 1975 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Фрањо Херлевиќ, с. р. 
489. 

Врз основа на член 14 од Законот за утврду-
вање на вредноста на залихите и на исправката на 
финансискиот резултат за делот на ненаплатеното 
побарување над одреденото време („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 39/72, 40/73, 16/74, 66/74 и 30/75), сојуз-
ниот секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА УТВР-
ДУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ЗАЛИХИТЕ И НА 
ИСПРАВКАТА НА ВРЕДНОСТА НА ЗАЛИХИТЕ 
И НА ФИНАНСИСКИОТ РЕЗУЛТАТ ЗА ДЕЛОТ 
НА НЕНАПЛАТЕНОТО ПОБАРУВАЊЕ ПАД ОД-

РЕДЕНОТО ВРЕМЕ 

Член 1 
Во Правилникот за начинот и постапката за 

утврдување на вредноста на залихите и на исправ-
ката на вредноста на залихите и на финансискиот 
резултат за делот на ненаплатеното побарување над 
одреденото време („Службен лист на СФРЈ", бр. 
63/72, 11/73, 32/74 и 9/75) во член 86 став 2 
зборовите: „за машини" се заменуваат со зборовите: 
„за машини и инсталации". 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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година, се утврдува кога каматата на износот на 
негативните курсни разлики, што федерацијата 
требало да и ги намири на деловната банка ќе се 
намали за каматата на износот на позитивните 
курсни разлики што деловната банка требало да и 

4 ги уплати на федерацијата. 
Интеркаларната камата од став 1 на оваа точка 

Народната банка на Југославија ќе и ја исплати 
на деловната банка на 1 јули 1975 година. 

При пресметката на интеркаларната камата од 
став 1 на оваа точка месецот се смета со 30 дена. 

4. Имателот на обврзницата има право во че-
тири еднакви годишни а н у и т е т , почнувајќи од 1 
јули 1976 година, да го наплати паричниот износ на 
кој обврзницата гласи: (главницата) со камата по 
стапка од 8% годишно. 

5. Обврзниците се издаваат во апоени од 100, 
1.000, 10.000 и 100.000 динари. 

Обврската на федерацијата помала од 100 динари 
ќе ја исплати Народната банка на Југославија во 
готови пари при предавањето на обврзниците. 

6. Обврзниците гласат на доносител. 
7. Обврзницата се состои од два дела. Првиот 

дел се вика обврзница (плашт на обврзницата) и 
врз него се отпечатени сите битни елементи што 
мора да ги содржи обврзницата. Вториот дел се 
вика талон и се состои од четири ануитетски ку-
пони врз основа на кои имателот на обврзницата го 
наплатува своето побарување од федерацијата. 

8. Текстот на предната страна од плаштот на 
обврзницата гласи: 

Член 2 
Во член 12а став 2 зборот: „спецификациите" 

се заменува со зборовите: „збирниот преглед", а 
зборот: „составени" со зборот: „составен". 

Став 3 се менува и гласи: 
„Збирниот преглед за побарувањата по кои се 

врши исправка на финансискиот резултат се соста-
вува по видовите на побарувањата искажани во 
деловните книги на организацијата на здружениот 
труд на соодветните основни (синтетички) конта. 
Збирниот преглед на побарувањата ги содржи ко-
лоните: реден број, конто, вид на побарувањето (по 
основните синтетички конта) и износ на побарува-
њата." 

Став 4 се брише. 

Член 3 
Во член 13 ст. 1 до 6 зборовите: „од 60 дена" се 

заменуваат со зборовите: „од 45, односно за тргови-
јата — од 30 дена". 

Член 4 
Во член 13а ст. 1 до 4 зборовите: „од 60 дена" 

се заменуваат со зборовите: „од 45, односно за трго-
вијата — од 30 дена". 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1-7239/1-75 
18 јуни 1975 година 

Белград 

Заменик-сојузен 
секретар за 
финансии, 

Божидар Радуновиќ, с. р. 

490. 

Врз основа на член 9 од Законот за регулира-
ње на обврските на федерацијата по основ на курс-
ните разлики („Службен лист на 'СФРЈ" , бр. 39/72, 
71/72, 12/73 и 71/73), сојузниот секретар за финан-
сии донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ ЦА ИЗДАВАЊЕ, ТЕКСТОТ И ОБ-
ЛИКОТ НА ОБВРЗНИЦИТЕ ЗА НАМИРУВАЊЕ 
НА ОБВРСКИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА СПРЕМА 
ДЕЛОВНИТЕ БАНКИ ПО ОСНОВ НА КУРСНИТЕ 

РАЗЛИКИ 

1. За намирување на обврските на федерацијата 
спрема деловните банки по основ на курсните раз-
лики настанати поради промената на паритетот на 
динарот од 24 јануари 1971 година и 22 декември 
1971 година, како и по основ на тековните курсни 
разлики настанати во 1971 и 1972 година, федера-
цијата, согласно со одредбите на Законот за регу-
лирање на обврските на федерацијата по основ на 
курсните разлики (во натамошниот текст: Законот), 
издава обврзници, 

2. Обврската на федерацијата за која се изда-
ваат обврзниците од точка 1 на ова упатство се 
утврдува кога износот на негативните курсни раз-
лики, што федерацијата требало да и ги намири на 
деловната банка ќе се намали за износот на пози-
тивките курсни разлики што деловната банка тре-
бало да и ги уплати на федерацијата. 

3. Интеркаларната камата по стапка од 8% го-
дишно, од денот на настанувањето на обврските во 
смисла на член 5 став 2 од Законот до 30" јуни 1975 

„Серија Број -

Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија 

О Б В Р З Н И Ц А 

за намирување на обврските на федерацијата 
спрема деловните банки по основ на курсните раз-
лики на (следи ознака на номиналната вредност на 
обврзниците од 100, 1 000, 10.000 динари, односно 
100.000 динари) кој износ Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија ќе му исплати на 
доносителот на обврзницата во четири еднакви го-
дишни ануитети, со 8% камата годишно, преку На-
родната банка на Југославија. 

Ануитетите втасуваат на 1 јули секоја година. 
Првиот ануитет втасува на 1 јули 1976 година. 
Обврската на федерацијата по оваа обврзница 

се намирува врз основа на ануитетските купони што 
се составен дел на оваа обврзница. 

,Со исплата на' четвртиот ануитетски купон 
престанува обврската на федерацијата по оваа об-
врзница. 

Обврзницата е издадена на 27 јуни 1975 година 
во Белград. 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Момчило Цемовиќ". 

9. Текстот на грбот на плаштот на обврзницата 
гласи: 

„Оваа обврзница се издава врз основа на Зако-
нот за регулирање на обврските на федерацијата по 
основ на курсните разлики (,,Службен лист на 
СФРЈ", бр. 39/72, 71/72, 12/73 и 71/73). 

Работите врз издавањето и исплатувањето на 
обврзниците ги врши Народната банка на Југосла-
вија. 

По оваа обврзница е пресметана камата во 
смисла на член 5 став 2 од Законот, од 1 јули 1975 
година -до денот на амортизацијата на обврзниците. 
Каматата е пресметана по станка од 80/о годишно. 
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Правото за наплата на ануитетските купони за-
старува за 5 години од денот на нивната втасаност 
за наплата.". 

10. Текстот на ануитетскиот купон број 1 на 
обврзницата од 100, 1.000, 10.000, односно 100.000 ди-
нари гласи: 

„Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија 

Серија Број на обврзницата 

Ануитетски купон број 1 
на обврзницата за регулирање на обврските на фе-
дерацијата спрема деловните банки по основ на 
курсните разлики. 
Динари (следува ознака на износот од 30,19; 301,90; 
3019, односно 30190 динари). 

Втасува за наплата на 1 јули 1976 година.". 
11. Текстот на ануитетскиот купон број 2 на об-

врзницата од 100, 1.000, 10.000 динари, односно 100.000 
динари гласи: 

„Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија 

Серија Број на обврзницата 

Ануитетски купон број 2 
на обврзницата за регулирање на обврските на 
федерацијата спрема деловните банки по основ на 
курсните разлика 
Динари (следува ознака на износот од 30,19; 301,90; 
3019. односно 30190 динари). 

Втасува за наплата на 1 јули 1977 година.". 
12. Текстот на ануитетскиот купон број 3 на 

обврзницата од 100, 1.000, 10.000, односно 100.000 ди-
нари гласи: 

„Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија 

Серија Број на обврзницата 
Ануитетски купон број 3 

на обврзницата за регулирање на обврските на фе-
дерацијата спрема деловните банки по основ на 
курсните разлики. 
Динари (следува ознака на износот од 30,19; 3 0 1 . 3 0 ; 
3019, односно 30190 динари). 

Втасува за наплата на 1 јули 1973 година/'. 
13. Текстот на ануитетскпот купон број 4 на 

обврзницата од 100, 1.000, 10.000, односно 100.000 ди-
нари гласи: 

„Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија 

Се-рија Број на о б в р з н и к а 
Д и е т е т с к и купен број 4 

на обврзницата за регулирање на обврската на фе-
дерацијата спрема деловните банки по основ на 
курсните разлики. 
Динари (следува ознака на износот од 3 0 1 0 : 3 0 1 . 9 0 ; 
3 0 1 9 . односно 3 0 1 9 0 динари). 

Втасува за наплата на 1 јули 1979 година/'. 
14. Сите текстови врз обврзницата ќе се печатат 

на српскохрватски, хрватски книжевен, словенечки 
и Македонски јазик. 

15 Работите врз излагањето и исплатувањето на 
обврзниците ги врши Народната банка на Југосла-

вија 
13 Со денот на влегувањето во сила на ова 

упатство престанува да важи Упатството за начинот 
на излагањето, текстот и обликот на обврзниците 
за намирување на обврските на федерацијата спре-
ма деловните банки по основ на курсните разлики 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 3/73 и 2 2 / 7 3 ) . 

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

Бр. 7-7317/1 
17 јуни 1975 година 

Белград 
Заменик 

сојузен« секретар, 
за финансии, 

Божидар Радуновиќ, с. р. 

491. 

Врз основа на член 136/точка 1 од Законот за 
основите на системите за врски („Службен лист на 
С Ф Р Ј " , бр. 2 4 / 7 4 ) , претседателот на С О Ј У З Н И О Т КОМИ- , 
тет за сообраќај и врски пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА ТЕХНИЧКИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ 
НА РАДИО-ТЕЛЕФОНСКИТЕ СТАНИЦИ НА ПОД-

ВИЖНАТА РАДИО-ТЕЛЕФОНСКА СЛУЖБА 

Член 1 
Правилникот за техничките карактеристики на 

радио-телефонските станици на подвижната радио-
-телефонска служба („Службен лист на СФРЈ", бр. 
5/69) престанува да важи. 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1736/1 
12 јуни 1075 година 

Белград 
Заменик-претседател 

на Сојузниот комитет 
за сообраќај 

и врски, 
Ѓурѓе Миковиќ, с. р. 

492, 

Врз основа на член 22 од Законот за опште-
ствена контрола на цените (,.Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25 72 и 35/72), претставникот на произ-
водителот и претставниците па потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЈАМ-
СКИ СТОЛБОВИ ЧЕЛИЧНИ ЈАМСКИ ГРЕДИ И 

ЗА НИВНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите на 29 април 1975 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за јамски столбови, челични јaмски  
греди и за НИЕ ни резервни делови, со тоа што про-
изводителската организација на здружениот труд 
да може да ги зголеми своите затечени ,ли; ТГЕ 
цени, при постојните ' услови на продажбата, и 
тоа за: 

1) јамски столбови Валент тип 32 до 15% 
2) јамски cтолбови Валент тип 22 до 11% 
3) челични јамски греди тип PPS-ov до 110/о 
4) резервни делови за производите о д 1 4 % , 

оваа точка под 1, 2 и 3 до 14% 

Број 32 - Сарапа 991 
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2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат, односно купуваат по цените и под 
условите што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за . цени, со решение бр. 2924 од 16 јуни 1975 
година. 

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

Претставник на производителот: Стројна товар-
на „Трбовле" — Трбовле. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 7 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

493. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производители-
те и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ШПО-

РЕТИ И ПЕЧКИ НА ЦВРСТИ ГОРИВА 

1. Претставниците на производителите и претс-
тавниците на потрошувачите на 4 декември 1974 го-
дина, склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за шпорети и печки на цврсти го-
рива, со тоа што производителските организации на 
здружениот труд да можат да ги зголемат своите 
затечени продажни цени, при постојните услови на 
продажбата, во просек до 18%, а според Ценовникот 
што е составен дел на Спогодбата. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат, односно купуваат по цените и под усло-
вите, што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 1123 од 5 јуни 1975 
година. 

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

Претставници на производителите: „Горење" — 
Белење, „Милан Благојевиќ" — Смедерево, „Ме-
талац" - Врање, „Металец" — Битола, „Љевао-
ница" - Славонска Пожега, „Алфа" — Врање и 
„Препород" — Пожаревац, 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 15 
кулувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

494. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производители-
те и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕПИ ЗА ТРАЈ-
НО ЖАРЕЧКИ ПЕЧКИ И ЕТАЖНИ ШПОРЕТИ 
НА ЦВРСТИ ГОРИВА И ЗА НИВНИ РЕЗЕРВНИ 

ДЕЛОВИ 

1. Претставниците на производителите и претс-
тавниците на потрошувачите на 13 март 1975 година 

склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за трајно жаречки печки и етажии 

шпорети на цврсти горива и за нивни резервни де-
лови, со тоа што производителските организации на 
здружениот труд да можат да ги зголемат своите 
затечени продажни цени, при постојните услови на 
продажбата, до 18%. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат, односно купуваат по цените и под усло-
вите што се предвидени во спогодбата. 4 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 2560 од 3 јуни 1975 
година. 

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

Претставници на производителите: „Енергоин-
вест" — Тузла. Титови рудници Крека — Бано-
виќи, Љеваонгша жељеза и творница стројека — 
С напонска Пожега, „ЕМО" - Целје и „ОЛТ" -
Оспек. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 21 
купува ч-потрошувач потписници на Спогодбата. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
е утврдено дека ве текстот на Договорот за начинот 
на формирање на малопродажните цени-за свежо 
месо, објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 29/75, 
се поткрала долунаведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ДОГОВОРОТ ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ 
НА МАЛОПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ ЗА СВЕЖО МЕСО 

Во точка 5 став 2 одредбата под 2 треба да 
гласи: 

„2) „готово за печење" гпилиња без глава, без 
волка, без клоака и без долни делови на нозе-те, со 
тоа што вратот, мускулниот желудник, црниот џи-
гер, срцето и слезинката да бидат спакувани во 
пластични ќеспња и ставени во стомачната празни-
на;". 

Од Сојузниот секретаријат за пазар и цени, 
Белград, 18 јули 1975 година 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

Воз основа на член 43 од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗ-
НИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНА ТР-

ГОВИЈА 

За потсекретар во Сојузниот секретаријат за 
надворешна трговија се назначува Филип Бабиќ, 
поранешен советник во Извршниот совет на Сабо-
рот на СР Хрватска. 

Е. п. бр. 459 
11 јуни 1975 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 
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Врз основа на член 43 од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи па упра-
вата и на сојузните организации („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-СОЈУЗЕН СЕ- . 
КРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ 

За помошник"сојузен секретар за финансии се 
назначува Божидар Брановиќ, советник на сојуз-
ниот секретар за финансии. 

Е. п. бр 460 
11 јуни 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет » 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

Врз основа на член 40 од Законот за Сојузниот 
извршен совет („Службен лист на СФРЈ", бр. 
21/74), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ГЕНЕРАЛ-
НИОТ СЕКРЕТАР НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН 

СОВЕТ 

За советник на генералниот секретар на Сојуз-
ниот извршен совет се назначува Бранислав Божо-
виќ, шеф на Постојаната дежурна служба на Со-
јузниот извршен совет. 

Е. п. бр. 461 
И јуни 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

Врз основа на член 43а од Законот за органи-
зацијата и делокругот на сојузните органи.на упра-
вата и на сојузните организации („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ ЧЛЕН 
НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ОПШТЕСТВЕНО 

ПЛАНИРАЊЕ 

Се разрешува од функцијата член на Сојуз-
ниот комитет за општествено планирање Владислав 
Хорват, а за член на овој комитет се назначува 
Стеван Безданов, претседател на Конференцијата 
на Народната техника на Југославија. 

Е. п. бр. 462 
11 јуни 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Број 32 - Страна 993 

Врз основа на член 43а од Законот за органи-
зацијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на со.јузните организации („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОЈУЗНИОТ КО-

МИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ИНДУСТРИЈА 

За член на Сојузниот комитет за енергетика и 
индустрија што се назначува од редот на функцио-
нерите и работниците на заинтересираните сојузни 
органи и организации и истакнати општествени, 
научни и стручни работници се назначува проф. 
д-р инж. Љубиша Параѓанин, редовен професор на 
Рударско-геолошкиот факултет во Белград и ге-
нерален секретар на Југословенскиот комитет на 
Светската конференција за енергија. 

Е. п. бр. 463 
11 јуни 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

Врз основа на член 43а од Законот за органи-
зацијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации („Службен лист 
на С Ф Р Ј " , бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), СОЈУЗНИОТ 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ ЧЛЕНО-
ВИ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ИНФОР-

МАЦИИ 

1. Се разрешуваат од функцијата член на Со-
јузниот комитет за информации: 

1) Јосип Буковац, помошник-сојузен секретар 
за внатрешни работи; 

2) Димче Најдевски, секретар на Комисијата за 
информации на Стопанската комора на Југославија. 

2. За членови на Сојузниот комитет за инфор-
мации, што се назначуваат од редот на функционе-
рите и работниците на заинтересираните сојузни 
органи и организации и истакнати општествени, 
научни и стручни работници, се назначуваат: 

1) Бранко Костиќ, помошник-сојузен секретар 
за внатрешни работи; 

' 2) Милорад Гвозденов, претседател на Управ-
ниот одбор на Југословенската радио-телевизија; 

3) Љубисав Пауновиќ, секретар на Комисијата 
за информирање во стопанството на Стопанската 
комора на Југославија. 

Е. п. бр. 464 
11 јуни 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 
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Врз основа на член 43 од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА 
СОЈУЗНИОТ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД 

За член на Советот на Сојузниот хидрометео-
ролошки завод се назначува Стево Р а у т , генерал-
-полковник на ЈНА, 

Ова решение е составен дел на Решението за 
назначување членови ма Советот на Сојузниот хи-
дрометеоролошки завод, Е. п. бр. 371 од 16 април 
1975 година, 

Е. п. бр 466 
16 април 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

ОДЛИКУВАЊА 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република . Југославија и 
член 4 од Законот за одликувањата на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија одлучу-
ва да се одликуваат: 

— за особени заслуги во ширењето на братст-
вото меѓу нашите народи и народности, како и во 
создавањето и развивањето на политичкото и мо-
ралното единство на земјата 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Батиница Грубишић Мате Роса, Беровић Марка 
Јосо, Бољун Антона Лука, Божац Антона Марко, 
Бујас Мате Анте, Цвитан Шуњара Анте Александра, 
Цвитан Мусић Дунке Франа, Деспотовић Мате 
Мирко, Добрић Шиме Никола, Ферара Петра Шиме, 
Голеш Анте Јосип, Грозданић Шиме Јосо, Грозданић 
Андриј е Марко, Јурковић Шпире Дунко, Јурковић-
-Ракић Миле Јелица; 

Кларић Шпире Јосо, Кутљача Благоја Никола, 
Лацмановић Стипе Мате, Манојловић-Шакић Миле 
Босилка, Маринов Пашке Крижан, Мијић Јакова 
Мате. Мрша-Сладољев Ивана Даринка, Периша 
Грге Винко, Скрачић Божидара Вечослав, Шуле 
Јосе Нико, Травчић Јосе Стипе, Вудраг Крсте Јере, 
Вудраг Шпире Вицо, Жупановић Анте Никола 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Боровац Николе Бранко, Фићурин Ђуре Звони-
мир, Падежанин Миле Јован, Рош Виктора Виктор, 

- Свете-Љубец Фрање Вера; 

— за заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува за општиот напредок на зем-
јата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Зјалић Томе Петар; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Биљан Анте Томислав, Дебељух Ивана Михо, 
Фердербер Свете Ивана Бригита, Гејшак Антуна 
Антун, Галић Петра Анте, Јакопчевић Валента Мијо, 
Крајцер Јосипа Драгутин, Леш Јосипа Мијо, Могу-
љак Јосипа Иван, Паулетић Антона Виктор, Павле« 
тић Јанко Славо, Петрић Б л а ж а Карло; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Бабић-Чендак Мартина Марица, Барић Мате 
Драгица, Баршић Томе Мија, Ведрина Ивана Ра-
дослав, Верник Андрије Станко, Бешенски Драго 
Живко-Мијо, Благдан Ивана Станко, Богдаиовић 

- Ивана Пашко, Брадовски-Блажичко Јосипа Дра-
гица, Бутковић Владимира Звонко, Чалић Стеве 
Бранко, Чуновић Драгутина Владимир, Фаслли-Јур-
јевић Фрање Ана. Фрркула Николе Петар, Фуду-
рић-Мовре Драгана Барка, Хорват-Шуштерић Јо-
сипа Марија, Илијевић Драге Божидар, Иванковић 
Јура ј а Виктор, Јакшић Мије Јурај , Јелић Ивана 
Мартин, Јурман Ивана Марио, Касснер Јура ј а Ми-
рнана, Касунић Јанка Иван, Клокочки Мико Нико-
ла, Кркобарић Николе Милан; 

Мачешић Дмитра Ђурађ, Маричић Павао Све-
тозар, Милинковић-Самовојка Николе Бара, Ог-
њепоЕић Васе Мирко, Падежанин Миле Неделко, 
Пајић-Штос Николе Марија, Парлов Мирка инг. 
Владо, ПавикиеЕец Ивана Ренато, Павлетић Јанка 
Штефан, Петковић Мате Петар, Пољак Милана 
Ђука, Пожар-Маловић Петра Милена, Прстец Ива-
на Габријел, Рако Мате Мирко, Рашић Николе Ду-
шан, Рицхтер-Милетта Јакова Јоланда, Сладић 
Јуре Стјепан, Стојковић-Зиројевић Петра Марица, 
Тинтор Николе Милош, Узелац Марка Сретко, Ве-
лемировић Симе Петар, Вранић-Дреипетић Драге 
Еожена, Вуљанић Мирка Јосип, Златовић-Рачуница 
Ми лоша Милка, Жугчић-Мачечевић Антона Ана; 
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— за особени заслуги во развивањето и реали-
зирањето на концепцијата на општонародната од-
брана и за успеси во издигањето на воено-стручно-
то знаење и борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Секулић Крсте Милош, Шпања Фране Иве; 

— за залагање и достигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Барач Ивана Анте, Барешић Мика Јанко, Баре-
шић Сестрић Николе Јелка, Бенић Јаковчић Нико-
ле Анка, Бенић Кривачић Павао Бара, Бенић Дес-
пот Јанка Роза, Цишћан Мије Јурај, Бишћан Mrije 
Марија, Болић Шимица Мије Мара, Боровац Глу-
шчић Јуре Јелка, Браздичп^ Половић Мије Бара, 
Брњас Стјепана Стјепан, Брозовић Бољар Петра 
Марија, Бутина Сладић Драге Маца, Цапан Фрање 
Фрањо, Чавловић Вински Јосипа Манда, Деспот 
Бунић Јанка Милица, Домшић Жупчић Јанка Бара, 
Детлић Иванић Петра Марија, Драговић Н и т и ћ Ми-
ладина Марија, Дудас Ба ј ац Павао Мара, Ду j ам 
Бишчан Јанка Марија, Дујам Јосипа Штефан, Ђу-
рић Кнезић Стчепна Рожа, Ерак Доагањац Мирка 
Ана, Феркула-Вукманић Јанка Марија, Феркула 
Марка Марко, Фркетић Мате Јосип, Фркетић Фер-
кула Јосипа Магда, Фркетић Шкртић Стјепана 
Ружа, Фркетић Јанка Вјекослав, Фудурић Михалић 
Мије Ана, Фудурић Марикић Стеве Дора, Фудурић 
Велимира Павао; 

Гајски Тончић Јанка Ана, Галовић Николе Пе-
тар, Грдић Јандрлић Фрање Милка, Гргурић Мед-
вед Ивана Катица; Грилц Мирић Симе Славица, 
Халар Касунић Николе Јелка, Химер Карла Нада, 
Илијевић Павелић Стјепана Јосипа, Иванчић Славе 
Магдалена, Јурин Свиличић Фрање Ана, -Јурковић 
Раде Марија, Катић Жупчић Јосипа Ана, Ќаурчић 
Стефанац Јура Манда, Кнежевић Станковић Грге 
Магда, Кодрин Дркушић Николе Марија, Ковачић 
Николе Славо, Крашић Шкртић Ивана Катица, 
Кртић Лесић Петра Марија, Круљац Шимуна Не-
венка, Лончар Трбушчић Ивана Даница, Лучић Фра-
ње Јанко, Лушчић Стипанчић Јуре Барка, Лутз 
Бањавчић Мате Марија, Мачешић Јањанин Миле 
Душанка, Мачешић Станка Гојко, Магличић Фуду-
рић Марка Јана, Мари Меашић Ивана Луција, Мар-
чинковић Милана Гојко, Марчинковпћ Самовојска 
Стјепана Мара, Маретић Грмшек- Антона Вероника, 
Матаковић Б а р т и ћ Марка Ика, Матлчић Кошту-
рић Вида Мара, Мартиновић Михајловић Јанка 
Зорка, Матузић Трупковић Стјепана Ана, Медвед 
Ивана Мијо, Михалић Фудурић Јосипа Ката, Ми-
халић Томе Мика, Михалић Марка Никола, Миха-
лић Томе Томо, Микан Ивана Јанко, Мирић Нико-
ле Марија, Мирт Половић Фрање Ката, Мисир Што-
кан Станка Вера. Мулц Јаковац Јосипа Марија, 
Мурат Славе Анка; 

Николић Шкртић Николе Ана, Новосел Сладић 
Мирка Дорка, НоЕосел Петра Славо, Остарчевић 
Фрање Марија, Палајса Фркетић Јосипа Барбара, 
Наумовић Обровић Миле Марија, Павлетић Јосипа' 
Мато, Павлић Мовре Николе Марија, Петрушић-Ба-
њавчић Петра Анка, Погачић Халованић Мате Бара, 

Погачић Вранић Грге Драга, Половић Томичић Јо-
сипа Невенка, Пољак Бањавчић Мате Бара, Пољак"" 
Стјепана Драгутин, Пршо Илије Гојко, Пуљар Цар 
Јосипа Зорица, Рељац Ивана Драган, Рендулић Јо-
сипа Ружа, Ресовац Томичић Јосипа Јага, Сигмунд 
Жупчић Јосипа Барка, Сладић-Секула Јосипа Еми-
лија, Спудић Ласкач Стјепана Ката, Сракочић Ма-
радин Мије Бара, Сракочић Славе Зденка. Стакша 
Николе Ката, Стојковић Вранић Антона Драгица, 
Стојковић Липошћак Станка Марија; 

Шекета Јурчевић Стјепана Ката, Шекета Биш-
ћан Мије Марија, Шекета Врбанић Милана Марија, 
Шекуљица Обрада Илија, Шкртић Сладић Николе 
Ката, Шпехар Мије Дане, Шушље Роко Марко, 
Токмаџић Душана Анте, Троха Матузић Марка Ана, 
Тушкан Иванић Петра Ана, Вигњевић Протулипац 
Јосипа Анка, Виновршки Иванић Томе Ката, Вински 
Томичић Јуре Бара, Вински Бишчан Марка Јана, 
Вишњић Рафајла Марица, Врбанић Мије Ружица, 
Врбанић Петра Вероника, Вукшић Марковић Карла 
Ката, Затезало Мирић Симе Цвијета, Заусниг Ма-
летић Јосипа Зорка, Зорић Драгана Здравка, Жуг -
чић Петра Јосип, Жугељ Ивана Станислав; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
на општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ НА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Кларић Вице Невен, Пилипац Иве Јере. 

Бр. 3 
IO јануари 1975 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

. ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 од Уставот на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија и член 
4 од законот за одликувањата на Социј.алистичка 
Федеративна Република Југославија одлучува да се 
одликува 

— по повод триесетгодишнината од постоењето, 
а за особени заслуги во ширењето на братството и 
единството меѓу нашите народи и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Воздухопловната техничка средна Еоена школа. 

Бр. б 
22 јануари 1975 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, С. р. 
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С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

467. Уставен закон за измена и дополненија 
на Уставниот закон за спроведување на 
Уставот на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија — — — — — 973 

463. Закон за дополнение на Законот за вр-
шење на внатрешните работи од 'надлеж-
носта на сојузните органи на управата — 973 

469 Закон за Ревалоризација на основните 
средства и на средствата за заедничка 
потрошувачка на корисниците на општес-
твени средства — — — — — — — 974 

470. Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за книговодството , на организациите 
на здружениот труд — — — . — - — 977 

471. Закот за измена на Законот за давање 
кредит на Социјалистичка Република 
Босна и Херцеговина од средствата на 
постојаната буџетска резерва на федера-
цијата — — — — — — — — — 981 

472. Закон за емитирање обврзници на Народ-
ната банка на Југославија на странскиот 
пазар — - — — — — — — — 981 

473. Закош за задолжување на федерацијата 
ка ј Народната банка на Југославија за-
ради обезбедување средства за извршува-
ње на програмите за постојаните сојузни 
стоковни резерви за 1975 година — — 982 

474. Закон за финансирање на втората етапа 
на инвестицион,ите работи за регулација 
на Дунав од Белград до југословенско-
-унгарската граница — — — — — 982 

475. Закон за премијата за соја — — — - 983 
476. Закон за обезбедување средства за фи-

нансирање на Програмата за изградба на 
станови за работниците и функционерите 
во органите на федерацијата во времето 
од 1975 до 1979 година - - - - - - 983 

477. Одлука за постојаните заеднички работни 
тела на Собранието на СФРЈ и за посто-
јаните работни тепа на соборите на Соб-
ранието на СФРЈ чиишто претседатели 
имаат право на личен доход — — — 985 

478. Одлука за именување заменик-сојузен 
секретар за правосудство и организација. 
на сојузната управа — — — — — — 985 

479. Одлука за усогласување на надоместите 
на личните доводи за првото полугодиште 
на 1975 година на делегатите што оства-
руваат надомест на личниот доход во Со-
бранието на СФРЈ - — — — — — 985 

480. Одлука за износот на месечниот надо-
мест на трошоците за вршење на деле-
гатска функција на делегатите во Собра-
нието на СФРЈ — — — — — — — 988 

481. Одлука за износот на надоместот за тро-
шоците за одвоен живот од семејството 
на функционерите што ги избира Собра-
нието на СФРЈ и на функционерите што 
ги именува Собранието на СФРЈ според 
листата на именуваните функционери ут-
врдена од потписниците на Општествени-
от договор — - - — — — — — 986 

Стра-на 
482. Одлука за утврдување и распределба на 

дополнителниот износ на глобалната де-
визна квота за првото полугодие на 1975 
година за увоз на резервни делови за ин-
дустријата на шеќер — — — — — 986 

483. Одлука за дополнение на Одлуката за од-
редување на преференцијални царински 
стапки за увоз на одредени производи од 
земјите во развој — — — — — — 987 

484. Одлука за измена на Одлуката за утвр-
дување на пониска ,царинска стапка и 
такса на увезени стоки и за условите под 
кои пониската царинска стапка и увозна 
такса се применуваат на увозот на произ-
води — специфична опрема, репродукцио-
ни материјали и делови за вградување, 
што се користат за изградба на електро-
енергетски производствени и преносни 
објекти во електростопанството - — — 987 

485. Одлука за измена и дополнение на Одлу-
ката за определување на стоките чиј из-
воз и увоз е регулиран — — — — — 987 

486. Решение за измени и дополненија на Ре-
шението за ослободување од плаќање ца-
рина на специфичната опрема за здравс-
твото — — - — — — — — — 987 

487. Решение за измена на Решението за из-
мени и дополненија на Решението за ос-
лободување од плаќање царина на специ-
фичната опрема за здравството — — — 988 

488. Правилник за образецот на постојаната и 
привремената пропусница за движење на 
воздухопловно пристаниште — — — 988 

489. Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за начинот и постапката за 
утврдување на вредноста на залихите и 
на исправката на вредноста на залихите 
и на финансискиот резултат за делот на 
ненаплатеното побарување над одредено-
то време — — — — — — — — 989 

490. Упатство за начинот на издавање, текстот 
и обликот на обврзниците за намирување 
на обврските на федерацијата спрема де-
ловните банки по основ на курсните раз-
лики — — — — — — — — — 990 

491. Правилник за престанок на важењето на 
Правилникот за техничките карактерис-
тики на радио-телефонските станици на 
подвижната радио-телефонска служба 991 

492. Спогодба за промена на затечените цени 
за јамски столбови, челични јамски греди 
и за нивни резервни делови — — — 991 

493. Спогодба за промена на затечените цени 
за шпорети и печки на цврсти горива - 992 

494. Спогодба за промена на затечените цени 
за трајно жаречки печки и етажни шпо-
рети на цврсти горива и за нивни резерв-
ни делови — — — — — — — — 992 

Исправка на Договорот за начинот на форми-
рање на малопродажните цени за свежо 
месо - - - - - - - - - - - 992 

Назначувања и разрешувања — — — — 992 
Одликувања — — — — — — — — — 994 

Меѓународни договори — — — — — — 549 


