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Бидејќи се исполнети условите од Уставниот 
амандман XII, Соборот на народите, врз основа на 
Уставниот амандман XII точка 3, на седницата од 
30 јуни 1971 година, донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА УСТАВНИТЕ АМАНД-

МАНИ 

Се прогласуваат Уставните амандмани XX до 
XLII, што ги усвои Сојузната скупштина, на сед-
ницата на Соборот на народите од 30 јуни 1971 го-
дина, на седницата на Стопанскиот собор од 30 јуни 
1971 година, на седницата на Просветно-културниот 
собор од 30 јуни 1971 година, на седницата на Со-
цијално-здравствениот собор од 30 јуни 1971 година 
и на седницата на Општествено-политичкиот собор 
од 30 јуни 1971 година. 

Собор на народите 

АС бр. 329 
30 јуии 1971 година 

Белград 
Претседател 

на Соборот на народите, 
Мика Шпиљак, с. р. 

УСТАВНИ АМАНДМАНИ XX ДО XLII 
Овие уставни амандмани се составен дел од 

Уставот на СФРЈ и влегуваат во сила со денот на 
нивното прогласување. 

АМАНДМАН XX 
1. Работните луѓе, народите и народностите ги 

остваруваат своите суверени права во социјалис-
тичките републики, и во социјалистичките автономни 
покраини во согласност со нивните уставни права, 
а во Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија кога во заеднички интерес тоа е утврдено 
со Уставот на СФРЈ. 

2. Социјалистичка Федеративна Република Ју -
гославија е сојузна држава како државна заедница 
на доброволно обединети народи и на нивните со-
цијалистички републики, како и на социјалистич-
ките автономни покраини Војводина и Косово кои 
се во состав на Социјалистичка Република Србија, 
заснована врз власта и самоуправувањето на работ-
ничката класа и на сите работни луѓе, и соција-
листичка самоуправна демократска заедница на ра-
ботни луѓе и граѓани и на рамноправни народи 
и народности. 

3. Републиката е држава заснована врз сувере-
носта на народот и врз власта и самоуправувањето 
на работничката класа и на сите работни луѓе и 
социјалистичка самоуправна демократска заедница 
на работни луѓе и граѓани и на рамноправни наро-
ди и народности. 

4. Покраините се автономни социјалистички са-
моуправни демократски општествено-политички за-
едници во кои работните луѓе, народите и народно-
стите ги остваруваат суверените права, а кога во 

заеднички интерес на работните луѓе, народите 
и народностите на републиката како целина тоа е 
утврдено со Уставот на Социјалистичка Република 
Србија — и во републиката. 

5. Покрај правата што им се обезбедени со Ус-
тавот во другите општествено-политички заедници, 
народностите ги остваруваат суверените права и во 
општината како основна општествено-политичка 
самоуправна заедница. 

6. Самоуправната положба и правата на работ-
ниот човек и на граѓанинот во организациите на 
здружениот труд, во интересните и месните заед-
ници, самоуправната положба на граѓаните во оп-
штината, слободното самоуправно здружување, ак-
тивноста и творештвото на работните луѓе и на 
граѓаните, рамноправноста на народите и народно-
стите и основните слободи и права на човекот и 
граѓанинот, утврдени со Уставот на СФРЈ, се основа, 
граница и правец на остварувањето на правата и 
должностите на општествено-политичките заедни-
ци во вршењето на функциите на власта. 

7. Со одредбата на точка 1 од овој амандман 
се заменува одредбата на Оддел I, став 2 од Основ-
ните начела, а со одредбата на точка 2 се заменува 
член 1 од Уставот на СФРЈ. 

Се укинуваат член 108 од Уставот на СФРЈ и 
одредбата на точка 4 став 3 од Амандманот XVIII. 

АМАНДМАН XXI 

1. Основата на социјалистичките самоуправни 
односи ја чини општествено-економската положба 
на работниот човек во општествената репродукција 
која му осигурува, работејќи со средствата на ре-
продукцијата во општествена сопственост и реша-
вајќи непосредно и рамноправно со другите работни 
луѓе во здружениот труд за сите работи на опште-
ствената репродукција во услови и односи на меѓу-
себна зависност, одговорност и солидарност, да го 
остварува својот личен материјален и морален ин-
терес и правото да се користи со резултатите од 
својот труд и со придобивките на општиот матери-
јален и општествен прогрес и врз таа основа што 
попотполно да ги задоволува своите лични и опште-
ствени потреби и да ги развива своите работни и 
други творечки способности. 

Заради обезбедување на ваква општествено-еко-
номска положба на работниот човек, на работни-
ците им се гарантира, како нивно неотуѓиво право, 
врз основа на својот труд во основните организации 
на здружениот труд во кои се здружуваат и рабо-
тат, како и во сите облици на здружување и де-
ловна соработка на тие организации, да стекнуваат 
доход и да управуваат со работите и со средствата 
на општествената репродукција и да одлучуваат за 
доходот што, како дел од вкупниот општествен до-
ход, 10 остваруваат во различни облици на здруже-
ниот труд и на здружување на средствата. 

Доходот остварен во кој и да е облик на здру-
жениот труд и здружување на средствата им при-
паѓа во целост на основните организации на здру-
жениот труд. 

Од доходот што основните организации на здру-
жениот турд заеднички го остваруваат со здружу-
вање и со деловна соработка, на секоја од тие ор-
ганизации ifc припаѓа делот што одговара на нејзи-
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ниот придонес во остварувањето на тој доход и тој 
е составен дел на доходот што основната организа-
ција на здружениот труд го остварува со своето 
вкупно работење и за кој работниците во неа од-
лучуваат непосредно врз основа на својот труд. 

Остварениот вкупен доход во основната орга-
низација на здружениот труд претставува матери-
јална основа на правото на работникот да одлучува 
за условите на СВОЈОТ труд и за распределбата на 
доходот и да стекнува личен доход во согласност 
со начелото на распределба спрема трудот и со по-
растот на продуктивноста на неговиот и на вкупниот 
општествен труд. 

2. Основната организација на здружениот труд 
е основен облик на здружениот труд во кој работ-
ниците врз основа на СВОЈОТ труд непосредно и рам-
ноправно ги уредуваат меѓусебните односи во рабо-
тата, управуваат со работите и со средствата на 
општествената репродукција, одлучуваат за доходот 
и за другите прашања на својата општествено-еког 
помека положба. 

Работниците во секој дел од работната органи-
зација ^претпријатие, установа и сл ) што претста-
вува работна целина во која резултатот од нивниот 
заеднички труд може да се потврди како вредност 
на пазарот или во работната организација и кој 
врз таа основа може самостојно да се изрази, имаат 
право таквиот дел да го организираат како основна 
ор1анизација на здружениот труд. 

Работниците на основната организација на здру-
жениот труд во состав на работната организација 
имаат право својата основна организација на здру-
жениот труд да ја издвојат и да ја конституираат 
како самостојна организација на начин предвиден 
со закон. 

Со организирање на основна организација на 
здружениот труд во состав на работната организа-
ција или со издвојување на основна организација 
на здружениот труд од составот на работната орга-
низација не можат да се повредат правата на ра-
ботните луѓе во другите делови на таа организа-
ција, ниту интересите и правата на таа организација 
како целина што произлегуваат од меѓузависноста 
во работата или од заедничкиот труд со здружени 
средства, како ниту еднострано да се менуваат меѓу-
себните обврски. 
\Ѕ 3. Доходот го распоредуваат работниците во ос-

новната организација на здружениот труд за своите 
лични и заеднички потреби и за потребите за про-
ширување на материјалната основа на здружениот 
труд и за подигање на работната способност на ра-
ботниците. Од доходот како резултат на нивниот за-
еднички труд во организацијата и на вкупниот оп-
штествен труд, остварен на пазарот и во целината 
на меѓусебните односи и врски во различни облици 
на деловна соработка и заедничко работење, на ра-
ботниците им припаѓа за задоволување на нивните 
лични и заеднички потреби дел од тој доход што е 
сразмерен со нивниот труд и со придонесот за ус-
пехот и развојот на организацијата што тие го дале 
со својот труд. 
i V H a секој работник во организацијата на здру-

жениот труд му прапаѓа, согласно со начелото на 
распределба според трудот, личен доход сразмерно 
со резултатите на неговиот труд и со неговиот личен 
придонес за успехот и развојот на организацијата 
што тој го дал со својот вкупен, тековен и минат 
труд во неаГ " 

Резултатот од трудот и личниот придонес на 
работникот за успехот и развојот на организацијата 
на здружениот труд, покрај другите основи и мери-
ла утврдени врз начелата на заемност и солидар-
ност, се основа и мерило при одлучувањето за упо-
требата на средствата издвоени во организациите на 
здружениот труд за нивните заеднички потреби. 

4. Работниците во основната организација на 
здружениот труд ги утврдуваат основите и мери-
лата за распоредување на доходот и за распредел-
ба на средствата за лични доходи во согласност 
со основите и мерилата утврдени со самоуправни 
спогодби и со општествени договори. 

Ако работниците не се придржуваат кон осно-
вите и мерилата утврдени со самоуправните спогод-
би или со општествените Договори, односно ако 
такви спогодби или договори не се склучени, а со 
распоредувањето односно со распределбата се на-
рушува начелото на распределба според трудот 
или нормалниот тек на општествената репродукција, 
со закон можат да се утврдат мерки со кои се обез-
бедуваат односи што одговараат на тие спогодби или 
договори, односно мерки со кои се обезбедува рамно-
правност на работниците во примената на начелото 
на распределба според трудот. 

5. На секој работник во здружениот труд со 
општествени средства му се гарантира, врз основа 
на својот труд да остварува личен доход и други 
права најмалку во височина односно обем што му 
ја обезбедува неговата социјална сигурност и ста-
билност. Височината на личниот доход и обемот на 
овие права, како и начинот на нивното остварување, 
се утврдуваат со самоуправна спогодба односно со 
општествен договор или со закон, во зависност од 
општиот степен на продуктивноста на вкупниот 
општествен труд и од општите услови на средина-
та во која работи и живее работникот. 

6. Со слободна размена на СВОЈОТ труд со тру-
дот на работниците во организациите во областа на 
образованието, науката, културата, здравството и 
на другите општествени дејности, како дел од един-
ствениот процес на општествениот труд, работните 
луѓе ги обезбедуваат своите лични и заеднички 
потреби во тие области. Со вакви односи им се о-
безбедува на работниците во тие дејности еднаква 
ошптествено-економска положба како и на работ-
ниците во другите организации на здружениот труд. 

Работниците во организациите на здружениот 
труд на општествените дејности и корисниците на 
нивните услуги основаат самоуправни интересни за-
едници и со самоуправни спогодби и договори ги 
утврдуваат меѓусебните односи, прва и обврски. 

Самоуправни интересни заедници работните лу-
ѓе како корисници можат да основаат и за задо-
волување на одредени лични и заеднички потреби 
и за остварување на своите интереси врз основа на 
заемност и солидарност, утврдувајќи ги врз само-
управни основи своите заеднички и поединечни об-
врски спрема тие заедници и своите заеднички и 
поединечни права што се остваруваат во нив. 

Со закон можат да се утврдат: обврска за обра-
зување на интересни заедници, начелата за нивната 
организација и за меѓусебните односи на работни-
ците од заинтересираните области на трудот, како 
и обврска за плаќање придонес на интересните за-
едници заради финансирање на нивната дејност врз 
начелата на солидарност и сразмерност на придо-
несите со личните доходи на работниците, односно со 
економската сила на другите обврзници. 

7. Средствата распоредени во основната орга-
низација на здружениот труд за проширување на 
материјалната основа на трудот, како дел од заед-
ничките средства на општествената репродукција, 
служат за проширување на материјалната основа на 
трудот во таа организација и во општеството како 
целина, согласно со интересот на работниците во 
организацијата на здружениот труд да се користат 
во неа со тие средства или да ги здружуваат со 
средствата на други организации заради заедничка 
работа и работење. 

Со закон може привремено да се ограничи рас-
полагањето со дел од средствата на општествената 
репродукција или да се утврди обврска за здружу-
вање на дел од тие средства заради финансирање 
на одредени неопходни потреби на општествената 
репродукција, согласно со уставот односно со по-
краинскиот уставен закон. 

8. Организациите на здружениот труд, во рам-
ките на самоуправните спогодби и на општествените 
договори, и општествено-политичките заедници, во 
рамките на своите права и обврски утврдени со 
уставот, се должни, во согласност со начелата на 
заемност и солидарност, да се грижат за економска 
и друга помош на организациите на здружениот 
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труд што ќе дојдат во исклучителни економски теш-
котии и да преземаат мерки за нивна санација кога 
тоа е во општествен интерес. 

Организациите на здружениот труд, сами или 
во рамките на самоуправните спогодби, врз начелата 
на заемност и солидарност, обезбедуваат средства за 
зажалување, преквалификација и за остварување 
на други отечени права на работниците, кога поради 
технолошки и економски причини ќе престане по-
треба! а од нивна работа во организацијата. 

Со закон можат да се утврдат одредени матери-
јални обврски на организациите на здружениот труд 
за создавање на заеднички средства за остварување 
на задачите од претходните ставови. 

9. Заради задоволување на со уставот односно 
со покраинскиот уставен закон утврдените општи 
општествени потреби што ги остваруваат во опште-
ствено-политичките заедници, работниците од до-
ходот на основната организација на здружениот 
труд или од своите лични доходи плаќаат врз основа 
на закон утврдени даноци за тие потреби. 

Обврските на работниците и на организациите 
на здружениот труд спрема општествено-политич-
ките заедници се утврдуваат во зависност од спо-
собноста на стопанството да го осигури задоволува-
њето на личните и заедничките потреби на работ-
ните луѓе и на потребите на проширената репродук-
ција во согласност со достигнатиот степен на про-
дуктивноста на вкупниот општествен труд и со по-
требите на материјалниот и општествениот развој 
што одговараат на неговите можности и на долго-
рочните интереси на развојот на производните сили 
на општеството, како и во зависност од способноста 
на организацијата на здружениот труд, во соглас-
ност со општите обврски на стопанството и со ре-
зултатите на трудот и успехот што го остварува, 
да ги осигури со уставот утврдените права на ра-
ботниците. 

Ова начело се применува и во сите други случаи 
кога со акти на општествено-политичките заедници, 
во рамките на нивните права и должности утврде-
ни со уставот односно со покраинскиот уставен, за-
кон, привремено се ограничува располагањето со 
средствата со кои управуваат организациите на 
здружениот труд или се утврдува обврска за здру-
жување на тие средства. 

10. Спрема организацијата на здружениот труд 
која не ги исполнува своите обврски утврдени со 
закон или која со своето работење потешко ќе ги 
оштети општествените интереси или во која битно 
ќе се наруши остварувањето на самоуправните права 
на работниците, можат да се преземат посебни со 
закон утврдени привремени мерки, под услови и 
според постапка предвидени со закон. 

11. Со овој амнадман се заменуват одредбите на 
чл. 11, 12, 15 став 3 и на член 18 став 2 од Уставот 
на СФРЈ.. 

АМАНДМАН XXII 

1. Својот труд и средствата на општествената 
репродукција во основните организации на здру-
жениот труд работниците слободно ги здружуваат 
во претпријатија, установи и во други работни ор-
ганизации или во други облици на здружениот 
труд, вклучувајќи ги и оние што вршат кредитни и 
банкарски работи и работи на осигурувањето, за-
ради зголемување на доходот во основните органи-
зации на здружениот труд и унапредување и раз-
вивање на сопствениот и заедничкиот труд и рабо-
тење и подигање на производноста на вкупниот 
општествен труд. 

Меѓусебните односи во овие организации работ-
ниците ги уредуваат со самоуправна спогодба за 
здружување врз основа на рамноправност, обезбе-
дувајќи го во целината на овие односи неотуѓивото 
право на работникот, врз основа на својот труд. да 
управува со работите и средствата на општестве-
ната репродукција и да одлучува за доходот што 
го остварува основната организација на здружениот 
труд во која работи. 

Статутите и другите општи акти на организа-
цијата во која се здружени основните организации 
на здружениот труд не можат да бидат во спро-
тивност со самоуправната спогодба за здружување. 

Основните и другите организации на здруже-
ниот труд се носители на правата и обврските што 
им припаѓаат врз основа на устав, закон и само-
управна спогодба за здружување. 

2. Доходот што основните организации на здру-
жениот труд со здружување на трудот и средствата 
и со деловна соработка со други организации заед-
нички го остваруваат во вид на камати на кредит 
или во друг вид, е составен дел на доходот што 
основните организации на здружениот труд го оства-
руваат со своето вкупно работење и им припаѓа 
на овие организации сразмер-но со нивниот придонес 
во остварувањето на ТОЈ доход 

3. На организацијата на здружениот труд која 
во своето работење се користи со здружени сред-
ства на други организации на здружениот труд што 
по тој основ имаат право на учество во нејзиниот 
доход, во рамките на остварениот доход мораат да 
и бидат обезбедени средства за лична и заедничка 
потрошувачка на работниците, како и средства за 
проширување па материјалната основа на трудот 
според нејзиниот придонес во заедничките резул-
тати од трудот. 

Мерилата за утврдување на средствата за лична 
и заедничка потрошувачка на работниците и на при-
донесот во заедничките резултати на трудот се од-
редуваат со договор во согласност со единствените 
начела за здружување на средствата утврдени со 
сојузен закон, како и со самоуправни спогодби и 
општествен договор за овие мерила. 

Со здружување на средства не можат да се 
стекнат никакви сопственички или други трајни 
права. Правото на учество во доходот на друга ор-
ганизација по основ на здружување на средства 
гасне, кога, во согласност со единствените н; чела 
за здружување на средствата и во согласност со до-
говорот ќе се вратат или ќе се амортизираат сред-
ствата со чие здружување е стечено ова право. Дру-
ги заемни права и обврски по основ на здружување 
на средства се остваруваат согласно со договорот. 

4. Организациите на здружениот труд можат 
средствата на општествената репродукција да ги 
вложуваат во странство и да се користат со сред-
ства на странски лица, под условите и во границите 
утврдени со сојузен закон. 

Правата на странското лице над средствата што 
ги вложува во организацијата на здружениот труд 
во земјата по склучувањето на договорот не можат 
да се намалат со закон или со друг акт. 

5. Заради проширување на материјалната основа 
на трудот, организациите на здружениот труд мо-
жат да собираат парични средства од граѓаните и 
да им обезбедат, покрај враќање на овие средства, 
и надоместок за вложените средства во вид на 
камати или и други погодности. 

6. Меѓусебните кредитни односи на организаци-
ите на здружениот труд и нивните односи со други 
лица во рамките на кредитниот систем се уреду-
ваат во согласност со единствените начела утврдени 
со сојузен закон. 

Со договорите за меѓусебните кредитни односи 
помеѓу организациите на здружениот труд и зј нив-
ните односи со други лица во рамките на кредитниот 
систем, покрај обврските за условите за користење 
и враќање на кредитот во границите одредени со 
закон, не можат, да-се утврдуваат и други обврски 
со кои се ограничуваат правата на работниците у-
тврдени со уставот. 

7. Заради остварување на заедничките интереси 
во обезбедувањето на парични средства за вршење 
и проширување на својата дејност, организациите 
на здружениот труд, интересните заедници и оп-
штествено-политичките заедници можат да основаат 
со договор банки, како посебни организации на 
здружениот труд за вршење на кредитни и други 
банкарски работи. 

Организациите на здружениот труд, интересните 
заедници и општествено-политичките заедници, ка-
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ко и други општествени правни «ица што ги здру-
жуваат своите средства во банка, управуваат со ра-
ботите на банката согласно со договорот за ,основање 
на банката и со статутот на банката што се донесува 
во согласност со тој договор. 

Средствата што ги остварува банката со своето 
работење, по издвојувањето на делот за задоволу-
вање на личните и заедничките потреби на работ-
ниците што работат во банката и за унапредување 
на материјалната основа на нивниот труд, се рас-
пределуваат меѓу општествените правам лица што 
ги здружиле своите средства во банката, согласно 
со статутот на банката. 

Од делот на средствата што се здружуваат во 
банката и од делот на распределените средства ос-
тварени со работењето на банката, се образува ре-
зервен фонд на банката. 

Средствата што се распределуваат од доходот 
на банката можат да се оданочуваат само како 
приход на лицата на кои им се рспоредени и врз 
©снежа на прописите и во корист на шшггествено-
-политичката заедница на која 6 се плаќа данок од 
доходот на тие лица. 

Работењето на банките што се однесува на со-
бирањето на штедните влогови на граѓаните, правата 
к обврските на банките во врска со тоа работење, 
како и правата на граѓаните, врз основа на своите 
штедни влогови покрај договорените камати, да 
стекнуваат и други права, се уредуваат со закон, во 
согласност со единствените начела на кредитниот 
систем. 

8. Организациите на здружениот труд, интерес-
ните заедници, ошптествено-политичките заедници 
и другите општествени правни лица што ги здру-
жуваат своите средства во осигурителни и во други 
парички организации, имаат во поглед на управу-
вањето со тие организации и во поглед на распредел-
бата во начело исти права како и општествените 
правни лица што ги здружуват своите средства во 
банка. 

Правата на граѓаните — осигуреници на учес-
тво во управувањето, како и другите кивни права, 
се утврдуваат со статутот во согласност со закон. 

Организациите на здружениот труд, интересните 
заедници, општествено-политичките заедници и дру-
га општествени правни лица, имаат во организа-
циите на здружениот труд, што се занимаваат, освен 
со други дејности, и со банкарско или слично ра-
ботење заради стекнување на доход, во начело исти 
ирева како и општествените правни лица што 
здружуваат средства во банка, и тоа во делот што 
се однесува на тоа работење. 

Основањето и работењето на организациите на 
здружениот труд што се занимаваат со работи на 
прометот на стоки л услуги се уредуваат во со-
гласност со начелата на здружениот труд и самоу-
правувањето, на меѓусебното влијание врз деловната 
политика во рамките на нивната соработка со преп 
изводствените и други организации, на заеднич-
кото преземана на ризик и на заедничката одговор-
ност за проширување на материјалната основа и за 
зголемување на продуктивноста на трудот во произ-
водството и во стоковниот промет, како и на соод-
ветното учество во доходот остварен со оваа сора-
ботка. 

9. Со овој амандман се заменуват одредбите на 
аден 19 став 4 и на член 29 ст. 4 и 5 >од Уставот 
на СФРЈ. 

АМАНДМАН XXIII 
1. Со самоуправна спогодба работниците на ос-

новните и други организации на здружениот труд 
и интересните заедници ги усогласуваат меѓусебните 
интереси во општествената поделба на трудот и во 
општествената репродукција, ги утврдуваат основ-
ите и критериумите според кои тие ги усогласуваат 
своите посебни интереси со заедничките интереси 
и ги утврдуваат меѓусебните права и одговорности 
и мерките за нивното остварување. 

Самоуправната спогодба ја обврзува организа-
цијата на здружениот труд и интереснта заедница 

што ја склучила или пристапила кон неа. 

Основните и други организации на здружениот 
труд и интересните заедници што сметаат дека се 
самоуправна спогодба на други организации »а 
здружениот труд се повредени нивните интереси 
можат да поведат постапка за преиспитување на 
самоуправната спогодба на начин утврден со закон. 

2. Со општествен договор организациите на здру-
жениот труд и нивните општи асоцијации, инте-
ресните заедници, општествено-политичките заед-
ници, синдикатите и други општествено-политички 
организации и други самоуправни и општествени 
организации обезбедуваат и остваруваат самоуправ-
но усогласување и уредување на општествево-екет-
иопските и други односи од заеднички или општ 
интерес. 

Општествениот договор ги обврзува организа-
циите- и заедниците што го прифатиле. 

Олштествено-политичките заедници, во рамките 
на своите права и должности, со закон или со друг 
општ акт можат да утврдат дека општествениот до-
говор е општо задолжителен. 

3. Постапката за склучување и спроведување на 
самоуправната спогодба и на општествениот дого-
вор се засновува врз начелата на јавност и рамно-
правност на учесниците на спогодувањето и дого-
варањето. 

Со самоуправната спогодба и со општествениот 
договор се утврдуваат мерките за нивното спроведу-
вање и материјалната, и општествената одговорност 
на учесниците на спогодувањето и догов орањето. 

АМАНДМАН XXIV 

1. Се гарантира слободата на самостојниот личен 
труд со средства на трудот во сопственост »а гра-
ѓаните кога вршењето на дејноста со личен труд 
одговара на начинот, материјалната основа и мож-
ностите на личниот труд. 

Работните луѓе што вршат таква дејност имаат 
во начело иста општествено-екоѕммска положба и 
во основа исти права и обврски како и работните 
луѓе во организациите на здружениот труд. 

Со закон се уредуваат условите за вршење на 
дејност со самостоен личен труд со средства во соп-
ственост на граѓаните и сопственичките права над 
средствата на трудот и на деловните простор«» што 
одговараат на вршењето на дејност со самостоен ли-
чен труд. 

2. Работните луѓе кои самостојно вршат дејност 
со личен труд, согласно со договорот л законот, мо-
жат, меѓусебно да го здружуваат својот труд и сво-
ите средства на трудот во задруги и во слични ор-
ганизации, и во нив заеднички да располагаат с® 
доходот од заедничкиот труд, 

Работните луѓе кои самостојно ја вршат дејнос-
та со личен труд, согласно со договорот и зако.нот, 
можат својот труд и средствата на трудот да ги 
здружуваат со организациите на здружениот труд 
во различни облици на кооперација и во други ви-
дови деловна соработка и, во рамките на таа со-
работка, да учествуваат во управувањето со заеднич-
ките работи и во распределбата на доходот оства-
рен со. оваа соработка. 

3. Работните луѓе кои самостојно ја вршат де ј -
носта со личен труд, кога за вршење на таквата 
дејност е потребен доплонѕитеден труд на други ли-
ца, можат да занос дуваат во ограничен обем доy ги 
лица врз основа на договор. 

Договорот за заштедување го склучуваат работе-
ните луѓе кои з а ж а л у в а а т работници и овие р а -
ботници во согласност со колективниот договор што 
го склучуваат синдикалната организација и соод-
ветната стопанска комора односно друга општа асо-
цијација во која се претставени работните луѓе кои 
самостојно вршат дејност со личен труд. Со тој ко-
лективен договор на овие работници им се обезбе-
дуваат права сходно со одредбите на точка 3 етав 
2 и 3 и точка 5 од Амандманот XXI. 

4. Работниот човек кој самостојно врши дејност 
со личен труд својот труд и средствата на трудот 
може да ги здружува со трудот на други во 
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посебни организации на здружениот труд што се 
утврдуваат со закон. 

Работниот човек кој својот труд и средствата на 
трудот ги здружува со трудот на Други лица, врз 
основа на сопственичкото право може самостојно 
да располага само со оној дел од доходот остварен 
во посебната организација на здружениот труд кој 
му припаѓа по основ на средствата вложени во оваа 
организација над кои има право на сопственост, а 
во согласност со начелата што важат за здружува-
ше на трудот и на општествените средства во орга-
низациите на здружениот труд. ( 

Другиот дел од дбходот, по издвојување на лич-
ните доходи на здружените работници и на работ-
ниот човек кој го здружил со нив својот труд и 
средствата на трудот, а кои им припаѓаат врз основа 
на трудот, е општествена сопственост и тие управу-
ваат со него согласно со уставните начела за само-
управувањето. 

На работниот човек кој својот труд и средствата 
на трудот ги здружува со трудот на други лица во 
посебна организација на здружениот труд, му се 
гарантира правото на сопственост над средствата 
што ги внел во организацијата, како и правото, 
согласно со договорот и со законот, да раководи со 
работењето на организацијата и да учествува во 
остварувањето на доходот врз основа на резулта-
тите од неговиот труд и по основ на вложените сред-
ства во оваа организација над кои има право на 
сопственост. 

5. Со закон се одредува кога самостојното вр-
шење на дејноста со личен труд со користена на 
дополнителен труд на даути лица од точка 3 на 
овој амандман, кој ги надминува границите на доз-
волениот со закон дополнителен труд на други ли-
ца, мора да се организира како посебна организација 
на здружениот труд според начелата од точка 4 на 
овој амандман. 

в. Со закон може да се утврди дека во ридско-
планинските краишта најголемата површина на 
обработливо земјоделско земјиште по домаќинство 
на кое земјоделците имаат право на сопственост, 
може да биде поголема од површината што е утвр-
дена во член 21 од Уставот на СФРЈ. 

7. Со овој амандман се заменува член 22 од Ус-
тавот на СФРЈ. 

АМАНДМАН XXV 
1. Економските интереси на работните луѓе и на 

народите и народностите на Југославија се оства-
руваат на единствениот југословенски лазар, 

На единствениот југословенски пазар работните 
луѓе и организациите на здружениот труд се рамно-
правни во вршењето на дејностите и во здобива-
њето со доход, врз основа на дејствувањето на за-
конитоста на пазарот и на општественото насочува-
ње на стопанскиот и општествениот развој врз ос-
новите на самоуправувањето. 

Противуставен е секој акт и секое дејство со 
кои се нарушува единството на југословенскиот 
назар. 

Општествено-политичките заедници се одговор-
ни за обезбедување на единството на југословен-
скиот пазар. 

Поаѓајќи од отвореноста на југословенскиот па-
зар, организациите на здружениот труд и опште-
ствено-политичките заедници, заради остварување 
на заедничките интереси врз основите на рамноправ-
ни економски односи, воспоставуваат и развиваат 
меѓународна економска соработка во согласност со 
утзрдената политика и прописи. 

2. Основата на единството на југословенскиот 
пазар ја чинат: 

— слободното движење и здружување на трудот 
и на средствата за репродукција и слободната раз-
мена на стоки и услуги, на научни достигања и 
стручни искуства — на целата територија на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија; 

— единствените пари, единствениот монетарен 
систем, единствената монетарна политика и заед-
ничките основи на кредитната политика; 

— единствениот систем и заедничката политика 
на економските односи со странство; 

— слободното образување и здружување на ор-
ганизациите на здружениот труд и слободното вр-
шење на нивната дејност на целата територија на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија ; 

— развивањето на слободен натпревар на паза-
рот; самоуправното спогодување и општественото 
договарање за унапредување на производството и 
на прометот и за интегрирање на општествениот 
труд; 

— спречувањето да се стекнат предимства врз 
основа на монопол на пазарот и други општествено 
и економски неоправдани предимства, во смисла на 
членот 30 од Уставот на СФРЈ ; 

— планирањето на стопанскиот и на општестве-
ниот развој. 

Прометот на стоки и услуги на територијата на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија може да се ограничи само врз основа на соју-
зен закон. 

3. Зажалувањето на граѓаните е слободно на це-
лата територија на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија под истите услови што ва-
жат во местото на заложувањето. 

Правата врз основа на трудот, без оглед на тоа 
во која општествено-политичка заедница се етече-
ни, се признаваат на целата територија на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија. 

4. Организациите на здружениот труд работат 
слободно и рамноправно на целата територија на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, согласно со прописите што важат во местото на 
нивното работење. 

5. Противуставни се прописите и другите акти 
и дејства со кои организациите на здружениот труд 
или ра-ботните луѓе на територијата на другите ре-
публики и автономни покраини, па со тоа и другите 
републики и автономни покраини, се ставаат во не-
рамноправна или понеповолна положба. Споровите 
што ќе произлезат од ваквите противуставни или 
противзаконит акти и дејства, вклучувајќи ги и 
споровите за надоместок на штетата која со тоа се 
предизвикува, ги решава суд одреден со сојузен 
закон. 

в. Заради обезбедување рамноправност на орга-
низациите на здружениот труд во стекнувањето на 
доход и во располагањето со резултатите од трудот 
и заради обезбедување рамноправност на републи-
ките и автономните покраини на единствениот ју-
гословенски пазар, истовремено со утврдувањето на 
заедничката економска политика, односно со доне-
сувањето на мерките за нејзиното спроведување, 
се утврдува и се обезбедува компензација како сос-
тавен дел на мерките на заедничката економска по-
литика за соодветниот плански период, ако со актите 
на органите на федерацијата се нарушува таквата 
рамноправност. 

7. Со овој амандман се заменува член 28 од Ус-
тавот на СФРЈ. 

АМАНДМАН XXVI 
Општествениот план на Југославија се засно-

вува врз општествен договор на работните луѓе, 
организациите на здружениот труд, интересните за - у 
едници, општините и другите самоуправни заедници 
и врз договор на републиките и автономните покра-
ини за економската политика од заеднички ин-
терес. 

Со општествениот план на Југославија, врз ос-
нова на плановите и програмите за развој и заед-
нички оценетите можности и услови за развој на 
организациите на здружениот труд и на другите 
самоуправни организации и заедници, како и на пла-
новите за развој и можностите и условите за развој 
на републиките и автономните покраини и разво-
јот на целокупната општествена заедница и врз таа 
основа усогласените заеднички интереси, се утврду-
ва заедничката економска политика и, во согласност 
со неа, се насочува општествената репродукција врз 
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оновите на самоуправните социјалистички опште-
ствено-економски односи. 

Општествениот план на Југославија ги утврду-
ва и-насоките и рамките за донесување на мерките 
на економската политика што ги донесуваат орга-
ните на федерацијата во согласност со правата и 
должностите утврдени со Уставот на СФРЈ, заради 
обезбедување услови за остварување на усогласе-
ните заеднички интереси на здружениот труд од-
носно на заедн,ичките интереси на републиките и 
овтономните покраии на единствениот југословенски 
пазар. ___ ,,-

Со овој амандман се заменува член 121 од Уста-
вот на СФРЈ. 

АМАНДМАН XXVII 
1. Емисионата функција ја врши Народната бан-

ка на Југославија. 
Заедничката емисиона политика ја остваруваат 

Народната банка на Југославија и народните банки 
на републиките и народните банки на автономните 
покраини. 

Народната банка на Југославија и народните 
банки на републиките и народните банки на авто-
номните покраини се установи на единствениот мо-
нетарен систем. 

2. Народната банка на Југославија издава банк-
ноти и ковани пари и, во согласност со заедничката 
емисиона политика, го утврдува обемот на емисија-
та на парите и презема други мерки за остварување 
на таа политика. 

Народните банки на републиките и народните 
банки на автономните покраини, во рамките на за-
едничката емисиона полит.ика, ги утврдуваат усло-
вите и начинот на користење на паричните средства 
во републиката односно во автономната покраина и 
преземаат други мерки што се потребни за оствару-
вање на кредитната политика на републиката од-
носно на автономната покраина. 

Народните банки на републиките и народните 
банки на автономиите покраини не можат да се 
занимаваат со дејност на деловните банки ниту да 
имаат статус на тие банки. # 

Народната банка на Југославија и народните 
банки на републиките и народните банки на авто-
нохмните покраини се одговорни, во рамките на сво-
ите права и должности за стабилноста на валутата, 
за општата ликвидност на плаќањето и за спро-
ведувањето на заеднички утврдената монетарна по-
литика. 

Народната банка на Југославија и народните 
банки на републиките и народните банки на авто-
номиите покраини самостојно ги применуваат со 
сојузен закон утврдените мерки со кои се оствару-
ваат целите и задачите на монетарно-кредитната 
политика. Деловните банки се должни да се придр-
жуват кон одлуките што ги донесуваат Народната 
банка на Југославија и народните банки на репуб-
ликите и народните банки на автономните покраини 
заради остварување на таа политика. 

3. Со работите на Народната банка на Југосла-
вија управува Совет на гувернери што го сочину-
ваат гувернерот на Народната банка на Југославија 
и гувернерите на народните банки на републиките 
и на народните банки на автономните покраини. 
Советот на гувернерите е одговорен за спроведува-
њето на емисионата и на монетарно-кредитната по-
литика. 

4. Статусот на Народната банка на Југославија 
и единственото монетарно работење на народните 
банки на републиките и на народните банки на 
автономните покраини се уредуваат со сојузен за,-
кон. 

5. Работите на платниот промет во земјата, еви-
денцијата и информативно-£налитичките работи за 
располагање со општествените средства, како и кон-
тролата на располагањето со тие средства и контро-
лата на извршувањето на обврските на работните 
и други самоуправни организации и на општествено-
политичките заедници, ги врши Службата на оп-
штественото книговодство. 

6. Со овој амандман се заменуваат одредбите на 
член 29 став 6 и на чл. 31 и 117 од Уставог на 
СФРЈ. 

АМАНДМАН XXVIII 

1. Републиките и автономните покраини сорабо-
туваат во областа на даночната политика и ги усо-
гласуваат преку меѓусебни договори основите на 
даночната политика и даночниот систем кога е тоа 
неопходно заради обезбедување на единството и 
стабилноста на југословенскиот пазар. 

2. Со сојузен закон се установуваат видовите на 
приходи што се остваруваат со оданочување на 
производите и услугите во прометот и се утврдуваат 
стапките на оданочувањето, освен за производите и 
услугите за кои стапките на оданочување врз ос-
нова на сојузен закон ги одредуваат други општес-
твено-политички заедници. 

3. Органите* на федерацијата заради спречување 
и отстранување на растројствата на пазарот можат: 

— да предлагаат општествено-политичките за-
едници да ги намалат или да ги зголемат придоне-
сите и даноците што тие ги утврдуваат; 

— да предлагаат општествено-политичките за-
едници привремено да не трошат одреден дел од 
своите приходи; 

— да дадат иницијатива за договарање на ре-
публиките и автономните покраини за основите на 
нивната даночна политика. 

Непостоењето на договор не ги спречува ре-
публиките и автономните покраини да донесуваат 
акти и да пропишуваат мерки во рамките на свои-
те права и должности. 

4. Кога е тоа неопходно заради спречување и 
отстранување на поголеми растројства во стопанс-
твото или кога тоа го бараат интересите на народ-
ната одбрана или другите вонредни потреби на 
земјата, органите на федерацијата можат да про-
пишуваат: 

— граници во кои општествено-политичките 
заедници можат да ги утврдуваат своите приходи 
од доходот на организациите на здружениот труд и 
од прометот на производите и услугите; 

— обврска на организациите на здружениот 
труд, на интересните заедници и на општествено-
политичките заедници да образуваат резервни оп-
штествени средства; 

— привремена забрана на располагањето со од-
редени општествени средства од страна на органи-
зациите на здружениот труд, интересните заедници 
и општествено-политичките заедници. 

5. Даноците и придонесите, освен данокот на 
имот и на приходи од имот, и припаѓаат на општес-
твено-политичката односно интересната заедница 
која обезбедува задоволување на потребите односно 
вршење на услуги на работникот и граѓанинот или 
на членовите на нивното семејство. 

Кога местото на задоволување на потребите од-
носно на користење на услугите и местото на за -
ж а л у в а њ е на работникот се во различни републики 
и автономни покраини, примената на ова начело се 
уредува со сојузен закон. 

6. Организацијата на здружениот труд плаќа 
даноци и придонеси според прописите што важат 
на територијата на која таа трајно je врши својата 
дејност. 

7. Со овој амандман се заменуваат одредбите 
на член 27 став 3 и на член 124 од Уставот на СФРЈ 
и рдредбата на точка 4 од Амандманот XVI. 

АМАНДМАН XXIX 
1. Во Социјалистичка Федеративна Република 

Југославија народите и народностите и работните 
луѓе и граѓаните ги остваруваат и обезбедуваат: су-
вереноста, рамноправноста и националната слобода, 
независноста, територијалната целокупност, безбед-
носта и општествената самозаштита, одбраната и 
меѓународната положба и односите на земјата со 
други држави и меѓудржавни организации, системот 
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на социјалистичките самоуправни општествено-еко-
номски односи, единствените основи на политичкиот 
систем, основните демократски слободи и права на 
човекот и граѓанинот, солидарноста и социјалната 
сигурност на работните луте и граѓаните и единс-
твениот пазар, и го усогласуваат заедничкиот сто-
пански и општествен развиток и другите свои заед-
нички интереси. 

2. Овие заеднички интереси се остваруваат: 
— преку органите и организациите на федера-

цијата, со рамноправно учество и одговорност на 
републиките и на автономните покраини во овие 
органи и организации во утврдувањето и спроведу-
вањето на политиката на федерацијата; 

— со непосредна соработка и договор на репуб-
ликите, автономните покраини, општините и други-
те општествено-политички заедници; 

— со самоуправно спогодување, општествено до-
говарање и здружување на организациите на здру-
жениот труд и на други организации и интересни 
заедници; 

— со дејноста на општествено-политичките и 
други организации и здруженија на граѓаните; 

— со слободни и сестрани активности на гра-
ѓаните. 

3. Со Уставот на СФРЈ се утврдуваат правата и 
должностите што федерацијата, во остварувањето 
на заедничките интереси, ги врши преку сојузните 
органи и организации во согласност со Уставот на 
СФРЈ. 

4. Со уставот на републиката, со уставниот за-
кон на автономната покраина, со закон, со самоуп-
равна спогодба, со општествен договор, со статутот 
на општината, со статутот на месната заедница, со 
статутот на интересната заедница, со статутот и 
самоуправната спогодба за здружување на органи-
зациите на здружениот труд и со други самоуправ-
ни општи акти, народите и народностите, работните 
луѓе и граѓаните утврдуваат кои заеднички инте-
реси ги остваруваат во тие заедници и начинот на 
нивното остварување. 

5. Со овој амандман се заменува член 113 од 
Уставот на СФРЈ. 

АМАНДМАН XXX 

1. Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија ја претставуваат органите на федерација-
та одредени со Уставот на СФРЈ. 

2. Федерацијата преку сојузните органи и ор-
ганизации: 

1) ја обезбедува независноста и територијалната 
целокупност на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија и го штити нејзиниот сувере-
нитет во меѓународните односи; одлучува за војна, 
и мир; 

2) ги уредува основните права на работните лу-
ѓе во здружениот труд со кои се обезбедува нивната 
со Уставот на СФРЈ утврдена положба во самоуп-
разните и општествено-економските односи, како 
и основните праза на организациите на здружениот 
труд, на интересните, општествено-политичките и 
другите заедници во поглед на средствата во опш-
тествена сопственост; ги уредува основните права 
на работните луѓе заради обезбедување на нивната 
социјална сигурност и солидарност; 

3) ги уредува договорните и другите облигацио-
ни односи во областа на прометот на стоки и услу-
ги; ги уредува основните сопственичко-правни и 
други основни правни односи со кои се обезбедува 
единството на пазарот; ги уредува основните имот-
но-правни и други материјално-правни односи во 
областа на поморството, на внатрешната пловидба 
и на воздушниот сообраќај; го уредува авторското 
право; 

4) ги уредува основите на системот на општес-
твеното планирање и го утврдува општествениот 
план на Југославија; ги утврдува основите на под-
готовките на стопанството и на општествените 
служби за функционирање во војна; го уредува мо-
нетарниот систем; ги утврдува законските средства 

за плаќање и политиката на емисијата на пари и 
го обезбедува нејзиното спроведување; го уредува 
платниот промет во земјата и со странство, обра-
зувањето на парични и девизни резерви и распола-
гањето со нив. основите на кредитниот и банкарс-
киот систем, кредитните и други облици на 
вложувања на домашни лица во странство и на 
странски лица во Југославија; ги уредува основите 
на системот на осигурување имот и лица; го уреду-
ва и го обезбедува системот на мерките со кои се 
спречува нарушувањето на единството на пазарот; 
го уредува системот на општествената контрола на 
цените и обезбедува непосредна контрола на цените 
на стоките и услугите од интерес за целата земја; ги 
уредува и обезбедува сојузните стоковни резерви за 
обезбедување на потребите на земјата во случај на 
војна и на други вонредни прилики и заради обез-
бедување стабилност на пазарот во случај на пого-
леми растројства на пазарот; ги уредува и спрове-
дува мерките за ограничување на пазарот и на 
слободата на прометот на стоки и услуги од интерес 
за целата земја во случај на елементарни несреќи 
и недостиг на добра неопходни за потребите на сто-
панството и за животот на граѓаните; го уредува 
системот на надворешнотрговското и девизното ра-
ботење и на другото економско работење со странс-
тво и го обезбедува извршувањето на сојузните за-
кони во тие области; го уредува царинскиот систем, 
царинската тарифа и мерките на вонцаринска заш-
тита и го обезбедува нивното спроведување; ги уре-
дува условите за отворање и работата на царин-
ските зони; го уредува и го обезбедува 
кредитирањето на* побрзиот развој на стопански 
недоволно развиените републики и автономни по-
краини; ги утврдува и ги обезбедува приходите 
што според Уставот на СФРЈ и припаѓаат; ги утвр-
дува начелата за функционирањето на Службата на 
општественото книговодство; ги уредува основите 
на правната положба и на работењето на организа-
циите на здружениот труд на единственото стопанс-
ко подрачје на Југославија; го уредува здружува-
њето на стопанските организации во стопанска 
комора за територијата на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија; го уредува задол-
жителното здружување на работните организации 
во деловни заедници кога тоа го бара технолошкото 
единство на системот во одделни области и кога 
тоа е од интерес за целата земја; 

5) ги уредува основите на системот на народ-
ната одбрана и се грижи за неговото спроведување; 
ги уредува основните права и должности на граѓа-
ните, на организациите на здружениот труд и на 
другите организации во областа на народната од-
брана; ги утврдува основите на плановите и на 
подготвителните мерки за одбрана на земјата; про-
гласува мобилизација; го остварува врховното ко-
мандување со вооружените сили; ја уредува и ја 
организира Југословенската народна армија и ко-
мандува со неа; ја уредува воената обврска на 
граѓаните и заштитат^ на членовите на семејствата 
на лицата што се на задолжителна воена служба; 
ги уредува статусните и другите прашања на ли-
цата на служба во Југословенската народна армија 
и на воените лица, военото школство, воените су-
дови и военото обвинителство; го уредува и го 
обезбедува социјалното осигурување и заштитата 
на воените лица и на нивните семејства; ги уредуза 
и ги обезбедува основните права на борците, на 
воените инвалиди и на семејствата на паднатите 
борци; 

6) ја утврдува политиката на меѓународните 
односи на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија и се грижи за нејзиното спроведување; 
одржува политички, економски и други односи со 
другите држави и меѓудржавни организации; ги 
склучува, ратификува и го обезбедува извршува-
њето на меѓународните договори; обезбедува извр-
шување на меѓународните обврски на Југославија; 
ги штити државјаните на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија и нивните интереси 
и интересите на домашните организации во страно-
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тво; го уредува остварувањето на меѓународните 
односи и ја уредува организацијата и дејноста на 
службите за надворешни работи на федерацијата; 

7) ги уредува основите на системот на заштита 
на поредокот утврден со Уставот на СФРЈ (државна 
безбедност); ја обезбедува дејноста на службата за 
државна безбедност која е неопходна за остварува-
ње на одговорноста на сојузните органи утврдена 
со Уставот на СФРЈ и ја усогласува работата на 
органите што ги вршат работите на државната без-
бедност; 

б) го уредува државјанството на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија; ги утврдува 
основните податоци за матичните книги и личните 
карти; ги уредува празниците и одликувањата на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја; 

9) ја уредува контролата на прометот на стоки 
преку државната граница, режимот на преминува-
њето преку државната граница, положбата, прес-
тојот и зашт-итата на странците во Југославија, 
заштитата на животот и здравјето на луѓето од 
заразни болести што ја загрозуваат целата земја, 
заштитата на добитокот и растенијата од заразни 
болести што ја загрозуваат целата земја, ставањето 
во промет на лекови и внесувањето и растурањето на 
странски печат и на други средства за масовно ко-
муницирање, и го обезбедува извршувањето на со-
јузните прописи во тие области кога во ин-
терес на целата земја тоа е утврдено со 
сојузен закон; го уредува режимот на кра ј -
брежното море; ја уредува контролата на 
патничкиот сообраќај преку државната граница, 
ја уредува правната положба на странските правни 
лица во Југославија; ја уредува заштитата на чове-
ковата средина од опасности за животот и здравјето 
на луѓето што ја загрозуваат целата земја; го уре-
дува превозот на запални течности, гасови, експло-
зиви и на радиоактивни и други опасни материи 
кога тоа е од интерес за целата земја; го уредува 
прометот на отрови и производството и прометот 
на опојни дроги; ги уредува основите на режимот 
на водите од интерес за две или повеќе републики; 
ја уредува положбата на странските информативни 
установи и на претставниците на странските средс-
тва за информации; пропишува ограничување или 
забрана на слободата на користење на печатот и на 
другите видови на информирање ако тие се корис-
тат заради рушење на основите на социјалистичкото 
демократско уредување утврдено со Уставот на 
СФРЈ или заради загрозување на независноста на 
земјата, или заради загрозување на мирот и рамно-
правната меѓународна соработка; 

10) ја уредува и обезбедува безбедноста на воз-
душниот сообраќај; ги уредува основите на безбед-
носта во другите области на сообраќајот; ги уредува 
основите на системот на комуникациите и го обезбе-
дува извршувањето на сојузните прописи во областа 
на радиоврските кога во интерес на целата земја 
тоа е утврдено со сојузен закон; 

11) ги уредува општите услови за изрекување 
на казнени санкции за кривични дела и стопански 
престапи и видовите на тие санкции; ги одредува 
кривичните дела против народот и државата, чо-
вечноста и меѓународното право, против угледот на 
СФРЈ, нејзините органи и претставници, против 
угледот на странска држава и организација и угле-
дот на нивните шефови и претставници, против 
службената должност на службените лица во со-
јузните органи и организации, против вооружените 
сили, како и кривичните дела и стопанските прес-
тапи со кои се нарушува единството на југословенс-
киот пазар или се повредуваат сојузните прописи; 
ја уредува одговорноста и санкциите за прекршо-
ците со кои се повредуваат сојузните прописи и по-
стапката по прекршоците што ја водат сојузните 
органи; ја уредува општата управна постапка и 
судските постапки; 

12) ги уредува мерите и ја обезбедува контро-
лата на мерите; ја уредува заштитата на пронајдо-
ците, техничките унапредувања, жиговите, знаците 
на квалитетот, ознаките на потеклото на произво-
дите, мострите и моделите, како и стандардите, тех-
ничките нормативи и нормите на квалитетот на 
производите и услугите, и го обезбедува извршува-
њето на сојузните прописи во овие области кога 
во интерес на целата земја тоа е утврдено со соју-
зен закон; 

13) го уредува и организира собирањето и обра-
ботката на статистички и други податоци за сос-
тојбата и движењето на населението и за економс-
ките и други појави што се од интерес за целата 
земја; 

14) го уредува решавањето на судирите на ре-
публичките односно покраинските закони со зако-
ните на другите републики односно покраини (ко-
лизиони норми) и на судирите на надлежностите 
помеѓу републичките односно покраинските органи 
од териториите на разни републики; го уредува 
решавањето на судирите на законите со прописите 
на другите земји; 

15) ја уредува организацијата и начинот на ра-
ботата на органите на федерацијата, како и матери-
јалните и други односи на сојузните органи и ор-
ганизации; ги уредува изборите за органите на 
федерацијата; ги уредува правата на работниците 
од трудот и по основ на трудот во сојузните органи 
и организации; 

16) ја штити уставноста утврдена са Уставот на 
СФРЈ и законитоста во согласност со Уставот на 
СФРЈ; 

17) врши други права и должности утврдени со 
Уставот на СФРЈ. 

3. Со овој амандман се заменуваат чл. 114 до 
116 и 160 до 162 од Уставот на СФРЈ како и одред-
бата на точка 1 од Амандманот IV. 

АМАНДМАН XXXI 
1. Во остварувањето на правата и должностите 

утврдени со Уставот на СФРЈ, органите на федера-
цијата ја утврдуваат политиката и донесуваат за-
кони и други акти. 

2. Во областите што се уредени со сојузен за-
кон, републиките и автономните покраини, во рам-
ките на своите права и должности, можат да доне-
суваат закони. 

Ако во областите што се уредуваат со сојузен 
закон не е донесен таков закон, републиките од-
носно автономните покраини можат да донесуваат 
свои закони ако тоа е од интерес за остварувањето 
на нивните права и должности. 

3. Односите за кои со одделни одредби на чл. 
1 до 122, чл. 124 до 159 и член 252 став 4 од Уставот 
на СФРЈ, како и со одредбите на важечките устав-
ни амандмани до колку не се однесуваат на орга-
ните на федерацијата, е пропишано да се уреду-
ваат со сојузен закон или со закон, ќе се уредуваат 
со републички односно покраински закон, ако со 
амандманите XX до XLI не е одредено да се регу-
лираат со сојузен закон. 

4. Во рамките на правата и должностите утвр-
дени со Уставот на СФРЈ сојузните органи ја утвр-
дуваат политиката на извршувањето на сојузните 
закони и на другите акти на Сојузната скупштина, 
го следат нивното извршување и спроведување и 
вршат други политичко-извршни и управни работи. 

Сојузните органи, во рамките на правата и 
должностите утврдени со Уставот на СФРЈ, непос-
редно одговараат за извршувањето и применува-
њето на сојузните закони и на другите сојузни 
прописи во областите на меѓународните односи, 
народната одбрана, државната безбедност, економс-
ките односи со странство, обезбедувањето на единс-
твото на југословенскиот пазар, финансиите, зало-
жувањето, заштитата на југословенските граѓани 
на работа во странство, како и во другите односи во 
кои органите на федерацијата, според амандманите 
XX до XLI, го обезбедуваат извршувањето на сојуз-
ните закони и другите сојузен прописи. 
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5. Сојузните органи можат да бидат овластени 
да донесуваат прописи за извршување на сојузните 
закони и на другите сојуз-ни прописи за чие извр-
шување непосредно се одговорни. 

Сојузните органи можат да вршат инспекциски 
работи со овластувања утврдени со сојузен закон, 
кога непосредно се одговорни за извршувањето и 
применувањето на сојузните закони и на другите 
сојузни прописи. 

6. За извршувањето и применувањето на сојуз-
ните закони во областите во кои сојузните органи 
непосредно не се одговорни, одговорни се органите 
во републиките и во автономните покраини. 

Во согласност со оваа одговорност односите по-
меѓу сојузните органи и органите во републиките од-
носно во автономните покраини во извршувањето и 
применувањето на сојузните закони се засновуваат 
врз меѓусебна соработка, известување и договарање. 

Сојузните органи на управата општат со опш-
тинските органи на управата преку соодветните ре-
публички односно покраински органи. 

Во работите што се однесуваат на воената об-
врска и воената мобилизација на луѓето и на мате-
ријалните средства, сојузните органи на управата 
можат да општат и непосредно со општинските ор-
гани на управата. 

Ако органите во републиките односно во авто-
номните покраини не ги извршуваат сојузните за-
кони или другите сојузни прописи за чие извршу-
вање се одговорни, Сојузниот извршен совет ќе го 
предупреди извршниот совет на републиката однос-
но извршниот совет на автономната покраина за 
тоа и ќе преземе други мерки во рамките на сзоите 
права и должности 

7. Сојузните закони и другите општи акти на 
сојузните органи се донесуваат и се објавуваат во 
службениот лист на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија во автентични текстови на 
јазиците на народите на Југославија утврдени со 
републичките уста ви. 

Сојузните закони и другите општи акти на со-
јузните органи се објавуваат во службениот лист 
на Социјалистичка Федеративна Република Југос-
лавија како автентични текстови и на јазиците на 
албанската и унгарската народност. 

8. Со овој амандман се заменуваат одредбите 
на член 85 став 2, член 119 ст. 1 и 3 до 6, чл. 120, 
126 до 129 и на член 131 став 1 од Уставот на СФРЈ, 
точ. 1 до 3 од Амандманот XVI и точка 2 став 3 
од Амандманот XVIII 

АМАНДМАН XXXII 

1. За измена на Уставот на СФРЈ одлучува Со-
јузната скупштина, со согласност на собранијата 
на сите републики и автономни покраини, по пос-
тапка утврдена со Уставот на СФРЈ. Ако со изме-
ната на Уставот на СФРЈ се уредуваат само полож-
бата на републиките и меѓусебните односи на 
федерацијата и републиките, за измената на Уста-
вот на СФРЈ одлучува Сојузната скупштина, со 
согласност на собранијата на сите републики. 

Предлог да се пристапи кон измена на Уставот 
на СФРЈ може да поднесе и собрание на република 
и собрание на автономна покраина. 

Сојузната скупштина може да одлучи да се 
пристапи кон измена на Уставот на СФРЈ ако со 
предлогот за пристапување кон измена на Уставот 
на СФРЈ се согласат собранијата на сите републики 
и автономни покраини, односно собранијата на сите 
републики. 

2. Нацртот на измените на Уставот на СФРЈ 
го претресуваат и собранијата на сите републики и 
автономни покраини и даваат свое мислење за него. 

Кога ќе добие мислење од другите собори на 
Сојузната скупштина и од собранијата на републи-
ките и на автономните покраини, Соборот на наро-
дите го утврдува предлогот за измена Да Уставот 
на СФРЈ. 

3. Измената на Уставот на СФРЈ е усвоена кога 
со текстот прифатен од Сојузната скупштина ќе се 

согласат собранијата на сите републики и собрани-
јата-на автономните покраини, односно собранијата 
на сите републики. 

Ако собранието на една или на повеќе републи-
ки односно собранието на автономната покраина не 
се согласи со текстот на измената на Уставот на 
СФРЈ прифатен од Сојузната скупштина, предлогот 
да се пристапи кон измена на Уставот на СФРЈ во 
вр^ка со прашањето за кое не е постигната соглас-
ност не може да се стави на дневен ред пред истекот 
на една година од денот кога Соборот на народите 
ќе утврди дека не постои согласност. 

Усвоената измена на Уставот на СФРЈ ја прог-
ласува Соборот на народите. 

АМАНДМАН XXXIII 
1. Заради остварување на одговорноста на ре-

публиките и автономните покраини во вршењето 
на одредени функции на федерацијата, органите 
на федерацијата, врз основа на усогласени ставови 
со надлежните републички и покраински органи, ги 
утврдуваат основите на општествениот план на Ју-
гославија и донесуваат акти за утврдување на по-
литиката и закони со кои се уредуваат односите во 
областите на: 

— монетарниот систем и емисијата на пари; 
— девизниот систем, надворешнотрговскиот 

премет и кредитните односи со странство; 
— царинската и вонцаринската заштита; 
— општествената контрола на цените на про-

изводите и услугите; 
— кредитирањето на побрзиот развој на сто-

пански недоволно развиените републики и автоном-
ни покраини; 

— утврдувањето на приходите на општествено-
-политичките заедници што се остваруваат со ода-
ночување на производите и услугите во прометот 
(точка 2 на Амандманот XXVIII); 

— системот, изворите и вкупниот обем на сред-
ствата за финансирање на федерацијата (точка 3 
на Амандманот XXXIV). 

Органите на федерацијата, врз основа на усо-
гласените ставови со надлежните републички и по-
краински органи, донесуваат акти со кои се утврду-
ваат мерки за органичување на пазарот и на сло-
бодниот промет на стоки и услуги и мер-
ки што се основ за компензација и начи-
нот и обликот на компензацијата, како и 
акти со кои се пропишува здружување на стопан-
ските организации во стопанска комора за целата 
територија на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија и задолжително здружување на 
работните организации во деловни заедници (точка 
2 на Амандманот XXX). 

Актите односно законите со кои се утврдува 
политиката или се уредуваат односите во областите 
од став 1 на оваа точка се донесуваат едновремено 
со општествениот план на Југославија. Ако поради 
побитно изменети околности е неопходно да се из-
вршат измени во веќе утврдената политика или во 
законите во тие области, соодветните акти односно 
закони можат да се донесат и пред истекот на вре-
мето за кое се донесува општествениот план на 
Југославија. 

Органите на федерацијата, врз основа на усо-
гласените ставови со надлежните р е п у б л и к и и 
покраински органи, донесуваат и прописи за спро-
ведување на законите и другите акти од став 1 на 
оваа точка, ако усогласувањето на ставовите е 
предвидено во тие акти. 

2. Пред поднесувањето на предлогот на актот 
до Сојузната скупштина односно пред донесувањето 
на актите од овој амандман, Сојузниот извршен со-
вет обезбедува усогласување на ставовите со надле-
жните републички и покраински органи преку ре-
публичките и покраинските извршни совети. 

С О Ј У З Н И О Т извршен совет обезбедува усогласу-
вање на ставовите со надлежните републички и 
покраински органи и кога предлогот на актот од 
овој амандман произлегува од други овластени 
предлагачи. 
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Се смета дека постои согласност на надлежните 
републички и покраински органи кога републичките 
и покраинските извршни совети или други надлеж-
ни републички односно покраински органи се из-
јаснат дека го прифаќаат предлогот на актот или 
дека не се противат на неговото донесување. 

Ако Сојузната скупштина не го усвои во це-
лост предлогот на актот за кој е постигната соглас-
ност со надлежните републички и покраински ор-
гани, таа за новиот предлог на актот одлучува 
откако за него ќе се постигне согласност со надлеж-
ните републички и покраински органи. 

3. Ако со надлежните републички односно по-
краински органи не се постигне согласност, Сојуз-
ниот извршен совет за тоа ќе го извести Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија и ќе му даде свое мислење и 
предлози. Сојузниот извршен совет може да му 
предложи на Претседателството на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија да^ се донесе 
закон или друг акт со кој привремено ќе се регу-
лираат прашањата за кои не е постигната соглас-
ност (пропис за привремени мерки). 

Ако Претседателството на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија смета дека реша-
вањето на одредени прашања за кои не е постигната 
согласност е неопходно заради обезбедување ста-
билност на пазарот, или дека поради нерешавање 
на тие прашања би можела да настане значителна 
штета за општествената заедница, или дека поради 
тоа би можеле да настанат нерамноправни економс-
ки односи помеѓу републиките односно автономните 
покраини, или дека не би можеле да се исполнуваат 
обврските спрема стопански недоволно развиените 
републики и автономни покраини или обврските на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија спрема другите земји, ќе и предложи на Сојуз-
ната скупштина или на Сојузниот извршен совет 
да се донесе пропис за привремени мерки. 

Ако до денот кога мора да се донесе сојузниот 
буџет не се постигне согласност со надлежните ре-
публички и покраински органи во поглед на вкуп-
шкуг обем на средствата за финансирање на феде-
рацијата, потребите на федерацијата привремено ќе 
се финансираат врз основа на буџетот од претход-
ната година. 

4. Предлогот на прописот за привремени мерки 
за чие донесување е надлежна Сојузната скупштина 
е усвоен во Соборот на народите ако за него гласа 
мнозинство делегати од секоја република и авто-
номна покраина во тој собор. 

Ако предлогот на прописот за привремени мер-
ки не се усвои во Соборот на народите со пропиша-
ното мнозинство, Претседателството на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија може да 
прогласи прописот за привремени мерки, во текстот 
што Соборот и другиот надлежен собор ќе го усвојат 
со мнозинството на гласови предвидено во чл. 181 
став 1 од Уставот на СФРЈ, да се применува до 
донесувањето на конечен акт на Сојузната скупш-
тина врз основа на усогласени ставови со надлеж-
ните републички и покраински органи. 

5. Сојузниот извршен совет донесува пропис за 
привремени мерки со двотретинско мнозинство на 
гласовите на сите членови на Советот. 

6. Прописот за привремени мерки останува во 
сила додека, врз основа на усогласени ставови со 
надлежните републички и покраински органи, не 
се донесе конечен акт, а најдолго една година од 
дссзесз^вањето на прописот за привремени мерки. 
Ако конечниот акт не се донесе во рок од една 
година, прописот за привремени мерки останува во 
сила за наредната година 

7. За обезбедување учеството на републиките 
и автономните покраини во постапката за усогла-
сување на ставовите по прашањата од овој аманд-
ман и за следење на спроведувањето на политиката 
и извршувањето на прописите од тие области, Со-
јузниот извршен совет и извршните совети на репу-
бликите и на автономните покраини можат спогод-
бено да образуваат меѓурепублички комитети за 
одделни области. 

Меѓурепубличките комитети се образуваат врз 
начелото на рамноправна застапеност на републи-
ките и соодветна застапеност на автономните пок-
раини. Членовите на меѓурепубличките комитети ги 
делегираат извршните совети на републиките и из-
вршните совети на автономните покраини. 

АМАНДМАН XXXIY 

1. Сите приходи и сите расходи на федерацијата 
се утврдуваат во буџетот на федерацијата. 

2. Со средствата на буџетот на федерацијата се 
финансираат Југословенската народна армија и 
другите задачи на народната одбрана од надлежност 
на органите на федерацијата, органите и органи-
зациите на федерацијата, обврските спрема стопанс-
ки недоволно развиените републики и автономни 
покраини за дополнително финансирање на неоп-
ходните општествени служби, основните права на 
борците, воените и,нвалиди и на семејствата на 
паднатите борци, резервите што во рамките на свои-
те права и должности ги образува федерацијата, 
како и другите потреби што федерацијата ги фи-
нансира според одредбите на Уставот на СФРЈ. 

3 Приходи на федерацијата се царините, сојуз-
ните такси и приходите од работата на сојузните 
органи и организации, како и придонесите на ре-
публиките и автономните покраини што се оства-
руваат со отстапување на федерацијата дел од 
приходите од со сојузен закон пропишаниот данок 
на производите и услугите во прометот, а најмногу 
до износот на вкупните расходи на федерацијата 
утврдени во согласност со републиките и автоном-
ните покраини. Начинот на утврдувањето и отста-
пувањето на тие приходи на федерацијата се про-
пишува со сојузен закон. 

4. Федерацијата не може да основа фондови 
или да презема обврски, освен кога за тоа е овлас-
тена со Уставот на СФРЈ или кога со основањето 
на фондот односно со преземањето на обврските се 
согласат собранијата на републиките и на автоном-
ните покраини, 

Органите на федерацијата можат да распишу-
ваат задолжителни заеми за потребите на Фондот 
за кредитирање на побрзиот развој на стопански 
недоволно развиените републики и автономни пок-
раини. 

5, Со овој амандман се заменуваат член 122 од 
Уставот на СФРЈ и Амандманот III. 

АМАНДМАН XXXV 

1. Меѓународните договори што бараат донесу-
вање на нови или измена на важечките републички 
односно покраински закони или од кои произлегу-
ваат посебни обврски за една или повеќе републики 
или автономни покраини, се склучуваат со соглас-
ност на републичките односно покраинските собра-
нија. Постапката за склучување на вакви меѓуна-
родни договори се утврдува со сојузен закон, со 
согласност на републичките и покраинските соб-
ранија. 

2. Републиките и автономните покраини оства-
руваат соработка со органи и организации на други 
држав,и и со меѓународни органи и организации, во 
рамките на утврдената надворешна политика на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и на меѓународните договори. 

Општините, организациите на здружениот труд 
и другите организации остваруваат соработка со 
соодветните странски и меѓународни органи и орга-
низации и со територијалните единици на странс-
ките држави, во рамките на утврдената надвореш-
на политика на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија и на меѓународните дого-
вори. 

3. Во меѓународното општење се применува на -
челото на рамноправност на јазиците на народите 
на Југославија, а сходно со тоа и начелото на рам-
ноправност на јазиците на народите и народностите 
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Кога. меѓународните договори се утврдуваат на 
јазиците на земјите договорнички, рамноправно ќе 
се употребуваат јазиците на народите на Југосла-
вија. 

АМАНДМАН XXXVI 

1. Се установува Претседателство на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија. 

Претседателството ја претставува Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија во зем-
јата и во странство и врши други права и должно-
сти утврдени со Уставот на СФРЈ. 

Претседателството се образува врз основа на 
рамноправно претставување на републиките и соод-
ветно претставување на автономните покраини, 
заради нивното непосредно учество во остварува-
њето на правата и должностите на федерацијата 
утврдени со Уставот на СФРЈ. 

Претседателството, во рамките на своите права 
и должности, а заради остварување на рамноправ-
носта на народите и народностите, ги усогласува 
заедничките интереси на републиките односно на 
автономните покраини, во согласност со нивната 
одговорност во остварувањето на правата и дол-
жностите на федерацијата. 

2. Претседателството има право да и предлага 
на Сојузната скупштина основни правци на полити-
ката и донесување на закони и други општи акти, 
како и право да поднесе предлог да се пристапи кон 
измена на Уставот на СФРЈ. 

Претседателството го разгледува спроведување-
то на политиката, на законите и на другите општи 
акти на Сојузната скупштина и за тоа зазема ставо-
ви и дава мислења. 

3. Претседателството во рамките на своите пра-
ва и должности: 

1) и предлага на Сојузната скупштина канди-
дат за претседател на Сојузниот извршен совет; 

2) ја прогласува одлуката на Сојузната скупш-
тина за избор на Сојузниот извршен совет; 

3) ги прогласува со указ сојузните закони; 
4) предлага избор на претседател и судии на 

Уставниот суд на Југославија, предлага избор и 
разрешување на членови на Советот на федера-
цијата; 

5) поставува и отповикува со указ амбасадори 
и пратеници на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија и прима акредитивни и отпо-
виковни писма од странските дипломатски прет-
ставници што се акредитирани ка ј него; издава 
исправи за ратификација на меѓународните дого-
вори; 

6) поставува, унапредува и разрешува генерали 
и адмирали, како и други воени старешини што ќе 
ги одреди сојузниот закон, поставува и разрешува 
претседател, судии и судии поротници на воените 
судови и воени обвинители; 

7) доделува одликувања на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија; 

8) дава, согласно со сојузен закон, помилувања 
за кривични дела предвидени со сојузни закони; 

9) основа соодветни служби за вршење на ра-
ботите од својата надлежност; 

10) донесува деловник за својата работа. 
Претседателството, во случаите кога во смисла 

на член 189 став 3. од Уставот на СФРЈ дошло до 
распуштање на надлежните собори на Сојузната 
скупштина поради тоа што не е постигната соглас-
ност за донесување на закон, може да прогласи 
привремено, до одлуката на новоизбраните собори, 
да се применува законот во текстот што го усвоил 
Соборот на народите 

Претседателството, во смисла на член 227 став 
1 од Уставот на СФРЈ, може да и предложи на Со-
јузната скупштина да го избере и за наредниот ман-
датен период претседателот на Сојузниот извршен 
совет што оваа функција ја вршел четири години. 

4. Претседателството, во остварувањето на оп-
штонародната одбрана, ги утврдува основите на 
плановите и на подготвителните мерки за одбрана 

на земјата; дава насоки за преземање мерки за 
подготовки и мобилизирање на изворите и на силите 
на земјата за одбрана и за усогласување на плано-
вите и мерките на општествено-политичките заед-
ници и на работните и други организации, го утвр-
дува постоењето на непосредна воена опасност, 
наредува општа или делумна мобилизација, и прог-
ласува воена состојба ако Сојузната скупштина не е 
во можност да се состане. 

Претседателството е највисок орган на раково-
дење и командување со вооружените сили на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
во војна и во мир. 

Претседателството п р е н е с е а одредени работи 
на командувањето со вооружените сили и раково-
дењето со Југословенската народна армија, утврде-
ни со сојузен закон, врз Воениот комитет кој се 
состои од сојузниот секретар за народна одбрана, 
како претседател, и два члена што ги именува Прет-
седателството. Воениот комитет одговара пред Прет-
седателството за работите што се пренесени врз 
него. 

Претседателството за време на воена состојба 
може да го прошири составот на Воениот комитет. 

5. Претседателството, по сопствена иницијатива 
или по предлог од Сојузниот извршен совет, за вре-v  

ме на воена состојба или во случај на непосредна 
воена опасност, донесува уредби со законска сила 
по прашања од надлежноста на Сојузната скупшти-
на. Претседателството û ги поднесува овие уредби 
на потврдување на Сојузната скупштина, штом таа 
ќе биде во можност да се состане. 

Со уредба со законска сила донесена за време 
на воена состојба, исклучително додека трае таа со-
стојба и ако тоа го бараат интересите на одбраната 
на земјата, можат да се запрат одделни одредби на 

-Уставот на СФРЈ што се однесуваат на одделни 
слободи и права на граѓаните и на правата на са-
моуправните организации, или на составот и ов-
ластувањата на политичко-извршните и управните 
органи. 

6. Претседателството ги врши своите права и 
должности врз основа и во рамките на Уставот на 
СФРЈ и на сојузните закони и е одговорно за тоа. 

7. Претседателството може да изнесува пред 
Сојузната скупштина одделни прашања од своја 
надлежност и да бара таа да заземе став по ни©. 

Сојузната скупштина може да бара од Прет-
седателството да изложи ставови за одделни пра-
шања од негова надлежност што се од интерес за 
работата на Скупштината. 

Претседателството има право да û дава мислења 
на Сојузната скупштина за предлогот да се приста-
пи кон измена на Уставот на СФРЈ, како и за пред-
лог на закон или на друг општ акт чие донесување 
тоа не го предложило. 

8. Ако Сојузната скупштина не го прифати 
предлогот на Претседателството за утврдува-
ње на основните правци на политиката или 
предлогот за донесување на закон односни на 
друг општ акт чие донесување Претседателството го 
смета неопходно, или ако не го прифати предлогот 
на Претседателството да се одложи донесувањето 
на закон односно на друг општ акт, Сојузната скуп-
штина и Претседателството спогодбено ја утврду-
ваат постапката за расправање на спорното пра-
шање и одредуваат рок за усогласување на ста-
вовите по тоа прашање. Овој рок не може да биде 
подолг од шест месеци. 

Ако и по одредениот рок не се постигне соглас-
ност во поглед утврдувањето на основните правци 
на политиката, на предлогот за донесување односно 
за одлагање на донесувањето на законот или на 
другиот општ акт, по истото прашање ќе се води 
уште еден претрес џо Сојузната скупштина кој мора 
да заврши во рок од три месеци. 

Во случај и по повторниот претрес да не се пос-
тигне согласност, Сојузната скупштина се распушта, 
а на Претседателството му престанува мандатот. 

Изборите за Сојузната скупштина се распишу-
ваат во рок од 15 дена од денот на распуштањето на 
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Скушитината, а изборот на Претседателството мора 
да се изврши во рок од 15 дена од денот на консти-
туирањето на новоизбраната Скупштина. 

До изборот на ново Претседателство, Претседа-
телството на кое му престанал мандатот останува 
на должност. 

Џ. На Сојузниот извршен совет Претседателс-
твото може да му дава мислен»« и да изразува ста-
вови за спроведувањето на политиката, законите и 
другите општи акти на Сојузната скупштина, како 
и да предлага мерки за нивното спроведување. 

Претседателството може да свика седница на 
Сојузниот извршен совет и да стави одредени пра-
шања на дневен ред на /неговата седница. 

Претседателството има право уредбите и други-
те прописи на Сојузниот извршен совет од поопшто 
политичко значење, пред нивното објавување, да 
ги задржи; од извршување. 

Ако Претседателството задржи од извршување 
пропис на Сојузниот извршен совет, спорното 
прашање ќе го изнесе пред Сојузната скупштина 
заради донесување на одлука. 

Претседателството, во остварувањето на своите 
права и должности, пред Сојузната скупштина мо-
ж е да постави прашање за доверба на Сојузниот 
извршен совет. 

10. Претседателството го сочинуваат претседа-
телите на собранијата на републиките и претседа-
телите на собранијата на автономните покраини и 
во два члена од секоја република и по еден член 
ед секоја автономна покраина, кои ги избира соб-
ранието на републиката односно «а автономната 
покраина на заедничка седмица на сите собори на 
собранието. 

11. Сојузната скупштина, на заедничка седница 
на сите собори, го прогласува изборот и го објавува 
составот на Претседателството. 

Членовите на Претседателството на заедничка 
седница на сите собори на Сојузната скупштина 
даваат свечена изјава, чиј текст гласи: 

„Изјавувам дека како член на Претседателство-
то на Социјалистичка Федеративна Република Ју -
гославија ќе се борам за заштита на сувереноста, 
•«зависноста и интегритетот на земјата, дека ќе се 
залагаат за остварување на братството, единството 
х рамноправноста на народите и народностите, за 
развитокот на социјалистичкото самоуправно опш-
тество и за остварување на заедничките интереси 
на работните луѓе и на граѓаните на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, дека ќе се 
придржувам кон Уставот на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија и сојузните закони 
и дека совесно и одговорно ќе ја вршам својата дол-
жност Л 

По давањето на свечена изјава, Претседателс-
твото се конституира и ја презема должноста. 

12. Членот на Претседателството ужива имуни-
тет. 

Во поглед на имунитетот на членот на Претсе-
дателството сходно се приметуваат одредбите на 
член 202 од Уставот на СФРЈ. За прашањето на 
имунитетот на своите членови одлучува. Претседа-
телството. 

13. Членовите на Претседателството се избираат 
на време од пет години. 

Никој не може да биде избиран двапати еднопо-
друго за член на Претседателството. 

Членовите на Претседателството се избираат на 
триесет дена пред истекот на мандатот на членови-
те на Претседателството на кои им истекува ман-
датот. 

Во случај на престанок на мандатот на член на 
Претседателството пред истекот на времето на кое 
е избран, мандатот на новоизбраниот чле,н на Прет-
седателството трае до истекот на мандатот на чле-
нот на Претседателството на чие место е избран. 

Ако мандатот на новоизбраниот член на Прет-
седателството трае подолго ед една година, тој не 
може да биде избиран за член на Претседателството 

! m наредниот мандатен период, 

14. Во случај на непосредна воена опасност или 
воена состојба, мандатот на члешжите на Претседа-
телството се продолжува додека трае таквата со-
стојба односно додека не бидат создадени услови за 
избор на нови членови на Претседателството. 

15. Членот на Претседателството не може едно-
времено да биде пратеник на Сојузната скупштина, 
член на Сојузниот извршен совет, член на репуб-
лички односно покраински извршен совет, член на 
уставен суд, судија, ниту именуван функционер на 
друг државен орган, 

16. Претседателството избира претседател и 
потпретседател од редовите на своите членови за 
период од една година, 

Претседателството го утврдува редоследот за 
избор на претседател и потпретседател за период 
од седум години, и тоа по ред од секоја република, 
со тоа што и на автономните покраини што ее ве 
состав на Социјалистичка Република Србија им 
припаѓа наизменично еден мандатен период. 

Претседателот и потпретседателот на Претседа-
телството не можат да бидат од иста република од-
носно од иста автономна покраина. 

Претседателството го прогласува и А> објавува 
изборот на претседател и потпретседател на Прет-
седателството. 

17. Претседателот на Претседателството^ од 
името на Претседателството, ја претставува Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, го 
претставува Претседателството, свикува седници «а 
Претседателството и претседава на нив, ги потши-
шува актите што ги донесува Претседателството, 
се грижи за спроведувањето на актите и заклучо-
ците на Претседателството, издава исправи за ра-
тификација на меѓународните договори и прима 
акредитиви^ и отповиковни писма на странски ди-
пломатски претставници акредитирани ка ј Претсе-
дателството. 

Претседателот, од името на Претседателството, 
остварува командување со вооружените сили на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, во согласност со Уставот на СФРЈ и сојузен 
закон. 

Претседателот, од името на Претседателетвото, 
врши, за ерен® «а воеша состојба и кога Претседа-
телството не е во можност да се состанува, одредени 
права и должности за чие вршење ќе го овласти 
Претседателството. 

Потпретседателот на Претседателството го за-
менува претседателот во случај на вегова отсутност 
или подолга спреченост и може да го застапува во 
вршењето на работите што ќе му па довери прет-
седателот. 

18. Претседателството работи врз основа на усо-
гласување на ставовите на своите членов«. 

Претседателството одлучува на начин утврден 
со деловникот за работа на Претседателетвото. 

19. Општествено-политичките и самоуправните 
организации, по своја иницијатива или по барање 
од Претседателството, можат да изнесуваат «son 
мислења и ставови пред Претседателството за пра-
шањата од негова надлежност. 

Ж Претседателството образува, како еевето-
давни тела, Совет за надворешни работи, Совет за 
работи на народната одбрана и Совет за работи на 
државната безбедност. Претседателството може да 
образува и други совети. 

Советите се образуваат врз основа на рамно-
правно претставување на републиките и соодветно 
претставување на автономните покраини. 

Со сојузен закон може да се пропише посебен 
состав, организација и делокруг на Советот за ра-
боти на народната одбрана. 

21. Членовите на Советот на федерацијата ги 
избира, на предлог од Претседателството, Сојузната 
скупштина од редот на општествено-политички-
те и други јавни работници. 

Претседателството го свикува Советот на фе-
дерацијата заради разгледување на прашања е * 
државната политика и дејноста на политдошбнж** 
вратите и управните органи на федерацијата» 
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22. Со овој амандман се заменуваат одредбите на 
чл. 215 до 218, член 221 став 2, чл. 222, 224, 256 и 257 
од Уставот на СФРЈ и амандманите V и VI. 

АМАНДМАН XXXVII 
1. Поаѓајќи од историската улога на Јосип Броз 

Тито во Народноослободителната војна и во соци-
јалистичката револуција, во создавањето и развито-
кот на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, во развојот на југословенското самоуп-
равно социјалистичко општество, во остварувањето 
на братството и единството на народите и народ-
ностите на Југославија, во зацврстувањето на не-
зависноста на земјата и на нејзината положба во 
меѓународните односи, во борбата за мир во светот, 
а во согласност со изразената волја на работ£жте 
луѓе и граѓаните, на народите и народностите на Ју-
гославија, 

Сојузната скупштина по предлог од собранијата 
на социјалистичките републики и на социјалистич-
ките автономни покраини, по постапката предвиде-
на во Уставот на СФРЈ, може да го избере Јосип 
Броз Тито за Претседател на Републиката. 

2. Претседателот на Републиката ја претставува 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја во земјата и во странство и е Врховен командант 
на вооружените сили на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија. 

Претседателот на Републиката е претседател на 
Претседателството на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија. 

3. Во поглед на положбата, одговорноста и пов-
торниот избор на Претседателот на Републиката се 
применуваат одредбите на чл. 219, 220 и 221 ст. 1, 3 
и 4 од Уставот на СФРЈ, со тоа што Претседателот 
на Републиката се избира на време од 5 години. 

4. Претседателот на Републиката: 
1) ги прогласува со указ сојузните закани; 
Ђ ја прогласува одлуката на Сојузната скуп-

штина за избор на Сојузниот извршен совет; 
SI) доставува и отповикува оо указ амбасадори 

и пратеници на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија; прима акредитивон и отпови-
к а ш писма од странски дипломатски претставни-
ци што се акредитирани к а ј него; издава исправи 
за ратификација на меѓународните договори; 

4>) доделува одликувања на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија; 

5) го утврдува постоењето на непосредна воена 
опасност, наредува општа или делумна мобилиза-
ција, и прогласува доена состојба ако Сојузната 
скупштина и Претседателството на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија не се во мож-
ност да се состанат; 

6) основа соодветни служби »а вршење на ра-
ботите од својот делокруг. 

За време на воена состојба или ве случај на не-
посредна воена опасност, ако Сојузната скупштина 
и Претседателството на Социјалистичка Федератив-
н а Република Југославија не се во можност да се 
«останат, Претседателот на Републиката, по предлог 
од Сојузниот извршен совет, донесува уредби со за -
конска сила за прашања од надлежност на Сојуз-
ната скупштина. Претседателот на Републиката и 
ти поднесува на Скупштината овие уредби на пот-
врдување, штом таа ќе биде во можност да се сос-
тане. 

Со уредба со законска сила донесена за време на 
воена состојба, исклучително, додека трае таа сос-
тојба, ако тоа го бараат интересите на одбраната 
ма земјата, можат да се запрат одделни одредби н ј 
Уставот на СФРЈ што се однесуваат на одделни 
слободи и права на граѓаните и на правата на са-
моуправните организации, или на составот и овлас-
тувањата на политичко-извршните и управните ор-
гани. 

5. Претседателот на Републиката ја известува 
Сојузната скупштина за состојбата и проблемите 
на внатрешната и надворешната политика и може 
да fi предлага на Скупштината претресување на 
одделни прашања и донесување на одлуки. 

Претседателот на Републиката може да свика 
седница на Сојузниот извршен совет и да стави од-
редени прашања на дневен ред на неговата седни-
ца. Претседателот на Републиката претседава на 
седницата на Советот на која присуствува. 

Претседателот на Републиката го свикува Со-
ветот на федерацијата заради разгледување на пра-
шања на државната политика и дејноста на поли-
тичко-извршните и управните органи на федера-
цијата. 

6. Претседателот на Републиката, како Врховен 
командант на вооружените сили на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија: 

1) командува и раководи со вооружените сили 
на Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и ги утврдува основите на плановите и на 
подготвителните мерки за одбрана на земјата; 

2) поставува, унапредува и разрешува генерали 
и адмирали, како и други воени старешини кои ќе 
ги одреди сојузен закон; 

3) поставува и разрешува претседател, судии и 
судии поротници на воените судови, како и воени 
обвинители. 

Претседателот на Републиката може да образу-
ва Воен комитет и да пренесе врз него одредени ра -
боти од командувањето со вооружените сили на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
утврдени со сојузен закон. Воениот комитет се сос-
тои од сојузниот секретар за народна одбрана, како 
претседател, и два члена кои ги именува Претсе-
дателот на Републиката. Воениот комитет му одго-
вара на Претседателот на Републиката за работите 
што се пренесени врз него. 

Претседателот на Републиката може да прене-
се одреден број работи од командувањето и раково-
дењето со Југословенската народна армија, утврде-
ни оо сојузен закон, врз сојузниот секретар за на-
родна одбрана. 

7. Претседателот на Републиката е претседател 
на Советот за работи на народната одбрана. 

8. Претседателот на Републиката може да сви-
ка заедничка седница на Претседателството на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
и на Сојузниот извршен совет. Претседателот на 
Републиката претседава на заедничката седница на 
Претседателството и на Сојузниот извршен совет. 

9. Претседателот на Републиката, во рамките на 
своите права и должности, може да му довери вр-
шење на одделни работи на потпретседателот на Прет-
седателството на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија. 

10. Кога овој амандман ќе престане да важи, 
правата и должностите на Претседателот на Репуб-
ликата утврдени со овој амандман ќе ги врши Прет-
седателството на Социјалистичка Федеративна Р е -
публика Југославија, а престануваат да важат од-
редбите на чл. 219, 220 и на чл. 221 ст. 1, 3 и 4 од 
Уставот на СФРЈ. 

АМАНДМАН XXXVIII 

1. Сојузниот извршен совет го сочинуваат прет-
седател и одреден број членови. 

Сојузната скупштина ири изборот на членовите 
на Сојузниот извршен совет, по предлог од претсе-
дателот на Советот, именува од редот на чле-
новите на Советот сојузни секретари што ќе рако-
водат со одделил сојузни секретаријати. 

Претседателот на Сојузниот извршен совет го 
избира Сојузната скупштина по предлог од Прет-
седателството на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија, а членовите на Советот — по 
предлог од кандидатот кого Претседателството го 
предложил© за претседател на Советот и врз осно-
ва на мислењето на Комисијата за избор и имену-
вања. 

Во Сојузниот извршен совет се избираат една-
ков број членови од секоја република и соодветен 
број членови од секоја автономна покраина 

Ако претседателот или член на Сојузниот извр-
шен совет биде избран од редот на сојузните 
пратеници, му престанува пратеничкиот мандат. 



Страна 538 — Број 29 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ. Четврток, 8 јули 1971 

2. Членовите на Сојузниот извршен совет у ж и -
ваат имунитет. 

Во поглед на имунитетот на членовите на Сојуз-
ниот извршен совет сходно се применуваат одред-
бите на член 202 од Уставот на СФРЈ. За прашањето 
на имунитетот на член на Советот одлучува Сојуз-
ниот извршен совет. 

3. Сојузниот извршен совет е одговорен за спро-
ведувањето на политиката и на сојузните закони и 
другите општи акти на Сојузната скупштина, и за 
таа цел ја насочува и ја координира работата на 
сојузните органи на управата и презема други мер-
ки во рамките на своите права и должности. 

4. Сојузниот извршен совет, во рамките на пра-
вата и должностите на орган на федерацијата, до-
несува уредби, одлуки и упатства за извршување 
на сојузните закони и на другите општи акти на 
Сојузната скупштина. 

5. Самоуправните организации, по своја иниција-
тива или по барање од Сојузниот извршен совет, 
можат да изнесуваат пред Советот свои мислења и 
ставови за прашања од неговата надлежност. 

6. Сојузниот извршен совет го известува Претсе-
дателството на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија, по сопствена иницијатива или на 
негово барање, за прашања од својата надлежност. 

7. Ако смета дека не е во состојба да го обез-
беди спроведувањето на утврдената политика и из-
вршувањето на законот или другиот општ акт на 
Сојузната скупштина чие донесување се предлага, 
како ниту на ставовите или предложените мерки на 
Претседателството на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, или дека не може да пре-
земе одговорност за вршење на својата функција 
ако не се донесе законот или другиот општ акт чие 
донесување го предлага, Сојузниот извршен совет 
може да постави прашање на доверба. 

Секој собор на Сојузната скупштина по предлог 
од најмалку десет пратеници, членови на соборот, 
може да постави прашање на доверба на Сојузниот 
извршен совет. 

За прашањето на доверба на Сојузниот извр-
шен совет се води претрес во Сојузната скупштина. 

Ако надлежните собори му изгласаат недовер-
ба, на Сојузниот извршен совет, Советот е должен 
да поднесе оставка. 

Најмалку десет пратеници од кој и да е собор 
на Сојузната скупштина во својот собор можат да 
покренат интерпелација за претресување на одре-
дени политички прашања во врска со работата на 
Сојузн.иот извршен совет. 

8. Ако Сојузниот извршен совет поднесе колек-
тивна оставка или ако му биде изгласана недоверба, 
тој останува на должност до изборот на нов Соју-
зен извршен совет. 

9. Со овој амандман се заменуваат одредбите на 
чл. 226 и 228 точка 4, член 230 став 3 и на член 232 
став 4 од Уставот на СФРЈ. 

АМАНДМАН XXXIX 

1. За вршење на работите на сојузната управа, 
во рамките на правата и должностите на федера-
цијата, се основаат сојузни секретаријати. 

Сојузните секретаријати се основаат и нивниот 
делокруг се утврдува со сојузен закон. 

2. Со сојузен закон може да се основаат и други 
сојузни органи на управата и организации за врше-
ње на одредени управни, стручни и други работи 
од рамките на правата и должностите на федера-
цијата, како и научни и други установи од интерес 
за остварувањето на функциите на органите на фе-
дерацијата. 

За потребите на органите на федерацијата мо-
жат да се основаат стручни и други служби. 

3. Со овој амандман се заменуваат чл. 233, 234 
и 236 од Уставот на СФРЈ, како и одредбите на 
Амандманот II до колку се однесуваат на држав-
ните секретари и на сојузните секретари. 

АМАНДМАН XL 

Уставниот суд на Југославија се состои од прет-
седател и тринаесет судии. 

Во Уставниот суд на Југославија се избираат 
по два члена од секоја република и по еден член 
од секоја автономна покраина. 

Со овој амандман се заменува одредбата на член 
243 став 1 од Уставот на СФРЈ. 

АМАНДМАН XLI 

1. Неотуѓиво право и должност на народите и 
народностите на Југославија, на работните луѓе и 
на граѓаните е да ја штитат и бранат независноста, 
суверенитетот, територијалната целокупност и со 
Уставот на СФРЈ утврденото општествено и поли-
тичко уредување на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија. 

Никој нема право да потпише или да признае 
капитулација или окупација на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија или на одде-
лен нејзин дел. Никој нема право да ги спречи гра-
ѓаните на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија да водат борба против непријателот кој 
ја нападнал земјата. Такви акти се противуставни 
и казниви според законот како предавство на зем-
јата и злосторство спрема народот. 

2. Право и должност на општините, автономните 
покраини и републиките е, во согласност со систе-
мот на народна одбрана, секоја на својата терито-
рија да ја утврдува и организира народната одбрана 
и раководењето со територијалната одбрана и со 
цивилната заштита, а во случај на напад на зем-
јата — раководењето со народниот отпор. 

Организациите на здружениот труд и другите 
организации го вршат правото и должноста за од-
брана на земјата во согласност со законот, плано-
вите и одлуките на општествено-политичките заед-
ници, обезбедуваат средства за народна одбрана и 
вршат други задачи од интерес за народната одбра-
на. Овие организации се одговорни за извршување-
то на тие задачи. 

3. Вооружените сили на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија чинат единствена 
целина и се состојат од Југословенската народна ар-
мија како заедничка вооружена сила на сите наро-
ди и народности и на сите работни луѓе и граѓани, 
и од територијалната одбрана како најширок облик 
на организиран вооружен народен отпор. 

Вооружените сили на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија ја штитат независнос-
та, уставниот поредок и неповредливоста и цело-
купноста на територијата на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија. 

Секој граѓанин кој со оружје или на друг на-
чин учествува во отпорот против напаѓачот е при-
падник на вооружените сили на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија. 

4. Во вооружените сили на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија, во согласност со 
Уставот на СФРЈ, се обезбедува рамноправност на 
јазиците и писмата на народите и на народностите 
на Југославија. Во командувањето и во воената о-
бука во Југословенската народна армија, во соглас-
ност со сојузен закон, може да се употребува еден 
од јазиците на народите на Југославија, а во неј-
зините делови — јазиците на народите и на народ-
ностите. 

5. Во поглед на составот на старешинскиот ка -
дар и поставувањето на повисоки командни и рако-
водни положаи во Југословенската народна армија 
се применува начелото на што посразмерна заста-
пеност на републиките и автономните покраини. 

6. Со овој амандман се заменуваат одредбите на 
член 42 став 3, член 252 ст. 1 до 3, член 254 став 1 
и на член 255 од Уставот на СФРЈ. 
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АМАНДМАН XLII 

1. За спроведување на Уставните амандмани XX 
до XLI и за обезбедување премин кон нивното при-
менување ќе се донесе уставен закон 

Предлогот на уставниот закон се усвојува сход-
но со одредбите на точка 2 ст. 6 до 8 од Амандма-
нот XII што важат за усвојувањето на измените на 
Уставот на СФРЈ. 

2. Одредбите на Уставот на СФРЈ што не се за-
менети односно укинати со Уставните амандмани 
XX до XLI се толкуваат и се применуваат во со-
гласност со тие амандмани. 

345. 

Бидејќи се исполнети условите од Уставниот 
амандман XII, Соборот на народите, врз основа на 
Уставниот амандман ХН точка 3, на седницата од 
30 јуни 1971 година, донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА УСТАВНИОТ ЗАКОН 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА УСТАВНИТЕ АМАНД-

МАНИ XX ДО XLI 

Се прогласува Уставниот закон за спроведува-
ње на Уставните амандмани XX до XLI, што го 
усвои Сојузната скупштина, на седницата на Собо-
рот на народите од 30 јуни 1971 година, на седни-
цата на Стопанскиот собор од 30 јуни 1971 година, 
на седницата на Просветно-културниот собор од 30 
јуни 1971 година, на седницата на Социјално-здрав-
ствениот собор од 30 јуни 1971 година и на седни-
цата на Општествено-политичкиот собор од 30 јуни 
1971 година. 

Собор на народите 

АС бр. 419 
30 јуни 1971 година 

Белград 

Претседател 
на Соборот на народите, 

Мика Шпиљак, с. р. 

УСТАВЕН ЗАКОН 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА УСТАВНИТЕ АМАНД-

МАНИ XX ДО XLI 

I. Примена на Уставните амандмани 

Член 1 
Уставните амандмани XX до XLI (во натамош-

ниот текст: Уставните амандмани) се применуваат 
од денот кога ќе ги прогласи Соборот на народите на 
Сојузната скупштина, ако во поглед на спроведу-
вањето и преминувањето кон примена на одделни 
нивни одредби со овој закон не е поинаку одредено. 

Член 2 
Одредбите на Амандманот XXI и на Амандма-

нот XXII, кои се однесуваат на правото на работни-
те луѓе на организирање основни организации на 
здружениот труд, на стекнување и распределба на 
доходот и на средствата за општествена репродук-
ција, како и на правото на основните организации 
на здружениот труд на нивно здружување, се при-
менуваат од денот кога Соборот на народите на 
Сојузната скупштина ќе ги прогласи Уставните 
амандмани. Со тој ден престануваат да важат од-
редбите на сојузните закони што се во спротивност 
со наведените одредби на амандманите XXI и XXIL 

Член 3 
Престануваат да важат, согласно со одредбите 

на овој закон, сојузните закони и другите сојузни 
прописи со кои се уредуваат односите чие регули-
рање според Уставните амандмани не спаѓа во пра-
вата и должностите на федерацијата. 

Член 4 
Сојузните закони и другите сојузни прописи со 

кои се уредуваат односите чие регулирање според 
Уставните амандмани спаѓа во правата и должно-
стите на федерацијата, а кои не се во согласност со 
Уставните амандмани, мораат да се усогласат со 
нив во рокот одреден со овој закон. 

Член 5 
Резолуциите што ги донесе Сојузната скуп-

штина до влегувањето во сила на овој закон се 
применуваат во согласност со Уставните амандмани. 

Член 6 
Престануваат да важат овластувањата на со-

јузните органи за извршување и применување на 
сојузните закони кои според одредбите на овој 
закон остануваат во сила во областите во кои сојуз-
ните органи според Уставните амандмани не се 
непосредно одговорни за извршување и применува-
ње на сојузните закони. 

Член 7 
Престанува надлежноста на Уставниот суд на 

Југославија за оцена на согласноста на прописите 
и другите општи акти со сојузните закони со кои 
се уредуваат односиве чие регулирање според 
Уставните амандмани не спаѓа во правата и долж-
ностите на федерацијата. 

II. Органи на федерацијата 

Член 8 
Претседателот на Републиката, до конституи-

рањето на Претседателството на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, ги врши своите 
функции утврдени со Уставот на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија. 

Член 9 
Избор на членови на Претседателството на Со-

цијалистичка Федеративна Република Југославија 
ќе се изврши во рок од триесет дена од денот кога 
Соборот на народите на Сојузната скупштина ќе 
ги прогласи Уставните амандмани. 

Сојузната скупштина ќе го прогласи изборот 
и ќе го објави составот на Претседателството на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и Претседателството ќе се конституира до 31 
август 1971 година. 

Член 10 
Уставниот суд на Југославија продолжува со 

работа во сегашниот состав до усогласувањето на 
неговиот состав со Амандманот XL, а најдоцна до 
30 септември 1971 година. 

Член 11 
Сојузниот извршен совет продолжува со рабо-

та до изборот на нов Сојузен извршен совет. ̂  
Изборот на нов Сојузен извршен совет ќе се 

изврши до 30 септември 1971 година. 

Член 12 
Сојузните органи на управата и другите сојузни 

органи и организации продолжуваат со работа 
според важечките прописи до денот одреден со за-
конот за сојузната управа. 

Законот за сојузната управа ќе се донесе до 
31 јули 1971 година. 
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III. Укинување и усогласување на сојузните закони 

Член 13 
Со денот на прогласувањето на Уставните 

амандмани престануваат да важат одредбите на 
сојузните закони наведени во овој член, освен 
следните одредби на тие закони: 

1) одредбите на Основниот закон за претприја-
тијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 17/65, 31/67, 
48/68, 55/69 и 15/71), освен одредбите на член 4 ст. 
1 и 2 и уводната реченица на став 3, чл. 21, 25, 27 
и 34, чл. 36 до 36ѓ, чл. 53 до 55, чл. 61 и бб, чл. 71 до 
76, чл. 85 до 103а, член 104 ст. 1 и 2, член 106 став 
1, член 108 став 1, чл. 116 до 118, член 119 ст. 1 и 
2, член 120, член 122 став 1, чл. 123 до 125, член 127 
ст, 2 до 4, чл. 128 до 130, член 135в до 154, чл. 156 
до 161, чл. 163, 165 и 166, чл. 168 до 181, чл. 183 до 
207, чл. 214 до 245, член 246 став 1 и 3, чл. 248 до 
252 и чл. 254 до 275; 

2) одредбите на Законот за средствата на работ-
ните организации (»Службен лист на СФРЈ", бр. 
10/68, 24/68, 48/68, 42/69, 55/69 и 28/70), освен одред-
бите на чл. 1 и 2, член 3 став 1, чл. 4 до 8а, член 
34, чл. 41 до 44, член 46 став 1, чл. 57 до 74, чл. 92 и 93, 
чл. 95 став 1, чл. 96 до 98, член 99 ст. 1 и 2, член 100 
ст. 1 до 4 и член 101; 

3) одредбите на Основниот закон за утврдува-
њето и распределбата на доходот во работните ор-
ганизации („Службен лист на СФРЈ", 32/68), освен 
одредбите на чл. 7 до 11 и член 17; 

4) одредбите на Основниот закон за избирање 
на работнички совети и други органи на управу-
вањето во работните организации („Службен лист 
на СФРЈ'4, бр. 15/64, 32/67 и 54/67), освен одредбите 
на чл. 1 до 3, чл. 72 до 74 и член 97. 

Одредбите на чл. 90 до 94, член 116, член 153 ст. 
5 до 7 и член 262 од Основниот закон за претприја-
тијата престануваат да важат со денот одреден со 
републички односно со покраински закон, а на ј -
доцна до 31 декември 1971 година. 

Член 14 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престануваат да важат сојузните општи закони. 
По исклучок од одредбата на став 1 од овој 

член, до 31 декември 1971 година останува во сила 
одредбата на член 27 став 3, а во врска со оваа 
одредба и одредбата на член 14 од Општиот закон 
за здравственото осигурување и за задолжителните 
видови здравствена заштита на населението 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 20/69). 

До денот одреден во став 2 од овој член, со 
сојузен закон ќе се регулира начинот на извршува-
њето на обврската спрема недоволно развиените 
републики и автономни покраини за дополнително 
финансирање на општествените служби во смисла 
на член 123 став 3 од Уставот на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија и на точка 2 
од Амандманот XXXIV. 

Член 15 
На денот на влегувањето во сила на овој закон 

престануваат да важат и следните сојузни закони: 
1) Основниот закон за органите на управува-

њето во установите („Службен лист на СФРЈ", бр. 
22/64); 

2) Законот за усогласување со Уставот на про-
писите за установите што ги основале сојузни орга-
ни („Службен лист на СФРЈ", бр. 16/65); 

3) Законот за Архивскиот совет на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 48/64); 

4) Основниот закон за користење на патнички 
автомобили во општествена сопственост и за на-
чинот на располагање со општествените средства 
за користење на патнички автомобили („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 21/64). 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, останува во сила Основниот закон за кори-
стење на патнички автомобили во општествена соп-
ственост и за начинот на располагање со опште-

ствените средства за користење на патнички 
автомобили — во однос на сојузните органи и со-
јузните организации, како и одредбите на член 1 
став 1 точка 6 и на член 15 од Законот за усогла-
сување со Уставот на прописите за установите што 
ги основале сојузни органи. 

Член 16 
Со денот одреден со републички односно по-

краински закон, а најдоцна на 31 декември 1971 
година, престануваат да важат следните сојузни 
закони: 

1) Основниот закон за јавните собранија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 16/65); 

2) Основниот закон за премерот и катастарот 
на земјиштето („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/65); 

3) Основниот закон за филмот („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 30/62 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
11/65); 

4) Основниот закон за филмскиот придонес 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 30/68); 

5) Основниот закон за утврдување на вредноста 
на станбените згради, становите и деловните про-
стории („Службен лист на СФРЈ", бр. 34/65); 

g 6) Основниот закон за стопанското работење 
(стопанисувањето) со станбените згради во опште-
ствена сопственост („Службен лист на СФРЈ", бр. 
35/65 и 50/68); 

7) Основниот закон за посвојување („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 30/47 и 24/52 и „Службен лист 
на СФРЈ", бр. 10/65); 

8) Основниот закон за игрите на среќа („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 22/62 и „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 16/65); 

9) Основниот закон за данокот на добивки од 
игри на среќа („Службен лист на СФРЈ", бр. 52/64); 

10) Основниот закон за занаетчиските и другите 
определени видови задруги („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 16/65); 

11) Основниот закон за односите на родителите 
и децата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 104/47,11/51, 
53/56 и 4/57 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 10/65); 

12) Основниот закон за задолжително примање 
на приправници во работните организации („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 54/67, 2/68 и 26/68); 

13) Основниот закон за издавачките претпри-
јатија и издавачките установи („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 44/59 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
15/65); 

^ 14) Основниот закон за новинските претприја-
тија и установи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
29/56 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 15/65); 

15) Основниот закон за заштита на воздухот од 
загадување („Службен лист на СФРЈ", бр. 30/65); 

16) Основниот закон за радиодифузните устано-
ви („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/65); 

/ 17) Основниот закон за доставување печатени 
работи до определени установи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 15/65); 

18) Основниот закон за заштитата на култур-
ните споменици („Службен лист на СФРЈ", бр. 
12/65); 

19) Основниот закон за утврдување на катастар-
скиот приход („Службен лист на СФРЈ", бр. 52/64); 

20) Основниот закон за искористувањето на 
селскостопанското земјиште („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/65 и 12/67); 

21) Основниот закон за земјоделските задруги 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 13/65 и 7/67); 

* 22) Основниот закон за станбените задруги 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 1/68 и 50/68); 

23) Основниот закон за здравствениот надзор 
над членовите на посадата на бродовите на Југо-
словенската трговска морнарица („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 9/65 и 48/68); 

24) Основниот закон за здобивање со право на 
сопственост на земјоделски орудија и за користење 
земјоделски орудија од страна на граѓани („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 7/67); 

25) Основниот закон за данокот на промет на 
недвижности и права („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 12/65 и 32/68); 
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26) Основниот закон за придонесот на средства-
та за заедничка потрошувачка („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 54/67, 24/68 и 50/68); 

27) Основниот закон за санитарната инспекција 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 10/65); 

28) Основниот закон за установите („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 5/65, 50/68 и 55/69); 

29) Основниот закон за семето („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 13/65); 

30) Основниот закон за садниот материјал 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 40/66); 

31) Основниот закон за тутунот („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 11/65 и 25/70); 

32) Основниот закон за квалитетот и контро-
лата на квалитетот на вештачките ѓубриња („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 18/64); 

33) Основниот закон за виното („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 27/65); 

34) Законот за определување на градежното 
земјиште во градовите и населбите од градски ка-
рактер („Службен лист на СФРЈ", бр. 5/68 и 20/69); 
y 35) Законот за стручните називи и академските 

степени („Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/63); 
36) Законот за минималниот личен доход 

(„Службен лист на СФРЈ", бр. 6/65, 26/68, 51/68, 
60/70 и 7/71); 

37) Законот за селскостопанскиот земјишен 
фонд од општествена сопственост и за доделување 
земја на селскостопанските организации („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 22/53 и „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 10/65); 
I 38) Законот за станбените односи („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 11/66 и 32/68); 

39) Законот за задолжително опфаќање на ри-
зикот од земјотрес во одделни видови осигурување 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 7/67 и 20/69); 

40) Законот за деловните згради и простории 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 43/65 и 57/65); 

41) Законот за испитување и жигосување. од-
носно обележување на рачно огнено оружје и муни-
ција („Службен лист на СФРЈ", бр. 20/69); 

42) Законот за амортизација на основните сред-
ства на работните организации („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 29/66, 30/68, 50/68, 17/69, 20/69 и 42/69;) 

43) Законот за стопите на амортизацијата на 
основните средства на работните организации 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 52/66, 40/68, 50/68, 
8/69 и 42/69); 

44) Законот за работењето на стопанските еди-
ници на казнено-поправителните установи („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 50/69); 

45) Законот за укнижување на недвижностите 
во општествена сопственост („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 12/65); 

46) Законот за заедничкиот фонд за ризици на 
поморските бродарски претпријатија на прекумор-
ската пловидба („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/62 
и „Службен лист на СФРЈ", бр. 50/68); 

47) Законот за заверување на потписи, ракописи 
и преписи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 105/47 и 
50/49 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 16/65 и 7/67); 

48) Основниот закон за правната положба на 
верските заедници (^Службен лист на ФНРЈ", бр. 
22/53 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 10/65). 

Со денот одреден во став 1 од овој член преста-
нуваат да важат и сите одредби на сојузните зако-
ни наведени во овој став, освен следните одредби 
на тие закони: 

1) одредбите на Основниот закон за правосуд-
ниот испит („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/67); 
освен одредбите на член 6, а во врска со овој член 
и одредбите на член 4, и одредбите на член 8; 

2) одредбите на Основниот закон за организа-
цијата и финансирањето на социјалното осигурува-
ње („Службен лист на СФРЈ", бр. 24/65, 57/65, 29/66, 
52/66, 12/67, 54/67 и 15/71), освен одредбите на член 
98 и член 116 став 3; 

3) одредбите на Основниот закон за угостител-
ската дејност („Службен лист на СФРЈ", бр. 8/65, 
15/68 и 30/68), освен одредбите на член 35, а во 
врска со овој член и одредбите на член 24 став 1 
и член 26 став 1; 

4) одредбите на Основниот закон за изградбата 
на инвестиционите објекти („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 20/67, 30/68, 55/69, 60/70 и 24/71), освен 
одредбите на член 9 ст. 2 и 3, член 24, член 31 став 
3, а во врска со овој став и став 1, и член 88; 

5) одредбите на Основниот закон за придонесот 
за користење градско земјиште (,,Службен лист на 
СФРЈ", бр. 51/67 и 11/69), освен одредбата на член 
3 став 1; 

6) одредбите на Основниот закон за ловството 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 16/65), освен одред-
бите на член 17 став 2 и член 41; 

7) одредбите на Основниот закон за насочување 
и издвојување на средствата за станбена изградба 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 60/70), освен одред-
бата на член 11; 

8) одредбите на Основниот закон за комунални-
те такси („Службен лист на СФРЈ", бр. 52/64), освен 
одредбата на член 4 точка 5; 

9) одредбите на Основниот закон за здружени-
јата на граѓани (-,Службен лист на СФРЈ", бр. 16/65), 
освен одредбите на чл. 14, 15 и 20; 

10) одредбите на Основниот закон за евиденци-
јата на живеалиштето и престојувалиштето на 
граѓаните („Службен лист на СФРЈ", бр. 8/65), 
освен одредбата на член 2 став 2; 

11) одредбите на Основниот закон за органи-
зацијата и финансирањето на заложувањето 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 15/65, 51/65, 47/66, 
55/69 и 9/70), освен одредбата на член 2 став 2, член 
30 став 2, член 31 став 1 точка 8, член 32 точка 4, 
член 33 точка 3, член 34 став 3, а во врска со оваа 
одредба и одредбата на став 1, чл. 36а до 36е, чл. 
38а и 59; 

12) одредбите на Основниот закон за рударство-
то („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/66), освен одред-
бите на член 31 во однос на воените објекти, член 
42 точка 6 и на чл. 93 до 112; 

13) одредбите на Основниот закон за шумите 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 26/65), освен одредби-
те на член 3 ст. 6 и 7, член 27 став 4 и на член 52; 

14) одредбите на Основниот закон за водите 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 13/65, 50/68 и 60/70), 
освен одредбите на чл. 21 и 25 во однос на народ-
ната одбрана и на воените потреби, член 30 став 2, 
член 33, член 37 ст. 3 и 4, член 45 ст. 3 и 4, член 52 
став 4, член 53 ст. 2 и 3, член 59 ст. 1 и 2, член 60 
став 4, а во врска со оваа одредба и одредбата на 
став 1, чл. 64, 73а и 736; 

15) одредбите на Основниот закон за организа-
цијата на превозот со моторни возила во друмскиот 
сообраќај („Службен лист на СФРЈ", бр. 27/65 и 
30/68), освен одредбите на член 4 став 3 во однос на 
Југословенската народна армија, чл. 9 до 24 во од-
нос на јавниот превоз во меѓународниот и во меѓу-
републичкиот друмски сообраќај, и на член 37 став 
2, а во врска со овој став и став 1; 

16) одредбите на Основниот закон за искористу-
вањето на луките и пристаништата („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 2/68), освен одредбата на член 3 во 
однос на воените луки и одредбата на член 40 во 
поглед на согласноста на Командата на воената 
морнарица; 

17) одредбите на Основниот закон за морското 
рибарство („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/65, 
35/65 и 7/71), освен одредбата на член 46, а во врска 
со овој член и одредбата на член 41 став 1 точ. 1 
и 3 до 8; 

18) одредбите на Основниот закон за јавните 
патишта („Службен лист на СФРЈ", бр. 27/65, 7/67 
и 10/70), освен одредбите на чл. 1 до 35, чл. 42 до 
61, член 61а точ. 1 и 4, чл. 616, 61в и 61д на став 2, 
чл. 62 до 74 и 80 до 86; 
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19) одредбите на Основниот закон за финанси-
рање на општествено-политичките заедници („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 31/64, 28/66, 1/67, 54/67, 30/68, 
56/69, 32/70, 60/70 и 15/71), освен одредбите на чл. 
38 до 44; 

20) одредбите на Основниот закон за придоне-
сите и даноците на граѓаните („(Службен лист на 
СФРЈ", бр. 13/70), освен одредбите на чл. 25 до 27; 

21) одредбите на Основниот закон за прекршо-
ците („Службен лист на СФРЈ", бр. 26/65, 57/65 и 
15/67), освен одредбите што се однесуваат на прекр-
шоците за кои водат постапка сојузните органи; 

22) одредбите на Законот за искористување на 
воздухопловните пристаништа („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 12/64), освен одредбите на член 1 став 2, 
чл. 5, 6 и 15, член 21, а во врска со овој член и 
одредбите на чл. 17 и 18 и на член 24; 

23) одредбите на Основниот закон за бракот 
(„Службен лист на СФРЈ ', бр. 28/65), освен одред-
бата на член 26; 

24) одредбите на Основниот закон за старател-
ството („Службен лист на СФРЈ", бр. 16/65), освен 
одредбата на член 29; 

25) одредбите на Законот за експропријацијата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 11/68, 30/68 и 32/70), 
освен одредбите на член 1 ст. 1 и 3 алинеја 6, член 
12 ст. 1 и 2, член'23 став 2 и член 30 став 3, во однос 
на воените објекти; 

26) одредбите на Законот за наследувањето 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 42/65 и 47/65), освен 
одредбите на чл. 186 до 190 и одредбите што се од-
несуваат на постапката во наследните работи; 

27) одредбите на Законот за личното име 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 8/65), освен одред-
бата на член 7, а во врска со овој член и одредбата 
на член 6; 

28) одредбите на Законот за набавување, држе-
ње и носење на оружје („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 52/67), освен одредбите на член 2 ст. 2 и 6 и на 
чл. 26 до 34; 

29) одредбите на Законот за поморската пило-
тажа („Службен лист на СФРЈ", бр. 14/65), освен 
одредбите на член 4 став 3, член 5 точка 1 и на 
член 13; 

30) одредбите на Законот за нострификација на 
школските свидетелства здобиени во странство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 12/67), освен одред-
бата на член 1 став 2; 

. 31) одредбите на Законот за печатот и за дру-
гите видови информации („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 45/60 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 15/65), 
освен одредбите на чл. 67 до 79 и на чл. 91 до 130. 

Со денот одреден во став 1 од овој член преста-
нуваат да важат сојузните закони наведени во овој 
став, со тоа што во рамките на правата и должно-
стите на федерацијата тие закони остануваат и на-
таму во сила, и тоа: 

1) Основниот закон за средствата за работа на 
органите на управата („Службен лист на СФРЈ", 
бр 46/64, 57/65 и 1/67) — во однос на сојузните орга-
ни и на сојузните организации; 

2) Основниот закон за електростопанството 
I Службен лист на СФРЈ", бр. 17/65, 9/63 и 50/68) 
— LO однос на Заедницата на Југословенското елек-
тростопанство; 

3) Основниот закон за пазарната инспекција 
(,.Службен лист на СФРЈ", бр. 12/65 и 30/68) — во 
однос на сојузниот орган на управата надлежен за 
работите на пазаришната инспекција; 

4) Основниот закон за судските такси („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 10/65 и 8/69) — во поглед на судските 
такси во постапката пред сојузните правосудни 
органи; 

5) Основниот закон за административните такси 
(,Службен лист на СФРЈ", бр. 14/65, 11/66, 54/67, 
51/68 и 52/69) — во поглед на административните 
такси во постапката пред сојузните органи и сојуз-
ните организации; 

6) Законот за организацијата на Југословенски-
те железници („Службен лист на СФРЈ", бр. 5/66, 
50/68, 55/68 и 10/70) — во однос на Заедницата на 
Југословенските железници; 

7) Законот за избирачките списоци („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 5/65 и 8/69) — во поглед на избо-
рот на сојузни пратеници; 

8) Законот за гробиштата на борците („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 52/61 и „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 9/65) — во однос на гробиштата и на гробовите 
к а борците што се наоѓаат во странство. 

Член 17 
До 31 декември 1971 година мораат да се усогла-

сат со Уставните амандмани следните сојузни за-
кони: 

1) Основниот закон за општественото планира-
ње („Службен лист на СФРЈ", бр. 28/70); 

2) Основниот закон за данокот на промет 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 14/65, 29/65. .-53/65, 
57/65, 52/66, 31/67, 54/67, 26/68, 30/68, 40/68, 48/68, 11/69 
и 56/ 69); 

3) Законот за девизното работење („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 29/66, 54/67, 55/68, 13/69, 20/69, 
50/69, 55/69, 32/70, 47/70, 53/70 и 15/71); 

4) Законот за обезбедување девизи на опште-
ствено-политичките заедници, установите, опште-
ствените организации и граѓанските правни лица 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 13/69); 

5) Законот за девизната инспекција („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 10/65 и 24/71); 

6) Законот за Народната банка на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 12/65, 47/66 и 55/68); 

7) Законот за Службата на општественото кни-
говодство („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/67, 54/67, 
15/68, 50/68, 55/69 и 32/70); 

8) Законот за банките и кредитните работи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 12/65, 29/65, 4/66, 
26/66, 1/67, 17/67, 54/67, 26/68, 50/68, 13/69, 42/69, 55/69 
и 28/70); 

9) Законот за кредитните работи со странство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 29/66 и 24/71); 

10) Законот за највисоката интересна стопа што 
може да се договори за давање кредити („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 47/66 и 24/68); 

11) Царинскиот закон („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 24/59 и 13/63 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
16/65, 15/67, 30/68 и 32/70); 

12) 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 и 
15/71); 

13) Законот за Фондот на федерацијата за кре-
дитирање на стопанскиот развој на стопански недо-
волно развиените републики и краишта („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 8/65, 26/66, 28/66, 32/68 и 38/68); 

14) Законот за републиките и автономните по-
краини чиј стопански развој ќе се кредитира од 
средствата на Фондот на федерацијата за креди-
тирање на стопанскиот развој на стопански недо-
волно развиените републики и краишта („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 8/65); 

15) Законот за постојаните средства на Фондот 
на федерацијата за кредитирање на стопанскиот 
развој на стопански недоволно развиените републи-
ки и краишта („Службен лист на СФРЈ", бр. 28/66); 

16) Законот за Фондот за унапредување на ли-
ковната дејност „Моша Пијаде" („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 54/57 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
12/65); 

^ 17) Законот за Наградата на Антифашистичкото 
веќе на народното ослободување на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 31/64 и 51/65); 
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18) Законот за користење на средствата од на-
доместокот за стопански риболов во крајбрежното 
море на Југославија („Службен лист на СФРЈ", бр. 
35/65 и 14/66); 

19) Законот за Југословенската лотарија („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 22/62 и 53/62 и „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 16/65 и 50/68); 

20) Законот за формирањето и општествената 
контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 
12/67, 23/67, 40/68, 11/69 и 15/70); 

21) Основниот закон за внатрешните работи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 49/66); 

22) Основниот закон за единствените стопански 
комори и деловната соработка во стопанството 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 28/60, 16/61 и 13/63 
и „Службен лист на СФРЈ", бр. 10/65, 31/67 и 51/68); 

23) Основниот закон за здравствениот надзор 
над предметите за општа употреба („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 16/65); 

24) Основниот закон за здравствениот надзор 
над прехранбените продукти („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 44/65). 

До денот., одреден во став 1 од овој член со 
Уставните амандмани мораат да се усогласат: од-
редбите на чл. 38 до 44 од Основниот закон за фи-
нансирање на општествено-политичките заедници 
(член 16 став 2 точка 19); одредбите на Основниот 
закон за електростопанството што се однесуваат на 
Заедницата на југословенското електростопанство 
(член 16 став 3 точка 2); одредбите на Законот за 
организацијата га Југословенските железници што 
се однесуваат на Заедницата на Југословенските 
железници (член 16 став 3 точка 6). 

Член 18 
Остануваат во сила одредбите на сојузните за-

кони од чл. 13 и 16 на овој закон со кои се пропи-
шани казнени санкции и мерки за повреди на од-
редбите на тие закони што според одредбите на 
овој закон остануваат во сила. 

Член 19 
Сојузните закони што не се наведени во чл. 13 

до 17 на овој закон остануваат во сила и по влегу-
вањето во сила на овој закон, а нивните одредби 
што не се во согласност со Уставните амандмани 
мораат да се усогласат со тие амандмани до 31 
декември 1972 година. 

До денот одреден во став 1 од овој член мораат 
да се усогласат со Уставните амандмани и одредби-
те на сојузните закони кои според одредбите на 
ово] закон остануваат во сила, ако со овој закон 
не е поинаку одредено. 

Член 20 
Сојузните прописи донесени за извршување на 

сојузен закон кој според одредбите на овој закон 
престанува да важи, престануваат да важат исто-
времено со престанокот на важењето на тој сојузен 
закон, ако со републички односно покраински про-
пис не е одредено поинаку. 

Сојузните прописи донесени за извршување на 
сојузен закон кој според одредбите на овој закон 
мора да се усогласи со Уставните амандмани, мо-
раат да се усогласат односно да се стават вон сила 
истовремено со усогласувањето на тој сојузен за-
кон, а најдоцна во рок од три месеци од денот на 
неговото усогласување. 

IV. Други одредби 

Член 21 
Важечките прописи за финансирањето на фе -

дерацијата и СОЈУЗНИОТ буџет за 1971 година ќе се 
усогласат со Уставните амандмани во рок од три 
месеци ед денот на влегувањето во сила на овој 
закон. 

Член 22 
До донесувањето на соодветен сојузен закон, 

федерацијата ја обезбедува основната заштита на 

борците, на инвалидите и на семејствата на заги-
натите борци во обемот утврден со сојузен закон, 
со отстапување на републиките и на автономните 
покраини, заради непосредно остварување на таа 
заштита, соодветни износи на средствата предвиде-
ни за таа цел во сојузниот буџет. 

Член 23 
До усогласувањето на Законот за Народната 

банка на Југославија со Уставните амандмани, Со-
ветот на гувернерите, кој управува со работите на 
Народната банка на Југославија, го сочинуваат 
гувернерот на Народната банка на Југославија и 
генералните директори на централите на Народната 
банка на Југославија во главните градови на ре-
публиките, како и по еден претставник на авто-
номните покраини што ќе го одреди надлежниот 
орган на автономната покраина. 

До усогласувањето на Законот за Народната 
банка на Југославија, постојните главни централи 
на Народната банка во главните градови на репуб-
ликите вршат функции на народна банка на репуб-
ликите во смисла на Амандманот XXVII, ако со 
републички закон не е одредено поинаку. 

Народните банки на автономните покраини ќе 
се образуваат со покраински закон во рок од три 
месеци од денот на влегувањето во сила на овој 
закон. 

До донесувањето на сојузен закон со кој ќе се 
регулира вршењето на работите на воениот сервис 
зп потребите на Југословенската народна армија, 
овие работи ги врши Народната банка на Југосла-
вија според важечките прописи. 

Член 24 
До донесувањето на сојз^зен закон со кој ќе се 

одреди надлежниот суд за решавање на споровите 
што ќе произлезат од противуставните или против-
законитите прописи, од други акти и дејствија во 
смисла на точка 5 од Амандманот XXV: 

Уставниот суд на Југославија одлучува за 
уставноста и законитоста на тие акти и дејствија; 

надлежниот виши стопански суд ги решава 
споровите за надоместок на штета што ќе произле-
зат од такви акти и дејствија, а по жалба против 
неговата одлука — Врховниот стопански суд. 

-Член 25 
Правата на работните луѓе од трудот и по основ 

на трудот во органите и организациите основани со 
сојузни закони што престануваат со работа и имот-
ните и други односи што ги засновале тие органи 
и организации пред престанокот на нивната работа, 
се регулираат со сојузен закон. 

Член 26 
Овој закон влегува во сила кога ќе го прогласи 

Соборот на народите на Сојузната скупштина. 

346. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ДОПОЛНЕНИЕТО НА 

СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1971 ГОДИНА 

Се прогласува Дополнението на Сојузниот бу-
џет за 1971 година, што го усвои Сојузната скуп-
штина, на седницата на Соборот на народите од 
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30 јуни 1971 година и на седницата на Општествен 
но-политичкиот собор од 30 јуни 1971 година. 

ПР бр. 1039 
30 јуни 1971 година 

Белград 
Претседател на 

Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Потпретседател 
на Сојузната 
скупштина, 

Маријан Вредел», с. р. 

ДОПОЛНЕНИЕ НА СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ 
ЗА 1971 ГОДИНА 

Член 1 
Во Сојузниот буџет за 1971 година („Службен 

лист на СФРЈ", бр. 15/71) во членот 5 раздел 13. 
Сојузен секретаријат за стопанство, во позицијата 
212 распоред на група 16-2-21 Премии за суров памук 
и волна зборовите : „суров памук и волна" се заме-
нуваат со зборовите: „суров памук, суров копоп и 
волна". 

Член 2 
Ова дополнение влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

347. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Ус-

тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-

НЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА 
СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1971 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за дополнение на За -
конот за извршување на Сојузниот буџет за 1971 
година, што го усвои Сојузната скупштина, на сед-
ницата на "Соборот на народите од 30 јуни 1971 го-
дина и на седницата на Општествено-политичкиот 
собор од 30 јуни 1971 година. 

ПР бр. 1040 
30 јуни 1971 година 

Белград 
Претседател на 

Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Потпретседател 
на Сојузната 
скупштина, 

Маријан Брецељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУ-
ВАЊЕ НА СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1971 ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за извршување на Сојузниот бу-

џет за 3 971 година (..Службен лист на СФРЈ", бр. 
15/71) во члшот 8 зборовите: „суров памук и вол-
на" се заменуваат со зборовите: „суров памук, су-
ров коноп и волна". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

348. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕНЕ-
СУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА, ПРАВАТА И ОБВР-
СКИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ИНВЕСТИЦИИ 
ВО СТОПАНСТВОТО ВРЗ РЕПУБЛИКИТЕ И АВ-

ТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ 

Се прогласува Законот за пренесување на сред-
ствата, правата и обврските на федерацијата за 
инвестиции во стопанството врз републиките и авто-
номните покраини, што го усвои Сојузната скуп-
штина, на седницата на Соборот на народите од 30 
јуни 1971 година и на седницата на Стопанскиот 
собор од 30 јуни 1971 година. 

ПР бр. 1037 
30 јуни 1971 година 

Белград 

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

Потпретседател 
на Сојузната скупштина, 

Маријан Брецељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА, ПРАВАТА 
И ОБВРСКИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ИНВЕ-
СТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО ВРЗ РЕПУБЛИ-

КИТЕ И АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ 

Член 1 
Средствата, правата и обврските на федераци-

јата за инвестиции во стопанството, утврдени со 
сојузните прописи донесени до 31 декември 1970 
година, освен средствата и обврски ге што се иззе-
маат од пренесувањето со овој закон, се пренесу-
ваат со состојбата на 31 декември 1970 година врз 
републиките и автономните покраини според од-
редбите на овој закоп. 

Со овој закон не се засегнуваат правата и 
обврските на крајните корисници по договорите за 
користење на средствата на федерацијата за инве-
стиции во стопанството што се пренесуваат со овој 
закон врз републиките и евтономните покраини. 

Член 2 
Средствата на федерацијата за инвестиции во 

стопанството се пренесуваат врз републиките и 
автономните покраини, и тоа: 

1) стасаните а ненаплатени ануитети според 
состојбата на 31 декември 1970 година и ануитетите 
што стасуваат за наплата од 1 јануари 1971 година 
до крајот на отплатниот период, и тоа: по 
кредитите што до 31 декември 1970 година се одо-
брени од средствата на федерацијата за инвестиции 
во стопанството преку деловните банки со кои ф е -
дерацијата има договори за работење со средствата 
на федерацијата и преку Фондот на федерацијата 
за кредитирање на стопанскиот развој на стопански 
недоволно развиените републики и краишта, како 
и но основот на учеството на федерацијата во кре-
дитирањето на извозот на опрема и бродови и на 
изведувањето на инвестициони работи во странство 
на кредит преку Југословенската банка за надво-
решна трговија и преку Фондот за кредитирање и 
осигурување на определени извозни работи — врз 
републиката односно автономната покраина на чија 
територија е седиштето на крајните корисници на 
кредитите дадени од средствата на федерацијата 

' за инвестиции во стопанството; 
2) приходот од камата на кредитните фондови 

на банките што се остварува од 1 јануари 1971 
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година, во смисла на одредбите на Законот за уста-
новувањето на каматата на фондовите во стопан-
ството („Службен лист на СФРЈ4 ', бр. 11/68 и 50/63) 
и Законот за интересните стопи на фондовите во 
стопанството ( „ С ^ ж б е н лист на СФРЈ", бр. 35/65, 
56/65, 4'66, 11/66, 28/66, 52/66, 17/67, 26/68, 30/68, 50/68, 
5/69, 8/69, 20/69, 56/69 и 25/70) — врз републиката 
односно автономната покраина на чија територија 
е седиштето на деловната банка што ја плаќа таа 
камата; 

3) средствата од основачките влогови на феде-
рацијата што се повлекуваат од Југословенската 
инвестициона банка, од Југословенската земјодел-
ска банка и од Југословенската банка за надвореш-
на трговија во смисла одредбите на договорите 
склучени помеѓу федерацијата и тие банки за по-
влекувањето на тие средства — во сразмер со иско-
ристените кредити според состојбата на 31 декември 
1970 година, одобрени од средствата на федераци-
јата за инвестиции во стопанството до 31 декември 
1970 година на крајните корисници од територијата 
на републиката односно автономната покраина, 
преку секоја од тие банки; 

4) делот на средствата од кредитниот фонд и 
од другите фондови на Југословенската инвести-
циона банка, на Југословенската земјоделска банка 
и на Југословенската банка за надворешна трговија 
што тие го виеле во тие фондови од приходот 
остварен со работењето со средствата на федераци-
јата за инвестиции во стопанството, а кој од тие 
банки се повлекува, врз основа на посебен сојузен 
закон — во сразмер со искористените кредити спо-
ред состојбата на 31 декември 1970 година, одобрени 
од средствата на федерацијата за инвестиции во 
стопанството до 31 декември 1970 година на кра ј -
ните корисници од територијата на републиката 
односно автономната покраина, преку секоја од т т 
банки; 

5) приходот од камата 'на кредитите дадени од 
средствата на Народната банка на Југославија 
според состојбата на тие средства на сметката ка ј 
Народната банка на Југославија на 31 декември 
1D70 година, прилив,от на тие средства од 1 јануари 
1971 година — врз републиката односно автономна-
та покраина на чија територија е седиштето на ко-
рисниците на кредитите дадени од средствата на 
Народната банка на Југославија; 

6) средствата од странските кредити и заеми 
што се користат за извршување делот на обврски-
те на федерацијата за инвестиции во стопанството 
според состојбата на тие средства на 31 декември 
1970 година и нивното користење почнувајќи од 1 
јануари 1971 година — врз републиката односно 
автономната покраина на чија територија е се-
диштето на крајниот корисник на тие средства; 

7) средствата за кредитирање изградбата на 
домашната цементна индустрија, определена со 
Законот за распоредување на ^распоредените 
средства што претставуваат разлика помеѓу набав-
ната и продавната цена на увезениот цемент 
(.,Службен лист на СФРЈ'", бр. 60/70), според состој-
бата на тие средства на 31 декември 1970 година 
— врз републиката односно автономната покраина 
на чија територија е седиштето на крајните кори-
сници на тие средства. 

По исклучок од одредбите на точ. 5 и 6 од ставот 
1 на овој член, федерацијата во 1971 година заради 
извршување на обврските од членот 12 на овој 
закон, ги користи следните средства: 186,000 000 
динари од приходот од камата на кредитите на 
Народната банка на Југославија, 71,000.000 динари 
од заемот од Меѓународната банка за обнова и 
развој за пругата Белград—Бар на територијата 
на Социјалистичка Република Црна Гора и 82.000.000 
динари од странски кредити за учество во изград-
бата на капацитети за производство на цемент. 

Член 3 
Обврските на федерацијата за инвестиции во 

стопанството се пренесуваат врз републиките и ав-
тономните покраини, и тоа: 

1) отплатувањето на странските заеми и креди-
ти по кои динарската противвредност е користена 
за вкупните обврски на федерацијата за инвестиции 
во стопанството, т.е. без определен краен корисник, 
вклучувајќи ги и обврските на федерацијата за 
инвестиции во стопанството без обврска за враќање 
— во сразмер со искористените кредити според со-
стојбата на 31 декември 1970 година одобрени од 
сите средства на федерацијата за инвестиции во 
стопанството до 31 декември 1970 година на крајни-
те корисници од територијата на републиката од-
носно автономната покраина, освен од средствата 
на федерацијата користени преку Фондот на феде-
рацијата за кредитирање на стопанскиот развој на 
стопански недоволно развиените републики и 
краишта ; 

2) отплатувањето на странските заеми и креди-
ти по кои динарската противвредност е користена 
за определени обврски на федерацијата за инве-
стиции во стопанството, т.е. по кои крајниот корис-
ник е познат, вклучувајќи ги и обврските на феде-
рацијата за инвестиции во стопанството без обврска 
за враќање — врз републиката односно автономна-
та покраина на чија територија е седиштето на 
крајниот корисник на тие средства; 

3) отплатувањето на странските заеми и креди-
ти по кои динарската противвредност е користена 
за други потреби на федерацијата а нивното отпла-
тување се врши од средствата на федерацијата за 
инвестиции во стопанството — сразмерно со уче-
ството на републиката односно автономната по-
краина во структурата на општествениот производ 
на општественото стопанство во 1969 година; 

4) отплатувањето на внатрешните заеми и кре-
дити по кои средствата се користени за вкупните 
обврски на федерацијата за инвестиции во стопан-
ството, т.е. без определен краен корисник, вклучу-
вајќи ги и обврските на федерацијата за инвестиции 
во стопанството без обврска за враќање — во сраз-
мер со искористените кредити според состојбата на 
31 декември 1970 година одобрени од сите средства 
на федерацијата за инвестиции во стопанството на 
крајните корисници од територијата на републи-
ката односно автономната покраина, освен од сред-
ствата на федерацијата користени преку Фондот 
на федерацијата за кредитирање на стопанскиот 
развој на стопански недоволно развиените репуб-
лики и краишта; 

5) отплатувањето на внатрешните заеми и кре-
дити по кои средствата се користени за определени 
обврски на федерацијата за инвестиции во стопан-
ството, те . по кои крајниот корисник е познат, 
вклучувајќи ги и обврските на федерацијата за 
инвестиции во стопанството без обврска за враќање 
— врз републиката односно автономната покраина 
на чија територија е седиштето на крајниот корис-
ник на тие средства; 

6) отплатувањето на долгот на федерацијата 
Според договорот за кредит склучен со Народната 

'банка на Југославија од 15 ноември 1967 година за 
Ревалоризација на штедните влогови — сразмерно 
со височината на вкупните штедни влогови во ре-
публиката односно во автономната покраина според 
состојбата на 31 декември 1965 година; 

7) обврските на федерацијата за кредитирање и 
финансирање на инвестиции, утврдени со сојузните 
прописи — врз републиката односно автономната 
покраина на чија територија се наоѓа инвестицио-
ниот обтект; 

8) амортизацијата на обврзниците на федера-
цијата за инвестиции, емитирани според чл. 7 и 8 
на Законот за мерките за извршув-ање на претсмет-
ката на средствата на федерацијата за инвестиции 
во стопанството за 1970 година (,.Службен лист на 
СФРЈ", бр. 22/70 и 47/70) — врз републиката однос-
но автономната покраина на чија ' територија е се-
диштето на крајниот корисник на средствата на 
федерацијата за инвестиции во стопанството спре-
ма кој обврската во 1970 година е извршена со тие 
обврзници; 

9) надоместокот на камата, додатната камата и 
«зголемената додатна камата по кредитите дадени 
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во смисла на Законот за определување на пониски 
интересни стопи и за давање надоместок на инте-
ресот и додатен интерес на определените кредити 
на товар на средствата на федерацијата („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 28/66, 17/67, 42/67, 24/68, 5/69 и 
60/70) за инвестициони вложувања — врз републи-
ката односно автономната покра-ина на чија тери-
торија се наоѓа инвестициониот објект, а за Дру-
гите вложувања — з р з републиката односно авто-
номната покраина на чија територија е седиштето 
на крајниот корисник на тој кредит; 

10) делот од незавршената обврска на федера-
цијата по основ на исплатите на наголемената до-
датна камата која се плаќа однапред во областа на 
туризмот што федерацијата не го извршува во 
смисла на членот 12 точка 8 од овој закон — врз 
републиката односно автономната покраина на чија 
териториј-а се наоѓа инвестициониот објект за чија 
изградба е даден кредит за вложуваше во основни 
средства во областа на туризмот. 

Член 4 
Како обврски што во смисла на овој закон се 

пренесуваат врз републиките и автономните по-
краини се подразбираат: 

1) обврските стасани до 31 декември 1970 годи-
на, а кои не се извршени до тој рок;, 

2) обврските што според сојузните прописи тре-
баше да се извршат до 31 декември 1970 година, а 
што не се извршени и стасуваат цо тој рок; 

3) обврските што стасуваат по 31 декември 1970 
година; 

4) обврските по основ на амортизацијата на об-
врзниците на федерацијата, емитирани во смисла на 
чл. 7 и 8 од Законот за мерките за извршување на 
претсметката на средствата на федерацијата за ин-
вестиции во стопанството за 1970 година. 

Член 5 
Со средствата и обврските што се пренесуваат 

според чл. 2 и 3 на овој закон врз републиките и 
автономните покраини се пренесуваат и другите 
права и обврски на федерацијата по договорите 
што федерацијата ги склучила до 31 декември 1970 
година со банките или со други организации за 
извршување на обврските на федерацијата за 
инвестиции во стопанството, и тоа: 

1) со Југословенската инвестициона банка по 
договорите: 

а) од 6 март 1966 година (со дополнението од 
29 април 1969 година) — за употребата на средства-
та на федерацијата за инвестиции во стопанството 
за финансирање на изградбата на објекти во об-
ласта на сообраќајот; 

б) од 11 мај 1967 година — за употребата на 
средствата на федерацијата за инвестиции во сто-
панството за финансирање на изградбата на објекти 
во областа на сообраќајот; 

в) од 11 мај 1967 година — за користење на 
средствата на федерацијата за изградба на основни 
шумски комуникации; 

г) од 22 Mai 1968 година — за користење на 
средствата на федерацијата за учество во покритие 
на трошоците на инвестиционата изградба над тро-
шоците предвидени во договорот за изградба на 
Железарницата Скопје; 

д) од 20 јуни 1969 година — за учеството на 
федерацијата во кредитирањето на изградбата на 
објектите на новоенергетиката; 

ѓ) од 23 јули 1969 година — за вршење банкар-
ски услуги за средствата на федерацијата за инве-
стиции во стопанството врз кои се применува по-
себен режим (со протоколот кон тој договор); 

е) од 23 октомври 1970 година — за учеството 
на федерацијата во кредитирањето на изградбата 
на капацитети за производство на нафта и приро-
ден гас (со анексот кон тој договор); 

ж) од 26 октомври 1970 година — за учеството 
на федерацијата во кредитирањето на изградбата 
на капацитети за производство на цемент (со 
анексот кон тој договор); 

з) од 25 декември 1969 година — "за повлекува-
ње на основачкиот влог на федерацијата ; 

2) со Југословенската земјоделска банка по до-
говорите: 

а) од 11 мај 1967 година — за користење на 
средствата на федерацијата за изградба на основни 
шумски. комуникации; 

б) од 27 мај 1967 година — за користење на 
средствата на федерацијата за кредитирање на 
инвестиции во земјоделството; 

в) од 27 јуни 1969 година — за користење на 
средствата на федерацијата за изградба на основни 
шумски комуникации, 

г) од 2 април 1970 година — за измена и до-
полнение на договорот за користење на средствата 
на федерацијата sa изградба на основни шумски 
комуникации склучен на 11 мај 1967 година (со 
додатниот договор од 27 јуни 1969 година); 

д) од 12 јуни 1970 година — за вршење банкар-
. ски услуги за с,редствата на федерацијата* за инве-
стиции во стопанството врз кои се применува по-
себен режим (со додатокот кон тој договор од 12 
јуни 1970 година); 

ѓ) од 12 јуни 1970 година — за пресметка на 
обврските и побарувањата според состојбата на 
средствата на федерацијата од 31 мај 1970 година; 

е) од 12 јуни 1970 година — за обезбедување на 
средства за кредитирање на инвестиции во земјо-
делството; 

ж) од 12 јуни 1970 година — за повлекување на 
основачкиот влог на федерацијата; 

3) со Југословенската банка за надворешна 
трговија по договорите: 

а) од 25 декември 1969 година — за вршење 
банкарски у с л у г и за средствата на федерацијата 
за инвестиции во стопанството врз кои се приме-
нува посебен режим; 

б) од 10 декември 1970 година — за повлекува-
ње на основачкиот влог на федерацијата; 

4) со Народната банка на Југославија по дого-
ворите: 

а) од 15 ноември 1967 година — за кредитот на 
665,000.000 динари за Ревалоризација на штедните 
влогови; 

б) од 15 мај 1970 година — за кредитот од 
700,000.000 динари за извршување на делот 
од обврските на федерацијата за инвестиции 
во стопанството во 1970 година; 

в) од 15 мај 1970 година — за кредитот од 
800,-000.000 динари за извршување на делот од обвр-
ската на федерацијата по основ на учеството во 
кредитирањето на извозот на опрема и бродови и 
во изведувањето на инвестициони работи во стран-
ство на кредит во 1970 година (кредит склучен со 
Фондот за кредитирање и осигурување на опреде-
лени извозни работи со согласност на сојузниот 
секретар за финансии); 

5) со Комерцијално-инвестиционата банка 
Скопје по договорот од 22 август 1967 година — за 
користење на средствата на федерацијата за капи-
тален ремонт на магистралните пруги на подрачјето 
на Железничко-транспортното претпријатие Скопје; 

6) со Социјалистичка Република Босна и Хер-
цеговина по договорот од 24 ноември 1966 година 
— за кредитот на 78,900.000 динари за покритие на 
трошоците на пречекорувањето при изградбата на 
пругата Сараево—Плоче; 

7) со Социјалистичка Автономна Покраина Вој-
водина по договорот од 25 јануари 1967 година — 
за давање кредити за станбено-комунална изградба 
во градските населби пострадани од поплавата 
во 1965 година; 

8) со Собранието на околијата Осиек од 27 јану-
ари 1967 година — за давање кредити за станбено-
комунална изградба во градските населби постра-
дани од поплавата во 1965 година; 

9) со Заедницата на Југословенските железни-
ци по договорот од 20 март 1969 година — за кре-
дитот на 240,000.000 динари. 
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Член в 
Обврските да федерацијата преземени врз 

основа на сојузните прописи по странските заеми и 
кредити што федерацијата директно ги склучила 
или ги склучиле банките по овластување од феде-
рацијата за извршување на обврската на федера-
цијата за инвестиции во стопанството, федераци-
јата и натаму ги извршува во cé според договорите 
за тие заеми, и кредити. Овие обврски се извршу-
ваат во рокот на стасаноста по курсот кој важи на 
денот на извршувањето на стасаната обврска, до 
колку во договорот за странскиот заем односно 
кредит не е утврден поинаков курс. 

Средствата за извршување на обврските на фе -
дерацијата од ставот 1 на овој член ги обезбедуваат 
републиките и автономните покраини спрема кри-
териумите според кои врз нив се пренесуваат обвр-
ските по фенов на отплатување на странските зае-
ми и кредити, во смисла на членот 3 точ. 1, 2 и 3 
на овој закон. 

Ако републиката односно автономната покраи-
на спрема федерацијата не ги изврши обврските 
од ставот 2 на овој член во рокот на стасаноста. 
Службата на општественото книговодство, по налог 
од Сојузниот секретаријат за финансии, заради 
навремено извршување на обврската на федераци-
јата, ќе пренесе во корист на федерацијата соодве-
тен износ средства од приходите на републиката 
односно автономната покраина, освен средствата за 
исплата на личните доходи на работниците во ор-
ганите на републиката односно автономната по-
краина. 

Член 7 
Федерацијата останува и понатаму во обврска 

во рокот на стасаноста да обезбеди извршување на 
обврските спрема доверителите по внатрешните 
заеми и кредити што според сојузните прописи се 
склучени за извршување на обврските на федера-
цијата за инвестиции во стопанството. 

Ако по обврските од ставот 1 на овој член за 
федерацијата настапи обврска за плаќање, сред-
ства за извршување на таа обврска обезбедуваат 
републиките и автономните покраини по крите-
риумите по кои врз. нив, во смисла на членот 3'точ. 
4 и 5 на овој закон, се пренесуваат обврските за 
отплатување на внатрешните заеми» и креда ти. 

Ако републиката односно автономната, покраи-
на не ги изврши спрема федерацијата обврските од 
ставот 2 на овој член во рокот на стасаноста, Служ,-
бата на општественото книговодство* по налог од 
Сојузниот секретаријат за финансира заради на-
времено извршување на обврската на федерација-
та, ќе го пренесе во корист на федерацијата соод-
ветниот износ на средствата од приходите на ре-
публиката односно автономната покраина, освен 
средствата за исплата на личните доходи на работ-
нициве во органите на републиката односно авто-
номната покраина. 

Член 8 
Износот на средствата и на обврските на феде-

рацијата за инвестиции во стопанството што со 
озој закон се пренесуваат врз републиките и авто-
номните покраини се утврдува врз основа на: 

1) завршната сметка за остварувањето и кори-
стењето на средствата иа федерацијата за инве-
стиции во стопанството, за 1970 година,; 

2) завршните сметки за 1970 година за сред-
ствата на федерацијата за инвестиции во стопан-
ството што се ставени под посебен режим, а кои ЕО 
смисла на членот 175е на Законот за банките и 
кредитните работи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
12'65, 29/65, 4/66, 26/66, 1/67, 17/67, 54/67, 26/68, 50/68, 
1У69, 42'69, 55/69 и 28/70) ги составуваат банките 
од членот 175е на тој закон; 

3) завршните сметки за 1970 година на банките 
со кои федерацијата склучила посебни договори 
за средства на федерацијата за инвестиции во сто-
панството што не се ставени под посебен режим; 

4) завршните сметки за 1970 година на Фондот 
на федерацијата за кредитирање на стопанскиот 
развој на стопански недоволно развиените репуб-
лики и краишта и на Фондот за кредитирање и 
осигурување на определени извозни работи; 

5) книговодствените податоци за остварувањето 
на средствата и за извршувањето на обврските на 
федерацијата за инвестиции во стопанството за 
1970 година, и тоа на: 

— Службата на општественото книговодство; 
— Народната банка на Југославија; 
— Фондот на федерацијата за кредитирање на 

стопанскиот развој на стопански недоволно развие-
ните републики и краишта; > 

— Фондот за кредитирање и осигурување па 
определени извозни работи; 

— деловните банки, преку кои федерацијата ги 
извршува обврските по основ на кредитирање и 
финансирање на инвестиции во стопанството. 

Член 9 
Пренесување на средствата, правата и обврски-

те на федерацијата за инвестиции во стопанството, 
според одредбите па овој закон, ќе се изврши во 
рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила 
на овој закон. 

Член Ш 
Сојузниот секретаријат за финансии во рокот 

од членот 9> на овој закон ќ е ги прибави и на орга-
нот што ќе го одреди извршниот совет на републи-
ката односно автономната покраина ќе му ги пре-
даде податоците средени по републиките односно 
по автономните покраини, и тоа од: 

1) деловните банки со кои федерацијата склу-
чила договори за работење со средствата на феде-
рацијата за инвестиции во стопанството (член 5): 

а> за извршување на тие договори од денот на 
нивното склучување до 31 декември 1970 година^ 
со состојбата на кредитите во» користење и на кре-
дитите во отплата на 3-1 декември 1970 година; за 
стасаните а ненаплатени ануитети и за однапред 
примените ануитети до тој рок; за ануитетите кои 
според догсводате склучени помеѓу банката и ин-
веститорот стасуваат по 31 декември 1970 година 
до крајот на отплатниот период; за обврските по 
кредитите во користење што стасуваат по 31 деке-
мври 1970 година; 

6) за користење на странски и внатрешни заеми 
и кредити за обврските на федерацијата за инве-
стиции во стопанството до 31 декември 1970 година 
и со попис на обврските по основ на отплатувањето 
на тие заеми и кредити во периодот по 31 декември 
1970 година до истекот на отплатениот период, вклу-
чувајќи ги и обврските за обезбедување па курсна-
та разлика по странските заеми и кредити; 

2) Фондот на федерацијата за кредитирање на 
стопанскиот развој на стопански недоволно раз-
виените републики и краишта и на Фондот за кре-
дитирање и осигурување на определени извозни 
работи: за стасаните а ненаплатени ануитети по 
кредитите во отплата на 31 декември 1970 година 
и за ануитетите што стасуваат по 31 декември 1970 
година до истекот на отплатниот период — по кре-
дитите дадени од средствата на федерацијата за 
инвестиции во стопанството преку тие фондови во 
периодот до 31 декември 1970 година; 

3) Народната банка на Југославија за странски-
те заеми и кредити од членот 6 став 1 на овој закон. 

На органот што ќе го одреди извршниот совет 
на републиката односно автономната покраина Со-
јузниот секретаријат за финансии истовремено ќе 
му предаде и преписи на сите договори од членот 5 
на. ОВОЈ закон, како и рекапитулација на податоците 
собра ни во смисла на ставот 1 на свој член 

Пред доставувањето на податоците од ст. 1 и 
2 на овој член Сојузниот секретаријат за финансии 
со претставниците на републиките и автономните 
покраини ќе го изврши нивното проверување. 
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Член 11 
Републиката односно автономната покраина ја 

одредува банката ка ј која ќе ги држи средствата 
и преку која ќе ги извршува обврските што врз 
републиката односно автономната покраина се пре-
несуваат според одредбите на овој закон. 

Член 12 
Федерацијата и понатаму ќе ги извршува след-

ните обврски за инвестиции во стопанството: 
1) за делот на пругата Белград—Бар на терито-

ријата на Социјалистичка Република Црна Гора — 
според Законот за учество на федерацијата во ф и -
нансирањето на инвестиционите работи за довршу-
вање на изградбата на пругата Белград—Бар 
(,.Службен лист на СФРЈ", бр. 28/66); 

2) за мелиорациите во Социјалистичка Репуб-
лика Македонија — според Законот за финанси-
рање на мелиорационите работи во Социјалистичка 
Република Македонија („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 52/57 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 15/65, 4/66 
и 28/66); 

3) за делницата на Автопатот братство и един-
ство од Башино Село до Бабуна во Социјалистичка 
Република Македонија — според Општествениот 
плен на развојот на Југославија од 1966 до 1970 
година („Службен лист на С Ф Р Ј б р . 28/66); 

4) за извршување на неизвршените законски 
обврски на федерацијата за инвестиции на терито-
риите на Социјалистичка Република Босна и Хер-
цеговина, Социјалистичка Република Македонија, 
Социјалистичка Република Црна Гора и Социјали-
стичка Автономна Покраина Косово, преземени до 
31 декември 1970 година; 

5) за амортизација на обврзниците за инвести-
ции во стопанството, емитирани според членот 7 
на Законот за мерките за извршување на претсмет-
ката на средствата на федерацијата за инвестиции 
во стопанството за 1970 година на корисниците од 
териториите на Социјалистичка Република Босна и 
Херцеговина, Социјалистичка Република Македо-
нија, Социјалистичка Република Црна Гора и Со-
цијалистичка Автономна Покраина Косово; 

6) спрема Фондот на федерацијата за кредити-
рање на стопанскиот развој на стопански недовол-
но развиените републики и краишта по основ на 
неизвршената обврска од 1970 година и разликата 
за 1969 и 1970 година настаната со пресметувањето 
на обврската на федерацијата спрема тој фонд со 
примена на стапката од 1,85°/о врз општествениот 
производ на општественото стопанство во тие го-
дини, намалено за 2% според членот 2 на Законот 
за постојаните средства на Фондот на федерацијата 
за кредитирање на стопанскиот развој на стопански 
недоволно развиените републики и краишта 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 28/66); 

7) за амортизација на обврзниците емитирани 
Според членот 9 на Законот за мерките за извршу-
вање на претсметката на средствата на федераци-
јата за инвестиции во стопанството за 1970 година; 

8) делот на неизвршената обврска на федера-
цијата по основ на исплатата на наголемеиата до-
датна камата што се плаќа однапред за вложувања 
во основни средства во областа на туризмот, и тоа 
во височина од 78% од износот на стасната обвр-
ска по тој основ во 1970 година што е утврдена со 
посебен сојузен закон; 

9) за отплатувањето во 1971 година на делот на 
странски и внатрешни заеми и кредити, кое според 
членот 3 точ. 1 до 5 на овој закон се пренесува врз 
Социјалистичка Автономна Покраина Косово. 

Член 13 
Од 1 јануари до 30 јуни 1971 година остварува-

њето на средствата од членот 2 и извршувањето 
на обврските од членот 3 на овој закон, во смисла 
на одредбите на Законот за обезбедување на сред-
ствата на федерацијата за инвестиции во стопан-
ството од 1 јануари до 30 јуни 1971 година („Служ-

бен лист на СФРЈ", бр. 60/70 и 15/71), ги врши ф е -
дерацијата од името и за сметка на републиките и 
автономиите покраини. 

Член 14 
Обврските на федерацијата настанати од 1 ја -

нуари до 30 јуни 1971 година врз основа на Законот 
за определување на пониски интересни стопи и за 
давање надоместок на интересот и додатен интерес 
на определените кредити на товар на средствата на 
федерацијата, се пренесуваат врз републиките и 
автономните покраини по критериумите од членот 
3 точка 9 на овој закон. 

Обврските по основ враќање на средствата на 
Термоелектраната Сисак се пренесуваат врз Соци-
јалистичка Република Хрватска. 

Со посебен сојузен закон ќе се утврдат висо-
чината и начинот на извршување на остатокот на 
ненамирената обврска по основ на наголемената до-
датна камата што се плаќа однапред за вложувања 
во основни средства во областа на туризмот. 

Сојузниот извршен совет, во врска со отплату-
вањето на странските заеми и кредити чија динар-
ска противвредност е користена како учество на 
федерацијата за изградба на одредени објекти, без 
обврска за враќање, на територијата на Социјали-
стичка Република Црна Гора, со оглед на височи-
ната на таа обврска во однос на вкупните располо-
живи средства на таа република, ќе ги разгледа 
овие прашања и за тоа ќе ја извести Сојузната 
скупштина и, во согласност со утврдената состојба 
а со претходно постигнат договор, ќе и поднесе на 
Сојузната скупштина предлог да се обезбедат со 
посебен закон средства за извршување на обврски-
те за отплатување на тие странски заеми и кредити. 

Член 15 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престапуваат да важат: 
1) одредбите на Општествениот план на разво-

јот на Југославија од 1966 до 1970 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 28/66) и одредбите на сојузните 
закони и други сојузни прописи, што се во спротив-
ност со одредбите на овој закон; 

2) Законот за определување на пониски инте-
ресни стопи и за давање надоместок на интересот 
и додатен интерес на определените кредити на то-
вар на средствата на федерацијата („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 28/66, 17/67, 42/67, 24/68, 5/69 и 60/70), 
освен членот 6 на тој закон; 

3) одредбите на Законот за установувањето на 
каматата на фондовите во стопанството („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 11/68 и 50/68) и на Законот за 
интересните стопи на фондовите во стопанството 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 35/65, 56/65, 4/66, 
11/66, 28/66, 52/66, 17/67, 26/68, 30/68, 50/68, 5/69, 8/69, 
20/69, 56/69 и 25/70) што се однесуваат на каматата 
на средствата на општествено-политичките заедни-
ци за инвестиции во стопанството. 

Член 16^ 
Поблиски прописи за извршувањето на овој за-

кон и за постапката при утврдувањето и пренесу-
вањето на средствата и обврските на федерацијата 
кои според овој закон се пренесуваат врз републи-
ките и автономните покраини донесува Сојузниот 
извршен совет. 

Член 17 
Одредбите на овој закон ќе се применуваат во 

согласност со спогодбата што ја склучија Сојузниот 
извршен совет и извршните совети на републиките 
и автономните покраини на 159 седница на Сојуз-
ниот извршен совет одржана на 14 јуни 1971 година. 

Член 18 
Овој закон влегува во сила на 1 јули 1971 го-

дина. 
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349. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСТВА-
РУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА 
ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАН-

СТВОТО ВО 1971 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за остварување и кори-
стење на средствата на федерацијата за инвестиции 
во стопанството во 1971 година, што го усвои Сојуз-
ната скупштина, на седницата на Соборот 'на на-
родите од 30 јуни 1971 година и на седницата на 
Стопанскиот собор од 30 јуни 1971 година. 

ПР бр. 1036 
30 јуни 1971 година 

Белград 

Потпретседател 
на Сојузната скупштина, 

Маријан Брецељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА СРЕД-
СТВАТА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ИНВЕСТИЦИИ 

ВО СТОПАНСТВОТО ВО 1971 ГОДИНА 

Член 1 
Вкупните средства на федерацијата за инвес-

тиции во стопанството за 1971 година изнесуваат 
2.117,000.000 динари. Овие средства се остваруваат 
од следните извори: 

милиони 
динари 

1) од дел на Сојузниот буџет за 1971 го-1) од дел на Сојузниот буџет за 1971 го-
дина — — — — — — — — — — — 

2) од дел на приходите од камати на кре-
дитите на Народната банка на Југославија — 

3) од обврзници на федерацијата емитира-
ни во 1971 година во смисла на членот 3 од 
овој закон — — — — — — — — — 

4) од странски средства (од заемот на Ме-
ѓународната банка за обнова и развој за 
пругата Белград—Бар на територијата на Со-
цијалистичка Република Црна Гора) — — — 

5) од странски кредити за учество во из-
градбата на капацитети за цемент — — — 

1) за учество на федерацијата во финан-
сирањето па инвестиционите работи за довр-
шување па изградбата на пругата Белград— 
—Бар на територијата на Социјалистичка Ре-
публика Црна Гора — — — — — — — 

2) за финансирање на мелирационите ра-
боти во Социјалистичка Република Македо-
нија — — — — — — — — — 

3) за финансирање на изградбата на дел-
ницата на Автопатот братство и единство од 
Башино Село до Бабуна во Социјалистичка 
Република Македонија — — — — — — 

4) за неизвршените обврски на федераци-
јата пред 31 декември 1970 година за инвес-
тиции на териториите на Социјалистичка Ре-
публика Босна и Херцеговина, Социјалистичка 

Република Македонија, Социјалистичка Ре-
публика Црна Гора и Социјалистичка Авто-
номна Покраина Косово — —- — — — — 

5) за Фондот на федерацијата за кредити-
рање на стопанскиот развој на стопански не-
доволно развиените републики и краишта — 

6) за ^ и з в р ш е н а т а обврска од 1970 го-
дина за регулацијата на Дунав од Белград до 
унгарската граница — — — — — — — 

7) за неизвошените обврски од 1970 година 
на корисниците по основот на стечените права 
на наголемена додатна камата што се плаќа 
однапред за вложувања во основни средства 

, во областа на туризмот — — — — — — 
8) за амортизација на обврзниците на фе -

дерацијата емитирани во 1970 година според 
членот 7 од Законот за мерките за извршува-
ње на претсметката на средствата на федераци-
јата за инвестиции во стопанството за 1970 го-
дина („Службен лист на СФРЈ", бр. 22/70 и 
47/70) на корисниците на териториите на Соци-
јалистичка Република Босна и Херцеговина, 
Социјалистичка Република Македонија, Соци-
јалистичка Република Црна Гора и Социјалис-
тичка Автономна Покраина Косово (187,000.000 
динари) и за регулацијата на Дунав од Белград 
до унгарската граница (6,000.000 динари) и ка-
мата и трошоци (7,000.000 динари) — — — 

9) за амортизација на обврзниците на фе -
дерацијата емитирани во 1970 година според 
членот 9 на Законот за мерките за извршување 
на претсметката на средствата на федерацијата 
за инвестиции во стопанството за 1970 година, 
и тоа: 208,000.000 динари за обврзници и 
15,000.000 динари за камата и трошоци — — 

10) за отплатување во 1971 година на дел 
од странските и внатрешните заеми и кредити, 
што според членот 3 точка 1 од Законот за 
пренесување на средствата и обврските на фе -
дерацијата за инвестиции во стопанството врз 
републиките и автономните покраини („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 29/71) се пренесуваат 
врз Социјалистичка Автономна Покраина Ko-

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Член 3 
За извршување на делот од обврските од иле* 

HOT 2 на овој закон, федерацијата во 1971 година ќе 
емитира обврзници до вкупен износ од 833,000.000 
динари и ќе им ги предава само за стасаните об-
врски во 1971 година на крајните корисници на 
средствата на федерацијата за инвестиции во сто-
панството, и тоа: 

1) до износот од 91,000.000 динари — за учество-
то на федерацијата во финансирањето на инвести-
ционите работи за довршување на изградбата на 
пругата Белград—Бар на територијата на Соција-
листичка Република Црна Гора; 

2) до износот од 97,000.000 динари — за финан-
сирање на мелиорационите работи во Социјалистич-
ка Република Македонија; 

3) до износот од 16,000.000 динари — за финан-
сирање на изградбата на делницата од Автопатот 
братство и единство од Башино Село до Бабуна во 
Социјалистичка Република Македонија; 

4) до износот од 172,000.000 динари — за неиз-
вршените обврски на федерацијата пред 31 декем-
ври 1970 година за инвестиции на териториите на 
Социјалистичка Република Босна и Херцеговина, 
Социјалистичка Република Македонија, Социјалис-
тичка Република Црна Гора и Социјалистичка Ав-
тономна Покраина Косово; 

5) до износот од 131,000 ООО динари — за Фон-* 
дот на федерацијата за кредитирање на стопанскиот 
развој на стопански недоволно развиените републи-
ки и краишта; 

6) до износот од 6,000.000 динари — за неизвршен 
Ните обврски од 1970 година за регулацијата н# 
Дунав од Белград до унгарската граница; 

467 

263 

12 

382 

200 

223 

89 

милиони 
динари 

945 

186 

833 

71 

82 

Член 2 
Средствата од членот 1 на овој закон се корис-

тат во 1971 година за извршување на следните об-
врски на федерацијата: 

милиони 
динари 

253 

195 

33 
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II. Средства од странски заеми и кредити 

7) до износот од 320,000 ООО динари — за дел од 
неизвршените обврски по основ на исплатата на на-
големената додатна камата што се плаќа однапред 
за вложувања во основни средства во областа на 
туризмот. 

Обврзниците од ставот 1 на овој член гласат 
на доносителот и носат камата од 8% годишно. 
Каматата се пресметува од денот на издавањето на 
обврзниците до нивната амортизација. Издавањето 
на обврзниците почнува на 1 јули 1971 година. 

Амортизацијата на обврзниците од тон. 1 до 6 
на ставот 1 од овој член ќе се изврши во четири 
еднакви месечни рати од кои првата стасува на 
31 март 19г/£ година. Амортизацијата на обврзниците 
од точката 7 на ставот 1 од овој член ќе се изврши 
во 1972 и 1973 година во четири еднакви месечни 
рати од по 160,000.000 динари годишно од кои првата 
стасува на 31 март 1972 година односно на 31 март 
1973 година. Амортизацијата ќе се изврши од сред-
ствата на СОЈУЗНИОТ буџет за 1972 и 1973 година. 

Обврзниците од името па федерацијата ги пот-
пишува сојузниот секретар за финансии. 

Врз овие обврзници согласно ќе се применуваат 
одредбите на Упатството за содржината, формата и 
апоените и за начинот на издавањето и за аморти-
зацијата на обврзниците за покритие на обврските 
на федерацијата за инвестиции во стопанството во 
1970 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 28/70) и 
Упатството за постапката за издавање обврзници 
на крајните корисници на средствата за инвестиции 
во стопанството за покривање на обврските на ф е -
дерацијата во 1970 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 41/70). 

Работите за издавање и исплатување на овие 
обврзници ги врши Народната банка на Југославија. 

Трошоците за издавање на обврзниците ќе се на-
мират од средствата на сојузниот буџет за 1972 и 
1973 година. 

Се овластува сојузниот секретар за финансии 
од името на федерацијата да склучи договор со На-
родната банка на Југославија за издавањето и 
исплатувањето на овие обврзници. 

Член 4 
Претсметката на средствата за инвестиции во 

стопанството за 1971 година е објавена кон овој за-
кон и е негов составен дел. 

Член 5 
Овој закон ќе се применува од 1 јануари 1971 

година. 
Член 6 

Овој закон влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен лист на СФРЈ". 

П Р Е Т С М Е Т К А 
НА СРЕДСТВАТА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ИН-
ВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО ЗА 1971 ГОДИНА 

1. Вкупните средства на федерацијата за инвес-
тиции во стопанството за 1971 година изнесуваат 
2.117,000.000 динари и се утврдуваат според изво-
рите на средствата во следните износи: 

I. Средства од домашни извори 

1) средства од заемот на Меѓународната банка 
за обнова и развој за изградба на пруга-
та Белград—Бар на територијата на Со-
цијалистичка Република Црна Гора 71 

2) средства од странски кредити за учество 
во изградбата на капацитети за цемент 82 

Cé: 153 

Вкупно: 2 117 

милиони 
динари 

1) од дел на Сојузниот буџет за 1971 година 945 
2) од дел на приходите од камата на креди-

тите на Народната банка на Југославија 186 
3) од обврзници на федерацијата емитирани 

во смисла на членот 3 од Законот за оства-
рување и користење на средствата на фе -
дерацијата за инвестиции во стопанството 
во 1971 година 833 

2. Средствата од точката 1 на оваа претсметка 
за извршување на обврските на федерацијата за 
инвестиции во стопанството во 1971 година се рас-
поредуваат: 

милиони 
динари 

1) за учество на федерацијата во ф и -
нансирањето на инвестиционите ра-
боти за довршување на изградбата 
на пругата Белград—Бар на терито-
ријата на Социјалистичка Република 
Црна Гора 

— во динари 162 
— во обврзници 91 253 

2) за финансирање на мелиорационите 
работи во Социјалистичка Републи-
ка Македонија 

во динари 
во обврзници 

98 
97 195 

3) за финансирање на изградбата на 
делницата од Автопатот братство и 
единство од Башино Село до Бабу-
на во Социјалистичка Република Ма-
кедонија 

— во динари 17 
— во обврзници 16 33 

4) за неизвршените обврски на феде-
рацијата пред 31 декември 1970 годи-
на за инвестиции на териториите на 
Социјалистичка Република Босна и 
Херцеговина, Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, Социјалистичка Ре-
публика Црна Гора и Социјалис-
тичка Автономна Покраина Косово 

— во динари 295 
—во обврзници 172 467 

5) за Фондот на федерацијата за кре-
дитирање на стопанскиот развој на 
стопански недоволно развиените ре-
публики и краишта 

— во динари 132 
— во обврзници 131 263 

6) за неизвршените обврски од 1970 го-
дина за регулацијата на Дунав од 
Белград до унгарската граница 

во динари 
во обврзници 12 

Cé: 1.964 

7) за неизвршените обврски од 1970 го-
дина на корисниците по основот на 
стеченото право на наголемена до-
датна камата што се плаќа однапред 
за вложувања во основни средства 
во областа на туризмот 

— во динари 62 
— во обврзници 320 382 

6 
6 
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8) за амортизација на обврзниците на 
федерацијата емитирани во 1970 го-
дина според членот 7 на Законот за 
мерките за извршување на прет-
сметката на средствата на федера-
цијата за инвестиции во стопанство-
то за 1970 година на корисниците на 
териториите на Социјалистичка Ре-
публика Босна и Херцеговина, Со-
цијалистичка Република Македони-
ја, Социјалистичка Република Црна 
Гора и Социјалистичка Автономна 
Покраина Косово (187,000.000 дина-
ри) и за регулацијата на Дунав од 
Белград до унгарската граница 
(6,000.000 динари) и камата и трошо-
ци (7,000.000 динари) 

— во динари 200 200 

9) за амортизација на обврзниците еми-
тирани во 1970 година според членот 
9 од Законот за мерките за извршу-
вање на претсметката на средствата 
на федерацијата за инвестиции во 
стопанството за 1970 година („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 22/70 и 47/70) 

— во динари 223 223 

10) за отплатување во 1971 година на < 
дел од странските и внатрешните 
заеми, што според членот 3 точ. 1 до 
5 од Законот за пренесување на 
средствата и обврските на федера-
цијата за инвестиции во стопан-
ството врз републиките и автоном-
ните покраини („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 29/71) се пренесуваат на 
Социјалистичка Автономна Покраина 
Косово 

— во динари 89 89 

Вкупно: 2.117 

350. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка t од Ус-
тавот на Сопи! злистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА 
НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНО КРЕДИТИРА-
ЊЕ НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕ-
ДИТИРАЊЕ НА СТОПАНСКИОТ РАЗВОЈ НА 
СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕ-

ПУБЛИКИ И КРАИШТА 

Се прогласува Законот за измена на Законот 
за привремено кредитирање на Фондот на федера-
цијата за кредитирање на стопанскиот развој на 
стопански недоволно развиените републики и кра-
ишта, што го усвои Со1узната скупштина, на сед-
ницата на Соборот на народите од 30 јуни 1971 го-
дина и на седницата на Стопанскиот собор од 30 
јуни 1971 година. 

ПР бр. 1042 
30 јуни 1971 година 

Белград 

Потпретседател 
на Сојузната 
скупштина, 

Маријан Брецељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНО 
КРЕДИТИРАЊЕ НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИ-
ЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА СТОПАНСКИОТ 
РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИ-

ЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И КРАИШТА 

Член 1 
Во Законот за привремено кредитирање на 

Фондот на федерацијата за кредитирање на сто-
панскиот развој на стопански недоволно развиени-
те републики и краишта („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 60/70 и 15/71) во членот 1 став 1 збо-
рот: „јуни" се заменува со зборот: „јули", а бро-
јот: „6/12" — со бројот: „7/12". 

Во ставот 2 бројот: „1.056,000 000" се заменува 
со бројот: „1,232,000.000". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 

351. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ОБВРСКАТА И ЗА 
НАЧИНОТ НА ИЗВРШУВАЊЕТО НА НЕНАМИ-
РЕНАТА ОБВРСКА ПО ОСНОВ НА НАГОЛЕМЕНА-
ТА ДОДАТНА КАМАТА КОЈА СЕ ПЛАЌА ОД-
НАПРЕД ЗА ВЛОЖУВАЊА ВО ОСНОВНИ СРЕД-

СТВА ВО ОБЛАСТА НА ТУРИЗМОТ 
Се прогласува Законот за утврдување на висо-

чината на обврската и за начинот на извршува-
њето на ненамирената обврска по основ на наго-
лемената додатна камата која се плаќа однапред 
за вложувања во основни средства во областа на 
туризмот, што го усвои Сојузната скупштина, на 
седницата на Соборот на народите од 30 јуни 1971 
година и на седницата на Стопанскиот собор од 
30 јуни 1971 година. 

ПР бр. 1035 
30 јуни 1971 година 

Белград 

Потпретседател 
на Сојузната 
скупштина, 

Маријан Брецељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ОБ-
ВРСКАТА И ЗА НАЧИНОТ НА ИЗВРШУВАЊЕ-
ТО НА ^ Н А М И Р Е Н А Т А ОБВРСКА ПО ОСНОВ 
НА НАГОЛЕМЕНАТА ДОДАТНА КАМАТА КОЈА 
СЕ ПЛАЌА ОДНАПРЕД ЗА В ТОЛКУВАЊА ВО 

ОСНОВНИ СРЕДСТВА ВО ОБЛАСТА НА ТУ-
РИЗМОТ 

Член 1 
Обврската создадена до 31 декември 1970 годи-

на врз основа на одредбите од Законот за опреде-
лување на пониски интересни стопи и за давање 
надоместок на интересот и додатен интерес на оп-
ределените кредити на товар на средствата на фе-
дерацијата („Службен* лист на СФРЈ", бр. 28/66* 
17/67, 42/67, 24/68, 5/69 и 60/70), по основ на пра-
вото на деловните банки на наголемена додатна ка-
мата која се плаќа однапред за вложувања во ос-
новни средства во областа на туризмот, се утврдува 
до вкупен износ од 971,000.000 динари. 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
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Износот од ставот 1 на овој член е утврден со 
пресметување по каматна стопа од 2,5% од износи-
те искористени до 31 декември 1970 година по кре-
д и т и т е дадени од 1 јануари 1969 до 31 декември 1970 
година за намената од став 1 на овој член. 

ч 
Член 2 

Ненамирената обврска од членот 1 на овој за-
кон, која според состојбата на 31 декември 1970 
година изнесува 783,000.000 динари, ќе се намири, 
и тоа: 

1) во износ од 62,000.000 динари — од средства-
та на федерацијата за инвестиции во стопанството 
за 1971 година, како разлика помеѓу исплатениот 
износ од 188,000.000 динари во 1969 и 1970 година 
и износот од 250,000.000 динари колку што за ис-
платата на таа обврска на федерацијата е пред-
видено во Законот за издвојување дел Од прихо-
дите од сојузен данок на промет и од царини во 
корист на сметката на федерацијата за инвести-
ции во стопанството („Службен лист на СФРЈ", бр. 
5/67, 5/69 и 22/70); 

2) во износ од 208,000.000 динари — од сред-
ствата на федерацијата за инвестиции во стопан-
ството за 1971 година, за амортизација на обврз-
ниците емитирани во 1970 година според членот 9 
од Законот за мерките за извршување на прет-
сметката на средствата на федерацијата за инвес-
тиции во стопанството за 1970 година („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 22/70 и 47/70); 

3) во износ од 320,000 000 динари — со емити-
рање обврзници на федерацијата во смисла на од-
редбата на членот 3 од Законот за остварувања и 
користење на средствата на федерацијата за инвес-
тиции во стопанството за 1971 година („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 29/71);. 

4) во износ од 193,000.000 динари —• од сред-
ствата на републиките и автономните покраини, 
на начин што ќе го определат тие. 

Средствата за извршување на обврските од 
точката 4 на ставот 1 од овој член ќе ги обезбедат 
републиките и автономните покраини во сразмер 
со искористените износи по кредитите од членот 1 
на овој закон дадени за изградба на објект што се 
наоѓа на нивната територија. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

352. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 

Уставот на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗДВО-
ЈУВАЊЕ ДЕЛ НА ПРИХОДОТ ОД СОЈУЗНИОТ 
ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРЕРАБОТКИ ОД ТУ-
ТУН ЗА СТИМУЛИРАЊЕ И УНАПРЕДУВАЊЕ 

НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА СУРОВ ТУТУН 

Се прогласува Законот за издвојување дел на 
приходот од сојузниот данок на промет на прера-
ботки од тутун за стимулирање и унапредување на 
производството на суров тутун, што го усвои Со-
јузната скупштина, на седницата на Соборот на на-
родите од 30 јуни 1971 година и на седницата на 
Стопанскиот собор од 30 јуни 1971 година. 

ПР бр. 1043 
30 јуни 1971 година 

Белград 

Потпретседател 
на Сојузната 
скупштина, 

Маријан Вредел», с. р 

З А К О Н 
ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ ДЕЛ НА ПРИХОДОТ ОД СО-
ЈУЗНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРЕРАБОТ-
КИ ОД ТУТУН ЗА СТИМУЛИРАЊЕ И УНАПРЕ-
ДУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА СУРОВ ТУ-

ТУН 

Член 1 
Од наплатениот сојузен данок на промет на 

преработки од тутун ќе се уплатуваат 13,4% не-
посредно во корист на Фондот за деловна сигур-
ност на производството и извозот на тутун и ту-
тунски преработки (во натамошниот текст: Фондот), 
што го основаа работните организации на тутун-
ското стопанство, во согласност со членот 54 на За-
конот 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 и 15/71). 

Член 2 
Средствата уплатени според членот 1 на овој 

закон, Фондот ќе ги користи за стимулирање и у-
напредување на производството на суров тутун со 
исплатување на тутунопроизводителите премија во 
просек од 8,05 динари за 1 kg откупен тутун. 

Износот на премиите според типовите и кла-
сите на тутунот, како и условите под кои се одо-
брува премијата, ги утврдува Фондот, во соглас-
ност со Сојузниот извршен совет. 

Член 3 
Со денот на влегувањето во сила на овој за-

кон престанува да важи Законот за издвојување 
дел на приходот од сојузниот данок на промет на 
преработки од тутун за стимулирање и унапреду-
вање на производството на суров тутун („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 52/70). 

Член 4 
Овој закон влегува во сила на 1јули 1971 го-

дина. 

353. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОМЕТ НА СТОКИ И 

УСЛУГИ СО СТРАНСТВО 

Се прогласува Законот за дополнение на За-
конот за прометот на стоки и услуги со странство, 
што го усвои Сојузната скупштина, на седницата 
на Соборот на народите од 30 јуни 1971 година и 
на седницата на Стопанскиот собор од 30 јуни 1971 
година. 

ПР бр. 1034 
30 јуни 1971 година 

Белград 1 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
Потпретседател 

на Сојузната 
скупштина, 

Маријан Вредел», с. р« 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
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З А К О Н 

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОМЕТОТ 
НА СТОКИ И УСЛУГИ СО СТРАНСТВО 

Член 1 
Во 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 и 
15/71) по членот 53 се додава нов член 53а, кој гласи: 

„Ако со договор со странска фирма или со ме-
ѓународна спогодба односно со друг меѓународен 
договор е предвидело дека стоките што се извезу-
ваат треба да ги следат определени увере-
нија односно определени заверени исправи, тие у-
верелија односно тие исправи на домашна стопан-
ска организација, на нејзино барање, ќе и ги из-
даде одношо завери Сојузната стопанска комора, 
а по нејзино овластување и други стопански ко-
мори, ако за тоа со важечки пропис не е оп-
ределен државен орган или друга организација. 

Поблиски прописи за издавање на уверенијата 
и за заверување на исправите што ги следат 
стоките при извозот, како и за тоа што се 
смета како стока од југословенско потекло доне-
сува Сојузниот извршен совет. Со тие прописи Со-
јузната стопанска комора може да се овласти таа да 
го определи начинот на издавањето и формите на 
тие уверенија и начинот на заверувањето на тие 
исправи. 

Со прописите од ставот 2 на овој член може 
да се предвиди одделен вид уверенија да издава 
определен царински орган." 

Чл ен 2 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

354. 

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

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВА-
ЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ СТАЖОТ 
НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО НАГОЛЕМЕ-

НО ТРАЕЊЕ 

Се прогласува Законот за измени и до-
полненија на Законот за утврдување на ра-
ботните места на кои стажот на осигурување се 
смета со наголемено траење, што го усвои Сојузна-
та скупштина, на седницата на Соборот" на наро-
дите од 30 јуни 1971 година и на седницата на Со-
цијал но-здравствениот собор од 30 јуни 1971 го-
дина. 

ПР бо. 1041 
30 јуни 1971 година 

Белград 

Претседател па 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Потпретседател 
на Сојузната 
скупштина, 

Маријан Вредел», с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА 
КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА 

СО НАГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ 

Член 1 
Во Законот за утврдување на работните места 

на кои стажот на осигурување се смета со наголе-
мено траење („Службен лист на СФРЈ", бр. 17/68 
и 20/69) во членот 2 во одделот I по точката 6 се 
додаваат две нови точки, кои гласат: 

.,7) Работните места на работници кои непо-
средно работат на дупчење мински дупки на повр-
шински откопи (дупчачи и помошници на дупчачи). 

8) Работните места на возачи на тешки вози-
ла носивост над 20 тона, на површински откопи. 

Секои 12 месеци поминати на работните мес-
та под 7 и 8 се сметаат во стаж на осигуру-
вање како 14 месеци." 

Во одделот II по пододделот 3 се додава нов по-
доддел 4, кој гласи: 

„4. Работни места во поцинкувалници 

Работните места на работници кои непосредно 
работат на поцинкување и лужење на жица, цев-
ки и лим. 

Секои 12 месеци поминати на овие работни 
места се сметаат во стаж на осигурување како 
14 месеци." 

Досегашниот пододдел 4 станува пододдел 5. 
По досегашниот пододдел 5, кој станува пододдел 

6, се додава нов пододдел 7, кој гласи: 

7 Работни места на одржување постројки 

Работните места на работници кои најмалку 
80% од вкупното ефективно работно време во те-
кот на годината поминуваат на машинско и елек-
троодржување на постројки во железарници. 

Секои 12 месеци поминати на овие работни 
места се сметаат во стаж на осигурување ка-
ко 15 месеци." 

Во одделот IV пододделот 2 се менува и гласи: 

„2. Работни места на дробење руди 

1) Работните места на работници кои непо-
средно работат на секундарно и терцијарно дро-
бење на руди на обоени метали и на кварцна руда 
(дробилничари, точачи на руда, работници на сее-
ње руда и послуга на транспортни ленти во дро-
билки). 

Секои 12 месеци поминати на работните мес-
та под 1 се сметаат во стаж на осигурување 
како 15 месеци. 

2) Работните места на работници кои работат 
на примарно дробење на руди на обоени метали 
ка ј отворени дробилки. 

3) Работните места на работници кои непосред-
но работат на одржување машини и уреди во дро-
билници и работните места на надзорно-технич-
киот персонал кој непосредно работи во дробил-
иици на секундарно и терцијарно дробење на руди 
На обоени метали и на кзарцна руда. 

Секои 12 месеци поминати на работните мес-
та под 2 и 3 се сметаат во стаж на осигуру-
вање како 14 месеци." 
Bq пододделот 3 во точката 1 по ставот 1 се 

додава нова точка 2, која гласи: 
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„Работните места на работници кои непосред-
но работат на шаржирање на концентрати и на 
испуштање на прженец во пржалници на бакар." 

Во ставот 2 на точката 1, кој станува став 2 
на точката 2, зборовите: „под 1" се заменуваат со 
зборовите: „под 1 и 2". 

Во досегашната точка 2, која станува точка 3, 
по ставот 1 се додаваат девет нови точки, кои гла-
сат: 

„4) Работните места на работници кои непо-
средно работат како пржители во контрола «на про-
цесот на пржење во пржалници на бакар. 

5) Работните места на работници кои непосред-
но работат на чистење на бренери к а ј пламена 
печка. 

6) Работните места на работници кои непосред-
но работат на опрашување на котел ка ј пламена 
печка. 

7) Работните места на работници кои непосред-
но работат на уфрлање на кварц во конвертор. 

8) Работните места аа работници кои непосред-
но работат на точење руда во тунел на WJ-печка. 

9) Работните места на работници кои непосредно 
работат на топење на обоени метали. 

10) Работните места на работници кои непогод-
но работат на преработка на анодна тиња при до-
Гиваље на благородни метали. 

11) Работните места на работници кои непо-
средно работат на подготвување на вар и реагенати 
и во флотација и цијанизација. 

12) Работните места на работници кои најмал-
ку 80% од вкупното ефективно работно време во 
текот на годината поминуваат на машинско одр-
жување на WJ-печки, на пламени печки и на по-
жалници, на машинско и електроодржување на 
кранови што служат за шаржирање на конверто-
ри и пламени печки." 

Во ставот 2 на новата точка 3, кој станува 
став 2 на точката 12, зборовите: „под 2" се замену-
ваат со зборовите: „под 3 до 12". 

По ставот 1 на досегашната точка 3, која ста-
нува точка 13, се додаваат седум нови точки, кои 
1 л асат: 

„14) Работните места на работници кои непо-
средно работат на отпрашување на електрофилтери. 

15) Работните места на работници кои непосредно 
работат на сушење и мелење на материјали за то-
пење на обоени метали. 

16) Работните места на работници кои непос-
редно работат на електролитичка рафимација на 
бакар (електро л изери). 

17) Работните места на работници кои непос-
редно работат ка ј печки за топење во леарница на 
бронза (топилничари). 

18) Работните места на работници кои непос-
редно работат на одржување на електромашински 
уреди: во леарница на бакарни легури, при доби-
вање нз благородни метали и во хала на електро-
лиза. 

19) Работните места на работници кои најмал-
ку 80% од вкупното ефективно работно време во те-
кот на годината поминуваат на машинско одржу-
вање на конвертори или на електроодржување на 
сите металуршки уреди во топилница. 

20) Pa6oTHiiTé места на управници, инженерч, 
технички раководители, работоводители и техни-
чари, кои најмалку 80% од вкупното ефективно ра-
ботно време во текот на годината поминуваат непо-
средно на работа во топилница^ 

Во ставот 2 на новата точка 13, кој станува 
став 2 на точката 20, зборовите: „под 3" се замену-
ваат со зборовите: ,под 13 до 20". 

Во пододделот 4 во точката 1 по ставот 1 се 
додава нова точка 2, која гласи: 

.,2) Работните места на работници кои непо-
средно работат во пржалница на олово " 

Во ставот 2 на точката 1, кој станува став 2 
на точката 2, зборовите: „под 1" се заменуваат со 
зборовите: „под 1 и 2". 

Досегашните точ. 2 до 4 стануваат точ. 3 до 5. 

Во досегашната точка 5, која станува точка 
6, по ставот 1 се додаваат три нови точки, кои 
гласат: 

„7) Работните места на работници кои непос-
редно работат на дробење на суровини за ш а х ш и 
печки и на агломерати за агломерирачко пржење 
на оловни концентрати (ракувач на дробилка, дро-
билкар и чистач на транспортни ленти). 

8) Работните места на работници кои непос-
редно работат на подготвување на флотациски реа-
генати. 

9) Работните места на работници кои најмал-
ку 80% од вкупното ефективно работно време во 
текот на годината поминуваат па електромашин-
ско одржување на шахтни печки, на пржалница, 
на постројка за филтрација на гасови, на рафина-
ција на олово, на постројка во процесот на хлори-
рање, на пламени печки, на електролиза па сребро 
и на одружавње на кранови во хали за добивање 
олово." 

Во ставот 2 на новата точка 6, кој станува стаз 
2 на новата точка 9, зборовите: „под 2, 3, 4 и 5" се 
заменуваат со зборовите: „под 3 до 9". 

Во досегашната точка 6, која станува точка 
10, по ставот 1 се додава нова точка 11, која гласи: 

„11) Работните места на управници, инженери, 
технички раководители, работоводители и техни-
чари кои најмалку 80% од вкупното ефективно 
работно време во текот на годината непосредно по-
минуваат на работа во топилница и во рафинерија 
на олово." 

Во ставот 2 на (новата точка 10, кој станува 
став 2 на новата точка 11, зборовите: „под 6" се 
заменуваат со зборовите: „под 10 и 11". 

Во пододделот 6 во точката 3 по ставот 1 се 
додаваат пет нови точки, кои гласат: 

„4) Работните места на работници кои непос-
редно работат во пржалнипа на цинк. 

5) Работните места на работници кои постоја-
но работат на помошни работи на дестилациони 
печки (работи во долниот строј на дестилациона 
печка и работи на собирање шлака). * 

6) Работните места на работници кои непосред-
но работат на мелење Ана суровини за изработка на 
реторти за дестилациони печки на дестилација на 
цинк. 

7) Работните места на работници кои непосред-
но работат на дробење, мелење и сеење на шлака 
во топилница на електролиза на цинк. 

8) Работните места на работници кои најмалку 
80% од вкупното ефективно работно време во те-
кот на годината поминуваат на машинско и елек-
троодржување на постројки во производството на 
цинк." 

Во ставот 2 на точката 3, кој станува став 2 
на новата точка 8, зборовите: „под 2 и 3" се заме-
нуваат со зборовите:: „под 2 до 8". 

По новата точка 8 се додаваат пет нови точ-
ки, кои гласат: 

„9) Работните места на работници кои непос-
редно работат на електролитичко добивање на 
цинк (работници на извадување на цинк, на чис-
тење на ќелии и на контрола на ќелии). 

10) Работните места на работници кои непо-
средно работат на печки за дробење на аноден 
цинк (работници на леење и на обработка на шлака). 

11) Работните места на работници кои непос-
редно работат на одржување на полиестер-маса во 
електиолиза на цинк 

12) Работните места на работници кси непос-
редно работат на топење на кадмиум. 

13) Работните места на работници кои најмал-
ку 80% од вкупното ефективно работно време во 
текот на годината поминуваат на работи на тех-
нички надзор во производството на цинк (управ-
ници, инженери, технички раководители, работо-
водители и техничари). 

Секои 12 месеци поминати на работните мес-
та под 9 до 13 се сметаат во стаж на осигуру-
вање како 14 месеци/' 
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Во пододделот 7, во точката 3 по ставот 1 се 
додава нова точка 4, која гласи: 

„4) Работните места на работници кои непос-
редно работат на опслужување на механички фил-
тери и на гасни цевки во топилница на антимон." 

Во ставот 2 на точката 3, кој станува став 2 
на новата точка 4, зборовите: „под 1, 2 и 3" се за-
менуваат со зборовите: „под 1 до 4". 

Во досегашната точка 4, која станува точка 5, 
по ставот 1 се додаваат две нови точки, кои гласат: 

,,б) Работните места на работници кои најмал-
ку 80% од вкупното ефективно работно време во 
текот на годината поминуваат на машинско и елек-
троодржување на постројки и уреди во топилница 
на антимон. 

7) Работните места на управници, инженери, 
технички раководители, работоводители и техни-
чари кои најмалку 80% од вкупното ефективно ра-
ботно време во текот на годината непосредно по-
минуваат во топилница на антимон." 

Во ставот 2 на новата точка 5, кој станува став 
2 на новата точка 7, зборовите: „под 4" се замену-
ваат со зборовите: „под 5 до 7". 

Во пододделот 8 во точката 9 по ставот 1 се 
додаваат две нови точки, кои гласат: 

,ДО) Работните места на работници кои нај-
малку 80% од вкупното ефективно работно време 
во текот на годината поминуваат на одржување на 
постројка во топилница на жива. 

11) Работните места на работници кои најмал-
ку 80% од вкупното ефективно работно време во 
текот на годината поминуваат на работи на, тех-
нички надзор во производството на жива (управ-
ници, инженери, технички раководители, работо-
водители и техничари)." 

Во ставот 2 на точката 9, кој станува став 2 
на новата точка И, зборовите: „под 7, 8 и 9" се 
заменуваат со зборовите: „под 7 до 11". 

По одделот V се додаваат три нови оддели, кои 
гласат: 

„VI. НА ЕЛЕКТРО И АВТОГЕНО ВАРЕЊЕ 

Работните места на работници кои непосред-
но работат на микрозаварување, како и на електро 
и автогено варење во жешки погони во црната и 
обоената металургија и во леарници. 

Секои 12 месеци поминати на овие работни 
места се сметаат во стаж на осигурување како 
14 месеци. 

VII. ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА АКУМУЛАТОРИ 

1. Во производството на оловни акумулатори 

1) Работните места на работници кои непосред-
но работат на мелење и мешање на оловни оксиди. 

2) Работните места на работници кои непосред-
но работат на сушење на оловни плочи и елек-
троди. 

3) Работните места на работници кои непосред-
но работат на формирање на оловни плочи. 

4) Работните места на работници кои непосред-
но работат на обработка на оловни електроди. 

5) Работните места на работници кои непосред-
но работат на монтажа на акумулатори и на аку-
мулаторон батерии. 

6) Работните места на работници кои непосред-
но работат на леење на оловни елементи за аку-
мулатори. 

Секои 12 месеци поминати на работните мес-
та под 1 до 6 се сметаат во стаж на осигурува-
ње како 15 месеци. 

7) Работните места на работници кои непосред-
но работат на мачкање на оловни плочи. 

8) Работните места на работници кои непосред-
но работат на складирање на оловни електроди. 

Секои 12 месеци поминати на работните ме-
ста под 7 и 8 се сметаат во стаж на осигуру-
вање како 14 месеци. 

2« Во производството на никел-кадмиумски алкал-
ни акумулатори 

1) Работните места на работници кои непосред-
но работат на производство и обработка на нега-
тивна кадмиумска маса. 

2) Работните места на работници кои непосред-
но работат на механичка изработка на електроди. 

Секои 12 месеци поминати на работните мес-
та под 1 и 2 се сметаат во стаж на осигурува-
ње како 15 месеци. 

3) Работните места на работш1ци кои непосред-
но работат на производство и обработка на пози-
тивна никлена маса. 

4) Работните места на работници кои непосред-
но работат на брикетирање на маси и на пакување 
брикети во мрежички. 

5) Работните места на работници кои непосред-
но работат на монтажа на електроди. 

6) Работните места на работници кои најмалку 
80% од вкупното ефективно работно време во текот 
на годината поминуваат на одржување на маши-
ни при механичка изработка на електроди (реглери). 

7) Работните места на началници на одделение, 
работоводители, партиводители и техничари кои 
најмалку 80% од вкупното ефективно работно време 
во текот на годината поминуваат непосредно на ра-
бота на механичка изработка на електроди. 

Секои Д2 месеци поминати на работните мес-
ата под 3 до 7 се сметаат во стаж на осигуру-
вање како 14 месеци. 

VIII. ВО ГРАФИЧКАТА ИНДУСТРИЈА 

1) Работните места на работници кои работат 
како машински слагачи на линотип, слагачи на 
букви на телетиттстер и рачни слагачи на букви 
(типографи). 

2) Работните места на работници кои работат 
како леари на букви на монотип, леари на моно-
тип-супри, леари на безличен материјал (леари на 
штегови и прореди) и помошници во леарница на 
букви. 

3) Работните места на работници кои работат 
како леари на олово. 

4) Работните места на работници кои работат 
како стереотипери на оловни плочи и помошници 
во стереотипија. 

5) Работните места на работници кои работат 
како бакроецери, ецери на клишеа (цинкографи) и 
помошници во работилница на клишеа. 

Секои 12 месеци поминати на работните мес-
та под 1 до 5 се сметаат во стаж на осигуру 
вање како 14 месеци." 

Досегашниот оддел VI станува оддел IX. 
По досегашниот оддел VII, кој станува оддел 

X, се додава нов оддел, кој гласи: 

„XI. ВО ВОЕНИТЕ РЕМОИТНИ ЗАВОДИ 

Работните места на работници кои во кабина 
работат на пескарење на делови на основни тех-
нички средства. 

Секои 12 месеци поминати на овие работни 
места се сметаат во стаж на осигурување 
како 15 месеци." 
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Досегашниот оддел VIII станува оддел XII. 
По досегашниот оддел IX, кој станува оддел 

XIII, се додава нов оддел, КОЈ гласи: 

„XIV. ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОГНООТПОРЕН 
МАТЕРИЈАЛ 

1) Работните места на формери на пневматички 
чекани во производството на специјални фазонски 
шамотни тули што не е можно да се произведу-
ваат на преси. 

2) Работните места на празначи на печки. 
Секои 12 месеци поминати на работните мес-
та под 1 и 2 се сметаат во стаж на осигуру-
вање како 14 месеци." 

Во досегашниот оддел X, кој станува оддел 
XV, во ставот 1 на почетокот се става ознака: ,Д)", 
а по тој став се додаваат пет нови точки, кои 
гласат: 

,.2) Работните места на кристалобрусачи — гра-
вер и и брусачи за конусно брусење. 

3) Работните места на ракувачи па машини во 
машинско производство на стакло (стројостаклари), 

4) Работните места «а работници кои непосред-
но работат на влечка подготовка и на уфрлање 
смеса во етакларска печка. 

5) Работните места на дусачи на стакло во 
производството на индустриски апаратури, стакле-
н,и апарати и инструменти, топ л омери и др. 

6) Работните места на работници кои во про-
изводството на топломери работат на мерење со 
жива и на полнење и исфрлање на жива од топ-
ломер и." 

Во ставот 2 на точката 1, кој станува став 2 на 
точката 6, зборовите: ..на овие работни места" се 
заменуваат со зборовите: ,,на работните места под 
1 до 6". 

По новата точка 6 се додаваат четири нови точ-
ки, кои гласат: 

„7) Работните места на работници кои работат 
на брусење на стаклени апарати. 

81 Работните места на работници кои работат 
со бои на стакло (стакдосликари). 

9) Работните места на работници кои работат 
на градуирање на стаклени производи (стаклогра-
дуери). 

10) Работните места на работници кои работат 
на леење на жива при баждарење на лабораторис-
ки инструменти. 

Секои 12 месеци поминати на работните мес-
та под 7 до 10 се сметаат во стаж на осигу-
рување како 14 месеци/4 

Во досегашниот оддел XI, кој станува оддел 
XVI, се додаваат две нови точки, кои гласат: 

„1) Работните места на работници кои работат 
на спојување на елементи во секции и на споју-
вање на секции во конструкција на бродски труп 
(бродомонтери). 

2) Работните места па работници кои работат 
на монтирање на скелиња на бродови (бродоске-
лари). 

Секои 12 месеци поминати на работните мес-
та под 1 и 2 се сггетаат во стаж на осигуру-
вање како 15/ месеци." 

Досегашната точка 1 станува точка 3. 
Во досегашната точка 2, која станува точка 4, 

по ставот 1 се додаваат пет нови точки, кои гласат: 
,.5) Работните места на работници кои работат 

на обработување и спојување на метални бродски 
елементи со пневматски алати. 

;6) Работните места на работници кои работат 
на изработка, монтирање и испитување на цево-
води, котли и разладни уреди на бродови (бродо-
цевари и брод окот л ари). 

7) Работните места на работници кои работат 
-на гасно режење и рамнење на бродски елементи 
.(гасни режачи). 

8) Работните места на работници кои работат 
на изолирање на бродски елементи (бродоизола-
тери). * 

9) Работните места на работници кои работат 
на премачкување на бродски елементи (бродовап-
сувачи)." 

Во ставот 2 на новата точка 4, ко ј станува 
став I на новата точка 9, зборовите: „под 1 и 2" се 
заменуваат со зборовите: „под 3 до 9". 

По досегашниот оддел XII, ко ј станува оддел 
XVII, се додаваат три нови оддели, кои гласат: 

„XVIII. ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА НАФТА 

1) Работните места на водач на смена на дуп-
чеше и на помошник-водач на смена на дупчење. 

2) Работните места на клинари на дупчење и 
на клинари на ремонт. 

3) Работните места на торњаши на дупчење и 
на торњаши на ремонт. 

4) Работните места на мотористи на дупчење. 

Секои 12 месецр! поминати на работните мес-
та под 1 до 4 се сметаат во стаж на осигуру-
вање како 15 месеци. 

XIX. ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА ВЕШТАЧКИ 
ЃУБРИЊА ВРЗ БАЗА НА ФОСФОР 

1) Работните места на работници кои непос-
редно работат на мелење и дробење на суровини и 
на готови производи (ракувачи и помошници на 
ракувачи на мелница и ракувачи ft а дробицка). 

2) Работните места на работници кои непосред-
но работат на преработка на суров фосфор кај ре-
актор (ракувачи и помошници на ракувачи на ре-
актор и ракувачи на транспортер под реактор). 

3) Работните места на работници кои непосред-
но работат на аисорпција и на преработка на флу-
ор ни гасови (ракувачи на апсорбери и работници 
па одржување на гасен канал и на вентилатор за 
апсорпција, ракувачи и помошници на ракувачи 
на уреди за производство на натриум и калиум си-
ликофлуориди). 

4) Работните места на работници кои непосред-
но работат како ракувачи на вибрациони сита,, 

5) Работните места на работници кои непосред-
но работат на полнење на бункери и на послужу-
вање, одржување и чистење па транспортни ленти 
во затворени канали и галерии (ракувачи на тран-
спортни ленти). 

Секои 12 месеци поминати на работните мес-
та под 1 до 5 се сметаат во стаж на осигуру-
вање како 16 месеци. 

6) Работните места на работници кои к а ј тра-
пу л атор непосредно работат на подготовка и дози-
рање на суровини за гранулаторот (ракувачи и по-
мошници на ракувачи на грапулатори, ракувачи на 
уреди за дозирање, работници на подготовка на то-
масово брашно и суровина и ракувачи на прифатен 
бункер за суровини). 

7) Работните места на работници кои непосред-
но работат на пакување на суров фосфат. 

8) Работните места на работници кои непосред-
но работат на уреди за мерење и на пакување на 
готови производи. 

Секои 12 месеци поминати на работните мес-
та под 6 до 8 се сметаат во стаж на осигуру-
вање како 15 месеци. 



[Четврток, 8 јули 1971 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ ~ Број 29 — Страна 557 

9) Работните места на работници кои непосред-
но работат како ракувачи на печки, сушници и 
ладилници. 

10) Работните места на работници кои непо-
средно работат на рачно по-дготвување на сурови-
ни за преработка и на готови производи за па -
кување. 

Секои 12 месеци поминати на работните мес-
та под 9 и 10 се сметаат во стаж на осигуру-
вање како 14 месеци. 

XX. ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЛАК-ЖИЦА 

Работните места на работници кои непосред-
но работат на лакирана на лак-жица (лакирери). 

Секои 12 месеци поминати на овие работни 
места се сметаат во стаж на осигурување ка-
ко 14 месеци." 

Називот на досегашниот оддел XIII, кој ста-
нува оддел XXI, се менува и гласи: 

„XXI. НА РАБОТИ СО ЕКСПЛОЗИВИ И СО ЕКС-
ПЛОЗИВНИ МАТЕРИИ" 

Досегашниот оддел XIV станува оддел XXII. 
По досегашниот оддел XV, кој станува оддел 

XXIII, се додава нов оддел, кој гласи: 

„XXIV. ВО ГЕОЛОШКИ И РУДАРСКИ ИСТРА-
ЖУВАЊА 

Работните места на дупчачи за петражно дуп-
чење, дупчачи-инјектирци и торкетирци. 

Секои 12 месеци поминати на овие работни 
места се сметаат во стаж на осигурување како 
15 месеци." 

По досегашниот оддел XVI, кој станува оддел 
XXV, се додава нов оддел, кој гласи: 

„XXVI. НА РАБОТИ НА НИСКИ ТЕМПЕРАТУРИ 

Работните места на работници кои во тунели 
и во комори на ладилници работат на ниски тем-
ператури% 

Секои 12 месеци поминати на овие работни 
места се сметаат во стаж на осигурување ка-
ко 14 месеци." 

Досегашниот оддел XVII станува оддел XXVII. 
Во досегашниот оддел XVIII кој станува оддел 

XXVIII, пододделот 1 се менува и гласи: 

„1. Работни места во железничкиот сообраќа! 

1) Работните места на машинисти на парнл 
локомотиви, на 'дизел-локомотиви и на електрич-
ни локомотиви. 

2) Работните места на огнари на парни локо-
' мотиви. 

3) Работните места на ракувачи на маневра и 
мансвристи. 

Секои 12 месеци поминати на работните мес-
та под 1 до à се сметаат во стаж на осигу-
рување како 16 месеци. 

4) Работните места на помошници-машинисти. 
5) Работните места на машинисти на мапевра. 

Секои 12 месеци поминати на работните мес-
та под 4 и 5 се сметаат во стаж на осигуру-
вање како 15 месеци. 

6) Работните места на кочничари. 
7) Работните места на скретничари на станици 

низ кои минуваат 30 возови во една турнусна сме-
на просечно во текот на годината. 

8) Работните места на отправници на возови на 
стапици низ кои минуваат 30 возови во една тур-
н у в а смена просечно во текот на годината. 

Секои 12 месеци поминати на работните места 
од 6 до 8 се сметаат во стаж на осигурува-
ње како 14 месеци." 

Во пододделот 2 во точката 4 став 1 зборовите: 
,.на долга и голема крајбрежна пловидба" се за-
менуваат со зборовите: „на долга, голема и мала 
крајбрежна пловидба". 

По пододделот 4 се додава нов пододдел 5, кој 
гласи: 

„5. Работни места во лучкиот транспорт 

Работните места па лучко-транспортни работ-
ници кои непосредно физички (рачно, немеханизи-
рано) работат на претовар на стоки во луки. 

Секои 12 месеци поминати на овие работни 
места се сметаат во стаж на осигурување ка-
ко 14 месеци." 

По новиот оддел XXVIII се додава нов оддел, 
кој гласи: 

„XXIX. ВО КОМУНАЛНАТА ДЕЈНОСТ 

1) Работните места на професионални пожар-
никар« на оперативни должности во противпожар-
ни единици што ги основаат општеетвено-политич-
ки заедници во местата што со своја одлука ќе ги 
утврди заедницата на пензиското и инвалидското 
осигурување. 

2) Работните места на работници кои во кана-
лизација непосредно работат на чистење, одржу-
вање и поправање на канали и на собирни базени, 
како и на ракување, одржување и поправање на 
црпки (фекални) станици и на други уреди за со-
бирање, транспортирање, преработување и еваку-
ирање на каналска содржина. 

Секои 12 месеци поминати на работните мес-
та под 1 и 2 се сметаат во стаж на осигуру-
вање како 15 месеци." 

Досегашните оддели XIX и XX стануваат одде-
ли XXX и XXXI. 

Член 2 
Во членот 3 по точката 2 се додава нова точкз 

3, која гласи: 
..3) Работните места на игроорци во посто јаи 

работен однос во професионални ансамбли на на-
родни игри кои имаат во просек најмалку 50 нас-
тапи годишно. 

Секои 12 месеци поминати на работните мес-
та под 3 се сметаат во стаж на осигурување 
како 14 месеци." 

Член 3 
Органот надлежен за следење на спроведува-

њето на прописите за сметање на стажот на осигу-
рување со наголемеио траење до 31 декември 1973 
година ќе предложи ревизија на сите работни мес-
та опфатени со Законот за утврдување на работ-
ните места на кои стажот на осигурување се сме-
та со наголемено траење. Со таа ревизија ќе се ут-
врди на кои работни места и во кои рокови прес-
танува сметање на стажот на осигурување со на-
големено траење, како и на кои работни места и 
во кои рокови ќе се воведат определени заштитил 
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мерки (скратување «а работното време, повремена 
замена на работници, временско ограничување на 
работата *на определени работни места и сл. како 
предуслов за сметање на стажот на осигурување 
со наголемено траење. 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

9) претсметката на посебната сметка на Дирек-
цијата на Југословенската слободна зона во Солун 
— со вкупно планирани приходи од 1,411.908, 15 ди-
нари и со вкупно распоредени приходи од 
1,411.908,15 динари. 

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

Сојузна скупштина 

355. 

Врз основа на Уставниот амандман IX точка 1 
став 3, во врска со членот 7 став 4 од Законот за 
извршување на сојузниот буџет за 1971 година, Со-
јузната скупштина, по претходно прибавеното ми-
слење на Сојузниот извршен совет, на седницата 
на Соборот на народите од 30 јуни 1971 година и на 
седницата на Општествено-политичкиот собор од 
30 јуни 1971 година, донесе 

АС бр. 454 
30 јуни 1971 година 

Белград 

Потпретседател 
на Сојузната скупштина, 

Маријан Вредел,, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политич-

киот собор, 
Радомир Коматина, с. р. 

Претседател 
на Соборот 

на народите, 
Мика Шпиљак, с. р. 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА П Р Е С М Е Т К И Т Е НА ПРИ-
ХОДИТЕ И НА РАСИОРЕДИТЕ НА ПРИХОДИТЕ 
НА ПОСЕБНИТЕ СМЕТКИ НА СОЈУЗНИТЕ ОР-
ГАНИ НА УПРАВАТА, СОЈУЗНИТЕ СОВЕТИ И 
СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 1971 ГОДИНА 

1. Се одобруваат претсметките на приходите и 
распоредите на приходите на посебните сметки на 
сојузните органи на управата, сојузните совети и 
сојузните организации за 1971 година, и тоа: 

1) претсметката на посебната сметка на Сојуз-
ниот совет за здравство и социјална политика — 
со вкупно планирани приходи од 1,916.230 динари, 
со вкупно распоредени приходи од 1,067 074,80 ди-
нари и со нераспоредени приходи (резерва) од 
849,155.20 динари; 

2) претсметката на посебната сметка на Сојуз-
ната управа за царини — со вкупно планирани при-
ходи од 85,053.682 динари, со вкупно р а з р е д е н и 
приходи од 60,055.682 динари и со нераспоредени 
приходи (резерва) од 25,000.000 динари; 

3) претсметката на посебната сметка на Сојуз-
ната управа за радиоврски за работи на Службата 
за контролно радио-мерење — со вкупно планира-
ни приходи од 350.000 динари, со вкупно распоре-
дени приходи од 213.000 динари и со нераспоредени 
приходи (резерва) од 137.000 динари; 

4) претсметката на посебната сметка на Сојуз-
ната управа за цивилна воздушна пловидба — со 
вкупно планирани приходи од 33,000.000 динари и 
со вкупно распроедени приходи од 33,000.000 ди-
нари ; 

5> претсметката на посебната сметка на Сојуз-
ната геодетска управа — со вкупно планирани при-
ходи од 3,000.000 динари и со вкупно распоредени 
приходи од 3,000.000 динари; 

6) претсметката на посебната сметка на Сојуз-
ниот завод за патенти — со вкупно планирани при-
ходи од 1,471.584,95 динари и со вкупно распоре-
дени приходи од 1,471.584,95 динари; 

7) претсметката на посебната сметка на Сојуз-
ниот завод за мерки и скапоцени метали — со вкуп-
но планирани приходи од 12,586 400 динари и со» 
вкуп,но расопредени приходи од 12,586.400 динари; 

8) претсметката на посебната сметка на Сојуз-
ната комисија за преглед на филмови — со вкупно 
планирани приходи од 483 ООО динари, со вкупно 
распоредени приходи од 252 404 динари и со нера-
спореден,и приходи (резерва) од 230.596 динари; 

356. 

Врз основа на Уставниот амандман IX точка 1 
став 3, Сојузната скупштина, на седницата на Собо-
рот на народните од 18 јуни 1971 година и на сед-
ницата на Општествено-политичкиот собор од 30 
јуни 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИ-
РАЊЕ МОДЕРНИЗАЦИЈАТА НА ОПРЕМАТА НА 
ОРГАНИТЕ НА ВНАТРЕШНИТЕ РАБОТИ НАД-
ЛЕЖНИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ГРАНИЦАТА 

НА МОРЕ, ПО РЕКИТЕ И ЕЗЕРАТА 

1. За финансирање на набавките на опрема за мо-
дернизација на органите на внатрешните работи 
надлежни за обезбедување на границата на море, 
по реките и езерата, во 1971 и^ 1972 година се обез-
бедуваат средства во износ од 60,336.200 динари, од 
што 57,436.200 динари во девизи. 

Од вкупниот износ на средствата од ставот 1 
на оваа точка федерацијата обезбедува износ од 
30,168.100 динари, од што 28,718.100 динари во деви-
зи, без обврска за враќање. 

Средствата од ставот 2 на оваа точка федера-
цијата ќе ги обезбеди ако за целите од ставот 1 
на оваа точка републиките обезбедат, и тоа: 

— Социјалистичка Република Македонија 
168 000 динари, од што 168 000 динари во девизи; 

— Социјалистичка Република Словенија 
1,378.800 динари, од што 28.800 динари во девизи; 

— Социјалистичка Република Србија 370.800 
динари од што 370.800 динари во девизи; 

— Социјалистичка Република Хрватска 22,781.200 
динари, од што 22,681.200 динари во девизи; 

— Социјалистичка Република Црна Гора 
5,469.300 динари, од што 5,469.300 динари во девизи. 

2 Опремата чи]а набавка се финансира според 
одредбите од оваа одлука опфаќа: 

1) пловни објекти за вршење на потребната деј-
ност (патролни чамци и глисери); 

2) современи технички средства за врска; 
3) современи технички средства за навп:^ 'ја 

и набљудување; 
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4) современо вооружување. 
Средствата од точката 1 на оваа одлука се ко-

ристат и за обука и стручно оспособување на 
кадрите. 

3. Средствата од точката 1 на оваа одлука фе-
дерацијата ги обезбедува во сојузниот буџет, и тоа: 

1) за 1971 година — 13,546 600 динари, од што 
12,606.600 динари во девизи; 

2) за 1972 година 16,621.500 динари, од што 
16,111.500 динари во девизи. 

Средствата на федерацијата од ставот 1 на оваа 
точка во 1971 и 1972 година можат да се користат 
до износот што за одделна година ќе го обезбедат 
републиките. 

4. Ако средствата од точката 1 на оваа одлука, 
што се обезбедуваат во сојузниот буџет, во одделна 
година не бидат потрошени во целост се пренесу-
ваат за истите намени во наредната година. 

5. Сојузниот секретаријат за внатрешни работи 
секоја година до крајот на март и поднесува на 
Сојузната скупштина извештај за потрошокот на 
средствата од точката 1 на оваа одлука. 

6. Набавката на опремата од точката 2 на оваа 
одлука ќе се изврши до 31 декември 1972 година. 

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

Сојузна скупштина 

АС бр. 423 
30 јуни 1971 година 

Белград 

Потпретседател 
на Сојузната скупштина, 

Маријан Брецељ, с. р. 

Претседател 
на Општествено-поли-

тичкиот собор, 

Претседател 
на Соборот на 

народите, 
Радомир Коматина, с. р. Мика Шпиљак, с. р. 

3. Конечно пресметување" на извршените зада-
чи според точката 2 на оваа одлука, по извршената 
работа, врши носителот на средствата односно ор-
ганизацијата што тој ќе ја овласти. 

4. Сојузниот секретаријат за стопанство врши 
надзор над извршувањето на Програмата и над упо-
требата на средствата предвидени со Програмата. 

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

Сојузна скупштина 

АС бр. 448 
30 јуни 1971 година 

Белград 

Потпретседател 
на Сојузната: скупштина, 

Маријан Брецељ, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политич-

киот собор, 
Радомир К статии а, с. р. 

Претседател 
на Соборот 

на народите, 
Мика Шпиљак, с. 

357. 

Врз основа на Уставниот амандман IX точка 1 
став 3, во врска со членот 3 став 1 од Законот за 
извршување на сојузниот буџет за 1971 година, Со-
јузната скупштина, на предлог од Сојузниот секре-
таријат за стопанство, на седницата на Соборот на 
народите од 30 јуни 1971 година и на седницата на 
Општествено-политичкиот собор од 30 јуни 1971 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОГРАМАТА ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВА-
ТА ПРЕДВИДЕ НИ ВО СОЈУЗНИОТ БУ1ДЕТ ЗА 1971 
ГОДИНА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ВОДОСТОПАН-

СТВОТО 

1. Средствата за унапредување на водостопан-
ството, предвидени во разделот 13, позиција 214, 
распоредна група 16-2-21 на сојузниот буџет за 1971 
година, можат да се користат до износот од 3,727 350 
динари за намените од Програмата за употреба на 
средствата предвидени во сојузниот буџет за 1971 
година за унапредување на водостопанството (во по-
натамошниот текст: Програмата), која е составен 
дел на оваа одлука а во иззод е отпечатена кон таа 
одлука. 

2. Сојузниот секретаријат за стопанство, како 
носител на средствата од точката 1 на таа одлука, 
ќе договора извршување на задачите од позицијата 
1—4 на Програмата со непосредните извршувани. 

П Р О Г Р А М А 

ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ПРЕДВИДЕНИ 
ВО СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1971 ГОДИНА ЗА УНА-

ПРЕДУВАЊЕ НА ВОДОСТОПАНСТВОТО 

Програмата за употреба на средствата предви-
дени во сојузниот буџет за 1971 година за унапредува-
ње на водостопанството содржи продолжение на по-
рано започнатите задачи по обврските од Основниот 
закон за водите и обработка на актуелните економ-
ско-технички проблеми значајни за федерацијата, со 
цел за согледување-на современите достигања во 
водостопанството и за неговата модернизација за-
ради што поуспешно вклопување на водостопански-
те организации во стопанскиот систем на земјата. 
Еде& дел од средствата е предвиден за изработка 
на техничка документација за процена на штетите 
што ќе настанат на територијата на САП Косово и 
на Скадарското Езеро поради влијанието на аку-
мулацијата на хидроелектраната „Кукс" (што јг 
гради HP Албанија). 

Средствата предвидени со Програмата се распо-
редуваат по следните позиции: 

Позиција Вид работи Средства во 
динари 

1. Задачи по обврските од Основниот 
закон за водите 700.000 

2 Обработка на актуелните економ-
ско-технички проблеми од интерес 
за федерацијата со цел за унапре-
дување на водостопанството 1,267 ООО 

3. Довршување на изработката на Во-
достопанска основа на Југослави-
ја I дел — сегашна состојба 1,000 ООО 

4. Изработка на техничка документа-
ција за влијанието на албанската 
акумулација на ХЕ „Кукс" врз те-
риторијата на СФРЈ * 700 ООО 

5. Нераспоредени средства 60 350 

Вкупно: 3,727.350 
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358. 

Врз основа на Уставниот амандман IX точка 1 
став 3, во врска со членот 3 став 1 од Законот за 
извршување на сојузниот буџет за 1971 година, Со-
јузната скупштина, на предлог од Сојузниот гео-
лошки завод, на седницата на Соборот на народите 
од 18 јуни 1971 година и на седницата на Опште-
ствено-политичкиот собор од 30 јуни 1971 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПРОГРАМАТА ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВА-
ТА ПРЕДВИДЕНИ ВО СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 
1971 ГОДИНА ЗА ГЕОЛОШКО-РУДАРСКИ ИСТРА-

ЖУВАЧКИ РАБОТИ 

1. Средствата за геолошко-рударски истражу-
вачки работи, предвидени во разделот 30, позиција 
410, подгрупа 16—2 на сојузниот буџет за 1971 го-
дина, можат да се користат до износот од 24,502.500 
динари за намени од Програмата за употреба на 
средствата предвидени во сојузниот буџет за 1971 
година за геолошко-рударски истражувачки работи 
(во понатамошниот текст: Програмата), која е отпе-4 

чатена кон оваа одлука и претставува нејзин соста-
вен дел. 

2. Средствата од точката 1 на оваа одлука 
можат да се користат за оние истражувачки работи 
за кои е обезбедено учество на заинтересираните 
органи, установи и организации, во височината што 
одговара на односите утврдени во Програмата. 

3. Средствата на резервата од Програмата Со-
јузниот геолошки завод може да ги користи за 
недоволно предвидените потреби во Програмата и 
за непредвидените потреби во Програмата до колку 
со тоа не се создаваат повеќегодишни обврски. 

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

Сојузна скупштина 

АС бр. 422 
30 јуни 1971 година 

Белград 

Потпретседател 
на Сојузната скупштина, 

Маријан Брецел», с. р. 

Претседател 
на Општествено-поли-

тичкиот собор, 
Радомир Коматина, с. р. 

Претседател 
на Соборот на 

народите, 
Мика Шпиљак, с. р. 

П Р О Г Р А М А 
ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ПРЕДВИДЕНИ 
ВО СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1971 ГОДИНА ЗА 
ГЕОЛОШКО-РУДАРСКИ ИСТРАЖУВАЧКИ РА-

БОТИ 

Со оваа програма се обезбедуваат средства за 
продолжување на истражувачките работи на под-
рачјата (просторите) на кои веќе се започнати 
истражувања. 

Вкупните средства по оваа програма се утврду-
ваат на 46,056.000 динари, од кон федерацијата обез-
бедува 24,502.500 динари (53,2%)г додека другите 
интересенти (општествено-политички заедници, сто-
пански и други организации) треба да обезбедат 
21,553.500 динари (46,8%), 

Средствата по оваа програма се распоредуваат 
на следните видови геолошки истражувања: 

5. 

1. Геолошки 

2. 

3. 

карти 
Регионал-
ни хидро-
геолошки 
истражу-
вања 
Регионал-
ни инже-
нерско-
геолошки 
истражу-
вања 

4. Регионал-
ни геофи-
зички 
истражу-
вања 

6. 

7. 

Регионал-
ни истра-
жувања 
на мине-
ралогени-
те под-
рачја 
Печатење 
на карти, 
изработка 
и печате-
ње на 
упатства, 
изработка 

. на студии 
и анализи 
Средства 
на резер-
вата 

Вкупно: 

13.924,0 6.962,0 50,0 6 962,0 50,0 

3.900.0 1 950,0 50,0 1,950,0 50,0 

1.178,0 589,0 50,0 589,0 50,0 

1 196,0 598,0 50,0 598,0 50,0 

22.500,0 11.250,0 50,0 11.250,0 50,0 

2.949,0 2.949,0 100,0 — — 

409,0 204,5 50 0 204.5 50,0 

46 056,0 24 502,5 53,2 21.553,5 46.8 

Во 1971 година федерацијата ќе учествува во 
финансирањето на геолошките истражувања од 
општ општествен интерес (регионални геолошки 
истражувања) што имаат за цел разјаснување на 
општогеолошките, хидрогеолошките, инженерско-
геолошките и геофизичките особини на Земјината 
кора во Југославија, како и утврдување на мине-
рал огените особини на одделни подрачја и нивната 
потенцијалност во минерални суровини. 

Средствата на резервата ќе се користат за 
евентуални зголемувања на средствата распоредени 
на одделни видови истражувања, до кои би може-
ло да дојде при договарањето на работите, како и 
за дополнителен распоред на оние објекти на истра-
жувањата каде што резултатите добиени во текот 
на изведувањето на работите ќе бараат проширу-
вање на предвидениот обем или измена на предви-
дената структура на работите, односно за финанси-
рање на неопходните работи што не се предвидени 
со оваа програма. 
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359. 

Врз основа на Уставниот амандман IX точка 1 
став 3, Сојузната скупштина, на седницата на Со-
борот на народите од 30 јуни 1971 година и на сед-
ницата на Општествено-политичкиот собор од 30 
Јуни 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ПРЕД-
ВИДЕНИ ВО СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1971 ГОДИ-
НА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА СПРОВЕДУВАЊЕТО 
НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ БИДОВИ ЗДРАВСТВЕ-
НА ЗАШТИТА ВО НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ 
РЕПУБЛИКИ И ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА АВТО-

НОМНА ПОКРАИНА КОСОВО 

1. Средствата предвидени ЕО Сојузниот буџет за 
1971 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/71), 
во разделот 23, позиција 346. за финансирање на 
спроведувањето на задолжителните видови здрав-
ствена заштита во недоволно развиените републики 
и покраини во износ од 100,000.000 динари, се распо-
редуваат, и тоа на: 

Динари 
1) Социјалистичка Република 

Босна и Херцеговина 
2) Социјалистичка Република 

Македонија 
3) Социјалистичка Република 

Црна Гора 
4) Социјалистичка Автономна 

Покраина Косово 
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

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

Сојузна скупштина 

АС бр. 460 
30 јуни 1971 година 

Белград 

Потпретседател 
на Сојузната скупштина, 

Маријан Вредел», с. р. 

Претседател 
на Општествено-поли-

тичкиот собор, 
Радомир Коматина, с. р 

Претседател 
на Соборот на 

народите, 
Мика Шпиљак, с. р. 

износот од 6,000.000 динари за намирување на тро-
шоците настанати во врска со спречувањето на 
внесувањето колера во Југославија. 

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

Сојузна скупштина 

АС бр. 418 
30 јуни 1971 година 

Белград 

Потпретседател 
на Сојузната скупштина, 

Маријан Брецељ, с. р. 

Претседател 
на Општествено-поли-

тичкиот собор, 
Радомир Коматина, с. р. 

Претседател 
на Соборот на 

народите, 
Мика Шпиљак, с. р. 

360. 

Врз основа на Уставниот амандман IX точка 1 
став 3, Сојузната скупштина, на седницата не Со-
борот на народите од 18 јуни 1971 година и на 
седницата на Општествено-политичкиот собор од 
30 јуни 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА НА СОЈУЗНИОТ 
СОВЕТ ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ПОЛИ-
ТИКА ОД РЕЗЕРВНИОТ ФОНД НА ФЕДЕРАЦИ-
ЈАТА ЗА НАМИРУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ НА-
СТАНАТИ ВО ВРСКА СО СПРЕЧУВАЊЕТО НА 

ВНЕСУВАЊЕТО КОЛЕРА ВО ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Од средствата на резервниот фонд на феде-
рацијата, кои се формираат според членот 95 на Ос-
новниот закон за финансирање на општествено-по-
литичките заедници (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 
31/64, 28/66, 1/67, 54/67, 30/68, 56/69, 32/70, 60/70 и 
15/71) му се доделува, без обврска за враќање, на 
Сојузниот совет за здравство и социјална политика 
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Врз основа на членот 53а од Законот за про-
метот на стоки и услуги со странство („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 27/62 и „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71 и 29/71), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА УВЕРЕНИЈА И ЗА ЗАВЕРУ-
ВАЊЕ НА ИСПРАВИ 1НТО ГИ СЛЕДАТ СТОКИ-

ТЕ ПРИ ИЗВОЗОТ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Издавањето на уверенијата и заверувањето на 

исправите од членот 53а на Законот за прометот 
на стоки и услуги со странство се вршат на начинот 
и под условите пропишани со оваа уредба. 

Член 2 
Како уверенија од членот 1 на оваа уредба се 

сметаат: 
1) уверението за југословенско потекло на сто-

ките; 
2) уверението за фактите за кои стопанските 

комори водат службена евиденција (член 45 ст 1 
и 2 од Основниот закон за единствените стопански 
комори и деловната соработка во стопанството — 
„Службен лист на ФНРЈ", бр 28/60, 16/61 и 13/63 
и „Службен лист на СФРЈ", бр. 10/65. 31/67 и 51/68), 

3) уверението за виша сила; 
4) уверението за потеклото на стоките од трета 

земја; 
5) уверението за стоките што се увезуваат зара-

ди извоз (работа на меѓународно трговско посреду-
вање), 

6) уверението за директна пратка (уверение 
дека стоките минале преку југословенското царин-
ско подрачје — транзит и дека биле под царински 
надзор). 

Уверението од точката 6 на ставот 1 од овој 
член го издава царинскиот орган кој, според одред-
бите на Царинскиот закон („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 24/59 и 13/63 и „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 16/65, 15/67, 30/68 и 32/70), врши надзор над 
стоките во транзит. 

Сојузната стопанска комора определува кои 
уверенија од точ. 1 до 5 на ставот 1 од овој член 
ги издаваат одделни стопански комори. 

47,420.000 

17^910.000 

6,920.000 

27,750.000 
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Член 3 
Како заверување на исправите од членот 1 на 

оваа уредба се смета заверувањето на фактури и 
други исправи што ги следат стоките при извозот 
и кое се врши во смисла на членот 45 став 5 од 
Основниот закон за единствените стопански комори 
и деловната соработка во стопанството. 

II. ИЗДАВАЊЕ НА УВЕРЕНИЈА И ЗАВЕРУВАЊЕ 
^ НА ИСПРАВИ 

1. Уверение за југословенско потекло на стоките 

Член 4 
Уверението за југословенско потекло на стоки-

те (член 2 став 1 точка 1) се издава на писмено 
барање од работната организација 

Кон барањето од ставот 1 на овој член работ-
ната организација е должна да приложи и попол-
нет образец на уверението за југословенско потекло 
на стоките. 

Член 5 
Образецот на писменото барање и образецот на 

уверението за југословенско потекло на стоките 
(член 4) се еднообразни за целата територија на 
Југославија. 

Член 6 
Како стоки од југословенско потекло, во смисла 

на оваа уредба, се сметаат стоките што се во пот-
полност произведени во Југославија, и тоа: 

1) минералните производи извадени од земји-
ната почва и од морското дно на Југославија; 

2) растителните производи обрани во Југосла-
вија; 

3) живиот добиток оплоден и одгледан во Ју -
гославија; 

4) производите добиени од живиот добиток од 
точката 3 на овој член; 

5) производите од лов и риболов во Југославија; 
6) производите на морското рибарење и други 

производи на морето што се извадени со југосло-
венски бродови; 

7) производите произведени на југословенски 
бродови-фабрики, исклучително од производите од 
точката 6 на овој член; 

8) употребените артикли, што служат само за 
регенерација на суровини, собрани во Југославија; 

9) отпадоците од индустриското производство во 
Југославија; 

10) стоките произведени во Југославија исклу-
чително од производите наведени во точ. 1 до 9 на 
овој член. 

Член 7 
Како стоки од југословенско потекло се сме-

таат и стоките што се произведени во Југославија 
од увезени стоки, ако на увезените стоки е изврше-
на измена која суштествено ги менува нивните 
првобитни, својства. 

Се смета дека суштествено се изменети прво-
битните својства на стоките во смисла на ставот 
1 од овој член' 

1) ако увезените стоки се распоредуваат во еден 
тарифен бр о! односно став на Царинската тарифа, 
а новопроизведените стоки — во друг тарифен 
број односно став на Царинската тарифа; или 

2) ако додатната вредност на увезените стоки 
изнесува најмалку 50% односно OHOI процент од 
вкупната вредност на ковопроизведените стоки кој 
е посебно одреден од земјата во која се увезуваат 
стоките. 

При утврдувањето на додатната вредност во 
смисла на точката 2 од ставот 2 на овој член се 
зема како основ цената на увезените стоки во однос 
на цената на новопроизведените стоки — на пари-
тет франко фабрика. 

Член 8 
Не се смета дека суштествено се изменети пр-

вобитните својства на стоките (член 7) ако на сто-
ките се извршени следните работи: 

1) пакување и препакување, без оглед каде е 
произведена амбалажата; 

2) делење поголеми количини на помали коли-
чини, 

3) сортирање, класирање, исплакнување, поделба 
по пат на сечење, флаширање; 

4) етикетирање и обележување; 
5) операции заради конзервирање на стоките за 

транспорт односно за складирање; 
6) слагање во групи. 

Член 9 
По исклучок од одредбите на чл. 6 и 7 од озаа 

уредба како стоки од југословенско потекло се сме-
таат и стоките што по барање на странски партнер 
можат да се третираат како стоки од југословенско 
потекло при увозот во таа земја, 

По исклучок од одредбите на чл 4 и 5 од оваа 
уредба, уверението за југословенско потекло од 
ставот 1 на овој член се издава на писмено барање 
на работната организација, кон кое работната ор-
ганизација е должна да приложи писмена изјава 
на производителот дека односните стоки се од ју-
гословенско потекло. 

2. Други уверенија 

Член 10 
Уверенијата од членот 2 став 1 точ. 3 до 5 од 

оваа уредба се издаваат на писмено барање од ра-
ботната организација, која кон барањето ги прила-
га следните исправи: 

1) за уверението за виша сила — писмена по-
тврда за случајот на виша сила издадена од над-
лежниот орган на управата на општината на чија 
територија настанал случајот на виша сила; 

2) за уверението за потеклото на стоките од 
трета земја — оригинално уверение за потеклото 
на стоките на земјата на потеклото, издадено од 
надлежниот орган на таа земја и, по потреба, за-
верено од југословенското дипломатско или конзу-
ларно претставништво во таа земја; 

3) за уверението за стоките што се увезуваат 
заради извоз (работа на меѓународно трговско пос-
редување) — заверен препис на одобрението изда-
дено за вршење на работата од точката 1 под 1 на 
Одлуката за начинот и условите за користење де-
визи остварени со вршење работи на посредување 
во надворешнотрговскиот промет („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 45/66). 

Член 11 
Уверението за директна пратка на стоките од 

членот 2 став 2 на оваа уредба го издава влезната 
царинарница, на барање на странски увозник. 

Како директна пратка, во смисла на оваа 
уредба, се смета превоз на стоките со транзит преку 
територијата на Југославија, со претовар или со 
привремено складирање односно без претовар или 
без привремено складирање, ако стоките остануваат 
под царински надзор во превозот и не се пуштаат 
во промет односно не се пуштаат во потрошувачка. 

Со стоките од ставот 1 на овој член не можат 
да се вршат други манипулации освен истовар и 
натовар, делење на стоките на помали количини 
или други дејствија што се потребни стоките да се 
сочуваат од расипување или оштетување. 

Член 12 
Сојузната стопанска комора, како и стопански-

те комори овластени во смисла на членот 53а од 
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Законот за прометот на стоки и услуги со странство 
(во понатамошниот текст: овластените комори), 
вршат проверка на точноста на податоците наведе-
ни во исправите од чл. 4 и 9 став 2 од'оваа уредба. 

Сојузната стопанска комора и овластените ко-
мори, по потреба, од подносителот на барањето за 
издавање на уверенијата од чл. 4 и 9 став 2 на 
оваа уредба можат да бараат дополнителни исправи 
и да вршат дополнителни проверки на точноста на 
податоците наведени во тие исправи и преку 
стручни лица (контролори) овластени од Сојузната 
стопанска комора односно од овластените комори 
да вршат увид во финанеиската / и друга докумен-
тација и во производството на стоките во работните 
организации, во врска со издавањето на уверени-
јата за југословенско потекло на стоките. 

Податоците во исправите и другите податоци од 
ст. 1 и 2 на овој член се сметаат доверливи. 

Сојузната стопанска комора, во спогодба со 
овластените комори, утврдува која најмала стручна 
подготовка мораат да имаат стручните лица (кон-
тролорите) од ставот 2 на овој член. 

Член 13 
Сојузната стопанска комора, овластените комо-

ри и работните организации — подносители на ба-
рањето, се должни уверенијата од членот 4, копи-
јата на уверенијата од членот 9 и другите исправи 
од членот 12 став 2 на оваа уредба да ги чуваат 
две години од денот на нивното издавање. 

Царинскиот орган што врши надзор над сто-
ките во транзит уверението и другите исправи од 
членот 11 на оваа уредба е должен да ги чува две 
години од денот на нивното издавање. 

Член 14 
Уверението од членот 4 на оваа уредба работ-

ната организација е должна да го поднесе со ца-
ринската декларација при извозот на стоките. 

Царинскиот орган, при царинењето на стоките, 
контролира дали фактичната состојба на стоките 
им одговара на податоците од уверението поднесе-
но во смисла на ставот 1 од овој член. 

Ако царинскиот орган, при царинењето на сто-
ките, утврди дека фактичната состојба на стоките 
не им одговара на податоците од уверението, цари-
нарницата со решение ќе определи кои исправи и 
документација извозникот треба да поднесе за од-
носните стоки. 

Ако извозникот во рок од 15 дена од денот на 
правосилното решение од ставот 3 на овој член не 
û ги поднесе на царинарницата исправите и доку-
ментацијата наведени во тоа решение, царинарни-
цата ќе го одземе односното уверение и ќе и го 
достави на овластената комора што го издала. 

Член 15 
Сојузната стопанска комора, овластените комо-

ри и царинските органи што ја организираат ца-
ринската контрола во смисла на чл. 12 и 14 од оваа 
уредба, остваруваат соодветна соработка со царин-
ските органи на земјата во која се извезуваат сто-
ките што ги следат уверенија издадени во смисла 
на оваа уредба. 

3. Заверување на исправи 

Член 16 
Заверувањето на исправите од членот 3 од оваа 

Уредба се врши врз основа на писмено барање на 
работната организација, со поднесување на испра-
вите што се заверуваат. 

4. Надоместок за издавање на уверенија и за заве-
рување на исправи 

Член 17 
Сојузната стопанска комора и овластените ко-

мори од подносителите на барања за издавање на 
уверенијата односно за заверување на исправите 
од чл. 4, 9, 10 и 16 на оваа уредба ќе наплатуваат 
определен износ кој; во смисла на членот 72 став 
1 од Основниот закон за единствените стопански 
комори и деловната соработка во стопанството, се 
наплатува на име надоместок за услугите што ко-
морите им ги вршат на работните организации. 

III. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

, Член 18 
Со парична казна од 20.000 до 200.000 динари 

ќе се казни за стопански престап работната орга-
низација: 

1) ако даде неточни податоци во писменото 
барање, во образецот на уверението или во доку-
ментацијата во врска со издавањето на уверението 
(чл. 4, 9 и 10); 

2) ако даде неточни податоци во исправата што 
се заверува (член 16); 

3) ако употреби уверение од чл. 4, 9 и 10 на 
оваа уредба или заверени исправи од членот 16 на 
оваа уредба, кои не и одговараат на фактичната со-
стојба во поглед на стоките што се извезуваат. 

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се 
казни со парична казна од 1.000 до 6.000 динари и 
одговорното лице во работната организација. 

Член 19 
Сојузната стопанска комора ќе го определи 

начинот на издавањето и формите на уверенијата 
од чл. 4, 9 и 10 на оваа уредба и начинот на заве-
рувањето на исправите од членот 16 на оваа 
уредба. 

Сојузната управа за царини дава упатства за 
издавање на уверенијата од членот 11 на оваа 
уредба. 

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 20 
Одредбите на оваа уредба се однесуваат на ра-

ботите на извозот на стоки што ќе се склучат и 
ќе и се пријават на банката од денот на влегува-
њето во сила на оваа уредба. 

Член 21 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уред-

ба престанува да важи Наредбата за издавање и 
заверување на документите што ги следат стоките 
при извозот и увозот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
56/52). 

Член 22 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Сојузен извршен совет 

Р. п. бр. 134 
23 јуни 1971 година 

Белград 

Претседател, 
Митја Рибичич, с. р. 
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362. 

Врз основа на членот 20, став 1, во врска со 
членот 13 став 1 од Законот за формирањето и оп-
штествената контрола на цените (.,Службен лист па 
СФРЈ *, бр. 1 2 ' 6 7 . 2 3 / 6 7 , 4 0 / 6 8 , 1 1 / 6 9 и 1 5 / 7 0 ) , С О Ј У З -
НИОТ извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ПА ЦЕНИТЕ 

НА ЕЛЕКТРИЧНАТА ЕНЕРГИЈА 

Ччен 1 
Во Уредбата за цените на електричната енер-

гија (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 8,71) во членот 
3 став 3 на крајот се додаваат запирка и зборови-
те: „со тоа што да се подразбира дека купувачите 
и потрошувачите на електрична енергија во 1971 
година не можат да го менуваат тарифниот степен 
што го избрале на почетокот на таа година1'. 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила наредниот дел од 

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

Р. п бр. 136 
1 јули 1971 година 

Белград 
Сојузен извршеа сове* 

Претседател, 
Митја Рибичич, с р. 

Ш. 

Врз основа на членот 8 од Законот за извр-
шување на Сојузниот буџет за 1971 година (,,Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 15/71 и 29/71), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА СУРОВ КО-
НОП ВО ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧЈЕ НА 1971 ГОДИНА 

1. На работните организации што самите или 
во кооперација произведуваат суров коноп или вр-
шат откуп на суров коноп од индивидуални произ-
водители» им се исплатува премија за суров коноп 
од домашно производство од родот на 1971 година 
продаден и испорачан од 1 јули до 30 септември 
1971 година i^a работните организации што се зани-
маваат со преработка на суров коноп или за суров 
кодош од домашно производство што во тој период 
самите ќе го преработат. 

2. Вкупната количина на суровиот коноп за ко-
ја се дава премија се определува со програмата на 
производството, со тоа што таа количина да не мо-
же да биде поголема од 200.000 тони. 

Програмата на производството од ставот 1 па 
оваа точка ќе ја утврдат заинтересираните работни 
организации договорно во соодветните групации на 
Сојузната стопанска комора во рок од 30 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

Програмата на производството од ставот 2 на 
оваа точка Сојузната стопанска комора ќе им ја до-
стави на Сојузниот секретаријат за стопанство и 
Службата на општественото книговодство. 

3. Работните организации што имаат намера, 
врз сенова на програмата од точката 2 на оваа од-
лука, самите или во кооперација да произведуваат 
суров коноп или да вршат откуп на суров коно,п од 
индивидуални производители и да остварат преми-
ја според одредбите на оваа одлука, се должни да 
склучат договори за купопродажба со работните ор-
ганизации што се занимаваат со преработка на ко-
ноп и тие договори да ги регистрираат ка ј Сојузната 
стопанска комора. 

Работните организации што имаат намера, врз 
основа на програмата од точката 2 став 2 на оваа 
одлука, да произведуваат суров коноп за сопствена 
преработила и да остварат премија според одредбите 
на оваа одлука, се должни да го регистрираат тоа 
производство и таа преработка ка ј Сојузната сто-
панска комора 

Регистрацијата на договорот односно на произ-
веде! вото и преработката од ст. 1 и 2 на оваа точка 
ќе се изврши во понатамошен рок од 30 дена од 
денот па утврдувањето па програмата на производ-
ството 

4 Премијата од точката 1 па оваа одлука за 1 
kg суров коноп износува' 

Динари 
1) за конопово стебленце I класа 0,15 
2) за конопово стебленце ÏI класа 0,13 
3) за конопово стебленце III класа 0,11 
4*за конопово стебленце IV класа 0,03 
5. Премијата може да се исплатува само: 
1) за количините на суров коноп што се про-

дадени и испорачани на работните организации што 
се занимаваат со преработка на коноп врз основа 
на купопродажен договор кој е регистриран кчј Со-
јузната стопанска комора; 

2) за количините на суров коноп што работните 
организации самите ги преработиле, ако тие коли-
чини се регистрирани во Сојузната стопанска ко-
мора. 

о. Премијата од точката 4 на оваа одлука ќе се 
исплатува од средствата предвидени во Сојузниот 
буџет за 1971 година. 

7. Одредбите на оваа одлука што се однесуваат 
на работните организации важат и за самостојните 
организации па здружениот труд — правни лица 
во состав на работните организации. 

8. Се овластува сојузниот секретар за стопан-
ство, во спогодба со сојузниот секретар за финан-
сии, да донесе поблиски прописи за начинот и пос-
тапката за остварување на премијата од оваа од-
лука, за тоа што се смета како производство на суров 
коноп во кооперација и како откуп на суров коноп, 
како и да ја определи документацијата што корис-
ниците на премијата треба да ја поднесат коп ба-
рањето за премија. 

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

Р. п. бр. 135 
23 ј уни 1971 год на 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Риоичич, с. р, 

364. 

Врз основа на членот 18 точка 21 став 2 од За-
конот за Царинската тарифа („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 34/65, 49766, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30'68, 
17/69, 27/69, 52/69, 22/70 и 25/70), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИМЕНА НА 
ОСЛОБОДУВАЊЕТО ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА ЗА 
СТОКИТЕ ШТО СЕ УВЕЗУВААТ ПОРАДИ ОТ-
СТРАНУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД ЗЕМЈО-
ТРЕСОТ ШТО ГИ СНАЈДЕ ТЕРИТОРИИТЕ НА 
ОПШТИНИТЕ Б А Њ А ЛУКА, ЧЕЛИНАЦ, ЛАКТА-

ШИ, БОСАНСКА ГРАДИШКА И ПРЊАВОР 

1. Во Одлуката за примена на ослободувањето 
од плаќање царина за стоките што се увезуваат по-
ради отстранување на последиците од земјотресот 
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што ги снајде териториите на општините Бања Лу-
ка, Челинац, -Лакташи, Босанска Градишка и Пр-
њавовр („Службен лист на СФРЈ", бр. 46/69) во точ-
ката 2 ст. 1 и 2 зборовите: „до 31 октомври 1970 го-
дина" се заменуваат со зборовите: „до 31 декември 
1971 година". 

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

Р. п. бр. 137 
1 јули 1971 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, с. р. 

365. 

Врз основа на членот 99 од Законот за девиз-
ното работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/66, 
54/67, 55/68, 13/69, 20/69, 50/69, 55/69, 32/70, 47/70, 
53/70, 15/71 и 25/71), Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБАТА 
НА СТОКИ ЗА ДЕВИЗИ ВО ЈУГОСЛАВИЈА И ЗА 

НАЧИНОТ НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ТИЕ 
ДЕВИЗИ 

1. Во Одлуката за продажбата на стоки за де-
визи во Југославија и за начинот на располагање-
то со тие девизи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
45/66, 20/67, 26/67, 11/68, 26/69, 16/70, 6/71 и 16/71) во 
точката 6 ставот 3 се менува и гласи: 

„Од девизите остварени оо продажба на сто-
ките од ставот 1 на оваа точка, од 1 јули до 31 де-
кември 1971 година на производителските органи-
зации им се признаваат 50% како наплата по изво-
зот на стоки заради остварување на правата за пла-
ќање на увозот во определен однос спрема остваре-
ниот девизен прилив по извозот, без право на пре-
сметување на делот на девизите во смисла на чл. 
16 и 17 од Законот за девизното работење/4 

Ставот 4 се менува и гласи: 
„Од 1 јануари 1972 година на производителски-

те организации им се признаваат 25% од девизите 
остварени со продажба на стоките од ставот 1 на 
оваа точка." 

Ставот 5 се менува и гласи: 
„Покрај користењето на девизите според ста-

вот 3 на оваа точка, производителските организа-
ции почнувајќи од 1 јули 1971 година можат да за-
дрлѕат и 10% од девизите остварени со продажба 
на стоките од ставот 1 на оваа точка и да ги ко-
ристат само за плаќање на увозот на резервни де-
лови за снабдување на сервисите што вршат одр-
жување и поправки на тие стоки.'4 

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

Р. п. бр. 138 
1 јули 1971 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, с. р. 

366. 

Врз основа на членот 5 во врска со чл. 11 и 19 
од Законот за кредитните работи со странство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 29/66), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО РЕГИСТРИРАШЕ НА КРЕ-

ДИТНИТЕ РАБОТИ СО СТРАНСТВО 

1. Работните организации и деловните банки не 
можат да започнат преговори за склучување на 

,кредитните работи со странство од членот 1 на За-
конот за кредитните работи со странство ако 
започнувањето на преговорите претходно не 
го регистрирале к а ј Народната банка на Југо-
славија. 

2. Договорите за кредитните работи со стран-
ство од точката 1 на оваа одлука се регистрираат 
к а ј Народната банка на Југославија. 

Договорите од ставот 1 на оваа точка што не 
се регистрирани к а ј Народната банка на Југосла-
вија не произведуваат правно дејство. 

3. Одредбите на точ. 1 и 2 од оваа одлука согла-
сно се применуваат и кога се даваат гаранции по 
кредитни работи со странство односно кога се при 
маат орочени депозити на странски лица. 

4. Народната банка на Југославија може да од-
бие да изврши регистрирање според точ. 1, 2 и 3 
на оваа одлука, ако започнувањето на преговорите 
односно склучувањето и извршувањето на догово-
рите за кредитни работи со странство не се во со-
гласност со критериумите за склучување и извр-
шување на тие работи што ги утврдува Народната 
банка на Југославија во согласност со Сојузниот се-
кретаријат за финансии и со Сојузниот секретари-
јат за надворешна трговија, или ако започнување-
то ма преговорите односно склучувањето или извр-
шувањето на договорите би можело да има штетни 
последици за ликвидноста на Југославија во меѓу-
народните плаќања. 

5. Поблиски упатства за примена на оваа од-
лука дава Народната банка на Југославија. 

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

Р. п. бр. 139 
1 јули 1971 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, с. р. 

367. 

Врз основа на членот 8 од Законот за издвоју-
вање на посебни сметки дел на приходот од придо-
несот од личниот доход од работен однос, од дано-
кот на промет, од царината и од судските такси во 
1971 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 53/70), 
сојузниот секретар за финансии пропишува 

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

ЦАРИНАТА И ОД СУДСКИТЕ ТАКСИ 

1. Во Упатството за начинот на пресметување-
то и издвојувањето на посебни сметки дел на при-
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ходот од придонесот од личниот доход од работен 
однос, од данокот на промет, од царината и од суд-
ски! е такси („Службен лист на СФРЈ- , бр. 22/71) LO 
точката 6 по ставот 1 се додава нов став 2, кој 
гласи: 

„Пресметувањето според ставот 1 од оваа точ-
ка за заедниците на образованието и за фондови-
те на здравственото осигурување, на нивно бара-
ње, може да се врши и на тој начин што како ос-
новица во 1970 година ќе се зема износот на соод-
ветните дванаесеттини во дадениот пресметковен 
период од остварените приходи во таа година " 

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

Бр. 6-5 £95'2 
28 јуни 1971 година 

Белград 
Заменик-сојузен сзкреч лр 

за финансии, 
Анте Зелиќ, с р. 

308. 

Врз основа на членот 52 став 3, во врска со 
членот 25 од Основниот закон за заштитата при ра-
ботата („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/65 и 28 бб), 
во согласност со С О Ј У З Н И О Т совет за здравство и со-
цијална политика, Сојузниот совет за труд про-
пишува 

П Р А В И Л Н И К 

З А О П Ш Т И Т Е М Е Р К И И Н О Р М А Т И В И Н А З А Ш -
Т И Т А Т А П Р И Р А Б О Т А Т А О Д Б У К А В О Р А Б О Т -

Н И Т Е П Р О С Т О Р И И 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со ОЕОЈ правилник се пропишуваат општите 

мерки и нормативи за заштитата на лицата при рабо-
тата од штетното дејствување на буката врз човечкиот 
организам предизвикана со производни и други ра-
ботни операции, со работа на орудија за работа и 
уреди, со механизиран и рачен алат, на работните 
места во работни простории. 

Член 2 
Мерењето, анализата и оценувањето на буката 

се врши според одредбите на овој правилник и спо-
ред соодветните југословенски стандарди. 

Член 3 
Општите мерки и нормативи на заштитата при 

работата од бука, пропишани со овој правилник, ги 
спроведуваат работните организации што проекти-
раат, произведуваат, поставуваат и користат орудија 
за работа и уреди, чија работа предизвикува бука, 
проектантите и изведувачите на технолошкиот про-
цес, како и просктантите и изведувачите на гра-
дежни објекти во кои се сместуваат орудија за ра-
бота и уреди односно се изведуваат технолошки 
процеси што предизвикуваат бука. 

Член 4 
Како штетна бука, го смисла на овој правил-

ник, се подразбира секо] звук чие ниво, измерено 
if д определено работно место во работната просторија 
во сШ(А) ги преминува допуштените нивоа па буката 
пропишани со ОВОЈ правилник 

Член 5 
Како штетно дејствување на буката, во смисла на 

ОПОЈ правилник, со подразбира бука која особено по-
пречува раЈни вплови дејности, непосредно оплоду-
вање со говор посредно спогодување со средства на 
комуникации (телефон, радио), примање на звучни 
сигнали и го оштетува сетилото на слухот. 

И. ОПШТИ МЕРКИ И НОРМАТИВИ НА ЗАШТИ-
ТАТА ПРИ РАБОТАТА ОД БУКА 

1. Мерење, анализа и оценување на бука 

Член 6 
Мерењето, анализата и оценувањето на штетно-

то дејствување на буката се врши врз база на полно 
работно време и во согласност со нормативите на 
допуштените нивоа на буката препишани во табе-
лите 1 до 6 што се отпечатени кон овој правилник: 
и се негов сосаавен дел. 

Член 7 
Штетноста на дејствувањето на буката се оце-

нува со споредување на допуштеното ниво на бу-
ката на определено работно место или во опреде-
лена работна простори]а изразено во с1В(А), со из-
мереното ниво на буката во dB(A) на тоа работно 
место или во таа работна просторија. 

Член 8 
Нивото на буката на работните места во ра-

ботните простории не смее да ги преминува следни-
те допуштени вредности: 

1) за ^попречување на разни видови дејности 
— вредностите од табелата 1; 

2) за ^попречување на непосредно спогодување 
со говор — вредностите од табелата 2; 

3) за непопречување на посредно спогодување 
со средства на комуникации (телефон, радио и др.) 
— вредностите од табелата 3; 

4) за непопречување прием на звучни сигнали 
— нивото на буката мора да биде за 10 dB(A) по-
ниско од нивото на звучниот сигнал кој на опреде-
лено работно место треба да се чуе; 

5) за заштита на слухот од оштетување — 90 
dB(A); 

6) за допуштено време на излагање на бутка, со 
оглед на нивото на траењето на буката — вреднос-
тите од табелите 5 и 6. 

Член 9 
На работното место што е изложено на комбини-

рано влијание од повеќе штетни дејствувања на 
буката од членот 5 на овој правилник, допуштеното 
ниво на буката се определува според членот 8 о£ 
овој правилник, и тоа посебно за секое неповолно 
дејствување на буката што се јавуза на таквото 
работно место. Како допуштено ниво на буката на 
таквото работно место се зема нивото на буката со 
најниската допуштена вредност. 

Член 10 
На работното место, па кое со мерењево и со 

оценувањето од членот 7 на овој правилник ќе се 
утврди дека буката го преминува допуштеното ниво, 
се врши октавна анализа на буката. За оценување 
на штетноста на дејствувањето на буката врз ос-
нова на октавната анализа на буката се користат 
в-редностите на N-кривага линија прикажана во та-
белата 4. 

Член 11 
Вредноста на N-крггвата линија која треба да 

се користи на работното место од членот 10 на овој 
правилник мора да биде помала за 5 од бројот на 
dB(A) утврден според членот 8 односно членот 9 на ОВОЈ 

правилник за нивото па допуштената бука на тот 
работно место. При оценуваното на штетноста r i 
дејствувањето на буката, се споредуваат вредност 
па измерените нивоа на звучниот притисок во од-
делни октави со допуштените нивоа на звучниот 
притисок во односните октани. 
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Член 12 
Ако буката на работното место содржи импулси 

или истакнати тонови или ако нејзиното ниво во 
текот на работното време се менува, треба да се 
пресмета вреднуваното ниво на буката. 

Вреднувано ниво на бука е ниво на непромен-
лива бука кое дејствува врз човечкиот организам 
како испитуваната бука од ставот 1 на ОВОЈ член. 

Член 13 
Вреднуваното ниво на буката со импулси или 

со истакнати тонови се пресметува: 
1) со додавање 5 dB(A) на измереното ниво на 

буката во dB(A) — ако буката содржи импулси. 
2) со додавање 5 dB(A) на измереното ниво на 

буката во dB(A) — ако буката содржи истакнати 
тонови. 

Член 14 
Ако нивото на буката во текот на работното 

време се менува, се мерат сите нивоа на буката што 
се појавуваат во текот на работното време и се 
одредува вреглето на траењето на секое ниво на бу-
ката. Врз основа на добиените податоци се пресме-
тува еквивалентната бука според образецот: 

q / 1 i - n /g 2 \ 
— — • /g ~ ѕ 1 0 

/g2 b \ T q ) 

каде што е: а = параметар на половење; 
ti = време на траењето на i-тото ниво 

на буката; 
Li = i-то ниво на буката; 

Т = време на траењето на вреднува-
ното ниво на буката. 

Вредноста на параметрот q = 3, а во случај на 
високи и краткотрајни нивоа q = 4. 

2. Инструменти за мерење, анализа и оценување на 
бука 

Член 15 
Буката се мери со прецизен мерач на нивото 

на звукот (звукомер) чиј филтер мора да им одго-
вара на карактеристиките на филтерот од IEC Пу-
бликација 179. 

Составната анализа на буката се врши со по-
мош на октавни филтери приклучени на мерачот 
на нивото на звукот. 

Ако за мерење на буката се користи друга опре-
ма (магнетофон, пишувач на нивоата и др ), елек-
троакустичните карактеристики на таквата опрема 
мораат да и одговараат на IEC Публикација 179. 

3. Мерни места 

Член 16 
На работните места во работните простории ка-

де што се појавува бука, HPIBOTO на буката се мери 
и се проверува дали буката на испитуваното работ-
но место го преминува допуштеното ниво на буката 
определено во согласност со одредбите на чл. 8 и 9 
од овој правилник. 

Член 17 
Ако работникот во текот на работата го менува 

местото на работата, буката се мери во dB(A) на 
сите места на кои работникот работи. Врз основа на 
доброште податоци се пресметува вреднуваното ни-
во на буката според членот 14 од ОВОЈ правилник 
и се проверува дали пресметаното ниво на буката не 
го преминува допуштеното ниво на буката на работ-
ното место на работникот определено во согласност 
со чл. 8. и 9 од овој правилник. 

Член 18 
Проверувањето на односот на нивото на буката 

на звучните сигнали се врши со мерење на нивото 
на буката и нивото на звучниот сигнал на најодда-
лечено место од звучниот сигнален уред на кое од-
носниот сигнал мора уште да се чуе. 

Член 19 
На местата на кои на начинот определен во 

чл. 16, 17 и 18 од овој правилник ќе се утврди дека 
буката го преминува допуштеното ниво, се врши 
октавна анализа според одредбите на чл. 10 и 11 од 
ОВОЈ правилник. 

Член 20 
Ако во просторијата во која се наоѓаат групи 

истовидни машини буката го преминува допуште-
ното ниво, октавна анализа на буката се врши на 
работното место во средината на секоја таква група 
машини и ка ј секоја машина чие ниво на буката е 
за најмалку 3 dB{A) повисоко од буката на соседни-
ie машини. 

4. Услови на мерењето на буката 

Член 21 
Буката се мери во работните простории при 

затворени врати и прозорци и при вклучен систем 
за вентилација односно климатизација. Ако работ-
ната просторија често се користи при отворени вра-
ти или прозорци, мерењата на буката треба да се 
повторат и при такви услови. 

Член 22 
Мерењето на буката во работната просторија 

се врши при нормална работа на машините и уре-
дите и при нормална работа со алатот. 

Ако нивото на буката на определено работно 
место во работната просторија во текот на работно-
то време се менува за најмалку 3 dB(A), мерењата се 
повторуваат каЈ сите режими на работата на маши-
ните, уредите, алатот и др. кои се користат на од-
носното работно место. 

Член 23 
При мерењето на буката на работното место, 

микрофонот на звукомерот од членот 15 став 1 од 
ОВОЈ правилник се поставува на место и во височина 
на увото на работникот на отстојание 0,20 m од 
увото. Микрофонот мора да бите насочен спрема 
изворот на буката. Помеѓу микрофонот и изворот 
на буката не eltoee да има пречки. 

5. Мерки на заштита на орудија за работа и на 
уреди 

Член 24 
Орудијата за работа и уредите при чие корис-

тење се создава бука мораат да ги исполнуваат 
акустичките услови од членот 8 на ОВОЈ правилник. 

Орудијата за работа и уредите од ставот 1 на 
ОВОЈ член мораат'да бидат изработени така што да 
ја спречуваат буката што настанува поради удирнИ 
праволински и ротациони движења на деловите на 
орудија и уреди при нивната работа и пренесува-
њето на буката преку конструкцијата врз почвата и 
другите елементи на работните простори!! во кои 
таквите орудија и уреди се наоѓаат. 

Ако за испол.-зување на условите од ставот 1 на 
ОВОЈ член е потребно преземање на посебни мерки 
(придушувач!! на бука, еластични подлагањз, зву-
ко-апсорпциони штитници, изолациони кабини и др ), 
во документацијата што се прилага кон орудието 
за работа и уредот мораат да се назначат и тие 
мерки. 
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Член 25 
За спречување на буката што настанува поради 

движење на флуидите (воздух, пара, гасови) низ 
цевки или канали, како и при нивното излегување 
во слободна атмосфера (мотори со внатрешно сого-
рување, парни машини, компресори, дувалки, вен-
тилатори и др.), се применуваат соодветните мерки 
на заштита при проектирањето, изведувањето и мон-
тажата на цевоводи (правилно обликување на ка-
нали, одвојување на цевоводи од извори на бука и 
од други елементи на просторијата со влошки од 
гума и од други материјали што го амортизираат 
звукот, опремана на краиштата на оддивните цев-
ки со направи за прилегнување на буката и сл.). 

Член 26 
За спречување на буката што настанува поради 

движење на транспортни средства во затворени 
простории (мосни и други дигалки на шини, ж е -
лезнички вагони, ,моторни колички, рачни колич-
ки и др.) се применуваат соодветните заштитни 
мерки за намалување на буката (полагање колосеци 
за дигалки на еластична подлога, спојување шини 
со заварување, обложување на метални тркала на 
помошни транспортни колички со гума или со друг 
еластичен материјал кој го амортизира звукот, ас-
фалтирана на главните сообраќајници во халите 
и во работилниците ако се од бетон или од друг 
тврд материјал и др.). 

Член 27 
До донесувањето на југословенски стандарди за 

условите на мерењето на буката што ја создаваат 
машините, податоците за буката на орудијата за 
работа и уредите се утврдуваат врз основа на ме-
рењата извршени во согласност со ISO Препора-
ката R 495. 

6. Мерки на заштита на објекти со работни 
простории 

Член 28 
Објектите со работни простории во кои ќе се 

сместуваат орудија за работа и уреди со извори на 
бука или во кои буката може да дојде однадвор, 
во поглед на акустичните услови мораат да и од-
говарат на одредбата на членот 8 од овој правил-
ник, на важечките технички прописи и на акус-
тичките претсемтки приложени кон проектот на 
објектот. 

ч 
Член 29 

Мерките на заштитата од членот 28 на овој пра-
вилник ќе се применуваат и при реконструкција на 
градежни објекти, на работни простории и на тех-
нолошки процеси, како и при поставување на нови 
орудија за работа и уреди во работните простории, 
ако таквата реконструкција односно поставување 
на нови орудија за работа и уреди би можело да 
придонесе за пречекорувањето на допуштените ни-
воа на буката. 

Член 30 
Корисниците на нови и реконструирани објекти 

со работни простории во кои се сместени орудија 
за работа и уреди со извори на бука, пред пушта-
њето во редовен погон на тие орудија и уреди мо-
раат да извршат мерења на нивоата на буката на 
работните места и во работните простории заради 
проверување да не го преминува буката допуште-
ното ниво пропишано со овој правилник. 

7. Средства за лична заштита од бука 

Член 31 
На работните места на кои при работата со 

орудијата за работа и уредите поради технички или 
технолошки услови за експлоатација односно од 
други оправдани причини не можат да се исполнат 
акустичките услови од членот 8 на овој правилник 
а кои се утврдуваат со техничката документација 
на загрозените лица мораат да им се стават на 
располагање средства за заштита на слухот пред-
видени со Правилникот за средствата за лична заш-
тита при работата и за личната заштитна опрема 
(„Службен лист на СФРЈ'*, бр. 35/69) односно со соод-
ветните југословенски стандарди. 

8. Здравствени мерки 

Член 32 
На работните места на кои буката преминува 

90 dB(A) можат да се запослуваат само лица што 
вр:, основа на претходен специјалистички здрав-
ствен преглед се прогласени за способни за работа 
на такви работни места. 

Член 33 
Лицата од членот 32 на овој правилник во текот 

на работата мораат да се подложуваат на перио-
дични специјалистички здравствени прегледи, вклу-
чувајќи го и аудиометриското испитување на слу-
хот, во согласност со членот 49 став 3 од Основниот 
закон за заштитата при работата. 

III. ПРЕОДНР1 И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 34 
Во постојните работни организации мерењата 

на нивоата на буката рѓа работните места, во прос-
ториите и во објектите со технолошки процеси, со 
орудија за работа и со уреди чија работа создава 
бука мораат да се обезбедат според одредбите на 
овој правилник во рок од две години од денот на 
влегувањето во сила на овој правилник. 

По исклучок, во организациите од ставот 1 на 
овој член резултатите од порано извршените мерења 
на нивоата на буката на загрозени работни места и 
во простории се признаваат ако тие мерења се из-
вршени во согласност со одредбите на овој пра-
вилник. 

До извршувањето на мерењата на нивоата на 
буката во рокот од ставот 1 на овој член, работната 
организација заради отстранување на неповолното 
или штетното дејствување на буката ќе ги примену-
ва соодветните мерки за санација на буката, вклу-
чувајќи го и користењето на средствата за лична 
заштита (член 31). 

Член 35 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи одредбата на членот 85 
од Општиот правилник за хигиенските и технич-
ките заштитни мерки при работењето („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 16/47 и 36/50). 

Член 36 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

6 бр. 641/3 
21 јуни 1971 година 

Белград 

Заменик-претседател 
на Сојузниот совет за труд, 

Светозар Пеновски, с. р. 
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Табела 1 

ДОПУШТЕНИ НР1ВОА НА БУКАТА СО ОГЛЕД НА 
ВИДОТ НА ДЕЈНОСТА 

Табела 2 

ДОПУШТЕНИ НИВОА НА Б У К А Т А СО ОГЛЕД НА 
МОЖНОСТА ЗА НЕПОСРЕДНО СПОГОДУВАЊЕ 

СО ГОВОР 

Реден 
број 

ВИД НА ДЕЈНОСТА 

Допуштено ни-
во па буката 
на работното 

место во dB(A) 
dB(A) О д д а л е ч е н о с т в о м е т р и 

нормален говор гласен говор 

1 Физичка работа без барање на мен-
тално напрегање и на забележува-
ње на околината со слухот 

2 Физичка работа насочена кон точ-
ност и концентрација; повремено 
следење и контрола на околината со 
слухот; управување со транспорт-
ни средства 

3 Работа што се врши по чести го-
ворни команди и акустички сигнали 
Работа што бара постојано следење 
на околината со слухот 
Работа 
рактер 

45 7 14 
50 4 8 
55 2,2 4,5 
60 1,3 2.5 
65 0,7 1,4 
70 0,4 0,8 
75 0,22 0,45 
80 0,13 025 
85 0,07 0.14 
90 0,08 

од претежно 
но рутинска 

ментален ка -

4 Работа од претежно ментален ка-
рактер што бара концентрација, но 
рутинска работа 

5 Ментална работа насочена кон кон-
трола на работата на група луѓе 
која врши претежно физичка ра -
бота 
Работа што бара концентрација 
или непосредно комуницирање со 

телефон 

Ментална работа насочена кон кон-
трола на работата на група луѓе 
што врши претежно ментална ра-
бота 
Работа што бара концентрација, не-
посредно комуницирање со говор 
и со телефон 
Работа исклучително врзана за 
разговори преку комуникациски 
средства (телефон и др.) 

Ментална работа што бара голема 
концентрација, исклучување од 
околината, прецизна пснхомотори-
ка или комуницирање со група луѓе 

Ментална работа, како изработка на 
концепции, работа врзана за го-
лема одговорност, комуницирање 
заради договор со група луѓе 

а 

Табела 3 

ДОПУШТЕНИ НИВОА НА БУКАТА СО ОГЛЕД НА 
М О Ж Н О С Т А З А ПОСРЕДНО СПОГОДУВАЊЕ СО 

СРЕДСТВА ЗА КОМУНИКАЦИИ 

Критериуми во 
dB(A) 

Можност за спогодување со 
телефон и др. 

00 
65 
70 

над 75 

задоволителна 
малку отежната 
тешка 
незадоволителна 

Табела 4 

ВРЕДНОСТИ НА НИВОАТА НА ЗВУЧНИОТ П Р И -
ТИСОК ВО ОКТАВНИТЕ ПОЈАСИ 

Нивоа на звучните притисоци на октавите на 
N-кривите 

означува бука што ја прави орудие за раоота 
или уред со кој работникот непосредно ракува 
или го послужува 

б — означува бука што ја прави орудие за работа 
или уред со кој работникот не ракува ниту го 
послужува 

в — означува бука што ја создаваат непроизводни 
извори (уреди за вентилација или климатиза-

• ција, соседна организација, уличен сообраќај 
и сл.) 

Ј\ 
31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

0 55,4 35,5 22,0 12,0 4,8 0 —3,5 —6Д —8,0 
5 55,8 39,4 26,3 16,6 9,7 5 + 1,6 —1,0 —2,8 

10 62 2 43,4 30,7 21,3 14,5 10 6,6 + 4,2 + 2,3 
15 65.6 47,3 35,0 25,9 19,4 15 11,7 9,3 74 
20 69,0 51,3 39,4 30,6 24.3 20 16,8 14,4 12.6 
25 72,4 55.2 43,7 35,2 29,2 25 21,9 19,5 17.7 
30 75,8 59,2 48,1 39 9 34.0 30 26,9 24,7 22.9 
35 79.2 63 л 52,4 44,5 38,9 3 5 32,0 29,8 28,0 
40 82,6 67Л 5 6 , 8 49,2 43,8 40 37,1 34 9 33,2 
45 86,0 71,0 61Л 53.6 48,6 45 42,2 40.0 38,3 
50 89,4 75,0 65,5 58,5 53,5 50 47,2 45.2 43,5 
55 92,9 78,9 69,8 63,1 58,4 55 52,3 50.3 48,6 
60 96,3 82,9 74,2 67,8 63,2 60 57,4 55,4 53,8 
65 99,7 86,8 78.5 72,4 68,1 65 62,5 60.5 58,9 
70 103 Л 90,8 82,9 77.1 73,0 70 67,5 65,7 64.1 
7 5 106,5 94,7 87,2 81,7 77,9 75 72,6 70,8 69.2 
80 1 0 9 , 9 98,7 91,6 86,4 82,7 80 77,7 75,9 7 4 , 4 
85 113,3 102,6 95,9 91,0 87.6 85 82,8 81,0 79 5 
90 116,7 106 6 100.3 95,7 92,5 90 87,8 86,2 84,7 
95 120,1 110,5 104,6 100,3 97,3 95 92,9 91,3 89,8 

100 123.5 114,5 109,0 105,0 102,2 100 98,0 96,4 95,0 
105 126,9 118,4 113,& 109,6 107Л 105 103,1 101,5 100,1 
110 130,3 122,4 117,7 114,3 111,9 НО 108Л 108,7 105,3 
115 130,7 126,3 122,0 118,9 116.8 115 113,2 111,8 110,4 
120 137Л 130,3 126,4 123,6 121,7 120 118,3 116,9 115,6 
125 140 5 134.2 130,7 128,2 126,6 125 123,4 122,0 120,7 
130 143,9 1-8,2 135.1 132 9 131,4 130 128,4 127,2 125,9 

в 

4 

80 

70 

60 

55 

50 
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40 
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Табела 5 

ДОПУШТЕНО ВРЕМЕ НА ИЗЛАГАЊЕ НА БУКА, 
СО ОГЛЕД НА НИВОТО НА ТРАЕЊЕТО НА 

БУКАТА 

Дневно излагање 
во часови 

Ниво на буката 
во dB(A) 

8 90 
6 92 
4 95 
3 97 
2 100 

1 1/2 102 
1 105 1/2 

110 
1/4 или помалку 115 

Табела 6 

ДОПУШТЕНО ВРЕМЕ НА ИЗЛАГАЊЕ НА БУКА 

min/ден Нивоа на звучните притисоци на октавите 

125 250 500 1000 2000 4000 8000 

480 103 96 92 88 86 85,5 87,5 
240 115 105 98 93 90 88 95 
120 125 114 106 99,5 95 93 101 
60 125 115 107 100 99 107 
30 124 114 107 104,5 114 
15 133 122 113 110 120 
7 126 117 114,5 125 
3 131 122 119 130 

Минимумите на кривите линии се наоѓаат ка ј 3500 
Hz а вредностите за 0,5 dB се помали од оние во 
колоната 400 Hz 

369. 

Врз основа на членот 95а ст. 2 и 3 од Законот 
за прометот на стоки и y с лути со странство 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/62 и „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 14/65, 28/66, 54/67 и 15/71), во 
спогодба со Сојузната стопанска комора и со Со-
ветот на Сојузот на синдикатите на Југославија, 
Сојзгзниот совет за труд пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ РАБОТНИТЕ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ МОЖАТ ДА УПАТУВААТ СВОИ РАБОТ-

НИЦИ НА РАБОТА ВО СТРАНСТВО 

Член 1 
Со овој правилник се определуваат случаите и 

условите под кои работните организации, во рам-
ките на деловно-техничка соработка во смисла на 
членот 53 од Законот за поометот на стоки и ус-
луги со странство, можат да упатуваат свои работ-
ници на работа ка ј странски деловен партнер, ка-
ко и условите под кои работните организации мо-
жат да упатуваат свои работници на работа во 
странство заради изведување на инвестициона ра-
боти во смисла на членот 82 од Законот за проме-

тот на стоки и услуги со странство, ако во изве-
дувањето на тие работи учествуваат само со свои 
работници. 

Член 2 
Работната организација може да упатува свои 

работници на работа ка ј странскиот деловен парт-
нер со кој, според важечките прописи, склучила до-
говор за деловно-техничка соработка, заради: 

1) стручно оспособување односно усовршување 
на работниците; 

2) укажување стручна или техничка помош на 
странскиот деловен партнер. 

Работната организација што склучила договор 
за деловно-техничка соработка со странски дело-
вен партнер може да упати свои привремени ви-
шоци работници на работа ка ј тој странски парт-
тер на определено време заради запослување на 
работи кои, во врска со нејзиниот развој, се од ин-
терес за работната организација. 

Член 3 
Работната организација може да упатува спои 

работници на работа во претпријатие што го осно-
вала "(сама или преку своето деловно здружение) 
во смисла на членот 88 став 1 точка 2 од Законот 
за прометот на стоки и услуги со странство. 

Член 4 
Работната организација може да упатува свои 

работници на работа ка ј странски деловен партнер 
во случаите од чл. 2 и 3 на овој правилник под 
следните услови: 

1) да се согласил работникот да работи опре-
делено време во странство; 

2) да е во работен однос на неопределено време 
со полно работно време работникот и претходно да 
поминал на работа во работната организација нај-
малку шест месеци; 

3) да е определено со општиот акт на работната 
организација дека на работникот за време на рабо-
тата во странство му мирува работниот однос и да 
е утврдено во спогодба со работникот дека работ-
никот по враќање од работа од странство ќе про-
должи да работи во работната организација на ис-
тото работно место, односно на слично работно ме-
сто ако не може да се распореди на истото р а б о т о 
место; 

4) работната организација да обезбедила оства-
рување на правата на работникот и на членовите 
на неговото семејство по основ на привремен ра-
ботен однос во странство, во согласност со меѓудр-
жапните спогодби односно во согласност со важеч-
ките југословенски прописи ако не е склучена со-
одветна меѓудржавна спогодба помеѓу Југославија 
и странската држава во која се упатува работникот 
на работа; 

5) да не му претстои на работникот упатување 
на отслужување на воениот рок. 

Член 5 
Работната организација што ќе договори (сама 

или преку своето деловно здружение) изведување 
на инвестициони работи во странство, во кое учес-
твува само со своите работници, може да упатува 
свои работници во странство заради изведување 
на тие работи, под следните услови: 

1) да се согласил работникот да работи опре-
делено време во странство; 

2) да е во работен однос на неопределено време 
со полно работно време работникот и претходно да 
поминал на работа во работната организација нај -
малку шест месеци; 

3) за време на работата во странство да ги ос-
тварува работникот своите права од трудот и по 
основ на трудот според важечките југословенски 
прописи и општите акти на работната организација, 
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ако со меѓудржавната спогодба не е предвидено тие 
права да ги остварува работникот според прописите 
на странската држава; 

4) да не му претстои на работникот упатување 
на отслужување на воениот рок 

Член 6 
Работниците кои ги исполнуваат условите од 

членот 5 на ОВОЈ правилник можат да се упатат на 
работа во странство заради изведување на инвести-
циони работи ако работната организација, во со-
гласност со своите општи акти, со договор за из-
ведување на инвестициони работи во странство од-
носно со посебен договор склучен со странскиот де-
ловен партнер обезбеди сместување и исхрана на ј -
малку каква што ја имаат работниците во истото 
место БО странската држава во кое се изведуваат 
инвестиционите работи, како и услови под кои ра-
ботниците за еднаков труд и резултати на трудот 
ќе остваруваат личен доход најмалку во онаа висо-
чина во која го остваруваат и работниците со иста 
стручна подготовка во странската држава. 

Работната организација што изв-^-ва инвести-
циони градежни работи во странство е должна да 
обезбеди сместување и исхрана за своите работни-
ци на градилиштето во странство согласно услови-
те утврдени со Општествениот договор за минимал-
ните стандарди на животните и работните услови 
на градежните работници („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 28/71). 

Член 7 
Работната организација што во рамките на де-

ловно-техничката соработка односно заради изве-
дување на инвестициони работи во странство, упа-
тува свои работници на работа во странство, е дол-
жна да му го достави на увид на органот определен 
со републички односно покраински пропис догово-
рот за де-човно-техничка соработка што го склучи-
ла со странскиот деловен партнер односно догово-
рот за изведување на инвестициони работи во 
странство, како и своите општи акти со кои се оп-
ределени правата и должностите на работниците 
кои се упатуваат на работа во странство. 

Ако склучи спогодба за условите и за начинот 
на вршењето на надворешнотрговскиот промет, ра-
ботната организација од ставот 1 на овој член ги 
доставува договорите и општите акти и до органи-
зацијата што ќе биде определена со таа спогодба 
односно до нејзиниот орган. 

Член 8 
Работните организации што во рамките на де-

ловно-техничката соработка со странство односно 
заради изведување на инвестициони работи во 
странство упатуваат свои работници во странство, 
во смисла на членот 36е од Основниот закон за ор-
ганизацијата и финансирањето на заложувањето 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 15/65, 51/65, 47,68, 
55/69 и 9/70), се должни за тоа да поднесат пријава 
за тие работници до општинскиот завод за з аложу-
вање на чие подрачје се наоѓаат. 

Член 9 
ОВОЈ правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1335/1 
2 јули 1971 година 

Белград 

Заменик-претседат. ел 
на Сојузниот совет 

за труд, 
Светозар Пеновски, с. р. 

370. 

Врз основа на членот 53а став 2 од Законот за 
прометот на стоки и услуги со странство („Службен 
лист на ФНРЈ", бр 27/62 и „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71 и 29/71) и чле-
нот 2 став 3 и членот 19 став 1 од Уредбата за из-
давање на уверенија и за заверување на исправи 
што ги следат стоките при извозот („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 29/71), Сојузната стопанска комора 
пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕТО И ЗА ФОРМИ-
ТЕ НА УВЕРЕНИЈАТА И ЗА НАЧИНОТ НА ЗА-
В Е Р У В А Њ Е Т О НА ИСПРАВИТЕ ШТО ГИ СЛЕ-

ДАТ СТОКИТЕ ПРИ ИЗВОЗОТ 

I . О П Ш Т И О Д Р Е Д Б И 

1. Сојузнта стопанска комора, републичките и 
покраинските стопански комори и основните сто-
пански комори (во понатамошниот текст: овласте-
ните комори) издаваат уверенија и вршат заверу-
вање на исправи што ги следат стоките при изво-
зот, согласно со одредбите на Уредбата за издава-
ње на уверенија и за заверување на исправи што 
ги следат стоките при извозот (во понатамошниот 
текст: Уредбата) и со одредбите на ова упатство. 

Основните стопански комори ги издаваат уве-
ренијата и вршат заверување на исправите од ста-
вот 1 на оваа точка ако за тоа добијат овластување 
од Сојузната комора. Ова овластување Сојузната 
стопанска комора го дава во спогодба со републич-
ката стопанска комора. 

Овластувањето од ставот 2 на оваа точка се 
дава ако основната стопанска комора кон своето 
барање за давање овластување достави податоци 
дека располага со кадровски и материјални мож-
ности за ефикасно вршење на работите и дека о-
безбедува соодветна контрола во врска со издава-
њето на уверенијата и со заверувањето на испра-
вите што ги следат стоките при извозот. 

2. За издавање на уверенијата и за заверување 
на исправите што ги следат стоките при извозот 
републичките и покраинските стопански комори 
можат да отвораат канцеларии (уреди) со свои ра-
ботници во местата во кои не е седиштето на неко-
ја од стопанските комори ако за нивното отворање 
се укаже потреба. 

3. Сојузната стопанска комора ги издава увере-
нијата од членот 2 став 1 точ. 2 до 5 од Уредбата 
и врши заверување на исправите од членот 3 на 
Уредбата. 

Републичките и покраинските стопански комо-
ри ги издаваат уверенијата од членот 2 став 1 точ. 
I, 2, 3 и 5 од Уредбата и вршат заверување на 
исправите од членот 3 на Уредбата. 

Основните стопански комори ги издаваат уве-
ренијата од членот 2 став 1 точ. 1, 2, 3 и 5 од У-
редбата и вршат заверување на исправите од чле-
нот 3 на Уредбата. 

I I . И З Д А В А Њ Е Н А У В Е Р Е Н И Ј А И З А В Е Р У В А Њ Е 
Н А И С П Р А В И 

1. Издавање на уверенијата за југословенско потек-
ло на стоките во рамките на Општата шема на ца-

ринските преференција л i 

4. За издавање уверение дека определени сто-
ки се од југословенско потекло и дека можат да 
бидат земени предвид за преференцијален трет-
ман во рамките на Општата шема на царинските 
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преференцијали (чл. 4 до 8 од Уредбата) мора^ да 
се. поднесе барање. Уверението се издава на обра-
зецот А, а барањето се поднесува на образецот В, 
кои се отпечатени кон ова упатство и се негов со-
ставен дел. 

Кон обрасците од ставот 1 на оваа точка се 
поднесува и соодветна документација за потеклото 
на стоките и за пратката. 

5. Образецот А се состои од комбинирана дек-
ларација и уверение за југословенско потекло на 
стоките, формат 210 х 297 mm. 

Декларацијата и уверението од ставот 1 на 
оваа точка се изработуваат од хартија за пишу-
вање која не содржи вештачка целулоза и која не 
е полесна од 25 гр на еден квадратен метар а се 
бојосани зелено со соодветна материја која оне-
возможува фалсификување со хемиски или меха-
нички средства видливи со голо око. 

Образецот А се печати во комплети од по три 
примероци со образецот Б кој е на грбот од третиот 
примерок на комплетот, и тоа посебно на англиски, 
а посебно на француски јазик. На грбот од првиот 
и вториот примерок на комплетот на образецот А 
се забелешки за основните критериум,! за доби-
вање на преференцијал, а на образецот Б забелеш-
ка за начинот на пополнувањето на барањето за 
издавање уверение. 

6. Обрасците А и Б се печатат ка ј работната ор-
ганизација специјализирана за изработка на такви 
обрасци. 

Обрасците ги отстапува Сојузната стопанска 
комора на овластените комори по набавната цена. 

Сојузната стопанска комора води евиденција за 
серијата и за бројот на обрасците, и тоа посебно за 
обрасците печатени на англиски, а посебно за об-
расците печатени на француски јазик, како и на 
која овластена комора иг се отстапени обрасците. 

7. Извозникот на стоките е должен комбинира-
ната декларација и уверението за југословенско 
потекло на стоките да ги пополни во комплетот од 
три примероци, како и примерокот на барањето за 
добивање на уверение, според забелешките отпеча-
тени на нивниот грб. Декларацијата и уверението 
се пополнуваат на англиски и француски јазик, а 
барањето за издавање на уверение на еден од ја-
зиците на народите на Југославија. 

Извозникот ја поднесува декларацијата, увере-
нието и барањето за издавање на уверение до о-
властената комора, која, ако се исполнети сите ус-
лови, ќе го завери првиот примерок на уверението и 
ќе му го врати на извозникот заради доставување на 
увозникот во земјата на намената, заедно со копијата 
(вториот примерок) на уверението, а третиот приме-
рок на уверението овластената комора го задржу-
ва заради евиденција Со потпис од овластеното 
лице — подносител на барањето, се внесува со пи-
шурачка машина неговото име и презиме. 

8. Обрасците А и Б се пополнуваат со пишувач-
ка машина или со мастило. Ако обрасците се по-
полнуваат со мастило тие се пополнуваат со го-
леми печатни букви. 

На образецот А ништо не смее да се брише, ни-
ту зборовите или броевите смеат да се испишуваат 
едни преку други. Измените се вршат со прецрту-
вање на неточните податоци и со додавање на по-
требните исправки. Секоја таква измена ја врши 
лицето што го пополнило уверението и таа мора да 
биде заверена од овластената комора — издавател 
на уверението. 

Секоја ставка содржана во комбинираната де-
кларација и ЕО уверението за југословенското по-
текло на стоките мора да биде обележена со ре-
ден број. Непосредно под последната ставка мооа 
да се повлече водорамна линија. Празниот простор 
на образецот мора да биде прецртан така што во 
него да не може ништо да се додава. 

9. Со декларацијата се специфицира дека про-
изводот ги исполнува условите на стоки „наполно 
произведени" во Југославија или на производен 
ПЈЈоцес врз основа на кој производот им одговара 

на критериумите за суштествената трансформација 
или на вредност на елементите што се употребени 
за производството на односниот производ и уве-
зени од други земји или се од непознато потекло, 
изразена во проценти на цената на производот 
франко фабрика. 

Со декларацијата се потврдува дека секој про-
извод во пратката е произведен во Југославија и 
дека во cé им одговара на правилата за потеклото 
на стоките за односниот производ во рамките на 
Општата шема на царинските преференцијали на 
земјата-давател на преференцијалите. 

Во декларацијата мора да се наведе и земјата 
од која стоките се извезуваат и земјата во која 
стоките се увезуваат. 

Декларацијата ја потпишува овластеното лице 
на извозникот, со мастило и со читлив ракопис. 

10. При поднесувањето на барањето за издава-
ње на уверение за југословенско потекло на сто-
ките во рамките на Општата шема на царинските 
преференцијали, покрај правилата за потеклото на 
стоките утврдени според одредбите на чл. 6, 7, S 
и 11 од Уредбата и забелешките наведени на обра-
зецот А и на образецот Б (точка 5), подносителот 
на барањето го зема предвид и следното: 

1) дека, ако не се во прашање стоки што се 
увезуваат во патнички багаж или како пратка на 
приватно лице од земјата-корисничка на префе-
ренцијалите упатена на приватно лице во земјата-
давател на преференција л ите (за што надлежниот 
царински орган дава поблиски упатства) и ако 
пратката се состои од стоки по потекло од земјата-
корисничка на преференцијалите а не ја премину-
ва вредноста определена од страна на земјата-да-
рател на преференција л ите, од земјата увозничка 
може да се бара декларацијата, потпишана од из-
возникот според образецот А и без заверка, да 
претставува доволна документација. Ако земјата 
увозник-давател на преференцијалите ја прифати 
изјавата потпишана од извозникот, таа изјава мо-
ж е да се даде на фактурата или на поштенската 
царинска декларација, со тоа што да гласи: „сите 
горенаведени производи по потекло се од . . . 
(да се наведе земјата на потеклото-корисничка на 
преференци ј а л иге) ; 

2) дека, ако за определување на царинските 
давачки земјата увозничка-давател на преферен-
цијалите ги прегледа стоките одвоено од амбала-
жата, за примена на Општата шема на царински-
те преференцијали може посебно да се утврди по-
теклото на амбалажата. Ако потеклото на амбала-
жата не може да се утврди, се смета дека амбала-
жата сочинува целина со стоките што ги содржи, 
со тоа што при прегледот на стоките ниту еден дел 
од амбалажата, која е потребна за превоз или за 
складирање на стоките, да нема да се смета како 
увезен од друга земја туку од земјата корисничка 
на преференцијалите. Амбалажата во која стоки-
те најчесто се продаваат во малопродажба не се 
смета како амбалажа потребна за транспорт и 
складирање на стоките; 

3) дека секој производ во пратката ќе се пре-
гледа одвоено, а̂ прегледот ќе се врши на следниот 
начин: 

— ако со царинската позиција на земјата увоз-
ничка се предвидува дека група, собир или склоп 
на производи треба да се класифицираат во рам-
ките на една ставка или позиција, таквата група, 
собир или склоп се сметаат како еден производ; 

— ако алати, делови или прибор се увезува за-
едно со определен производ и чиЈа цена е вклуче-
на во тој производ, а за кои не се предвидени по-
себни давачки, се смета дека тие сочинуваат це-
лост со тој производ, под услов да претставуваат 
стандардна опрема на производите од тој вид; 

— во други случаи стоките се сметаат како е -
ден производ ако како такви се сметаат поп опре-
делувањето на царинските давачки од земја увоз-
«ичка; 
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4) дека намонтиран или размонтиран про-
извод, кој се увезува во повеќе пратки и кој по-
ради условите на превозот или на производството 
не може да се увезе како еден производ, ќе се сме-
та како еден производ ако тоа го бара увозникот; 

5) дека, ако се во прашање мешаници кои спо-
ред своите особини не можат да се сметаат како 
групи, собири односно склопови на делови кои мо-
жат да се разделат, земјата увозничка — давател 
на преференцијалите може да одбие да прифати кој 
и да било производ да води потекло од земјата — 
ксрисничка на преференцијалите, ако таквиот про-
извод настанал како резултат на мешање на стоки 
за кои би можело да се оквалификуваат дека се по 
потекло од земјата — корисничка на преференци-
ја лите и на стоки кои не би можеле да се оквали-
фикува ат како такви, во случај карактеристиките 
на тој производ да не се во целост суштествено ра-
злични од карактеристиките на стоките што се из-
мешани; 

6) ако стоките, експедирани од земјата извоз-
ничка — корисничка на преференцијалите заради 
излагање во друга земја, по затворањето на излож-
бата се продаваат за потрошувачка во земјата увоз-
ничка — давател на преференцијалите, таа земја 
да се грижи за примената на преференцијални за 
тие стоки, под услов стоките да произлегуваат од 
земјата — корисничка на преференцијални во рам-
ките на Општата шема на царинските преференци-
јали, а, по потреба, да може да побара и дополни-
телна документација од земјата што излага, заради 
утврдување на потеклото на стоките и на условите 
под кои стоките се излагаат. Под изразот „излож-
ба", во смисла на ова упатство, се подразбира ко-
мерцијална, индустриска, земјоделска или занает-
чиска изложба, саем или слична манифестација 
која не е организирана за приватни цели во дуќани 
или во деловни простории заради продажба на уве-
зени стоки и каде што стоките остануваат под ца-
рински надзор за време на траењето на изложбата. 
(Зборовите: „и каде стоките остануваат под царин-
ски надзор за време на траењето на изложбата" 
треба да се сфатат во смисла на „Глосарот на меѓу-
народните царински изрази" на Советот за царинска 
соработка) ; 

7) при поднесувањето на барањето за издавање 
на уверение за југословенско потекло на стоките, 
во рамките на Општата шема на царинските пре-
ференција ли, да се земаат предвид и другите пра-
вила на одделни земји или групи земји — даватели 
на преференција л ите што се однесуваат на кори-
стењето на преференцијалите. 

11. Уверението за југословенско потекло на сто-
ките се издава по извршената контрола и откако 
ќе се утврди дека декларацијата на извозникот с 
точна. 

12. Секоја овластена комора мора да има два 
еднообразни печати со кои се врши заверувањето. 
Едниот печат содржи назив и седиште на овласте-
ната комора на англиски јазик и на еден од јази-
ците на народите на Југославија според седиштето 
на овластената комора а другиот печат — назив и 
седиште на овластената комора на француски јазик 
и на еден од јазиците на народите на Југославија 
според седиштето на овластената комора. Печатите 
се во тркалезна форма, со пречник 40mim и изра-
ботени од гума. 

Потписите на овластените лица и отпечатоците 
на печатите на овластените комори се депонираат 
во Сојузната стопанска комора — Секретаријат на 
Советот за стопански односи со странство, пред да 
почне со потпишувањето овластеното лице и пред 
ставањето на печатите на уверенијата. 

13. Овластените комори ќе ја утврдат спогод-
бено височината на надоместокот што ќе се напла-
тува од подносителите на барањата за издавање на 
уверенија за југословенско потекло на стоките во 
врска со примената на Општата шема на царин-
ските преференцијали. 

14. По исклучок од забелешките отпечатени на 
грбот од првиот и вториот примерок на образецот А, 
образецот А и образецот Б почнувајќи од 1 јули 
1971 година можат да се употребуваат само за пре-
ференција лите што, во рамките на Општата шема 
на царинските префернцијали, ги даваат земјите на 
Заедничкиот европски пазар (Франција, Италија, 
Сојузна Република Германија, Белгија, Холандија и 
Луксембург). За другите земји, образецот А и обра-
зецот Б ќе се применуваат од моментот кога тие 
земји ќе овозможат користење на префернцијалите. 

15. Уверението за југословенско потекло на 
стоките за користење на преференцијалите може 
да им се поднесе на царинските органи во земјите 
на Заедничкиот европски пазар најдоцна пет ме-
сеци од денот на издавањето на уверението. Овој 
рок може да биде десет месеци ако стоките од ју-
гословенско потекло се извезени во земјата-дава-
тел на преференцијалите во транзитот преку тери-
торијата на некоја друга земја. 

2. Издавање на другите уверенија за југословенско 
потекло на стоките (член 9 од Уредбата) 

16. Уверенијата за југословенско потекло на 
стоките што не се однесуваат на Општата шема на 
царинските преференцијали и што овластените 
стопански^ комори ги издавале според досегашните 
прописи, ќе ги издаваат овластените комори на по-
стојните обрасци, во согласност со одредбата на 
членот 9 став 2 од Уредбата. Овластените комори 
ќе ги издаваат тие уверенија само во случај ако се 
уредно пополнети и кон нив е приложена соодвет-
ната документација. 

Овластените комори ќе ги наплатуваат на име 
надоместок за услугите за издавање на уверенија-
та од ставот 1 на оваа точка износите пропишани со 
Правилникот за надоместоците за услугите што 
Сојузната стопанска комора ги врши со издавање 
и заверување на документите што ги следат сто-
ките при извозот ( „ Г л а с н и к " на Советот за стопан-
ски односи cù странство на Сојузната стопанска ко-
мора, бр. 11/66). 

Овластените комори, по потреба, ги утврдуваат 
единствените обрасци на уверенијата од ставот 1 на 
оваа точка и начинот на нивното издавање. 

3. Издавање на другите уверенија 

17. Уверенијата од членот 10 од Уредбата овла-
стените комори ќе ги издаваат на досегашниот на-
чин, во согласност со одредбата на тој член Овла-
стените комори ќе ги издаваат тие уверенија само 
ако тие се уредно пополнети и кон нив е прило-
жена соодветната документација. 

Овластените комори ќе ги наплатуваат на име 
надоместок за услугите на издавањето на уверени-
јата од ставот 1 од оваа точка износите потпишани 
со Правилникот за надоместоците за услугите што 
Сојузната стопанска комора ги врши со издавање и 
заверување на документите што ги следат стоките 
при извозот („Гласник" на Советот за стопански 
односи со странство на Сојузната стопанска комора, 
бр. 11/66). 

Овластените комори, по потреба, ги утврдуваат 
единствените обрасци на одделните или на сите уве-
ренија од ставот 1 на оваа точка и начинот на нив-
ното издавање. 

18. Уверенијата дека увезените стоки нема да 
бидат реекспортирани (end use certificate) ќе ги из-
дава исклучиво Сојузната стопанска комора. 
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4. Контрола и доработка при издавањето на увере-
нијата за југословенско потекло на стоките 

19. Овластените комори се должни да состават 
листи на лицата од редот на стручњаците (контроло-
рите) по струките кои ќе ја вршат проверката 
(контролата) од членот 12 став 2 на Уредбата за што 
овластените комори ги известуваат заинтересирани-
те работни организации. По утврдувањето на лис-
тите, овластените комори за секое стручно лице 
(контролор) ќе донесат посебен акт со кот тоа се 
овластува за вршење на проверка (контрола). 

За стручни лица (контролори) овластената ко-
мора може да определи само лица кои имаат висока 
или виша стручна подготовка за односната струка, 
а по исклучок и лица кои имаат средна стручна 
подготовка со најмалку десет години работно ис-
куство во односната струка. 

Стручните лица (контролорите) се должни да 
соработуваат со заинтересираните работни органи-
зации во извршувањето на своите задачи, а тие ор-
ганизации, на нивно барање, ќе им овозможат 
во документацијата и ќе им даваат потребни објас-
нувања. 

20. АКО земјата-давател на преференцијални^, 
по пат на преписка со односните партнери во тр-
говската трансакција, побара дополнителна докумен-
тација или проверка од надлежните органи, тие ор-
гани договорно со органите на земјата-давател на 
преференцијалите ќе преземат потребни мерки за 
прибавување на дополнителни известувања л по-
датоци што се однесуваат на признавањето на пре-
ференција лите. По исцрпната проверка (контрола) 
надлежниот орган ќе им достави извештај на ор-
ганите на земјата-давател на преференцијалите. 
Како „надлежни органи" се подразбираат овласте-
ната комора што го издала односното уверение за 
југословенско потекло на стоките или овластената 
комора и царинскиот орган од членот 14 став 2 на 
Уредбата. 

Ако земјата-давател на преференцијалите при-
стапи кон анкета заради утврдување на фактите во 
поглед условите за признавање на преференцијали-
те и, по потреба, побара да се поднесат дополнител-
ни известувања и документацијата во врска со де-
кларацијата или уверението, заинтересираните ор-
гани односно организации ќе им ги достават тие 
известувања и документацијата на надлежните ор-
гани во Југославија кои по исцрпната проверка вед-
наш ќе и достават соодветен извештај на земјата 
давател на преференцијалите. Известувањата, до-
кументацијата и извештајот што ќе се добијат во 
текот на проверката се сметаат за доверливи. 

Ако царинските органи на земјата-давате л на 
преференцијални^ побараат да се преведат сите 
д о к у м е н т и што им се поднесени, из2??ччкот-корчс-
них на преференциЈалите е должен навремено да 
обезбеди превод1 на тие документи. 

21 Овластените комори, при издавањето на уве-
ренијата треба да земаат предвид: 

1) дека, ако утводи дека овластената комора 
повеќе пати издала невистинити уверенија, земзата-
давател на преференцијалите може да одбие да ја 
прифати заверката на уверенијата за југословен-
ско потекло на стоките од која и да било овласте-
на комора но само по претходни консултации и на 
начин за да не дојде до прекинување на извозот; 

2) дека на лицата што ги доставуваат или се 
грижат да бидат доставени известувањата што се 
однесуваат на потеклото на ст-оките или на прат-
ката, а се неточни, можат да им се ускратат и о-
лесненијата за признавање на преференцијалите, 
а во случај на сомнение во поглед на условите за 
признавање на преференцијалите, земјата-давател 

на преференцијалите може да побара од увозникот 
да положи обезбедување за оној износ на царин-
ските давачки кој и одговара на повластената 
тарифа додека се оствари правото на примена на 
преференциЈалите. Ако и по проверката се утврди 
дека стоките не доаѓаат предвид за признавале на 
префе реи шталите, земјата-давател на преферен-
цијалите ќе го повика увозникот да ги плати царин-
ските давачки по неповластена царинска тарифа. 

22. За сите изречени казни или мерки, како и 
за сите неправилности што би можеле да доведат 
до изрекување на казни или мерки во врска со из-
давањето на уверенијата или со заверувањето на 
исправите, републичките и покраинските стопански 
комори и основните стопански комори ќе ја извес-
туваат Сојузната стопанска комора засади заеднич-
ко спречување или отстранување на негативните по-
јави во оваа област. 

5и Заверување на исправи 

23. Заверување на исправите од членот 3 на У-
редбата се врши со посебен печат и штембил на 
овластената комора. Штембилот го содржи зборот: 
„видено" на соодветен странски јазик. 

Кон исправата што се заверува се поднесува 
и копијата на исправата. Копијата на исправата 
служи за евиденција за извршеното заверување. 

Овластените комори ќе обезбедат, по потреба, 
еднообразни печати и штембили што исклучиво ќе 
служат за заверување на исправите од членот 3 
на Уредбата. 

Овластените комори ќе ги наплатуваат на име 
надоместок за услугите за заверување на исправите 
од ставот 1 на оваа точка износите пропишани со 
Правилникот за надоместоците за услугите што Со-
јузната стопанска комора ги врши' со издавање и 
заверување на документите што ги следат стоките 
при извозот („Гласник" на Советот за стопански од-
носи со странство на Сојузната стопанска комора, 
бр. 11/66). 

III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

24 Со денот на влегувањето во сила на ова у-
паггтво престанува да важи Одлуката за надлеж-
носта на стопанските комори за издавање и заверу-
вање на документите што ги следат стоките при 
извозот и увозот („Гласник" на Советот за стопан-
ски односи со странство на Сојузната стопанска 
комора, бр. 11/66). 

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

Бр. 0100/27 
24 јуни 1971 година 

Белград 

Сојузна стопанска комора 

Претседател 
на Сојузната стопанска 

комора, 
Руди Колан, с. р. 
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(Прва с т р а н а од првиот , вториот и т р е т и о т п р и м е р о к на ч>6разецот А) 

1. Expéditeur (nom, «dresse, pays de l'exportateur) 

2. Destinataire (nom, adresse, pays) 

Référence N° 

SYSTEME GENERALISE DE PREFERENCES 
CERTIFICAT D'ORIGINE 
(Déclaration et certificat) 

FORMULE A 
Délivré en République Socialiste Fédérative 

de Yougoslavie 

Voir Not«« to t«r»o 

9. Moyen de transport et itinéraire (si connus) 4. Pour usage officiel 

5. N° 
d'or-
.dre 

1. Marques et 
numéros des 
colii 

7« Nombre et type de colis; description des marchan-
dises 

9* Critère 
d'origine 
(voir Notes 
au verso) 

9« Poids brut 
ou quantité 

10. N° eidate 
de la lac* 
ture 

11« Certificat 
Il est certifié, sur la base du contrôle effectué) que la 
déclaration de l'exportateur est exacte* 

Ши et <i<ite, «i'jfi«tui<; et fwultrc de l'eutorità d/'Jivnuit Je cciliflcat 

12. Déclaration, de l'exportateur 
Le soussigné déclare que les mentions et indications ci-des-
sus sont exactes, que toutes ces marchandises ont été pro-

duites en * 
(nom du pays) 

et qu'elles remplissent les conditions d'origine requises par 
le Système généralisé de préférences pour être exportées-
à destination de 

(nom du pays importateur 

Lieu et ilrito, MqmUuro du stgnAtniro habilité 
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(Втора страна од п р в и о т и вториот п р и м е р о к на образецот А> 

NOTES' 
I. Pay» gui acceptant cette tot-mule aux Un» du Système généralisé de préférences! 

Autriche, Belgique, Canada, Danemark Etats-Unis d'Amérique, Finlande. 
France, Irlande, Italie, Japon, 1 Luxembourg, Norvège* 
Pays-Bas, R.F. d'Allemagne, Royaume-Unî, Suéde, Suisse, 
Le détail det règlements concernant l'admission au bénéfice du Système généralisé de préférences dans ces pays peut être obtenu 
auprès de leurs administrations des douanes. Les éléments principaux de ces règlements sont résumés dans les paragraphes qui sul* 
vent, 

t. Conditions. Les principales conditions d'admission au bénéfice des préférences sont que la marchandise expédiée vers l'atl quelconque 
des pays susmentionnés: 

i) doit correspondre à la définition établie ées marchandises pouvant bénéficier du régime de préférences dans le pays de destina-
tion, et 

11) doit satisfaire aux conditions d'expédition spécifiées par le pays de destination, En général, la marchandise doit être expédiée di-
rectement du pays d'exportation au pays de destination, mats, dans la plupart des cas, le passage pafeun ou plusieurs pays inter-
médiaires, avec ou sans transbordement, est admis, à condition qu'au moment où elle est exportée, la marchandise soit manifeste-
ment destinée au pays de destination déclare et qtfe tout transit, transbordement ou entreposage temporaire ве résulte que des 
besoins du transport, et 

lit) doit répondre aux critères d'origine spécifiés pour celte marchandise par le pays de destination. Des Indications sommaires sut les 
règles d'origine généralement applicables *ont données aux paragraphes 3 et 4. 

3. Critères d'origine. Pour les exportations vers les pays susmentionnés, à l'exception du Canada et des Etats-Unis d'Amérique, 
i) ou bien la marchandise doit être entièrement produite dans le pays exportateur, c'est-à-dire correspondre à la définition des mar-

chandises considérées comme «entièrement produites» qui figure dans les règlements du pays de destination intéressé, 
ii) ou bien si elle est fabriquée entièrement ou en partie au moyen de matières ou de composants importés dans le pays exportateur 

ou d'origine indéterminée, ces matieres ou composants doivent y avoir subi une transformation substantielle qui en fasse un produit 
différent. И Importe de noter que toutes matières et tous composants à propos desquels il est impossible de prouver qu'ils sont 
originaires dudit pays doivent être considérés comme importés. En général, la transformation doit être telle qu'elle ait pour effet 
de faire classer la marchandise exportée dans une rubrique de la Nomenclature douanière de Bruxelles différente de celle où se-
raient classés ces matières ou composants. En outre, des règles d'origine spéciales et des dispositions subsidiaires sont prévues 
pour diverses catégories de marchandises des listes A et В de certains pays, et ces règles et dispositions devraient être soigneuse-
ment étudiées. 

SI la marchandise satisfait aux critères ci-dessus, l'exportateur indiquera, dans la case 8 de la formule, le critère d'origine en vertu du-
quel lt demande, pour cette marchandise, le bénéfice du Système généralisé de préférences, de la manière indiquée dans le tableau cl-
•près: 

Conditions de production ou do fabrication dans le premier 
pays indiqué dans la case 12 de la formule. 

Indiquer ce critère dans la case 9. 

a) Marchandise, ouvrée, mais nen entièrement produite dans le 
pays exportateur, qui a été produite d'une manière conforme 
aux dispositions du paragraphe 3 n), qui relève d'une position 
de la NDB spécifiée dans la colonne 1 de la Liste A et qui 
satisfait aux conditions des colonnes 3 et 4 de cette liste ap-
plicables à cette marchandise. -

«A», suivi de la position de la marchandise dans la NDB 

Exemple: «A» 
47.07 

b) Marchandise, ouvrée mais поп entièrement produite dans le 
pays d'exportation, qui correspond à une rubrique de la co-
lonne 1 de la Liste В et qui est conforme aux dispositions 
concernant cette rubrique. 

«В», suivi de la position de la marchandise dans la NDB 

Exemple: «В» ' 
73.1$ 

с) Marchandise, ouvrée mais non entièrement produite dans le 
pays exportateur, qui a été produite d'une maniera conforme 
aux dispositions du paragraphe 3 ii), qui n'est pas expressé-
ment mentionnée dans la Liste A ou la Liste В ef n'est pas 
incompatible avec une disposition générale de la Liste A, ' 

«X», suivi de U position de la marchandise dans la NDB 

Exemple: «X» 
98.02 

d) Marchandise entièrement produite dans le pays expoitateur 
(voir le paragraphe 3 i) ci-dessus), 

«Р» 

Note. La «Liste A» et la «Liste В» sont les listes des opérations de transformation requises par les paye d'importation Intéressés. 
4. Critère» d'origine pour les exportation» к destination du Canada et des Etats-Unis d'Amérique. Pour les exportations vers ces deuK 

pays,. 
i) ou bien la marchandise doit ètie entièrement produite dans ie pays exportateur, c'est-à-dire correspondre & la définition des mar-

chandises considérées comme «entièrement produites» qui figure dans les règlements du pays de destination intéressé, 
1») ou bien si la marchandise est fabriquée entièrement ou en partie au moyen de matières ou de composants importés dans le pays expor» 

taféur ou d'origine indéterminée, ces matières ou composants doivent y avoir subi une transformation substantielle qui en fasse uit 
produit différent. Il importe de noter que toutes matières et tous composants à. propos desquels il est impossible de pfouver 
qu'ils sont originaires dudit pays doivent être considérés comme importés. Dans le cas du Canada, leur valeur ne doit pas ièpas* 
ser . . . * / • du prix départ usine de l'article exporté. Dans le cas des Etats-Unis, leur valeur ne doit pas dépasser 50*/» de la valeur 
en douane'de la marchandise exportée, mais, comme il est indiqué dans le tableau ci-dessous, l'exportateur doit seulement déclarer-
la valeur de ces matières et composants en pourcentage du prix départ usine de l'article exporté. 

St la marchandise satisfait aux critères ci-dessus, l'exportateur indiquera, dans la case в ëe I« formule, 1« etiUr* d'origine en vertu du-
quel il demande, pour cette marchandise, le bénéfice du Système généralisé de préférences, de la manière indiquée dans le tableau cl* 
«près; -J 

Conditions de production ou de fabrication dans le premier 
pays indiqué dans la case 12 de la formule. 

Indiquer ce critère dans la «as« 8. 

е) Marchandise visée par U règle relative к la valeur ajoutée 
dont II est question au paragraphe 4 И) ct-dessns.. 

«Y», suivi de la valeur des matières et composants im-
portés ou d'origine indéteiminée, exprimée en pourcen-
tage du prix départ usine de la marchandise 
Exemple. «Y» 

35*/» 
f) Marchandise entièrement produite dans le pays exportateur 

(volt le paragraphe 4 i) ci-dessus). «Р» 

S^Chague article doit remplir les conditions prescrites. Il est à noter que chacun des articles d'une même expédition doit répondre aux 
conditions pciicntes». CeU s applique, en particulier, lorsque sont expédiés des articles analogues de dimensions différentes ou des; piCces dulachecs. 
Prescription des marchandises. La description des marchandises doit être assez détaillée pour que le fonctionnaire des douanes qui aurâ 

N%4.ii» ч ^ p u i s s e le» iûquhficu 
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{Втора с т р а н а о д третиот п р и м е р о к на образецот А — о б р а з е ц В) 

DEMANDE DE CERTIFICAT D'ORIGINE 

Formule В 

Le soussigné, exportateur des marchandises décrites au verso, 
DECLARE que ces marchandises ont été produites en » (pays) 
SPECIFIE comme suit les raisons pour lesquelles il considère que ces marchandises sont conformes aux 
prescriptions relatives aux règles d'origine appliquées dans le Système généralisé de préférences1) 

PRÉSENTE à l'appui les pièces suivantes4) 

S'ENGAGE I fournir, à la demande des autorités compétentes du pays d'exportation, toutes justifications 
«upplémentaires que ces autorités pourront exiger pour la délivrance d'un certificat d'origine, et à accepter 
toute inspection de sa comptabilité et toute vérification des procédés de fabrication des marchandises sus-
mentionnées que ces autorités pourront vouloir effectuer. 

DEMANDE que lui soit délivré un ecitificat d'origine pour ces marchandises. 

Lieu et date 

(signature du signataire habilité) 

A remplir si des matières ou composants originaires d'un autre paye ont été utilisés pour la fabrication des marchandises dont il s'agit. Indiquer le« 
t matières ou composants utilisés, leur position dans la Nomenclature douanière de Bruxelles, leur pays d'origine et, s'il y a lieu, les procédés del 
I* fabrication qui en foi\t une marchandise originaire du pays de fabrication (par application des dispositions de la Liste В ou de» conditions spéciale» 

prévues dam Ц Liste À), la marchandise produite et sa position dans la Nomenclature douanière de Bruxelles, 
ђ Pas «штрк, к* decwwtnt» d'tropofUtioa, frcUue», etc., concernant l a mat&cs ou с е к р е т и utUtfà. 
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(Прва с т р а н а од првиот , в ториот и третиот п р и м е р о к на о б р а з е ц о т А) 

1, Goods consigned from (Exporter s business name, address, 
country) 

Heleience No 

2. Goods consigned to (Consignee's name, address, country) 

GENERALISED SYSTEM OF PREFERENCES 

CERTIFICATE O F ORIGIN 
(Combined declaration and certificate) 

FORM A 

Socialist Federal Republic of Yugoslavia 

See Notes overleaf 

3. Means of transport and route (as far as known) 4. For official use 

5. Item 
num-
ber 

6. Marks and 
numbers of 
packages 

7« Number and kind of padtages; description of 
goods 

8« Origin 
criterion 
(see Note» 
overleaf) 

11. Certification 
It Is hereby certified, on the basis of control carried 
out, that the declaration by the exporter Is correct. 

P!*c« And d«te, »Ignatur* and »tamp of certifying authority 

0. Gross weight 
or other 

•quantity 

10, Number 
and date of 
invoices 

12. Declaration by the exporter 
The undersigned hereby declares that the above de-

tails and statements are correct; that all the goods were 

produced in « 
(country) 

and that they comply with the origin requirements speci-
fied for those goods in the Generalised System of Prefe* 
rences for goods exported to 

(importing country) 

Place and rlali*, signature of authorised stqnatory 
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( В т о р а с т р а н а од п р в и о т и в т о р и о т п р и м е р о к н а о б р а з е ц о т А) 

N O T E S 
Д. Countries whidi accept this form for the purposes of the Generalised System of Preferences (GSP) 

Austria, Belgium, Canada, Denmark, Finland, France 
Eed Rep of Germany, Ireland, Italy, Luxembouig Japan, Netherlands 
Norway, Sweden, Switzerland, United Kingdom, Ur,ted States of America. ' 
Details of the rules governing admission to GSP in these countries are obtainable from the Customs authorities there. The mam element« 
of the rules are indicated in the following paragraphs. 

2. Conditions. The main conditions for admission to preference are that goods sent to any of the countries listed above 
(l) must fall within a description of goods eligible for preference in tha country of destination, and 

must comply with the consignment conditions specified by the country of destination. In general, goods must be consigned direct 
from the country of exportation to the country of destination, but m most eases passage through one or mare intermediate coun. 
tries, with or without transhipment, и accepted provided that at the time they are exported the goods are clearly intended for the 
declared country of destination and that any intermediate transit, transhipment or temporal y warehousing arises onlv from the 
requirements of transportation; and 1 ^ 
must comply with the origin criteria specified for those goods by the country of destination. A summary indication of the rules 
generally applicable is given m paragraphs 3 and 4. 

3. Origin criteria. For exports to the above-mentioned countries, with the exception of Canada and the USA, the position is that either 
(i) the goods shall be wholly produced in the country of exportation, that is, they should fall within a description of goods which 

is accepted as "wholly produced" under the rules prescribed by the country of destination concerned, or 
(ii) alternatively, if the goods are manufactured wholly or partly from materials or components4imported into the country of exportation 

or of undetermined origin these materials or components must have undergone a substantial transformation there into a different 
product If is important to note that all materials and components which cannot be shown to be of that country's origin must be 
treated as if they were imported. Usually the transformation must be such as to lead to the exported goods being classified under 
a Brussels Nomenclature Tariff heading other than that relatinq to any of the above materials or components used. In addition special 
rules are prescribed for various classes of goods m Lists A and В of certain countries' rules of origin and other subsidiary provisi-
ons and these should be carefully studied. 

И the goods qualify under the above criteria, the exporter must indicate in Box 8 of the form the origin criteria on the basis of which 
he claims that his goods qualify for the GSP, in the manner shown in the following table: 

(1) 

(ii) 

(III) 

Circumstances of production or manufacture m the first coun-
try named in Box 12 of the form 

Insert in Box 8 

(a) Goods, worked upon but not wholly produced in the exporting 
country, whidi were produced in conformity with the provisi-
ons of para. 3 (ii), which fall under a Brussels Nomenclature 
Tariff heading specified in Column 1 of List A and which 
satisfy any conditions in Columns 3 and 4 of List A which are 
relevant to these goods 

«А», followed by the Brussels Nomenclature heading num-
ber of the exported goods 

exemple: «А» 
74.07 

(b)i Goods, worked upon but not wholly produced in the expor-
ting country, which fall within an item in Column 1 of List В 
and which comply with the provisions of that item 

«В«, followed by the Brussels Nomenclature heading num-
ber of the exported goods 
example: «В» 

73 15 

(с) Goods, worked upon but not wholly produced in the exporting 
country, which were produced in conformity with provisions 
of para. 3 (и), which are not specifically referred to in Lists 
A or В, and which do not contravene a general provision of 
List A 

«X», followed by the Brussels КошевсШшс headfa? a m -
kes ef Ae exporte* foctfs 

example: «B»-
98 02 

(d) Goods wholly produced in the country of exportation (see 
para. 3 (I) above) «Р» 

NOTE. "List A* and "List В" refer to the lists of qualifying processes specified by the countries of importation concerned. 

4. Origin criteria lor exports to Canada and the United States of America. For exports to these two countries, the position is that either 
(I) the goods shall be wholly produced m the country of exportation, that is, they should fall within a description of goods which is. 

accepted as "wholly produced" under the rules prescribed by the country of destination concerned, or 
(ii) alternatively, if the goods are manufactured wholly or partly from materials or components imported mto the cerartry of exportation 

or of undetermined ongm, these materials or components must have undergone a substantial transformation there into a different 
product. If fs Important to note that all materials and components which cannot be shown to ke of that ceranfcry's origin mnst be* 
treated as if they were imported. In the case- of Canada, their value must not exceed . . . • / • of the ex-factory price of the exported 
article. In the case of the USA, their value mnst not exceed 50*/» оi the appraised Talue for Cestoes purposes of the exported ar-
ticler but, as show» m the taMe below, the exporter must only declare the value of the materials and component* conceited as A 
percentage of the ex-factory price of the exported article. 

If the goods quality under the above criteria, the exporter must indicate in Box 8 of the form the origin criteria oa the basis of whkfe h* 
claims that his goods qualify for the GSP# in the manner shown ш ffce following table: 

Circumstances of production or manufacture in the, first coun-
try named in Box 12 of the form 

Insert in Box 8 

(е) Goods which are covered by the value added rule described in 
para. 4 (и) above 

«Y», followed by the value of materials and components 
imported or of undetermined origin, expressed as a per-
centage of the ex-factory price of the exported goods 
example: «Y» 

35°/e 

(f) Goods wholly produced in the country of exportation (see 
par«. 4 (a) ebrrre) 

«Р» 

& Eath article mnst qaaHfy. R should be noted that all the goo da. m a consignment must qualify separately in their own right. This is о* 
partie «fer relevance when similar articles of different sizes oc spare parte ате seat. 

<. Description of goods. The description of goods must be sufficiently detailed to enable the goods to be identified by the Сustam* Officer 
ftx&minmg them. 
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(Втора с т р а н а од третиот п р и м е р о к н а о б р а з е ц о т А - о б р а з е ц В) 

APPLICATION FOR CERTIFICATE OF ORIGIN 

Form В 

The undersigned, being the exporter of the goods descibed overleaf, 
'DECLARES that these goods were produced in  (country) 

SPECIFIES as follows the grounds on which the goods are claimed to comply with GSP origin requirements1) 

SUBMITS the following supporting documents4) 

UNDERTAKES to submit, at the request of the appropriate authorities of the exporting country, any ad-
ditional supporting evidence which these authorities may require for the purpose of issuing a certificate of 
origin, and undertakes, if required, to agree to any inspection of his accounts and any check on the processes 
of manufacture of the above goods, carried out by the said authorities. 
REQUESTS the issue of a certificate of origin for these goods. 

'') To be completed if materials or components originating in another country have been used in the manufacture of the goods in question. Indicate the 
materials or components used, their Brussels Nomenclature tariff heading, their country of origin and, where appropriate, the manufacturing processe» 
qualifying the goods as originating in the country of manufacture (application of List В or of the special conditions laid down in List A), the goo d 
produced and their Brussels Nomenclature tariff heading. 

•) For example, import documents, invoices, ctç., relating t? the т^егјдЈЈ.ји: camponeati used. 

Place and date 

(signature of authorized signatory) 
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371. 

Врз основа на членот 2 став 2 од Уредбата за 
начинот и условите за издавањето и прометот на 
обврзниците за прибавување парични средства 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 56/70), гувернерот 
на Народната банка на Југославија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ПОГОДНОСТ НА 
БАНКИТЕ ДА ИЗДАВААТ ОБВРЗНИЦИ ВО СВОЕ 

ИМЕ И ЗА СВОЈА СМЕТКА 

1. Општиот услов за подобноста за издавање 
обврзници во свое име и за своја сметка го испол-
нува банката на Koja Народната банка на Југосла-
вија во последните три месеци пред издавањето на 
објава за запишување обврзници не и го ускрату-
вала користењето на кредит според важечките про-
писи. 

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

О. бр. 52 
28 јуни 1971 година 

Белград 

Народна банка на Југославија 

Вицегувернер, 
Бранислав Чолановиќ, с. р. 

По извршеното с в е д у в а њ е со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за опреде-
лување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран, об-
јавен во „Службен лист на СФРЈ" , бр. 58/70, се 
поткраднала долунаведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИ-

ТЕ ЧИЈ ИЗВОЗ И УВОЗ Е РЕГУЛИРАН 

Во Списокот на стоките за кои се утврдуваат 
условите за извоз и увоз, а кој е составен дел на 
Одлуката за определување на стоките чи ј извоз и 
увоз е регулиран, во одделот XVI глава 84, во та-
рифниот број 84.23, во точката 2 под а) и б) во ко-
лоната 4 наместо ознаката: . ,РК" треба да стои оз-
наката: „ДК". 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 22 јуни 
1971 година. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Техничките прописи 
за изградбата на станици за снабдување со гориво 
на моторните возила и за складирањето и преточу-
вањето на горива, кои се составен дел на Правил-
никот за изградбата на станици за снабдување со 
гориво на моторните возила и за складирањето и 
преточувањето на горива, објавен во „Службен лист 
на СФРЈ", бр. 27/71, се поткраднала долунаведена-
та грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ТЕХНИЧКИТЕ ПРОПИСИ ЗА ИЗГРАДБАТА 
НА СТАНИЦИ ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ГОГИВО 
НА МОТОРНИТЕ ВОЗИЛА И ЗА СКЛАДИРАЊЕ-

ТО И ПРЕТОЧУВАЊЕТО НА ГОРИВА 

Во точката 5.7 наместо: „30 m3" треба да стои: 
„0,3 m3". 

Од Сојузниот секретаријат за внатрешни ра -
боти, Белтрад, 28 јуни 1971 година. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 
О Д Л У К А 

ЗА ОЦЕНА НА ЗАКОНИТОСТА НА ОДЛУКАТА 
НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА ПЕТРОВАЦ 

ЗА ОПШТИНСКИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ 

I. Генералниот ди-ректор на Службата на опште-
ственото книговодство поднесе предлог за поведу-
вање постапка за оцена на законитоста на забелеш-
ката кон делот А. од Тарифата на општинскиот да-
нок на промет, која е составен дел на Одлуката за 
општинскиот данок на промет („Службени гласник 
Браничевске заједнице општина", бр. 27/68). 

Во предлогот се истакнува дека забелешката 
кепи делот А. од Тарифата не е согласна со Основ-
ниот закон за данокот на промет, бидејќи тој за -
кон не му дава право на општинското собрание 
поодделни даночни обврзници да ослободи од об-
врската за плаќање на данок на промет на стоки 
на мало. Според чл. 25, 29 и 30 од Основниот закон 
за данокот на промет, данокот на промет на стоки на 
мало не влегува во продавната цена туку се додава на 
цената, односно се остварува со вршење на промет. 
Поради тоа не може да се пропише ослободување 
на одделни даночни обврзници од обврската за пла-
ќање данок на промет бидејќи тие тој данок и не 
го плаќаат. 

П. Во забелешката кон делот А. од Тарифата 
на општинскиот данок на промет е пропишаро од 
плаќање данок на промет на стоки на мало на про-
дадено вино и раки ја да се ослободува угостител-
ското претпријатие во Петровац за своите објекти. 

Оценувајќи ја законитоста на оваа одредба на 
Општинското собрание Петровац, Уставниот суд 
утврди дека, според Основниот закон за данокот 
на промет, само производ може да биде предмет на 
данок на промет на стоки на мало. Од тоа произле-
гува дека евентуалното ослободување од обврската 
за плаќање на овој данок може да се однесува само на 
поодделни производи, а не на работните организа-
ции што вршат промет на производи. Отстапувања 
од ова правило можат да бидат само со закон пред-
видени и поради тоа овластувањето на општинското 
собрание со своја одлука да ослободи даночен об-
врзник од плаќање на овој данок мора да биде со-
држано во законот. 

Од изложеното, а врз основа на членот 241 став 
1 точка 3 од Уставот и членот 26 од Законот за Ус-
тавниот суд на Југославија, Уставниот суд на Ј у -
гославија 

о д л у ч и 

1. Се укинува забелешката кон делот А. од Та-
рифата на општинскиот данок на промет, која е 
составен дел на Одлуката за општинскиот данок на 
промет („Службени гласник Браничевске заједнице 
општина", бр. 27/68). 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист 
на С Ф Р Ј " и во „Службени гласник Браничевске за-
једнице општина". 

III Оваа одлука ја донесе Уставниот суд на Ј у -
гославија во состав: судии Иван Божиновиќ, Неда 
Божиновиќ, д-р Асен Групче, Радојка Катиќ, Ш е ф -
кет Маглајлиќ, Никола Срзентиќ, д -р Иво Суна-
риќ и Ј о ж е Земљак. 

У бр. 414/70 
1 јуни 1971 година 

Белград 

Го заменува претседателот 
на Уставниот суд 

на Југославија судија, 
Иван Божичевиќ, с. р. 
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О Д Л У К А 

ЗА ОЦЕНА НА ЗАКОНИТОСТА НА ОДЛУКАТА 
ЗА КОРИСТЕЊЕ, ИЗВЕДУВАЊЕ И ОДРЖУВА-
ЊЕ НА ЈАВНАТА И КУЌНАТА КАНАЛИЗАЦИЈА 
НА ПОДРАЧЈЕТО НА ГРАДСКАТА НАСЕЛБА 

БЕЛИ МАНАСТИР 

L Чедомир Лисовац од Бели Манастир поднесе 
претставка во која бара Уставниот суд на Југосла-
вија да поведе постапка за оценување на закони-
тоста на членот 20 од Одлуката на Собранието на 
општината Бели Манастир за користење, изведу-
вање и одржување на јавната и куќната канализа-
ција на подрачјето на градската населба Бели Ма-
настир („Службени гласник опќине Бели Манастир", 
бр. 1/70), бидејќи со таа одлука е пропишани дека 
сите сопственици и управувачи со станбени згради 
и деловни објекти се должни да плаќаат надоме-
сток за користење на јавната канализација. 

Со таквиот начин на регулирање на прашањето 
на плаќањето на надоместок за користење на јавна-
та канализација Собранието на општината Бели 
Манастир го обврза и Станбеното претпријатие во 
Бели Манастир,, »ако организација кој?а управува 
со станбените згради и становите во општествена 
сопственост, да плаќа надоместок за користење на 
јавната канализација за станбените згради, устано-
вите и деловните простории што се наоѓаат во не-
говиот станбен фонд. 

Собранието на општината Бели Манастир 
истакнува дека наведената одлука е донесена во 
сми-сла на овластувањата што му се дадени со про-
писи а кои се однесуваат на уредувањето на стан-
бено-комуналните односи на неговата територија и 
дека не го повредило законот кога пропишало дека 
управувачите на станбените згради и деловните 
објекти се должни да плаќаат надоместок за кори-
стење на јавната канализација за објектите со кои 
управуваат. 

II. Врз основа на чл. 96 и 99 од Уставот на 
Југославија собранието на општината има право и 
должност самостојно да ги регулира прашањата од 
областа на станбено-комуналните односи, како и да 
ги определува општите услови за вршење на де ј -
носта на комуналните и слични организации. Но 
при регулирањето на наведените прашања собра-
нието на општината мора да го почитува принципот 
за согласност на прописите со законот. 

Имено, во членот 38а став 1 точка 2 од Законот 
за формирањето и општествената контрола на це-
ните („Службен лист на СФРЈ", бр. 12/67 и 23/67) 
е пропишано дека плаќање на надоместок за ко-
муналните производи и услуги не може да им се 
определи на работните организации, државните 
органи и другите корисници, ако не ги користат тие 
производи и услуги. Тоа значи дека надоместок за 
комунална услуга плаќа само оној субјект кој не-
посредно користи таква услуга. Бидејќи одведува-
њето на водата од станбените згради е комунална 
услуга што им се врши на корисниците на тие 
објекти, тоа и надоместокот за таков вид услуга прет-
ставува тековна потрошувачка која паѓа на товар 
на носителот на станарското право односно на ко-
рисникот на деловната просторија. Помеѓу работ-
ната организации што дава комунална услуга и 
корисникот на комуналната услуга се воспоставува 
конкретен облигационен однос според правилата на 
имотното право, па собранието на општината нема 
право со свој пропис да определува други субјекти 
во таквиот облигационен однос. Според тоа, опре-
делувањето на субјектите во облигационите односи 
се регулира со закон и Собранието на општината 
Бели Манастир немало овластување да ги регулира 
на подруг начин односите во врска со користењето 
на комуналните услуги и со наведената одлука, на 
Станбеното претпријатие во Бели Манастир да му 
наметне обврска која не е со закон утврдена. Од 
тие причини Судот застана на становиштето дека 
членот 20 од наведената одлука е во несогласност 
со законот. 

Врз основа на членот 241 став 1 точка 3 од 
Уставот на Југославија, по одржаната јавна распра-
ва, Уставниот суд на Југославија 

о д л у ч и 

1 Се укинува одредбата на членот 20 од Одлу-
ката на Собранието на општината Бели Манастир 
за користење, изведување и одржување на јавната 
и куќната канализација на подрачјето на градската 
населба Бели Манастир („Службени гласник опќине 
Бели Манастир", бр. 1/70). 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист 
на СФРЈ", и во „Службени гласник опќине Бели 
Манастир". 

III. Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа 
одлука во состав: членови на Судот Иван Божичевиќ, 
Неда Божиновиќ, д-р Асен Групче, Радојка Катиќ, 
Никола Срзентиќ, д-р Иво Сунариќ и Јоже Земл>ак. 

У бр. 250/70 
19 мај 1971 година 

Белград 
Го заменува претседателот 

на Уставниот суд 
на Југославија судија, 
Иван Бодшчевиќ, с. р. 

У К А З И 

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

У К А З 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

МАЛГАШКА РЕПУБЛИКА 

I 

Се назначува 
Иво Пелицон, извонреден и ополномоштен ам-

басадор на СФРЈ во Кенија, за извонреден и опол-
номоштен амбасадор на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија во Малгашка Република» 

II 

Државниот секретар за надворешни работи ќе 
го изврши овој указ. 

III 

Овој, указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 11 
21 јуни 1971 година 

Белград 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
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ОДЛИКУВАЊА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и член-от 4 од Законот за одликувањата одлу-
чува да се одликува за заслуги во развивањето на 
пријателските односи помеѓу Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија и Кралството 
Белгија 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

André Ј . Vranken. 

Бр. 30 
16 февруари 1970 година 

Белград 

Го заменува 
Претседателот на Републиката 

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

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и'членот 4 од Законот за одликувањата одлучу-
ва да се одликува за заслуги на стручното оспосо-
бување и усовршување на старешинскиот кадар, за 
сестраниот развој и подготвување на младите кад-
ри за одговорни должности во единиците и устано-
вите на ЈНА, како и за значајниот придонес за ј ак -
нењето на борбената готовност и сремност на ору-
жените сили на СФРЈ 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЛОВО-
РОВ ВЕНЕЦ 

Пешадиски школски центар. 

Бр. 31 
16 февруари 1970 година 

Белград 

Го заменува 
Претседателот на Републиката 

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

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучу-
ва да се одликуваат за особени заслуги и постиг-
нати успеси во работата од значење за социјали-
стичка изградба на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Гребо Ахмед, Новаковић Невенка, Рудеж Ра-
дивоје; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Копић Фрањо; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Аксентић Алекса, Бјелош Јово, Борас Миљенко, 
Бристина Мина, Човрк Хусејн, Кнежевић Никола, 
Младеновић-Гашић Љубица, Самарџић Ранко, Сан-
џактаревић Мухамед, Смоје Борис; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД ,СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Цвијаиовић Милан, Ћурић инж. Миленко, Диа-
мант Давид, Хонђо Салих, Михаћ Глигорије, Нефић 
Исмет, Вучковић Симо, Зуловић Шефко; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Агановић Мидхат, Бампа Вјекослав, Билош 
Иван, Бјелица-Тутековић Марија, Чичак Зухдија, 
Чингел Анто, Дервовић Хамдија, Ђелмо Алија, Џи-
но Расим, Фаваро Стјепан, Халиловић Халил, Х а -
н>алиц Захида, Хелаћ Џемал, Јукић Фрањо, Калих 
Емил, Кеврић Фехим, Ковачевић Младен, Куко,л^ 
Хамдо, Љубоњић Борислав, Мандић Абрахам, Ма-
нигода Милан, Манигодић Недељко, Марић Вељко, 
Марјановић Марко, Масло Ибро, Милинић Обрад, 
Митровић Здравко, Мурват Ибрахим, Николић Алек-
са, Орлић Бранко, Остојић Боривоје, Пекић Марија, 
Рамић Мехо, Солак Авдо, Стевковић Борислав, 
Шпехар Златко, Табучија Салко, Тодић Мирко, 
Торлић Кемал, Војниковић Хусеин, Вукмановић 
Љубо, Жилић Станко; 

за заслуги на делото ширење на братството и 
единството меѓу нашите народи 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

Радић-Голошевић Злата, Шимић Анте; 

за заслуги на полето на јавната дејност со која 
се придонесува за општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Омерагић Ејуб, Тахировић Нијаз; 

за примерно залагање и постигнати успеси во 
работата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Буњевац Божидар, Бурић Хусо, Фалак Иван, 
Хаџић Фарук, Хускић Шаћира, Коњичанин Зехра, 
Лукачевић Адем, Планинац Љубица, Сирчо Авдо, 
Шкаљић Ибрахим, Вукојевић Славка, Жуљевић-
•Чевро Хатиџа; 
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СО МЕДАЛ Н А ТРУДОТ 

Бабић Енвер, Билош Перо, Болтар Влатко, Ћ е -
лић Бошко, Ћетковић Реља, Челиковић Хасан, Чо-
сић Махмут, Делић Шемо, Длакић Пашо, Домбај 
Фрањо, Фачко Емил, Фако Бајро, Гостић Јово, Гу-
дић Јевросима, Хасица Аго, Хоџић Мехмед, Хуспер 
Салко, Јесеншек Фердо, Јусић Салих, Клима Слав-
ко, Комљеновић Мирко, Лазић Раде, Мехинагић 
Хусеин, Миличевић Јован, Милковић Јаков, Нико-
лић Госпава, Новаковиќ Јово, Османковић Мујо, 
Салчиновић Осман, Сејдинопић Шукрија , Силајџић 
Захид, Солак Акиф, Суботић Здравко, Суџука Хасна, 
Шабић Зихнија, Шехић Рамиз, Шкрго Хазим, Тер-
зић Хамза, Зекић Новица, Зубак Анто. 

Бр. Ш 
18 февруари 1970 година 

Белград 

Го заменува 
Претседателот на Републиката 

претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Пеновиќ, с р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа ма членот 217 точка 4 од Уставот на 
Goi^rj алистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучу-
ва s e повод СФОгодишнината на постоењето и ра -
ботата, а »а особени заслуги во ширењето на про-
светата и културата меѓу нашите народи и за осо-
бени у т оси да издигањето н а низа ученички гене-
рации 

СО о р д а н ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
З Р А Ц И 

Освоена школа „Вук Караџкћ" — Кваиград ; 

за особени заслуги на полето на јавната дејност 
со која се придонесува за општиот напредок на 
земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Вујошевић Периша; 

за особени засл\ти и постигнати успеси во ра-
ботата од значење за социјалистичка изградба на 
земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Лековиќ Велимир. 

Бр. 33 
20 февруари 1970 година 

Белград 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА Р Е П У Б -

Л И К А ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучу-
ва да се одликуваат по повод педесетгодишнината 
на постоењето и работата, а за извонредни заслу-
ги и постигнати знача јни резулатати за заштитата, 
рехабилитацијата, воспоставувањето и образование-
то на слепи лица 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
З Р А Ц И 

Z.avod za slepo in slabovidno mladino — Љуб-
љана; 

за заслуги и постигнати успеси на културното 
дејствување во духот на ширењето и развивањето 
на братството и единството меѓу нашите народи 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Delavsko prosvetno drus tvo »Svoboda« — Цеље; 
за заслуги на заштитата и спасувањето животи, 

општествен и личен имот со што е направен зна-
чаен придонес на социјалистичка заедница 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Poklicrat gasilska ш resevalna 6e«ta zelezarne — 
Јесенице; 

за особени заслуги и постигнати успеси во ра-
ботата од значење за социјалистичка изградба на 
земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ З А НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Чермељ д -р Лаво; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ З А НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
З Р А Ц И 

Берда јс Франц, Ј а л е л» Јоже , Печеше® Јоже , Се-
лаи Алојз; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Чех Антон, Fusilli L.eo, Гермек Иван, Кениг Ста-
не, Кершеван Андреј, Пездир Цирил, Полич Свето-
зар, Талер Франц, Тодори Јанез, Томазин Плинио, 
Томич Антон; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Куговник Иван, Магдић Павел, Мочник Ива«, 
Пристов Франц, Зелиншчек Иван; 

Го заменува C Q о р д Е Н Н А т р у д о т СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Претседателот на Републиката 

претседател ф р а н Ц Ј Хладник Франц, Хочевар Божа , 
на Сојузната скупштина, Габрич-Вебле Зинка, Труден Франц, Кошенина А н -
Милентие Поповић с. р. тон, Ликозар Петер, Мрак: Јоже , Ошлак Михаел, 
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Погачник Јернеј, Погачник-Арх Розка, Радивоје-
виќ Божо, Самарин Бојан, Субашић Сид во, Т о т 
Петер; 

за 'особени заслуги на делото ширење на брат-
ството и единството меѓу нашите народи 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Јакич Иван; 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

Глиха Иво; 

за особени заслуги на полето на јавната дејност 
со која се придонесува на општиот напредок на 
земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Враниеељ Франц, Giacuzzo Riccardo, Јуванчич 
др Иван, Може Антон, Ракуша Карел, Зоре др 
Славко; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Mohamed Smires Bennani. 

Бр 35 
23 февруари 1970 година 

Белград 

Го заменува 
Претседателот на Републиката 

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

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучу-
ва да се одликува за заслуги во развивањето и за-
цврстувањето на мирољубивата соработка и прија-
телските односи помеѓу Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија и Република Колум-
бија 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ТУКНТЕЦ 

Абрам Apollinio, Crollini-Gregorich Елиа, Чук 
Иван, Кастелиц Винко, Scher Dario, Scher-Pugliese 
Lucia, Scocir Matteo, Строгошк-Нахтигал Марија; 

за примерно залагање и постигнати успеси во 
работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Бауман-Ченчич Силва, Фриштик Богомир, Гор-
шек Франц, Кенда Ладислав, Лукан Јанез, Верчич 
Павел, Волчјак Јоже. 

1 Бр. 34 
1ft февруари 1970 година 

Белград 

Го заменува 
Претседателот на Републиката 

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

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА НА ЃЕРДАН 

Lucio Gori. 
Бр. 36 

24 февруари 1970 година 
Белград 

Го заменува 
Претседателот на Републиката 

претседател 
ни Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучу-
ва да се одликуваат за заслуги на делото ширење 
па братството и единството меѓу нашите народи 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законит за одликувањата одлучу-
ва да се одликува за заслуги во развивањето и за-

, дврсту вашето на мирољубивата соработка и п,рија-
телските односи помеѓу Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија и Кралството Маренко 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

Брачун Драго, Иванчич Алојз, Клун инж. Луд-
вик; 

за заслуги на полето на јавната дејност со која 
се придонесува на општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Ц о ф Анто», Левец Иван, Вранчич Мартин! 
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за заслуги и постигнати успеси во работата од 
значење за социјалистичка изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Белтрам Алојз, Ценцич Иван, Чех Иван, Иглич-
-Грегорич Милка, Кравања Андреј, Турк-Авсец 
Цвета, Вртовец Змаго; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Арко-Шулигој Марија, Ба јт Франц, Балантич 
Јоже, Верник Валентин, Берњак Марјан, Блазник 
Андреј, Блажич Алојз, Церквеник Франц, Чук Алојз, 
Дебељак Јоже, Деветак Душан, Дивјак Станко, До-
бовшек Антон, Долежал Рајко, Дражник Иван, Фер-
јанчич Јоже, Габершчек Франц, Геренчер Иван, Год-
њавец Виљем, Говедник Јанез, Грегорич Алфонз, 
Грмовшек Иван, Труден Франц, Густинчич Антон, 
Хлеб Винко, Хрибар Алојз, Јеран Јакоб, Калан 
Макс, Капус инж. Боривој, Кастелиц Станислав, 
Клањшчек Јоже, Клеменчич Јанез, Кофол Рудолф, 
Кофол Венчеслав, Копривник Милан, Кожар Франц, 
Крамар Стефан, Крањц Франц, Личен Славко, Ли-
повшек Лудвик, Лончар Карел, Лугарич Едвард, 
Мацарол-Хвалич Даница, Мајцен Франц, Мастен 
ЈУГирко, Миклавчич Август, Модријанчич Антон, 
Мохорич Радо, Обреза-Стебловник Даница, Оцвирк 
Матија, Печан Матија, Петек Франц, Петрич Алојз, 
Петрич-Куковец Ива, Почкар Алојз, Поглајен Ј а -
нез, Радин Стане, Рибич Леополд, Румпф Франц, 
Сежун Богдан, Скупек Славко, Спачал Ангел, Сре-
брнич Емил, Станич Јанко, Сулич Алојзија, Широк 
Леополд, Шкрљ Антон, Штрукељ Станиол а в, Штурм 
Франц, Тавчар Јоже, Тробец Едвард, Турк Јакоб, 
Урек Андреј, Верко Иван, Врлинич Радо, Загер 
Јоже, Зорзут Владимир, Жагар Балдомир, Жунић 
Јанез, Ж у ж е к Миле; 

за примерно залагање и постигнати успеси во 
работата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Јелен-Рибич Аница, Клавора Марјан, Сладиќ 
Јоже, Слашшчар Антон, Троха Јоже; 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Бауер Мартин, Бауер Штефан, Беучар Антон, 
Брачко Алојз, Бродар Јанез, Церквеник Јоже, Цвит-
ко Валентин, Чепич-Рапоша Милена, Чопич Милан, 
Чук-Шегина Милка, Ера мита Каре л, Гашпари-Ма-
чек Мира, Хрибар-Buzzolini Банда, Јанжекович 
Антон, Клемше Франц, Кра јнц Антон, Крамар Алојз, 
Крчмар Штефан, Лангус Штефан, Лашчак Алберт, 
Ловрец Конрад, Лужар-Агреж Марија, Миклавчич 
Ливио, Милошевич Саво, Млакар Јанко, Немец Га-
бријел, Оман-Хроват Цветка, Потиск Стане, Среч-
ник Јанез, Шкапин Милан, Шлибар Винко, Шприн-
гер Лудвик, Удович Матија, Верган Роман, Видиц 
Макс. Видрих Рафаел, Вогринц Јуриј, Задник Иван-
ка, Зупанчич Алојз, Ж г а ј н а р Милан. 

Бр. 37 
25 февруари 1970 година 

Белград 

Го заменува 
Претседателот на Републиката 

претседател 
»а Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛР1СТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучу-
ва да се одликува за заслуги на стручното оспосо-
бување и усовршување на старешинскиот кадар, за 
сестраниот развој и подготвување на младите кад-
ри за одговорни должности во единиците и устано-
вите на ЈНА, како и за значајниот придонес за 
јакнењето на борбената готовност и спремност на 
оружените сили на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЛОВО-
РОВ ВЕНЕЦ 

Инженериски школски центар. 

Бр. 38 
27 февруари 1970 година 

Белград 

Го заменува 
Претседателот на Републиката 

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

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучу-
ва да се одликуваат за особени успеси во произ-
водството, како и за работата од особено значење за 
општествениот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

воздухопловнотехничкиот полковник: Живано-
виќ Јована Небојша; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

техничкиот капетан I класа: Бубњевић Ђорђа 
Блажо; 

воздухопловнотехничкиот заставник: Ђермано-
вић Стојана Душан; 

за примерно залагање и умешност во работата 
на развивањето постојан полет заради остварува-
ње на поставените задачи во единиците со кои ра-
ководат, како и за создавање услови за постигање 
на исклучително добри успеси во своите единици и 
установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

потполкозникот на авијација: Божанић Мила 
Никола; 

Бр. 39 
2 март 1970 година 

Белград 

Претседател 
« а Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
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ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Устарот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучу-
ва да се одликува за заслуги на полето на развива-
њето на културната соработка и подоброто разби-
рање помеѓу народите на Кралството Холандија и 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
СРЕБРЕНА ЅВЕЗДА 

Maria Chistina Josef Theodor Salden. 

Бр. 41 
9 март 1970 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучу-
ва да се одликува за особени заслуги на полето на 
јавната дејност со која се придонесува на општиот 
напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Јовановић Божидар. 
Бр, 42 

11 март 1970 година 
Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучу-
ва да се одликуваат за особени заслуги на полето 
на јавната дејност со која се придонесува на оп-
штиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Божиновић Андрија, Егић Обрад,' Гершковић 
др Леон, Јакаша Далибор, Жувић Маријан; 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Арачић Никола, Барбарић Иван, Бреуљ Томо, 
Цикатић Роко, Чулић Хрвоје, Дешковић Анте, Ди-
вић Јосип, Дулчић Јосип, Габелић Анте, Гргин Виц-
ко, Кузман*!* Марија, Мијал Пашко, Мрдуљаш 

Елко, Перко Младен, Плавшић проф. др Чедомил, 
Шишков Анђелко, Живковић Младен; 

за особени заслуги и постигнати успеси во ра-
ботата од значење за социјалистичка изградба на 
земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Лукин Шиме, Тадин Душан, Вискић Владо; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Бален Фрањо, Гиздић Драго, Срзић Вице; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Куштера Божо; 

за особени заслуги на делото ширење на брат-
ството и единството меѓу нашите народи 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Петриновић Вицко. 

Бр. 43 
11 март 1970 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Ј«ош Броз Тито, с, р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучу-
ва да се одликуваат за особени заслуги на полето 
на јавната дејност оо КОЈ а се придонесува на оп-
штиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Ивковић Љубомир, Мркшић Лука; 

по повод педесетгодишнината на работата, а за 
извонредни заслуги и особени успеси постигнати во 
областа на театарската уметност 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Плаовић Радомир. 

Бр. 45 
13 март 1970 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
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ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
врз оонсѕа на членот 217 точка 4 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучу-
ва да се одликува за заслуги на полето на развива-
њето на културната соработка и пријателските од-
носи помеѓу Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија и Народна Република Полска 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 

Франчић д-р Вилим. 

Бр. 46 
17 март 1970 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

344. 

345.^ 

346. 

347. 

348. 

349. 

350. 

351. 

352. 

353. 

354. 

355. 

350. 

357. 

Уставни амандмани XX до XLII — — 
амандмани — — — — — — — — 
Уставен закон за спроведување на Устав-
ните амандмани XX до XLI — — — 
Дополнение на Сојузниот буџет за 1971 
година — — — — — — — — — 
Закон за дополнение на Законот за из-
вршување на Сојузниот буџет за 1971 го-
дина — — — — — — — — — 
Закон за пренесување на средствата, пра-
вата и обврските на федерацијата за ин-
вестиции во стопанството врз републи-
ките и автономните покраини 
Закон за остварување и користење на 
средствата на федерацијата за инвести-
ции во стопанството во 1971 година — 
Закон за измена на Законот за привреме-
на кредитирање на Фондот на федераци-
јата за кредити,рање на стопанскиот раз-
вој на стопански недоволно развиените 
републики и краишта — — — — — 
Закон за утврдување на височината на 
обврската и за начинот на извршувањето 
на ^намирената обврска по основ на на-
гол емената додатка камата која се плаќа 
однапред за вложување во основни сред-
ства во областа на туризмот — — — 
Закон за издвојување дел на приходот 
од сојузниот данок на промет на прера-
ботки од тутун за стимулирање и унапре-
дување на производството на суров тутун 
Закон за дополнение на Законот за про-
метот на стоки и услуги со странство 
Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за утврдување на работните места на 
кои стажот на осигурување се смета со 
наголемено траење — — — — — — 
Одлука за одобрување на претсметките 
на приходите и на распоредите на при-
ходите на посебните сметки на сојузните 
органи на управата, сојузните совети и 
сојузните организации за 1971 година — 
Одлука за обезбедување средства за фи-
нансирање модернизацијата на опремата 
на органите на внатрешните работи над-
лежни за обезбедување на границата на 
море, по реките и езерата — 
Одлука за Програмата за употреба на 
средствата предвидени во сојузниот бу-
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525 
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544 

544 

549 

551 

551 

552 

553 

553 

558 

558 

C T Î 
џет за 1971 година за унапредување на 
водостопанството — — — — — — 

358. Одлука за Програмата за употреба на 
средствата предвидени во сојузниот бу-
џет за 1971 година за геолошко-рударски 
истражувачки работи — — — — — 

359. Одлука за распоредување на средствата 
предвидени во Сојузниот буџет за 1971 
година за финансирање на спроведува-
њето на задолжителните видови здрав-
ствена заштита во недоволно развиените 
републики и во Социјалистичка Автоном-
на Покраина Косово — — — — — 

360. Одлука за доделување средства на Со-
ЗЗ^зниот совет за здравство и социјална 
политика од резервниот фонд на феде-
рацијата за намирување на трошоците на-
станати во врска со спречувањето на вне-
сувањето колера во Југославија — — — 

361. Уредба за издавање на уверенија и за 
заверување на исправи што ги следат 
стоките при извозот — — — — — 
цените на електричната енергија — — 

362. Уредба за дополнение на Уредбата за це-
ните на електричната енергија — — — 

363. Одлука за определување премија за 
суров коноп во третото тримесечје на 
1971 година — — — — — — — — 

364. Одлука за измена на Одлуката за при-
мена на ослободувањето од плаќање ца-
рина за стоките што се увезуваат поради 

отстранување на последиците од земјотрес-
от што ги снајде териториите на општи-
ните Бања Лука, Челинац, Лакташи, Бо-
санска Градинка и Прњавор — — — 

365. Одлука за измена на Одлуката за про-
дажбата на стоки за девизи во Југосла-
вија и за начинот на располагањето со тие 
девизи — — — — — — — — — 

366. Одлука за задолжително регистрирање 
на кредитните работи со странство — — 

367. Упатство за дополнение на Упатството 
за начинот на пресметувањето и издвоју-
вањето на посебни сметки дел на прихо-
дот од придонесот од личниот доход од 
работен однос, од данокот на промет, од 
царината и од судските такси — — — 

368. Правилник за општите мерки и нормати-
ви на заштитата при работата од бука 
во работните простории — — — — — 

369. Правилник за условите под кои работ-
ните организации можат да упатуваат 
свои работници на работа во странство 

370. Упатство за начинот на издавањето и 
за формите на уверенијата и за начинот 
на заверувањето на исправите што ги 
следат стоките при извозот — — — — 

371. Одлука за општите услови за погодност 
на банките да издаваат обврзници во 
свое име и за своја сметка — — — — 

Исправка на Одлуката за определување на 
стоките чиј извоз и увоз е регулиран 

Исправка на Техничките прописи за изград-
бата на станици за снабдување со гориво 
на моторните возила и за складирањето 
и преточувањето на горива — — — — 

Одлука за оцена на законитоста на Одлука-
та на Собранието на општината Петровац 
за општинскиот данок на промет — — 

Одлука за оцена на законитоста на Одлука-
та за користење, изведување и одржува-
ње на јавната и куќната канализација 
на подрачјето на градската населба Бели 
Манастир — — — — — — — — 

Укази — — — — — — — — — — 
Одликувања — — — — — — — — — 

Издавач: Новинска установа „Службен лист на СФРЈ**. Белград, Јована Ристиќа 1. Пошт. фах 226. 
— Директор и ,главев и одговорев уредник Ибо Ќару*. Улица Јована Ристиќа бр. 1. —» 

Печм« Београда« графички завод, Белград» Булевар војводе Мишиќа бр. I? 
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