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У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕВИДЕН-
ТИРАЊЕ И ЗА НАЧИНОТ НА НАМИРУВАЊЕ НА 
ОБВРСКИТЕ НА ОДРЕДЕНИ КОРИСНИЦИ НА 

ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА 

Се прогласува Законот за евидентирање и за на-
чинот на намирување на обврските на одредени ко-
рисници на општествени средства, што го усвои Со-
јузната скупштина, на седницата на Соборот на 
народите од 3 ноември 1971 година и на седницата 
на Стопанскиот собор од 3 ноември 1971 година. 

ПР бр. 11 
3 ноември 1971 година 

Белград 

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

З А К О Н 
ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ И ЗА НАЧИНОТ НА НАМИ-
РУВАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ НА ОДРЕДЕНИ КО-

РИСНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА 

Член 1 
За спречување на нарушуваше единството на 

пазарот, установите, интересните заедници, самоуп-
равните фондови, општествено-политичките заедни-
ци и другите корисници на општествени средства вон 
од стопанството (во понатамошниот текст: корисни^ 
ците на општествени средства) се должни да ги еви-
дентираат стасаните а ненамирени обврски и да о-
безбедат средства за намирување на тие обврски 
според одредбите од овој закон. 

Член 2 
Корисниците на општествени средства ќе ги по-

пишат сите свои обврски што стасале а не се нами-
рени до 15 ноември 1971 година (попис на обврските). 

Корисниците на општествени средства ќе сос-
тават програма за исплата на обврските од став 1 на 
овој член. 

Пописот на обврските и програмата за исплата 
на обврските од ст. 1 и 2 на овој член корисникот 
на општествени средства и ги доставува на орга-

низационата единица на Службата на општестве-
ното книговодство кај која се водат неговите сред-
ства, најдоцна до 10 декември 1971 година. 

До рокот од став 3 на овој член стопанските ор-
ганизации ќе состават список на сите свои побару-
вања спрема корисниците на општествени средства 
стасани а ненамирени до 15 ноември 1971 година и 
до 10 декември 1971 година ќе го достават до орга-
низационата единица на Службата на општестве-
ното КНИГОВОДСТВО кај која имаат жиро-сметка. 

Член 3 
Програмата за исплата на обврските содржи: ос-

нов и предмет на обврската, височина на обврската, 
рок на стасанава на обврската, начин на обезбеду-
вање средства и рок за намирување на обврските. 

Член 4 
Корисникот на општествени средства е должен, 

согласно програмата за исплата на обврските, а нај-
доцна до 31 декември 1971 година, да обезбеди сред-
ства за исплата на стасаните а ненамирени обврски 
со издвојување на средства на посебна сметка кај 
Службата на општественото книговодство или со 
издавање на акцептен налог со гаранција од банката 
односно од друго солвентно општествено правно 
лице како гарант - плаќач. Народната банка на Ју-
гославија, народните банки на републиките и на-
родните банки на автономните покраини не можат 
да даваат вакви гаранции. 

За обезбедувањето на средствата според став 1 
на овој член корисникот на општествени средства 
најдоцна до 31 декември 1971 година ќе ја извести 
организационата единица на Службата на опште-
ственото книговодство кај која се водат неговите 
средства. 

Член 5 
Ако корисникот на општествени средства не 

постапи според член 4 на овој закон, а се работи за 
стасана и ненамирена обврска по основ на инвести-
циона изградба, Службата на општественото книго-
водство до 10 јануари 1972 година за тоа писмено ќе 
го извести надлежниот орган на инспекција на 
соодветната општествено-политичка заедница, кој е 
должен врз основа на тоа известување да го запре 
натамошното градење и за тоа писмено да је из-
вести Службата на општественото книговодство во 
рок од 15 дена од денот на приемот на известување-
то. За преземената мерка Службата на општестве-
ното книговодство ќе го извести и собранието на 
општествено-политичката заедница односно најви-
сокиот орган на управувањето на корисникот на 
општествени средства. 

Член 6 
Службата на општественото книговодство не 

може да го изврши налогот на корисникот на опште-
ствени средства по основ на инвестициона изградба 
и набавка на опрема ако корисникот не обезбедил 
средства за намирување на обврските според про-
грамата за исплата на обврските — се додека не ги 
намири тие обврски. 

Го заменува Претседате-
лот на Републиката 

потпретседател 
на Претседателството на 
Социјалистичка Федера-

тивна Република 
Југославија, 

Крсте Црвенковски, с. р. 



Страна 926 - Број 50 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Четврток, 11 ноември 1971 

Член 7 
Корисникот на општествени средства за исплата 

на обврските според програмата за исплата на об-
врските ќе ги користи сите расположиви средства 
од жиро-сметката и од девизните сметки и сред-
ствата на посебните сметки, со тоа што од 1972 го-
дина ова да не се однесува на средствата на бу-
џетите и средствата на финансиските планови 
предвидени за најнужните потреби при вршење на 
дејностите на корисниците на општествени средства 
утврдени со буџетот односно со финансискиот план, 
а до височината на средствата потрошени за тие 
потреби во претходната година, како и на средства-
та наменети за отстранување на последиците од 
земјотреси и поплави. 

Ако средствата од став 1 на овој член не се 
доволни за намирување на обврските според про-
грамата за исплата на обврските, корисникот на 
општествени средства за таа цел може да ги ко-
ристи средствата на резервата и средствата на по-
себните сметки издвоени според Законот за издво-
јување на посебни сметки дел на приходот од 
придонесот од личниот доход од работен однос, од 
данокот на промет, од царината и од судските такси 
во 1971 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 53/70). 
Ако корисникот на општествени средства за нами-
рување на обврските според програмата за исплата 
на обврските користи средства издвоени на посебни 
сметки, на тие средства нема да се применат одред-
бите од тој закон што се однесуваат на ограничува-
њето на користењето на тие средства. 

За ненамирените обврски од програмата за ис-
плата на обврските за кои ,не можат да се обезбе-
дат средства на начин од ст. 1 и 2 на овој член, 
општествено-политичките заедници ќе издадат об-
врзници, согласно одредбите на чл. 146 до 149 од 
Законот за банките и кредитните работи. 

Другите корисници на општествени средства ќе 
издадат обврзници за обврските од програмата за 
исплата на обврските, согласно одредбите на чл. 
149а до 149в од Законот за банките и кредитните 
работи. 

Вкупниот износ на обврзниците издадени според 
став 3 на овој член не може да биде поголем од 
износот на ненамирените обврски според програмата 
за исплата на обврските за кои средствата не се 
обезбедени на начин од ст. 1 и 2 на овој член. 

Член 8 
Обврзниците од член 7 на овој закон се изда-

ваат со рок за враќање најмногу до две години и 
со минимална камата по стапка од 8% годишно. 
Издавателот на обврзницата е должен да предвиди 
динамика за отплата на обврзниците. 

Член 9 
Ако корисниците на општествени средства за 

запишување на обврзници според член 7 став 3 на 
овој закон или за запишување на задолжителен 
заем врз основа на посебен закон за обезбедување 
средства за намирување на обврските според про-
грамата за исплата на обврските, користат средства 
издвоени на посебни сметки според Законот за 
издвојување на посебни сметки дел на приходот 
од придонесот од личниот доход од работен однос, 
од данокот на промет, од царината и од судските 
такси во 1971 година, врз средствата од тие сметки 
користени за тие цели не се применуваат одред-
бите од тој закон што се однесуваат на ограничу-
вањето на користењето на тие средства. 

Член 10 
Корисникот на општествени средства не може 

да пристапи кон' изградба на нови инвестициони 
објекти и кон набавка на опрема ниту да презема 
нови обврски во врска со инвестиционата изградба 
на објекти ако има ненамирени обврски според 
програмата за исплата на обврските. 

Re се смета дека корисниците на општествени 
средства кои издале обврзници во смисла на член 
7 од овој закон имаат ненамирени обврски според 
програмата за исплата на обврските c l додека не 
ги отплатат тие обврзници, а дека корисниците на 
општествени средства кои обезбедиле средства за 
исплата на обврските по пат на акцептен налог со 
гаранција од банката имаат ненамирени обврски се 
додека не ги исплатат обврските што ќе настанат 
по тие акцептни налози. 

Ако корисникот на општествени средства про-
тивно на одредбата на став 1 на овој член пристапи 
кон изградба на нови инвестициони објекти или 
кон набавка на опрема или во врска со таа изградба 
или со таа набавка преземе нови обврски, ќе се 
смета дека по таа инвестиција односно набавка не 
е извршено обезбедување на средства односно пла-
ќање. 

Надлежниот орган нема да даде одобрение за 
градење, ако не се обезбедени средства за финан-
сирање на изградбата, за набавка на опрема или 
за- преземање нови обврски во врска со таа изград-
ба или со таа набавка, а Службата на општестве-
ното книговодство ќе постапи според чл. 5 и б на 
овој закон, ако не се обезбедени средства односно 
плаќање. 

Член 11 
Општествено-политичката заедница е должна 

да изврши попис на своите обврски по гаранциите 
што ги дала, ако тие гаранции стапиле во дејство. 

Обврските по гаранциите од став 1 на овој член 
што стапиле во дејство се сметаат за обврски спо-
ред член 2 на овој закон. 

Пописот од став 1 на овој член општествено-
-политичката заедница ќе и-го достави до 10 декем-
ври 1971 година на организационата единица на 
Службата на општественото книговодство к а ј која 
се водат нејзините средства. 

Член 12 
Надлежните органи на општествено-политичките 

заедници се должни да обезбедат постојана книго-
водствена евиденција на сите обврски и други по-

д а т о ц и неопходни за извршување на овој закон, 
вклучувајќи ги и дадените гаранции. 

Податоците од евиденцијата од став 1 на овој 
член, како податоци од интерес за целата земја, 
општествено-политичката заедница ги доставува до 
Службата на општественото книговодство со за-
вршната сметка. 

Член 13 
Сојузниот секретар за финансии, на предлог од 

генералниот директор на Сојузниот завод за ста-
тистика, ќе донесе поблиски прописи за тоа кој се 
смета за корисник на општествени средства вон од 
стопанството во смисла на член 1 на овој закон. 

Сојузниот секретар за финансии ќе ја пропише 
содржината на пописот на обврските и постапката 
за доставување на податоците од чл. 2 и 11 на 
овој закон. 

Член 14 
Со парична казна од 20.000 до 200.000 динари ќе 

се казни за стопански престап корисникот на оп-
штествени средства ако на Службата на опште-
ственото книговодство не и поднесе попис на об-
врските или програма за исплата на обврските или 
извештај за обезбедување на средствата (чл. 2 и 4). 

За стопански престап од став 1 на овој член ќе 
се казни со парична казна од 1.000 до 3.000 динари 
и одговорното лице на корисникот на општествени 
средства. 

Член 15 
Овој закон влегува во сила наредниот дев од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
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У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕВАЛО-
РИЗАЦИЈА НА СРЕДСТВАТА НА ОРГАНИЗАЦИИ-

ТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Се прогласува Законот ' за Ревалоризација на 
средствата на организациите на здружениот труд, 
што го усвои Сојузната скупштина, на седницата 
на Соборот на народите од 3 ноември 1971 година и 
на седницата на Стопанскиот собор од 3 ноември 
1971 година. 

ПР бр. 14 
3 ноември 1971 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупшти 
Мијалко Тодоровиќ, с. 

З А К О Н 
ЗА РЕВАЛОРИЗАЦИЈА НА СРЕДСТВАТА НА ОР-

ГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

I. Обврска за Ревалоризација . 

Член 1 
Заради спречување на нарушување единството 

на пазарот организациите на здружениот труд ќе ја 
усогласат книговодствената вредност на предметите 
што ги сочинуваат основните средства и на предме-
тите што ги сочинуваат средствата на заедничката 
потрошувачка со пазарните цени на тие предмети 
(во понатамошниот текст: Ревалоризација на сред-
ствата), според состојбата на 31 декември 1971 
година. 

Како организации на здружениот труд обврзани 
за Ревалоризација се подразбираат сите работни 
организации (претпријатија, установи), здруженија-
та на работните организации како и основните орга-
низации на здружениот труд чие својство на прав-
но лице е запишано во регистарот. 

Член 2 
Ревалоризација на средствата организациите на 

здружениот труд ќе извршат со примена на пропи-
шаните коефициенти или на друг начин предвиден 
со овој закон. 

Член 3 
Ревалоризација на средствата според овој закон 

ќе извршат сите организации на здружениот труд 
вклучувајќи ги и организациите на здружениот 
труд во основање и ликвидација, освен организации-
те на здружениот труд кои се наоѓаат во постапка 
за стечај. 

Член 4 
Ревалоризацијата на средствата за организации-

те на здружениот труд од областа на образованието 
и воспитувањето, научноистражувачката работа, 
културата, физичката култура, здравството, соци-
јалното осигурување и социјалната заштита, како 

и Ревалоризацијата на становите во општествена 
сопственост, ќе се изврши врз основа на законите 
на републиките и автономните покраини. 

Член 5 
На обврската за Ревалоризација според одред-

бите на овој закон не подлежат следните основни 
средства: 

1) шумите и шумските земјишта; 
2) патентите, лиценците и другите поава кои се 

водат како основни средства^ 

Член 6 
Основното стадо се ревалоризира кон крајот на 

секоја година врз основа на пазарни цени. 

Член 7 
Организацијата на здружениот труд може да 

одлучи да не се врши Ревалоризација на сите или 
на одделни средства кои се трајно вон од употреба, 
на опрема постара од десет години и на крупен алат. 

II. Постапка за Ревалоризација 

Член 8 
Ревалоризацијата на средствата се врши со при-

мена на коефициентот врз основицата за Ревалори-
зација. 

Основицата за Ревалоризација је сочинува на-
бавната и отпишаната вредност на средствата спо-
ред состојбата искажана во деловните книги на 
организацијата на здружениот труд на 31 декември 
1971 година, 

Ревалоризација ќе се изврши со примена на 
коефициентот за односната група средства врз на-
бавната вредност на средствата и врз отпишаниот 
дел на таа вредност, според годината во која е на-
бавено средството. 

За средствата произведени во сопствена режија 
како набавна вредност се подразбира нивната вред-
ност искажана по деловните книги. 

Член 9 
Градежните објекти се ревализираат, зависно од 

групата во која спаѓаат и од годината на нивната 
изградба со примена на следните коефициенти:^ 

Група 
објекти 

Г о д и н а н а и з г р а д б а т а Група 
објекти 1966 1967 1968 1969 1970 1971 

Г-1 1,55 1,40 1,30 1,25 1,20 . 1,00 
Г-2 1,80 1,40 1,35 1,30 1,20 1,00 
Г-3 1,90 1,75 1,50 1,40 1,25 1,00 
Г-4 2,00 1 85 1,60 1,40 1,25 1,00 
Г-5 2,00 1,50 1,45 1,35 1,20 1,00 
Г-6 2 10 1,90 1,55 1,35 1,20 1,00 
Г-7 2,35 2,05 1,85 1,50 1,20 1,00 
Г-8 2,65 2,15 1,55 1,30 1,25 1,00 

Во групата објекти со ознаката Г-1 спаѓаат: ис-
кови во тесен профил; ископи во широк профил; 
ископи за канали и слични ископи во падина; главни 
одводни колектори од бетонски цевки. 

Во групата објекти со ознаката Г-2 спаѓаат: 
долен строј на патиштата и железничките пруги; 
горен строј на патиштата, со објектите со асфалтен 
или толченички коловоз; полетно-слетни и рулни 
патеки на аеродромите, со асфалтен коловоз; туне-
ли и галерии ка ј хидроелектраните; тунели за це-
воводи; бунари. 

Во групата објекти со ознаката Г-3 спаѓаат: 
стопанско-производствени згради, со скелет од ар-
миран бетон; ѕидани стопанско-производствени згра-
ди; огноотпорни градежи; згради за сместу-
вање на земјоделски производи и орудија; шта-

Го заменува 
Претседателот на 

Републиката 
потпретседател 

на Претседателството 
на Социјалистичка 

Федеративна Република 
Југославија, 

Крсте Црвенковски, с. р. 
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ли за крупен и ситен добиток и живинарни-
ци; специфични згради и транспортни објекти 
во шумска експлоатација; работилници, складови и 
гаражи од дрво; згради на трговијата, угостителст-
вото, туризмот и хотелиерството; управно-стопански 
згради; други неспоменати стопански згради (освен 
хали и хангари со скелет од армиран бетон и челик 
и освен згради со скелет од челик); културно-прос-
ветни згради и згради за здравствена дејност; други 
згради на општествениот стандард; водоводни резер-
воари; канализација; воздушни и кабелски тт линии. 

Во групата објекти со ознаката Г-4 спаѓаат: че-
лични хали и хангари и згради со скелет од челик; 
челични мостови, надвозници и подвозници на же-
лезничките пруги и јавните патишта; силоси, резер-
воари и цистерни ,од челик; бетонски канали за до-
вод и одвод на вода; водоводна доводна и разводна 

'мрежа ; нафтоводи и гасоводи; влезни градежи и 
механичка опрема ка ј хидроелектраните; насилни 
брани; скретници на железничките пруги. 

Во групата објекти со ознаката Г-5 спаѓаат: гор-
ни строј на патиштата, со објектите со бетонски 
коловоз; тунели и галерии на јавните патишта; по-
летно-слетни и рулпи патеки на аеродромите, со 
бетонски коловоз; одбранбени насипи; каналска 
мрежа во земјишните мелиорации. 

Во групата објекти со ознаката Г-6 спаѓаат: гор-
ни строј на железничките пруги; истоварни и на-
товарни рампи; јами за чистење локомотиви; туне-
ли и галерии на железничките пруги; дрвени и 
масивни (камени и бетонски) мостови на железнич-
ките пруги и јавните патишта; каптажни град ежи 
за изворска вода; далноводи и нисконапонски мре-
жи; контактна мрежа на електрифицираните желез-
нички пруги и во градскиот сообраќај; антенски 
столбови; СС-линии и канализации; жичарници. 

Во групата објекти со ознаката Г-7 спаѓаат: 
хали, хангари, силоси и цистерни од армиран бетон; 
ладилници; ѕидани брани од камен и бетон; маши-
нарници отворени и во каверна; деривациони елект-
рани под 2030 KW, кабелски тт канализации; опрема 
на железнички пруги. 

Во групата објекти со ознаката Г-8 спаѓаат: 
оперативни брегови; масивни и расчленети; канали 
и базени; објекти за осигурување на брегови и луко-
брани, со и без заштитен ѕид; цевки под притисок и 
притисочни шахтови; органи за одводнување "на 
атмосферската вода на аеродромските површини; 
инсталации за пречистување вода; специјални ра-
боти на фундирање. 

Член 10 
Градежни објекти чија изградба траела две или 

повеќе годиш! ќе се ревалоризираат со примена на 
коефициентите за соодветната година врз вредноста 
на вложувањето извршено во таа година односно 
врз исправката на вредноста, според состојбата ис-
кажана во деловните книги на организацијата на 
здружениот труд, 

Ако изградбата на објектот траела повеќе годи-
ни, а најмалку 80% од вкупната вредност на објек-
тот се изградени во една година. Ревалоризацијата 
на таквиот објект во целина може да се изврши со 
примена на коефициентите за таа година. 

Градежни објекти чија вредност е наголемена 
со доградба односно со адаптација ќе се ревалоризи-
раат на тој начин што врз "вредноста на објектот 
пред доградбата односно пред адаптацијата ќе се 
примени коефициентот за годината на изградбата а 
врз вредноста на вложувањето во доградбата однос-
но во адаптацијата — коефициентот за годината во 
која е извршена доградбата односно адаптацијата. 

Ако организацијата на здружениот труд во де-
ловните книги не располага со податоци за исправ-
ката на вредноста на објектот по години, исправката 
на вредноста на објектот од овој член таа може да 
ја ревалоризира со примена на коефициент кој му 

одговара на односот помеѓу вредноста на објектот 
пред и по доградбата односно адаптацијата. Член 11 

Опрема од домашно потекло се ревалоризира 
зависно од групата во која одделни предмети на таа 
опрема спаѓаат и од годината на нивната набавка 
со примена на следните коефициенти; 

Г о д и н а н а н а б а в к а т а 

на опрема 1966 1967 1968 1969 1970 1971 
Група 

0 - 1 
0 - 2 
О-З 
G-4 
0 - 5 
О-б 
0 - 7 

J H L 

1,30 
1,45 
1,60 
1,40 
1,40 
1,50 
1,45 
1,45 

1,20 
1,35 
1 40 
1.35 
1.35 
1.50 
1 50 

1,15 
1,30 
1,30 
1.35 
1,30 
1,40 
1.40 

0 - 9 1 1 Г "Т,ЗО 1,20 

1,15 
1.20 
1,20 
1,30 
1,20 
1,20 
1,20 
1,20 

1,10 
1,15 
1,15 
1,20 
1.15 
1,15 
1,15 
1,15 

1ДК—1,1U 

1,00 
1.00 
1,00 
1,00 
1.00 
1,00 
1.00 
1,00 
1,00 

Во грз^пата опрема со ознака O- l спаѓаат: 
парни котли и гасни генератори со гасоводи и паро-
води; топлотни примарни задвижувани на пара 
(парни клипни машини, парни турбини, локомобили); 
мотори со внатрешно согорување; водени задвижу-
вани (водни турбини, водни котли); електрогепера-
тори; други задвижувани (компресори, мотор« гене-
ратори, задвижувани на ветар, други задвижувани); 
трансформатори; други енергетски уреди (акумула-
тори. друго). 

Во групата опрема со ознаката 0 -2 спаѓаат: гра-
дежни и рударски машини и уреди (копачки, багери, 
булдожери, валјаци, рамначи, машини за набивање 
почва, мешалки за бетон и др.); земјоделски машини 
и орудија (трактори, машини и орудија за обработка 
на земја и за нега на посеви, за косење, жетва, бер-
ба, друго); машини работилки за обработка на мета-
ли (стругови дупчалки, брусилки, рендиња, длабил-
ки, глодалки, машини за сечење метали и за про-
бивање, преси за ковање, свиткување, оформување, 
валање и извелекување, агрегати за заварување); 
машини работилки за обработка на дрво (стругово 
дупчалки, брусилки, рендиња и др.); машини за 
обработка на разни материјали (за мелење и гмече-
ње, дробилки, сита, центрифуги филтри, друго); 
печки и сушилници (освен специфични металуршки 
печки); уреди за индустријата, од општа намена 
(трансмисии, пумпи, вентилатори и др.); други маши-
ни работилки, уреди и постројки; крупен алат. 

Во групата опрема со ознаката О-З спаѓаат: ма-
шини, уреди и постројки за екстрактивната индуст-
рија; уреди и постројки за металургијата; специфич-
ни и специјални Машини за обработка и преработка 
на метали; специфични машини, уреди и постојки за 
хемиската индустрија, за индустријата на хартија, 
за хемиска преработка на дрво, за гасарници, кок-
сарници и рафинерии на нафта; машини за (текстил-
ната индустрија.: машини и уреди за производство 
на кожа, обувки и гуми; машини и уреди за прера-
ботка на неметални минерали; машини, уреди и 
постројки за прехранбената, графичката и другата 
индустрија. 

Во групата опрема со ознаката 0 - 4 спаѓаат: 
локомотиви, тендери и возови, моторни и електрич-
ни, патнички и други специјални вагони за потре-
бите на патниците; товарни вагони, службени и пош-
тенски коли; инспекциски и други специјални коли, 
други железнички возила; сигнално-сигурносни 
апарати и уреди. 

Во групата опрема со ознаката 0 - 5 спаѓаат: тро-
лејбуси трамваи и трамвајски приколки; патнички 
автомобили; автобуси и приколки; камиони и при-
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колки; моторцикли, трицикли и велосипеди; други 
комунални транспортни средства; неспоменати друм-
ски транспортни средства и уреди и транспортни 
уреди од општа намена. 

Во групата опрема со ознаката О-б спаѓаат: 
средствата и уредите на поморскиот сообраќај; сред-
ствата и уредите на внатрешната пловидба. 

Во групата опрема со ознаката 0-7 спаѓаат: теле-
графски и радиоуреди, високофреквентни телефон-
ски уреди; телефонски централи и апарати; радио-
дифузни уреди; други средства за врски. 

Во групата со ознаката 0 - 8 спаѓаат: контролни 
и мерни апарати и инструменти; лабораториска оп-
рема; погонски деловен и неделовен инвентар, освен 
специфичен инвентар за трговијата и угостител-
ството. 

Во групата со ознаката 0 - 9 спаѓаат: специфичен 
ивентар за трговијата и угостителството. 

Член 12 
Ревалоризацијата на опремата која е реконстру-

и р а н по 1966 година или чија реконструкција е во 
тек ќе се изврши на тој начин што посебно ќе се 
ревалоризира вредноста на опремата пред рекон-
струкцијата, а посебно делот на вредноста на опре-
мата по реконструкцијата, со примена на соодветни 
коефициенти според годината на вложувањето, а 
според состојбата искажана во деловните книги на 
организацијата на здружениот труд. 

Член 13 
Увозна опрема се ревалоризира зависно од гру-

пата во која предметите на оваа опрема спаѓаат и од 
годината на нивниот увоз. со примена на следните 
коефициенти: 

Група 
на Г о д и н а н а у в о з о т 
увозна 
опрема 1966 1967 1968 1969 1970 1971 

УО-1 
УО-2 
УО-3 

1,40 
1,30 
1,40 

1,25 
1,30 
1,35 

1,25 
1,25 
1,35 

1,20 
1,20 
1,30 

1,20 
1,20 
1,25 

1,00 
1,00 
1,00 

Во групата со ознаката УО-1 спаѓаат: воздухо-
плови, освен аерокомандери и авиони на земјодел-
ската авијација. 

Во групата со ознака УО-2 спаѓаат бродови. 
Во групата со ознака УО-3 спаѓаат: аерокоман-

дери; авиони на земјоделската авијација; друга 
увозна опрема. 

Член 14 
Како увозна опрема, во смисла на овој закон, 

се подразбира, покрај опремата што е набавена од 
странство по 1966 година, и опремата која според 
прописите за Ревалоризацијата од 1966 година е 
сметана за увозна опрема. 

Револоризацијата на опремата која е составена 
- од увозна и домашна опрема ќе се изврши на тој 

начин што врз вкупната вредност на опремата ќе 
се примени коефициентот пропишан за домашната 
односно увозната опрема, според тоа дали поголем 
дел (над 50%) е од домашно производство или од 
увоз. 

Член 15 
Рударски работи или долгогодишни насади се 

револоризираат на начин што ќе го одреди органи-
зацијата на здружениот труд, со тоа што ревалоризи-
раната вредност да не може да биде пониска од ис-
кажаната книговодствена вредност на 31 декември 
1971 година, 

Градежните земјишта се ревалоризираат според 
пазарните цени, на начин што ќе го утврди органи-
зацијата на здруженот труд. 

Земјоделското земјиште се ревалоризира врз 
база на катастарскиот приход односно според набав-
ната цена за оние земјишта што се купени. 

Член 16 
Средствата прибавени или изградени пред 1966 

година се ревалоризираат со примена на коефици-
ентот пропишан за тие средства за 1966 година. 

ГЧлен 17 4 

Револоризацијата на средствата што не спаѓаат 
ниту во една група наведена во овој закон, ќе се 
изврши на тој начин што врз нивната вредност ќе 
се примени коефициентот пропишан со овој закон 
за средна група. 

Член 18 
Ако ,,организацијата на здружениот труд најде 

дека е вредноста на одделни средства во деловните 
книги нереално искажана, таа заради реално усо-
гласување на вредноста на тие средства може да 
го зголеми или намали пропишаниот коефициент. 

Зголемувањето односно намалувањето на кое-
фициентот не може да биде поголемо од 50% од 
делот на пропишаниот коефициент кој преминува 1. 

Член 19 
Разликата во отпишаната вредност на градеж-

ните објекти по и пред Ревалоризацијата, орга-низа-
цијата на здружениот труд не може да ја распо-
реди на опремата и обратно. 

Член 20 
Ако за одделни средства вредноста не е искажа-

на во деловните книги, организацијата на здруже-
ниот труд ќе ја утврди нивната вредност со проце-
на според пазарните цени за такви или слични 
предмети на 31 декември 1971 година и таа вредност 
ќе ја искаже во деловните книги. 

Член 21 
За износот на резултатот на револоризацијата 

се. зголемува вредноста на средствата на деловните 
фондови односно на фондовите на заедничката пот-
рошувачка на организацијата на здружениот труд. 

Износот на резултатот на револоризацијата за 
опремата увезена од странство ќе се намали пред 
внесувањето во деловниот фонд за износот на кур-
сните разлики настанати со пресметување на об-
врските по одредени инвестициони кредити, соглас-
но прописите за паритетот "на динарот. 

Член 22 
Резултатите на револоризацијата ќе се спрове-

дат во деловните книги на организациите на здруже-
ниот труд под 31 декември 1971 година, а правата и 
обврските што произлегуваат од новоутврдената 
вредност настануваат од 1 јануари 1972 година. 

Организациите на здружениот труд во рокот 
пропишан за поднесување на завршната сметка за 
1971 година, а најдоцна до 31 март 1972 година, се 
должни да и достават на Службата на општествен 
ното книговодство податоци за ревалоризираната 
вредност на средствата и други податоци за изврше-
ната Ревалоризација за потребите на општествената 
евиденција, што ќе ги одреди сојузниот секретар за 
финансии. ^ 

Член 23 
Ако Службата на општественото книговодство 

најде дека Ревалоризацијата на средствата не е из-
вршена според одредбите на овој закон, со решение 
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ќе ја утврди законитата односно исправната состој-
ба, во смисла на одредбите на Законот за Службата 
на општественото книговодство. 

Член 24 
Се овластува сојузниот секретар за финансии 

да пропише упатство за начинот на справедувањето 
на Ревалоризацијата. 

1П. Казнени одредби 

Член 25 
Со парична казна до 50.000 динари ќе се казни 

за стопански престап организацијата на здружениот 
труд: 

1) ако не изврши Ревалоризација на средствата 
според состојбата на 31 декември 1971 година; 

2) ако при Ревалоризацијата на средствата при-
мени коефициент кој не е утврден според одредби-
те на овој закон; 

3) ако резултатот на Ревалоризацијата не го 
спроведе во деловните книги; 

4) ако разликата помеѓу отпишаната вредност 
на средствата по и пред Ревалоризацијата ја распо-
реди противно на одредбите од член 19 на овој за-
кон ; 

5) ако не ги достави податоците во одредениот 
рок од член 22 став 2 на овој закон. 

За дејствие од став 1 на овој член ќе се казни за 
стопански престап и одговорното лице во организа-
цијата на здружениот труд со парична казна од 
1.000 до 5.000 динари. 

IV. Завршна одредба 

Член 26 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

579. 

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

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

НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за Службата на општественото книго-
водство, што го усвои Сојузната скупштина, на сед-
ницата на Соборот на народите од 3 ноември 1971 
година и на седницата на Општествено-политичкиот 
собор од 3 ноември 1971 година. 

ПР бр. 15 
3 ноември 1971 година 

Белград 

Го заменува Претседате-
лот на ,Републиката 

. потпретседател 
на Претседателството на 
Социјалистичка Федера-

тивна Република 
Југославија, 

Крсте Црвенковски, с. р. 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОД-

СТВО 
Член 1 

Во 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) во член 38 по став 4 се до-
дава нов став 5, кој гласи: 

„Службата нема да ги врати налозите од корис-
ниците на општествени средства ниту кога тие не 
можат да се извршат поради недостиг на средства 
на жиро-сметката на деловната банка ка ј која сред-
ствата на тој корисник се вклучени како депозит по 
видување, ако корисникот има покритие на сметките 
к а ј Службата, туку нив ќе ги изврши според одред-
бите од овој закон кога на жиро-сметката на делов-
ната банка ќе има доволно средства." 

Досегашниот став 5 станува став 6. 
Член 2 

Во член 57а по став 3 се додаваат пет нови ста-
вови, кои гласат: 

„Заради зголемување на ликвидноста во меѓу-
себните плаќања Службата на општественото кни-
говодство до 31 декември 1971 година ќе презема 
пребивање на меѓусебните долгови и побарувања на 
сите корисници на општествени средства (мултила- -
терална компензација). Ова пребивање го организи-
ра и го врши Службата за целата територија на Ј у -
гославија и .го определува најмалиот износ на об-
врските кои корисниците на општествени средства 
ги пријавуваат за компензација. Службата го врши 
пребивањето повремено, а најмалку двапати годиш-
но. 

Корисниците на општествени средства се дол-
жни да и ги пријавуваат 'на Службата своите ста-
сани неоспорени долгови, на начин и во рокови што 
ќе ги определи Службата. 

Како долгови на банките и на другите корис-
ници на општествени средства, во смисла на став 5 
од овој член, се сметаат и обврските по основ на 
договорените кредити што не им се ставени на рас-
полагање на корисниците на кредити во договорените 
рокови, како и стасаните обврски за враќање на 
кредитите. 

Корисниците на општествени средства, што по 
пат на пребивање на меѓусебни долгови и побарува-
ња не ќе ги намират своите пријавени долгови, се дол-
жни во рок од 10 дена од денот на приемот од Служ-
бата на извештајот за ненамирените долгови да и 
достават на Службата свои акцептни налози, заради 
извршување односно воведување во редоследот за 
наплата, освен за ненамирените пријавени долгови 
што порано ка ј Службата се веќе воведени во еви-
денција според одредбите на овој закон. 

По исклучок од одредбата на член 20 став 2 на 
овој закон, акцептните налози од став 7 на овој 
член ги издава должникот." 

Во досегашниот став 4, кој станува став 9, по 
зборот: „Одредбите" се додаваат зборовите: „на ст. 
1 до 3". 

Член 3 
Во член 576 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Ако наплатата по основите од ' став 1 на овој. 

член не може да се изврши од сметката наведена 
во извршниот наслов, Службата ќе ја изврши на-
платата од другите сметки на корисникот на опште-
ствени средства и на неговите основни организации 
на здружениот труд, од кои може да се врши напла-
та." 

Во став 2, кој станува став 3, по зборот: „сред-
ства" запирката се заменува со точка, а текстот до 
крајот на ставот се брише. 

Член 4 
Во член 57г став 3 се заменува со два нови ста-

ва, кои гласат: 
Г,По барање на Службата, банката к а ј која се 

водат средствата од точка 3 став 2 на овој член е 
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должна редовно да ја пренесува со свои налози 
состојбата односно целокупниот прилив на средства-
та на Девизните сметки пресметани во динари во 
корист на нгиро-сметката на работната организација 
— должник. 

По приемот на барањето од став 3 на овој член, 
банката не може да извршува други налози од 
средствата на девизните сметки на работната орга-

' низација — должник додека не прими известување 
од Службата дека престанала потребата од пренесу-
вање на тие средства за намирување на обврските 
од член 576 став 1 и член 57в став 4 на овој закон." 

Досегашните ст. 4 и 5 стануваат ст. 5 и 6. 

Член 5 
Во член 57д став 2 се менува и гласи: 
„По исклучок од одредбата на член 576 на овој 

закон, работната организација може да исплатува од 
своите средства, според став 1 од овој член, до 90% 
од износите на стипендиите односно на кредитите 
за школување на ученици и студенти, на теренските 
додатоци и надоместоците за одвоен живот испла-
тени во претходната година, како и на надоместок 
ците на учениците во стопанството во височината 
утврдена со општествениот договор, но не повеќе од 
90%о од просечно исплатените лични доходи во прет-
ходната година, со тоа што личниот доход да не мо-
же да биде помал од пропишаниот минимален ли-
чен доход. Овие исплати се вршат пред намирува-
њето на обврските евидентирани ка ј Службата, а 
по исплатувањето на обврските од член 57в став 4 
на овој закон." х 

Член 6 
По член 57д се додава нов член 57ѓ, кој гласи: 
„Налозите, примени од корисниците на опште-

ствени средства, во смисла на член 38 став 5 од овој 
закон, Службата ги извршува од нивните сметки 
пред сите подоцна примени налози, како и пред на-
мирувањето на подоцна стасаните обврски од член 
576 став 1 и член 57в став 4 од овој закон. 

Ако приливот на средствата на деловната банка 
во текот на денот не е доволен за извршување на 
сите налози примени од корисниците на општестве-
ни средства чии средства се вклучуваат во нејзи-
ната жиро-сметка како депозит по видување, Служ-
бата, додека не се обезбедат потребните средства, 
ќе го одложи извршувањето на налозите од жиро-
сметката на деловната банка, и тоа по следниот 
редослед: 

1) налозите од банката за пуштање во оптек 
кредит на друга банка; 

2) налозите од банката за отплата на кредити на 
други банки; 

3) налозите од банката за пуштање во оптек 
кредити на депоненти на други банки; 

4) налозите од банката за пуштање во оптек 
кредити на нејзините допоненти; 

5) налозите од банката како корисник на оп-
штествени средства; 

6) налозите од депонентите на банката за плаќа-
ње на депоненти на други банки; 

7) налозите според член 576 став 1 на овој за-
кон; 

8) налозите од корисниците на општествени 
средства кои со ниедна банка не склучиле договор за 
депонирање средства што се сметаат за депозити 
по видување; 

9) налозите што претходниот ден останале неиз-
вршени поради недостиг на средства на жиро-смет-
ката на банката. 

Како налози на банката од точка 1 став 2 на 
овој член се подразбираат и налозите од Народната 
банка на Југославија. 

Налозите од точ. 1 до 4 став 2 на овој член Служ-
бата ќе и ги врати на банката истиот ден кога2 во 
смисла на став 2 од овој член, ќе утврди недостиг 

на средства за извршување на налозите примени од 
корисниците на општествени средства. 

Налозите-од точ. 5 до 9 став 2 на овој член ги 
извршува Службата." 

Член 7 
Во член 61 став 1 по зборовите: „инструменти за 

плаќање" се додаваат запирка и зборовите: „за на-
чинот и постапката -за спроведување на пребива-
њето на меѓусебните долгови и побарувања на ко-
рисниците на општествени средства". 

Член 8 
Во член 95 став 1 во уводната реченица бројот: 

„10.000" се заменува со бројот: „30.000'\ 
Во точка 3 на крајот точката се заменува со 

точка и запирка и по тоа се додаваат две нови точ-
ки, кои гласат: 

„4) ако на определен начин и во определен рок 
не и ги пријави на Службата своите долгови или 
ако акцептните налози поднесени од доверителите 
не ги акцептира или не и ги достави на Службата 
(член 57а ст. 5 и 7); 

5) ако банката, по барање на Службата, не ја 
пренесува состојбата односно целокупниот прилив 
на средствата на девизните сметки пресметани во 
динари во корист на жиро-сметката на работната 
организација — должник (член 57г ст. 3 и 4)." 

Член 9 
Првата мултилатерална компензација според 

член 2 од овој закон Службата ќе ја спроведе до 31 
март 1972 година. 

Член 10 
Одредбата од ч , ^ н 5 на овој закон ќе се при-

менува од 1 јули 1972 година. 

Член 11 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

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

580. 

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

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

И КРЕДИТНИТЕ РАБОТИ 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот' за банките и кредитните работи, што го 
усвои Сојузната скупштина, на седницата на Со-
борот на народите од 3 ноември 1971 година и на 
седницата на Стопанскиот собор од З ноември 1971 
година. 

ПР бр. 12 
3 ноември 1971 година 

Белград 

Го заменува Претседате-
лот на Републиката 

потпретседател 
на Претседателството на . 
Социјалистичка Федера-

тивна Република 
Југославија, 

Крсте Црвенковски, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровиќ, с. р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 

БАНКИТЕ И КРЕДИТНИТЕ РАБОТИ 

Член 1 
Во Законот за банките и кредитните работи 

(„Службен лист на СФРЈ", бр. Д2/65, 29/65, 4/66, 
26/66, 1/67, 17/67, 54/67, 26/68, 50/68, 13/69, 42/69, 55/69, 
28/70 и 33/71). во член 78 став 2 се менува и гласи: 

„Износот на средствата што во смисла на став 
1 од овој член го издвојува собранието за посебен 
резервен фонд се утврдува во однос на износот на 
кредитите што го дала банката, според состојбата 
на тие кредити по завршната сметка за годината 
за која се врши издвојување, и тоа: за 1971 година 
по стапка од 0,4%?, за 1972 по стапка од 0,5% и за 
1973 и наредните години по стапка од 0,7%." 

Во став 3 процентот: „2%?" се заменува со про-
центот: „5%". 

Член 2 
Во член 79 став 1 се менува и гласи: 
„Средствата од посебниот резервен фонд банка-

та ги користи за обезбедување на својата ликвид-
ност до износот кој е потребен за намирување на 
налозите на депонентите на банката, ако средствата 
на жиро-сметката на банката не се доволни за из-
вршување на тие налози." 

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„За време на користењето на средствата од по-

себниот резервен фонд за намената од став 1 на 
овој член, банката не може да го зголеми обемот 
на краткорочните и потрошувачките кредити, ниту 
да врши пренос на краткорочните средства во из-
ворите за инвестиции." 

Досегашните ст. 3 и 4 стануваат ст. 4 и 5. 

Член 3 
Во член 976 став 1 зборот: „одобрува" се заме-

нува со зборот: „договара". 
Во став 4 зборот: „одобри" се заменува со збо-

рот: „,договори". 
По став 5 се додава нов став 6, кој гласи": 
,,Банките од став 5 на овој член се должни да 

водат и евиденција за примените налози за испла-
та од кредитите за инвестиции односно за примени-
те барања за извршување на обврските по дадените 
гаранции за инвестиции, како и за денот на прие-
мот и извршувањето на тие налози и барања." 

Досегашните ст. 6 и 7 стануваат ст. 7 и 8. 

Член 4 
Во член 104 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Под преземени мерки за наплата на стасаните 

ненаплатени побарувања од став 2 на овој член, се 
подразбираат подигањето на тужба односно Бодење-
то на спор од страна на доверителот против должни-
кот пред надлежниот суд односно на постапка за 
извршување или поднесувањето на акцептен налог 
до Службата на општественото книговодств,о." 

По досегашниот став 3, кој станува став 4, се 
додава нов став 5, кој гласи: 

„Заради обезбедување на податоци за составу-
вање на изјава според став 2 од овој член, работни-
те организации се должни во своето книговодство 
посебно за секој должник да обезбедат податоци за 
денот на стасувањето на секое побарување." 

Член 5 
Во член 130а став 2 на крајот се додаваат збо-

ровите: ,.и ако депонентот има во просечно корис-
тените обртни средства за претходниот пресметко-
вен период најмалку 50% деловни средства од соп-
ствени извори и од кредити за трајни обртни сред-
ства. Овој процент секоја година ќе се зголемува за 
5%, така што во 1975 година ќе изнесува 70%". 

По став 2 се додаваат два нови става, кои гла-
сат: 

„Под кредити за трајни обртни средства од став 
2 на овој член се сметаат кредитите договорени со 
рок за враќање подолг од 5 години. 

Сојузниот извршен совет, по претходно приба-
вено мислење од Сојузната стопанска комора, зара-
ди спроведување на селективна политика, може да 
ги намали процентите од став 2 на овој член за 
одделни стопански гранки и области." 

Во став 3, кој станува став 5, на крајот се до-
дава нова реченица, која гласи: „Преносот на депо-
нираните средства не може да се врши преку ком-
пензација или асигнација." 

По новиот став 5 се додава нов став 6, кој гласи: 
„Банката не може да договара повторно нов рок 

за депонирање или продолжување на порано дого-
ворениот рок за депонирање на средствата на работ-
ните и другите организации ако тие не ги исполну-
ваат условите од став 2 на овој член." 

Досегашниот став 4 станува став 7. 
Во досегашниот став 5, кој станува став 8, збо-

ровите: „став 4 на овој член да и даде изјава на бан-
ката" се заменуваат со зборовите: „став 7 на овој 
член да им поднесе на банката и на Службата на 
општественото книговодство пресметка и докази 
дека ги исполнува условите за депонирање на сред-
ствата од овој член". 

По досегашниот став 6, кој станува став 9, се 
-додаваат три нови става, кои гласат: 

„Ако врз основа на податоците од завршната 
сметка или од периодичната пресметка Службата на 
општественото книговодство утврди дека сопстве-
ните средства на депонентот во просечно користе-
ните обртни средства за претходниот пресметковен 
период изнесуваат помалку од пропишаниот процент, 
Службата ќе донесе решение со кое ќе ја обврзе 
банката да му ги врати на депонентот, на неговата 
жиро-сметка, средствата депонирани во тој период. 

Сојузниот секретар за финансии, по претходно 
прибавено мислење од гувернерот на Народната бан-
ка на Југославија, ќе пропише начин за утврдување 
на сопствени слободни средства кои корисникот од 
став 1 на овој член може да ги депонира на рок 
подолг од една година, начин на утврдување на соп-
ствени средства во просечно користење обртни 
средства, како и начин на утврдувањето на сред-
ствата кои можат да се вложуваат во основни сред-
ства. 

Ако Службата на општественото книговодство 
утврди дека банката при договарање на депозитот 
не се придржувала кон одредбите од овој член, ќе 
донесе решение со кое ќе ја обврзе банката да ги 
врати незаконито договорените депонирани сред-
ства." 

Досегашниот став 7, кој станува став 13, се ме-
нува и гласи: 

„Одредбите од овој член согласно се примену-
ваат и на вложувања во кредитниот фонд на бан-
ката, на вложувања во обврзници и во благајнички 
записи со рок подолг од една година, како и на вло-
жувања на средства преку банката по пат на кре-
дитни, комисиони и други односи со рок подолг од 
една година." 

Член 6 
По член 131 се додава нов член 131а, кој гласи: 
„Ако налогот за плаќање на корисникот на оп-

штествени средства, кој има покритие на своите 
сметки ка ј Службата на општественото книговод-
ство, не може да се изврши поради недостиг на сред-
ства на жиро-сметката на деловната банка к а ј која 
тој ги депонирал средствата на жиро-сметката како 
депозит по видување, деловната банка е должна за 
секој ден задоцнување на извршување на налогот 
да му плати затезна камата во височина од 0,05% од 
износот означен во налогот. 

Пресметувањето и наплатувањето на каматата 
од став 1 на овој член врз товар на жиро-сметката 
на банката го врши Службата на општественото кни-
говодство истиот ден кога го извршува налогот на 
корисникот." 
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Член 7 
Во член 170 став 1 точка 2 се менува и гласи: 
„2) ако прими депозит со отказен рок или ако за 

упис на обврзници или благајнички записи прими 
средства кои за тоа не можат да се користат или ако 
во кредитен, комисионен или друг однос прими сред-
ства противно на член 130а од овој закон;". 

Во точка .9 на крајот точката се заменува со 
точка и запирка и по тоа се додаваат три нови точ-
ки, кои гласат: 

,10) ако деловната банка ги користи средствата 
од посебниот резервен фонд противно на одредбите 
на член 79 од овој закон или ако за време на ко-
ристењето на средствата од тој фонд за обезбеду-
вање на ликвидноста го зголемува обемот на крат-
корочните и потрошувачките кредити; 

11) ако не води уредна и точна евиденција (член 
976 ст. 5 и 6); 

12) ако во депозит со отказен рок прими сред-
ства без пресметка и докази (член 130а став 6)." 

Член 8 
Во член 171 став 1 точка 5 се менува и гласи: 
„5) ако на банката не и поднела изјава или 

6 дала неточна изјава за фактичката состојба од 
член 104 на овој закон;". 

Во точка 8 на крајот точката се заменува со 
точка и запирка и по тоа се додаваат две нови точ-
ки, кои гласат: 

„9) ако на рок подолг од една година депонира 
средства к а ј деловна банка а во обртните средства 
има помалку од пропишаниот процент деловни сред-
ства од сопствени извори и од кредити за трајни 
обртни средства (член 130а став 2); 

10) ако при депонирање на средствата не подне-
се пресметка и докази (член 130а став 6)." 

Член 9 
Одредбата на член 130а став 8 од Законот за 

банките и кредитните работи ќе се применува врз 
средствата депонирани по договорите склучени по 
влегувањето во сила на овој закон. 

Член 10 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

581. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА 

НА ЗАКОНОТ ЗА ЧЕК 

Се прогласува Законот за измена на Законот за 
чек, што го усвои Сојузната скупштина, на седница-
та на Соборот на народите од 3 ноември 1971 го-
дина и на седницата на Стопанскиот собор од 3 
ноември 1971 година. 

ПР бр. 13 
3 ноември 1971 година 

Белград 
Го заменува Претседателот 

на Републиката 
потпретседател 

на Претседателството 
на Социјалистичка 

Федеративна Република 
Југославија, 

Крсте Црвенковски, с. р. 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ЧЕК 

Член 1 
Во Законот за чек ^,,Службен лист на ФНРЈ", 

бр. 105/46 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 12^65) во 
член 26 став 1 по зборот: ,,динари" запирката и 
текстот до крајот на ставот се бришат. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

582. 

Врз основа на член 175 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и 
Уставниот амандман IX точка 1 став 2, во врска со 
член 4 од Законот за укинување на Сојузниот фонд 
за финансирање на научните дејности, Сојузната 
скупштина, на седницата на Соборот на народите 
од 30 септември 1971 година и на седницата на Про« 
светно-културеиот собор од 2 ноември 1971 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА 
НА СОЈУЗНИОТ ФОНД ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА 

НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ 

Се потврдува завршната сметка на Сојузниов 
фонд за финансирање на научните дејности што ја 
утврди Комисијата на СИС за утврдување на за-
вршната сметка на седницата од 16 јуни 1971 го-
дина. 

Сојузна скупштина 

АС бр. 474 
2 ноември 1971 година 

Белград 

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

Претседател 
на Просветно-културниот Претседател 

собор, на Соборот на народите, 
д-р Авгуштин Лах, с. р. Мика Шпиљак, с. р . 

583. 

Врз основа на член 174 од Уставот на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија и 
Уставниот амандман IX точка 1 став 2, во врска со 
член 32 став 2 од Основниот закон за опште-ствените 
стоковни резерви, Сојузната скупштина, на седни-
цата на Соборот на народите од 2 ноември 1971 го-
дина и на седницата на Стопанскиот собор од 3 
ноември 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА 
НА СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ НА 
ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ ЗА 1970 ГОДИНА 

Се одобрува завршната сметка на Сојузната 
дирекција за резерви на индустриски производи за 
1970 година што ја донесе Советот на Сојузната ди-
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рекција за резерви на индустриски производи, на 
седницата од 17 мај 1^71 година. 

Сојузна скупштина 

АС бр. 490 
3 ноември 1971 година 

,Белград 

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

Претседател Претседател 
на Стопанскиот собор, на Соборот на народите, 

д-р Васил Гривчев, с. р. Мика Шпиљак, с. р . 

584. 

Врз основа на Уставниот амандман IX точка 1 
став 3 алинеја 4, во врска со Уставниот амандман 
XXXVIII точка 1 став 2 и со член 10 став 2 од Зако-
нот за Сојузниот извршен совет, Сојузната скуп-
штина, на предлог од претседателот на Сојузниот 
извршен совет, на седницата на Соборот на народи-
те од 3 ноември 1971 година и на седницата на 
Општествено-политичкиот собор од 3 ноември 1971 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ЗА 

ПРАВОСУДНИ И ОПШТИ УПРАВНИ РАБОТИ 

За сојузен секретар за правосудни и општи 
управни работи се именува Борис Шнудерл, члец 
на Сојузниот извршен совет. 

Сојузна скупштина 

АС бр. 518 
8 ноември 1971 година 

Белград 

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

Претседател Претседател 
на Општествено-политичкиот на Соборот на 

собор, народите, 
Радомир Коматина, с. р. Мика Шпиљак, с. р. 

585. 

Врз основа на член 164 став 1 точка 6 од Уста-
вот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, во врска со Уставните амандмани I I 
точка 2 став 1 и IX точка 1 став 3 алинеја 4 Сојузна-
та скупштина, на предлог од Комисијата на Сојузна-
та скупштина, за избор и именувања, а по прибаве-
н о ^ мислење од Сојузниот извршен совет, на седни-
цата на Соборот на народите од 3 ноември 1971 го-
дина и на седницата на Општествено-политичкиот 
собор од 3 ноември 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА СОЈУЗНИОТ 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

За секретар на Сојузниот извршен совет се 
именува Иван Франко, досегашен претседател на 

Четврток, 11 ноември 1971 

Комисијата на Социјалистичка Република С л ове-
ни ја за општествен надзор. 

Сојузна скупштина 

АС бр. 513 
3 ноември 1971 година 

Белград 

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

Претседател Претседател 
на Општествено-политичкиот на Соборот на 

собор, народите, 
Радомир Коматина, с. р. Мика Шпиљак, с. р. 

586. 

Врз основа на Уставните амандмани II точка 2 
став 1 и IX точка 1 став 3 алинеја 4, во врска со 
член 68 став 3 од Законот за сојузните органи на 
управата, сојузните совети и сојузните организации, 
Сојузната скупштина, на предлог од Коми,сијата на 
Сојузната скупштина за избор и именувања, а по 
прибавеното мислење од Сојузниот извршен совет, 
на седницата на Соборот на народите од 3 ноември 
1971 го,дина и на седницата на Општествено-поли-
тичкиот собор од 3 ноември 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИЦИ'СОЈУЗНИ 

СЕКРЕТАРИ 

1. За заменик-сојузен секретар за надворешни 
работи се именува Јакша Петриќ, досегашен помо-
шник-сојузен секретар за надворешни работи; 

2. За заменик-сојузен секретар за стопанство 
се именува Никола Филиповиќ, досегашен директор 
на Сојузниот завод за цени; 

3. За заменик-сојузен секретар за надворешна 
трговија се именува Димитар Бојковски, досегашен 
генерален директор на Здруженото претпријатие на 
текстилната индустрија „Intex" во Скопје; 

4. За заменик-сојузен секретар за труд и соци-
јална политика се именува Абдурахим Жури, до-
сегашен заменик-претседател на Сојузниот совет 
за здравство и социјална политика; и 

5. За заменик-сојузен секретар за правосудство 
и општи управни работи се именува Арпад Хорват, 
досегашен покраински секретар за правосудство на 
Социјалистичка Автономна Покраина Војводина, 

Сојузна скупштина 

АС бр. 514 
3 ноември 1971 година 

Белград 

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

Претседател Претседател 
на Општествено-политичкиот на Соборот на 

собор, народите, 
Радомир Коматина, с. р. Мика Шпиљак, с. 9. 
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Врз основа на Уставните амандмани И точка 2 
став 2 и IX точка 1 став 3 алинеја 4, во врска со 
член 54 од Законот за стопанските судови, Сојуз-
ната скупштина, на предлог од Комисијата на Со-
јузната скупштина за избор и именувања, на сед-
ницата на Соборот на народите од 3 ноември 1971 
година и на седницата на Општествено-политичкот 
собор од 3 ноември 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА НА СУДИЈА 

НА ВРХОВНИОТ СТОПАНСКИ СУД 

Се разрешува од должноста на судија на Вр-
ховниот стопански суд д-р Бранислав Зоковиќ, кој 
исполнил услови за старосна пензија. 

Сојузна скупштина 
АС бр. 515 

3 ноември 1971 година 
Белград 

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

Претседател Претседател 
на Општествено-политичкиот на Соборот на 

собор, народите, 
Радомир Коматина, с. р. Мика Шпиљак, с. р. 

стоки во 1971 година („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 12/71, 15/71, 20/71, 27/71, 31/71, 32/71, 34/71, 35/71, 
36/71 и 49/71) во точка 2 под 1 Репродукционен 
материјал одредбата под ред. бр. За се менува и 
гласи: 

588. 

Врз основа на член 8 став 1 од Законот за 
преминување на државната граница и за движење 
во граничниот појас („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 13/65 и 12/67), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ СЕЗОНСКИ ГРАНИЧЕН ПРЕ-
МИН ЗА МЕЃУНАРОДЕН ПОМОРСКИ СОО-

БРАКАЈ 
1. За преминување на државната граница се 

одредува сезонски граничен премин за меѓународен 
поморски сообраќај во луката Пиран од 1 ноември 
1971 до 1 ное-мври 1972 година. 

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

Р. п. бр. 207 
4 ноември 1971 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

589. 

Врз основа на точка 1 од Одлуката за опреде-
лување на стоките за кои стоковните контингенти 
и девизните контингенти за 1971 година ги утврдува 
Сојузниот секретаријат за надворешна трговија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 57/70), на предлог 
од Сојузниот секретаријат за стопанство, по прет-
ходно прибавеното мислење од Сојузната стопанска 
комора, Сојузниот секретаријат за надворешна тр-
говија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НА СТОКОВНИТЕ КОНТИНГЕНТИ И ДЕВИЗНИТЕ 
КОНТИНГЕНТИ ЗА УВОЗ НА СТОКИ ВО 1971 

t ГОДИНА 
! 1. Во Наредбата за утврдување на стоковните 

контингенти и девизните контингенти за увоз на 

„За 24.01/2г Ферментиран тутун 
во лист друг 6000 тома". 

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

П. бр. 10028 
5 ноември 1971 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за надворешна трговија, 

Мухамед Хаџиќ, с. р. 

590. 

Врз основа на член 3 став 3 од Законот за ком-
пензации на производителите на вештачки ѓубриња 
и на производителите на определени прехранбени 
производи поради зголемувањето на цените на зем-
јоделските производи („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 32/71 и 44/71), во спогодба со сојузниот секретар 
за финансии, сојузниот секретар за стопанство до-
несува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА 
ЗА НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА КОМ-
ПЕНЗАЦИИТЕ НА ИМЕ РАЗЛИКА ВО ЦЕНАТА 

ЗА БРАШНО, ЗА МАСЛО ЗА ЈАДЕЊЕ И ЗА 
ШЕКЕР 

о 1. Во Наредбата за начинот на остварувањето 
на компензациите на име разлика во цената за 
брашно, за масло за јадење и за шеќер („Службен 
лист на СФРЈ" бр. 35/71) називот на Наредбата се 
менува и гласи: „Наредба за начинот на остварува-
њето на компензациите на име разлика во цената 
за брашно и масло за јадење". 

2. Точка 1 се менува и ,гласи: 
„1. Организациите на здружениот труд што про-

изведуваат пченично и 'ржено брашно и јастиво 
масло (во понатамошниот текст: корисниците на 
компензацијата) ја остваруваат компензацијата на 
име разлика во цената поради зголемувањето на 
откупните, увозните и со договор одредените цени за 
пченица и 'рж, за семе од сончоглед и соја од до-
машно производство и за сурово масло за произве-
дените и продадените количини на односните про-
изводи, во износите определени со Одлуката за из-
носот на компензациите на име разлика во цената 
за брашно и јастиво масло („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 32/71 и 44/71), врз основа на барање за 
компензација поднесено до Службата на општес-
твеното книговодство ка ј која имаат жиро-сметка." 

3. Во точка 2 одредбата под 2 се менува и гласи: 
,,2) на јастивото масло произведено од сончоглед 

што е платен најмалку по минималната откупна це-
на од 2,10 динари за 1 kg семе кое содржи 38% ма-. 
сло, или од соја од домашно производство што е 
платена по цените одредени со договорот помеѓу 
производителот на јастивото масло и производителот 
на сојата или од сурово масло од увоз што е плате-
но по цепа од 5,50 динари за kg." 

Одредбата под 3 се брише. 
По став 1 се додава" нов став 2, кој гласи: 
,,Корисниците ' на компензацијата, ја оствару-

ваат компензацијата на име зголемување на дру-
гите трошоци на производството за продадените ко-
личини на брашно и јасшво масло, и тоа: 
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1) за брашно пченично и 'ржено, продадено, поч-
нувајќи од 1 август 1971 година; 

2) за рафинирано јастиво, масло, освен за рафи-
нирано јастиво масло од маслики, од пченкани ни-
кулци и од тиквини семки, продадено почнувајќи 
од 1 септември 1971 година." 

4. Точка 3 се менува и гласи: 
„3. Како количини на пченица и 'рж од домашно 

производство или од увоз, што се платени 'најмал-
ку по гарантираната цена од точка 2 под 1 на оваа 
наредба, како количини на јастиво масло произве-
дено од сончоглед и соја од домашно производство, 
односно на сурово масло од увоз што се платени 
најмалку по цените од точка 2 под 2 на оваа наред-
ба, се подразбираат оние количини^ на тие произво-
ди за кои во книговодството односно во книговодс-
твената евиденција на корисникот на компензаци-
јата се обезбедени податоци според видот, количи-
ната и цената засновани врз соодветна книговодс-
твена документација (фактури за набавката, откупни 
блокови и други соодветни книговодствени исправи), 
врз основа на кои може да се утврди набавната це-
на на пченицата и 'ржта, сончогледот, сој ата и су-
ровото масло. 

За количините на брашно и рафинирано јастиво 
масло од точка 2 став 2 на оваа наредба корисници-
те на компензацијата го засновуваат барањето врз 
соодветната книговодствена документација (факту-
ри за продажбата и други соодветни книговодствени 
исправи) од кои се гледа дека продажбата е извр-
шена во времето од точка 2 став 2 на оваа наредба." 

5. Точка 4 се менува и гласи: 
„4. Кон барањето за компензацијата корисникот 

на компензацијата прилага: 
1) изјава на органот определен со општиот акт 

на корисникот на компензацијата дека барањето за 
компензација се движи во границите на количините 
на брашното односно на јастивото масло произведе-
ни од пченици и 'рж од домашно производство или 
од увоз, односно на јастивото масло произведено од 
сончоглед, соја или сурово масло од увоз платени 
По цените од точка 2 став 1 на оваа наредба и во 
времето одредено во точка 2 став 2 на оваа наредба; 

2) фактура односно копија од фактура за 
количините на брашното и јастивото масло, што им 
се продадени и испорачани на организациите на 
здружениот труд или на непосредните потрошувачи 
заради понатамошна преработка, продажба или ко-
нечна потрошувачка. Оваа фактура мора да биде 
снабдена со изјава на корисникот на компензација-
та дека по таа фактура не е остварена компенза-
ција; 

3) доказ за испораката на брашното и јастивото 
масло (отправница, товарен лист и сл.); 

4) пресметка на компензацијата во која се вне-
сени податоци за количините на брашното или јас-
тивото масло продадени и испорачани на организа-
циите на здружениот труд или на непосредните пот-
рошувачи, како и износи на компензацијата по еден 
килограм и за вкупните количини, посебно за секој 
од тие производи и по основите за компензацијата 
од точка 2 ст. 1 и 2 од оваа наредба. 

Ако корисникот на компензацијата пченичното 
и 'рженото брашно или јастивото масло и го про-
дал на својата основна организација на здружениот 
труд (погон), а пресметувањето не го врши по пат 
на фактура, тој кон барањето за компензација на-
место фактура прилага потврда издадена од орга-
нот определен со општиот акт на корисникот на 
компензацијата дека брашното или јастивото масло 
од сопствено производство е предадено на поната-
мошна преработка односно на продажба на сопстве-
на основна организација на здружениот труд (погон). 

Во оваа потврда се внесуваат податоци за коли-
чините и за видовите на брашното или јастивото 
масло предадени на понатамошна преработка однос-
но продадени на сопствена основна организација на 
здружениот труд, како и за износите на компензаци-
јата по еден килограм и за вкупната количина, а 
посебно по основите за компензацијата од точка 2 
ст. 1 и 2 од оваа наредба." 

6. Во точка 5 став 1 се менува и гласи: 
„5. Кога Службата на општественото книговодс-

тво ќе утврди дека барањето за компензација во 
поглед пресметувањето на компензацијата и прило-
жената документација е исправно, го одобрува из-
носот на компензацијата во корист на жиро-смет-
ката на корисникот на компензацијата, а врз товар 
на жиро-сметката за извршување на сојузниот бу-
џет — компензации: 

1) брашно - бр. 608-630-11-1(216а-1) - компен-
зација за пченично и 'ржено брашно; 

2) масло - бр. 608-630-11-1(216а-2) - компенза-
ција за јастиво масло." 

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

Бр. 10378/3 
18 октомври 1971 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за стопанство, 
Бошко Димитриевиќ, с. р. 

591. 

Врз основа на член 13 став 1 од Законот за еви- -
дентирање и за начинот на намирување на обврски-
те на одредени корисници на општествените средс-
тва („Службен лист на СФРЈ", бр. 50/71), на предлог 
од генералниот директор на Сојузниот завод за ста-
тистика, сојузниот секретар за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ОП-
ШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА ВО ВОНСТОПАНСКИТЕ 

ДЕЈНОСТИ 

1. Како корисници на општествени средства над-
вор од стопанството, во смисла на член 1 од Зако-
нот за евидентирање и за начинот на намирување на 
обврските на одредени корисници на општествени 
средства, се сметаат: општествено-политичките за-
едници, интересните заедници, самоуправните фон-
дови и другите корисници на општествени средства 
надвор од стопанството одредени со оваа наредба. 

2. Како општествено-политички заедници се 
подразбираат општествено-политичките заедници и 
нивните органи. 

3. Како интересни заедници се подразбираат: 
1) заедниците на здравственото осигурување; 
2) заедниците на пензиското и инвалидското оси-

гурување; 
3) заедниците за образование и воспитување; 
4) заедниците на културата; 
5) месните заедници; 
6) заедниците за заложување; 
7) другите заедници што се финансираат од при-

ходите на општествено-политичките заедници или 
од приходите утврдени со посебни прописи. 

4. Како самоуправни фондови се подразбираат: 
1) фондовите на општествено-политичките заед-

ници, со или без својство на правно лице; 
2) општествените фондови на непосредната дет-

ска заштита; 
3) општествените фондови формирани врз осно-

ва на посебни прописи (фондови за патишта, фон-
дови за води и др.), освен општествените фондови 
основани со самоуправен договор на стопанските 

, организации (фонд за унапредување извозот на до-
биток, и добиточни производи, фонд за унапредува-
ње на рибарството, фонд за деловна сигурност на 
производството и извозот на тутун и тутунски пре-
работки и др.); 

4) Фондот на федерацијата за кредитирање на 
Побрзиот развој на стопански недоволно развиените 
републики и автономии покраини и соодветните ре-
публички фондови; 
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5) фондот за кредитирање и осигурување на од-
редени извозни работи. 

5. Како други корисници на општествени средс-
тва се подразбираат организациите од Номенклату-
рата за распоредување на стопанските и други орга-
низации и државните органи според дејностите, ко-
ја е составен дел од Правилникот за распоредување 
на корисниците на општествен имот според нивните 
дејности („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 10/62 
и 12/63 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 26/64, 50/64, 
11/65 и 13/65), и тоа: во училишната дејност, науч-
ната дејност, културно-просветната дејност, уметнич-
ко-забавната дејност, здравствената дејност, соци-
јалната заштита, фискултурната дејност, во дејнос-
тите на општествените организации, на стопанските 
комори и др., во дејноста на финансиите и осигуру-
вањето (освен банките и осигурителните организа-
ции), во дејноста на заводите за социјално осигурува-
ње, во дејноста на другите општествени служби, како 
и заводите за работите на запослувањето и други-
те работни организации што се запишани во регис-
тарот к а ј судот како установи а се распоредени спо-
ред Номенклатурата на дејностите во областите од 
1 до 8. 

Организациите од став 1 на оваа точка кои до 
денот на влегувањето во сила на оваа наредба се ре-
гистрирани како стопански организации к а ј надлеж-
ниот окружен стопански суд според Правилникот 
за регистрација на стопанските организации („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр, 57/65 и 5/66), не се сметаат 
како корисници на општествени средства во смисла 
на оваа наредба. 

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

Бр. 1-12346/1-71 
5 ноември 1971 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Јанко Смоле, с. р. 

592. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОСЛО-
БОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА НА СПЕ-

ЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ЗДРАВСТВОТО 

1. Во Решението за ослободување од плаќање 
царина на специфичната опрема за здравството 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 53/70, 12/71, 20/71 и 
23/71) ЕО точка 1 се вршат следните дополненија: 

1) пред тар. број 84.15/1 а се додава нов тар. број, 
кој гласи: 

„84.11/2 Компресори 
Ех. 
Компресори и распрскувачи за аеро-
сол терапија Сл."; 

2) во тар. број 84.15/1а по првата алинеја се 
додаваат три нови алинеи, кој гласат: 

,,— Апарат за производство на ниски 
температури за крвна плазма 
(најмалку —20" С) Сл. 

— Специјални разладни уреди за 
депонирање на крв Сл. 

— Ладилници со термограф — апа-
рати за конзервирање на 1фв . Сл."; 

3) по тар. број 84.15/1а се додава нов тар. број, 
ко ј гласи: 

„84.17/1д Машини и уреди за разладување на 
материјали 
Ех. 
Лиофилизатор — апарат за сушење на 
крвна плазма и други производи Сл."; 

4) во тар. број 84.17/1ѕ по првата алинеја се 
додаваат две нови алинеи, кои гласат: 

„— Термомикс — лабораториска ме-
шалка со грејач Сл. 

— Маткалка за епрувети Сл."; 

5) во тар. број 84.18/2а 2 по првата алинеја се 
додаваат две нови алинеи, кои гласат: 

,,— Разладни центрифуги за меди-
цинска употреба (за радиоимуно-
лошко одредување на хормони во 
крв) Сл. 

— Лабораториски центрифуги за крв 
и миење на ќелии Сл."; 

6) по тар. број 84.19/3 се додаваат пет нови тар. 
броеви, кои гласат: 
„84.20/4 Ваги за мерење (исклучувајќи ги ва -

гите со осетливост 5 сантиграма или 
помалку) — друго 
Ех. 
Специјални ваги за мерење деца Сл. 

87.11 Количка за инвалиди со уреди на 
механички погон (со или без мотор) Сл, 

8 7 . 1 И н в а л и д с к а количка 
Ех. 
Инвалидска количка со дигалка на 
рачен погон Сл. 

90.07/3 Специјални фотографски апарати, за 
индустријата и медицината 
Ех. 
Одделка-камери со уреди за разви-
вање — одделкаматик, за снимање на. 
белите дробови во ATD што ги заме-
нува прегледите Сл. 

90.10/1 Апарати за лаборатории и сл. 
Ех. 
— Уреди за автоматско развивање и 

сушење на рендген-филмови Сл. 
— Часовници за контрола на разви-

вањето на рендген-филмови Сл. 
— Апарати за регенерација на ф и к - ' 

сир Сл."; 

7) во тар. број 90.12/2 по првата алинеја се до-
дава нова алинеја, која гласи: 

„— Фотоуреди за операционен ми-
кроскоп Сл."; 

8) по тар. број 90.12/2 се додава нов тар. број, 
кој гласи: 
„90.15/1 Ваги прецизни (аналитички), осетли-

вост на јмалку 50 mg 
Ех. 
Прецизни ваги Р-160, тип 2254, 2414 
и 2474 Сл."; 

9) во тар. број 90.17/1 по деветтата алинеја 
се додаваат дваесет нови алинеи, кои гласат: 

,,— Ендоскопи — апарати и инстру-t 
менти за преглед на внатрешните 
шуплини, со припаѓачките делови Сл. 
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Drawond-Wallas-OBa сонда со елек-
тричен аспиратор 
Операциони ламби 
Аудиометар - апарат за испиту-
вање оштетувања на слухот 
Уреди за интензивна нега, со при-
паѓачкиот прибор 
Електро-хируршки аспиратори 
Електро-екстрактори за породува-
ње 
Апарати за контролирано и асис-
тираше дишење 
Апарати за терапија со кислород 
Уреди за стимулација на срцето 
(Pacemaker) 
Автоматски одредувани на елек-
тролит во биолошки течности и на 
енцими во крв, со прибор 
Апарати за одредување хемоглобин 
Апарати за ултразвучна дијагнос-
тика, со прибор 

- Апарати за броење на крвни зрнца 
- Уреди за катетеризација на срцето 

за посматрање и фотографска ре-
гистрација на 8 физиолошки пара-
метри 

- Пумпи за крвоток 
- Уреди за м,икро претражување на 

крв 
- Осумканални електрокардиоѓрафи 
- Апарати за регистрација на рабо-

тата на срцето (Cardioscript) 
- Апарати за електрофореза ' 

Сл. 
Сл. 

Сл. 

Сл. 
Сл. 

Сл. 

Сл. 
Сл. 

Сл. 

Сл. 
Сл. 

Сл. 
Сл. 

Сл. 
Сл. 

Сл. 
Сл. 

Сл. 
Сл."; 

10) во тар. број 90.17/2 по седмата алинеја се 
додаваат седум нови алинеи, кои гласат: 

,,— Debray-OBa хидраулична сонда Сл. 
— Осцилитонометар Сл. 
— Осцилограф Сл. 
— Апарати и инструменти за крио-

хирургија Сл. 
— Ултразвучни апарати за дијагно-

стика Сл. 
— Фундус камери за преглед на око Сл. 
— Операциони уреди за операција 

на око Сл,"; 

11) по тар. број 90.18/1 се додава нов тар. број, 
кој гласи: 

„90.19/26 Други ортопедски апарати 
Ех. 
Ортопедски апарати Сл."; 

12) во тар. број 90.20/1 по четвртата алинеја се 
додаваат три нови алинеи, кои гласат: 

,,— Ангио-кардиографски рендген — 
уред, комплетен Сл. 

— Апарати за рано откривање на 
ракот на дојка Сл. 

— Рендген-апарат, дијагностик — 70 Сл."; 

13) по тар. број 90.20/4 се додава нов тар. број, 
кој гласи: 

„90.20/5 Друго 
Ех. 
— Апарат за снимање на горната и 

долната вилица Сл. 
— Дијагностички тешки рендген-ста-

тиви, со експлоратор (пантоскоп) Сл. 
— Електронски за јакнувачи за ренд-

ген Сл. 
— TV уреди за рендген Сл. 

— Специјални касети и фолии за 
рендген Сл. 

— Специјални апарати за читање 
филмови Сл."; 

14) во тар. број 90.25 по петтата алинеја се до-
даваат три нови алинеи, кои гласат: 

,,— Микротоми Сл. 
— Апарати за анализа на гасови Сл. 
— Спектрофотометри Сл."; 

15) во тар. број 90.28 по третата алинеја се до-
дава нова алинеја, која гласи: 

„Дозиметри за мерење на зрачење, со 
прибор Сл."; 

16) по тар. број 90.28 се додава нов тар. број, 
кој гласи: 

„94.02/1 Мебел за ординации 
Ех. 
— Универзална операциона маса Сл. 
— Болнички кревети за терапеутски 

лекувања Сл. 
— Уролошки маси Сл. 
— Маси за екстензија и гипсирање Сл. 
— Гинеколошки маси, со прибор Сл. 
— Операциони маси за хирургија на 

глава Сл.". 

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

Бр. 3-9510/1 
25 октомври 1971 година 

Белград 

Сојузен секретар, 
за финансии, 

Јанко Смоле, с. р. 

593. 

И З В Е Ш Т А Ј 

НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА РЕ-
ЗУЛТАТОТ НА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ НА 
ПРАТЕНИЦИ ЗА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ-
ОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА ВО ИЗ-
БОРНИТЕ ЕДИНИЦИ 55 - СКОПЈЕ I И 111 - НЕ-

ГОТИН 

ДО СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА 

— Општествено-политички собор — 

Б е л г р а д 

Сојузната изборна комисија ги прими изборните 
акти што се однесуваат на дополнителните избори 
одржани во изборните единици 55 — Скопје I и 
111 — Неготин, та во смисла на член 144 став 1, во 
врска со член 188 од Законот за избор на сојузни 
пратеници („Службен лист на СФРЈ", бр. 3/69), под-

несува 
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И З В Е Ш Т А Ј 

ЗА РЕЗУЛТАТОТ НА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБО-
Р И НА ПРАТЕНИЦИ ЗА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИ-
ТИЧКИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА 
ВО ИЗБОРНИТЕ ЕДИНИЦИ 55 - СКОПЈЕ I И 

111 - НЕГОТИН 

1. Дополнителните избори на пратеници за Оп-
штествено-политичкиот собор на Сојузната скуп-
штина во изборните единици 55 — Скопје I и 111 — 
Неготин, распишани со Одлуката за распишување 
дополнителни избори за избор на тринаесет прате-
ници за Сојузната скупштина („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 34/71), се одржани на 24 октомври 4971 
година. 

2. Со спроведувањето на изборите, под надзор 
на Сојузната изборна комисија, раководеа репуб-
личките изборни комисии за избор на сојузни прате-
ници во СР Македонија и во СР Србија и општин-
ските изборни комисии за избор на сојузни прате-
ници во изборните единици 55 — Скопје I и 111 — 
Неготин. 

3. Гласањето е вршено за пратеничките канди-
дати чии кандидатури се потврдени од надлежните 
општински изборни комисии и чии имиња, како и 
изборните единици во кои се тие кандидиран^ се 
објавени во „,Службен лист на СФРЈ", бр. 46/71. 

4. Резултатите на изборите во наведените избор-
ни единици ги утврдија надлежните општински из-
борни комисии на начинот пропишан во чл. 138, 139, 
140, 142, и 143 од Законот за избор на сојузни пра-
теници. 

5. Сојузната изборна комисија^ ги прегледа из-
борните акти, што се однесуваат на дополнителните 
избори на пратеници за Општествено-политичкиот 
собор на Сојузната скупштина во Изборната едини-
ца 55 — Скопје I и Изборната единица 111 — Него-
тин, и не најде неправилности што би влијаеле или 
би можеле да влијаат врз резултатот на изборите. 

6. Општинските изборни комисии за избор на 
сојузни пратеници во изборните единици 55 — Скопје 
I и 111 — Неготин ги утврдија следните резултати 
на дополнителните избори, и тоа: 

1) Изборна единица 55 — Скопје I 

запишани избирачи — — — — 138.652 
гласале — — — — — .— — 82.648 
од тоа за кандидатите: 

1) Јордан Бражански — — — — 41.465 
2) д-р Тодор Рушков - - - - 36.983 
неважни гласачки ливчиња — — 4.200 

- \ 

За пратеник е прогласен Јордан Бражански, од 
Скопје, кој доби поголем број гласови; 

2) Изборна единица 111 — Неготин: 

запишани избирачи — — — — 118.476 
гласале — — — — — — — 100.085 
од тоа за кандидатот 
Милован Милутиновиќ — — — - 98.076 
неважни гласачки ливчиња -— — 2.009 

За пратеник е прогласен Милован Милутиновиќ, 
од Бор, кој доби мнозинство власови на сите изби-
рачи запишани во избирачките списоци на подрач-
јето на изборната единица. ! 

7. Во прилог на овој извештај се доставуваат 
изборните акти што се однесуваат на дополнителни-
те избори на пратеници за Отитествено-политички-
от собор на Сојузната скупштина во Изборната еди-
ница 55 — Скопје I и Изборната единица 111 — Не-
готин. 

Бр. 24 
1 ноември 1971 година 

Белград 

Сојузна изборна комисија 

Секретар, Претседател, 
Бошко Кецман, с. р. Тихомир Јаниќ, с. р. 

Членови: 
Борислав Личеноски, с. р. Слобода Селиќ, с. р. 
Михаило Лековиќ, с. р. Љупчо Мировски, с. р. 

594. 

И З В Е Ш Т А Ј 
НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА РЕ-
ЗУЛТАТОТ НА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ НА 
ПРАТЕНИЦИ ЗА СТОПАНСКИОТ СОБОР НА СО-
ЈУЗНАТА СКУПШТИНА ВО ИЗБОРНИТЕ ЕДИНИ-

ЦИ 50 - ЗАГРЕБ Ш И 63 - ПТУЈ 

ДО СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА 

— Стопански собор — 

Б е л г р а д 

Сојузната изборна комисија ги прими изборните 
акти што се однесуваат на дополнителните избори 
одржани во изборните единици 50 — Загреб III и 
63 - Птуј, та во смисла на Член 173 став 3, во 
врска со член 188 од Законот за избор на сојузни 
пратеници. („Службен лист на СФРЈ", бр. 3/69), 
поднесува 

И З В Е Ш Т А Ј 
ЗА РЕЗУЛТАТОТ НА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ И З Б О -
РИ НА ПРАТЕНИЦИ ЗА СТОПАНСКИОТ СОБОР, 
НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА ВО ИЗБОРНИТЕ 

ЕДИНИЦИ 50 - ЗАГРЕБ III И 63 - ПТУЈ 

1. Дополнителните избори на пратеници за Сто-
панскиот собор на Сојузната скупштина во избор-
ните единици 50 — Загреб III џ 63 — Птуј, распи-
шани со Одлуката за распишување дополнителни 
избори за избор на тринаесет пратеници за Сојуз-
ната скупштина („Службен лист на СФРЈ", бр. 
34/71), се одржани на 26 октомври 1971 година. 

2. Со спроведувањето на изборите, под надзор 
на Сојузната изборна комисија, раководеа републич-
ките изборни комисии за избор на сојузни прате-
ници во СР Хрватска и во СР Словенија и општин-
ските изборни комисии за избор на сојузни прате-
ници во изборните единици бб — Загреб III и 
63 - Птуј. 

3. Гласањето е вршено за пратеничките канди-
дати чии кандидатури се потврдени од надлежните 
општински изборни комисии и, во смисла на член 
100 став 1, во врска со чл. 102 и 188 од Законот за 
избор на сојузни пратеници, навремено објавени. 
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4. Резултатите на изборите во наведените из -
борни единици ги утврдија надлежните општински 
изборни комисии на начинот пропишан во чл. 168, 
169, 170, 171 и 172 од Законот за избор на сојузни 
пратеници. 

5. Сојузната изборна комисија ги прегледа из -
борните акти, што се однесуваат на дополнителните 
избори на пратеници за Стопанскиот собор на Со-
јузната скупштина во Изборната единица 50 -
Загреб III и Изборната единица 63 — Птуј, и не 
најде неправилности што би влијаеле или би мо-
желе да влијаат врз р е з у л т а т а на изборите. 

6. Општинските изборни комисии за избор на 
сојузни пратници во изборните единици 50 — За- , 
греб III и 63 - Птуј ги утврдија следните резул-
тати на дополнителните избори, и тоа: 

1) Избореа единица 50 - Загреб Ш 

Во град Загреб: 
вкупен број членови на изборното тело 424 
вкупно гласале . . . . i , . , f . 289 

гласале за ,кандидатот 
Далибор Ковачевиќ . « « « « « « i i 279 

За пратеник е прогласен Далибор Ковачевиќ, од 
Загреб, кој доби мнозинство гласови на сите чле-
нови на изборното тело; 

2) Изборна единица 63 — Птуј 

Во изборните тела во општините Ленарт, Ормож, 
Птуј, Словенска Бистрица и Словенско Коњице: 

вкупен број членови на изборните тела 411 

вкупно гласале . . . . 271 

гласале за кандидатите: 

1) Данило Мастен » . . ѕ . » . , i 154 2) Фрањо Гнилшек . . 116 

За пратеник е прогласен Данило Мастен, од 
Птуј, кој доби поголем број гласови од членовите 
на изборното тело на сите општини - од пдрачјето 
на изборната единица. 

7. Во прилог на овој извештај се доставуваат 
изборните акти што се однесуваат на дополнител-
ните избори на пратеници за Стопанскиот собор на 
Сојузната скупштина во Изборната единица 50 -
Загреб III и Изборната единица 63 — Птуј. 

Бр. 25 
1 ноември 1971 година 

Белград 

Сојузна изборна комисија 

Секретар, Претседател, 
Бошко Кецман, с. р. Тихомир Јаниќ, с. р. 

Членови: 
Борислав Личеноски, с. р. Слобода Селиќ, с. р. 
Михаило Лековиќ, с р. Љупчо Мировски, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 

Страна 
577. ЈЗакон за евидентирање и за начинот на 

намирување на обврските на одредени 
корисници на општествени средства — 925 

578. Закон за Ревалоризација на средствата 
на организациите на здружениот труд — 927 

579. Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за Службата на општественото кни-
говодство — — — — — — — — 930 

580. Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за банките и кредитните работи — 931 

581. Закон за измена на Законот за чек — — 933 
582. Одлука за потврдување на завршната 

сметка на Сојузниот фонд за финанси-
рање на научните дејности — — - — 933 

583. Одлука за одобрување на завршната 
сметка на Сојузната дирекција за резерви 
на индустриски производи за 1970 година 933 

584. Одлука за именување сојузен секретар 
за правосудни и општи управни работи 934 

585. Одлука за именување секретар на Сојуз-
ниот извршен совет — — — — — — 934 

586. Одлука за именување заменици-сојузни 
секретари — — — — — — — — 934 

587. Одлука за разрешување од должноста на 
судија на Врховниот стопански суд — — 935 

588. Решение за одредување сезонски гра-
ничен премин за меѓународен поморски 
сообраќај — - — — - — - - 935 

589. Наредба за измена на Наредбата за утвр-
дување на стоковните контингенти и де-
визните контингенти за увоз на стоки во 
1971 година - - - - - - - - - - 935 

590. Наредба за измени и дополненија на 
Наредбата за начинот на остварувањето 
на компензациите на име разлика во це-
ната за брашно, за масло за јадење и за 
шеќер — — — — — — — — — 935 

591. Наредба за одредување на корисниците 
на општествени средства во вонстопан-
ските дејности — — — — — — — 936 

592. Решение за дополненија на Решението за 
ослободување од плаќање царина на спе-
цифичната опрема за здравството — —1 937 

593. Извештај на Сојузната изборна комисија 
за резултатот на дополнителните избори 
на пратеници за Општествено-политич-
киот собор на Сојузната скупштина во 
изборните единици 55 — Скопје I и 111 — 
Неготин — — — — — — — — — 938 

594. Извештај на Сојузната изборна комисија 
за резултатот на дополнителните избори 
на пратеници за Стопанскиот собор пк 
Сојузната скупштина во изборните еди- -
ници 50 - Загреб III и 63 - Птуј - - 939 

Меѓународни договори — — — — — — 769 

Издавач: Новинска установа „Службен лист на СФРЈ", Белград. Јована Ристиќа 1. Пошт. фах 226. 
- Директор и главен и одговорев уредник Исо Барух. Улица Јована Ристиќа бр. 1 -

Печати Београдски графички завод, Белград, Булевар 'војводе Мишиќа бр. 17 


