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На основу члана 337. тачка 1. Устава -Соција-

листичко Федеративна Републике Југославије, из-
дајем 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ОСНОВАМА КРЕ-

ДИТНОГ И БАНКАРСКОГ СИСТЕМА 

Проглашава се Закон о основама кредитног и 
банкарског система, који је усвојила Скупштина 
СФРЈ, на седници Савезног већа од 24. децембра 
1976. године. 

ПР бр. 539 
24. децембра 1976. године 

Београд 

Председник Републике 
Јосип Броз Тито, о. р. 

Председник 
Скупштине СФРЈ,  

Киро Глигоров, с. р. 

З А К О Н 
О ОСНОВАМА КРЕДИТНОГ И БАНКАРСКОГ 

СИСТЕМА 

Д е о п р в и 

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

' Члан 1. 
Овим законом уређују се основе кредитног и 

банкарског система којима се утврђују права, оба-
везе и одговорности и међусобни односи организа-
ција удруженог рада, самоуправних интересних за-
једница и других друштвених правних лица у по-
гледу удруживања рада и средстава и остваривања 
заједничких интереса у обезбеђивању новчаних 
средстава за обављање, унапређивање и прошири-
ван^ њихове делатности, као и права и обавезе 
грађана из новчано-кредитних односа у оквиру 
кредитног и банкарског .система. 

Члан 2. 
Основама кредитног система уређују се општи 

услови удруживања рада и средстава, пословања 
новчаним' депозитима и хартијама од вредности, 
обављање кредитних и других банкарских послова, 
као и права и обавезе учесника у кредитном сис-
тему. 

Основама банкарског система уређују се 
врсте банкарских организација, општи услови удру-
живања рада и средстава друштвених правних ли-
ца у њима, право управљања, обавезе одржавања 

ликвидности и сношења ризика у банкарским орга-
низацијама, планирање и пословна политика, упот-
реба и распоређивање прихода и образовање и ко-
ришћење фондова у банкарским организацијама, 
као и остваривање самоуправљања радника у рад-
ним заједницама тих организација. 

Члан 3. 

Основне и друге организације удруженог рада, 
самоуправне интересне заједнице и друга друштве-
на правна лица, осим друштвено-политичких зајед-
ница, могу да се удружују у банкарске организа-
ције као самоуправу финансијске организације. 

Удруживање у банкарску организацију врши се 
на основу самоуправног споразума о удруживању у 
банкарску организацију. 

Учесници самоуправног споразума о удружива-
њу у банкарску организацију су чланови банкарске 
организације и они удруживањем рада и средстава 
у банкарску организацију остварују заједничке ин-
тересе у обезбеђивању новчаних средстава за обав-
љање, прошириван^ и унапређивање делатности 
организација удруженог рада и других самоуправа 
них организација и заједница, као и друге зајед-
ничке интересе. 

Банкарске организације, у смислу овог закона, 
јесу: интерне банке, основне банке и удружене бан-
ке, специјализоване финансијске организације и 
штедно-кредитне организације. 

Банкарска организација обавља делатност на 
целој територији Социјалистичке Федеративне Ре-
публике Југославије. 

Подручје делатности банкарске организације не 
може се ограничити актима друштвено-политичких 
заједница. 

Члан 4. 
Средства којима послује банкарска организаци-

ја, укључујући и њене фондове, облик оу удружи-
вања рада и средстава (основних и других органи-
зација удруженог рада, самоугиравних интересних 
заједница и других друштвених правних лица, који 
се остварује на основу самоуправног споразума о 
удруживању у банкарску организацију. ^ 

Банкарска организација послује и средствима 
која удружују друштвена правна лица која нису 
њени чланови и грађанска правна лица, као и сред-
ствима депозита и штедних улога грађана. 

Банкарска организација обавља кредитне и нов-
чане послове између организација удруженог рада, 
самоуправних интересних заједница и других дру-
штвених правних лица и обавља остале депозитне, 
кредитне и друге банкарске послове у земљи и (ино-
странству. 

Члан 5. 
Банкарска организација обавља своју делатност 

на основу самоуправног споразума о удруживању у 
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банкарску организацију, у складу с мерама за ос-
тваривање циљева и задатака новчане, кредитне и 
девизне политике и у складу са законом. 

Члан 6. 
Банкарска организација послује на основу сво-

јих оредњорочних планова, годишњих планова за 
остваривање средњорочног плана и преузетих оба-
веза 1и задатака за остваривање планова друштве-
но-по логичких заједница. 

Планови банкарске организације доносе !се на 
основу самоуправних споразума о основама тих 
планова, које закључују основне и друге организа-
ције удруженог рада, самоуправно интересне зајед-
нице и друга друштвена правна лица који у њој 
удружују рад и средства, на начин утврђен зако-
ном. 

Члан 7. 
Приходе које банкарска организација оствари 

својим пословањем распоређују међу собом, по под-
мирењу трошкова пословања и издвајању средстава 
за радну заједницу банкарске организације у це-
лини, као заједнички доходак, чланови банкарске 
организације који су удружили новчана средства у 
банкарску организацију и друга друштвена 'правна 
лица која користе средства у складу са самоуправ-
ним споразумом о удруживању у банкарску орга-
низацију, њеним самоуправним општим актима и 
законом. 

О средствима потребним за подмирење трошко-
в-а пословања и издвајање за радну заједницу бан-
карске организације из става 1. овог члана, одлу-
чују чланови банкарске организације, у складу са 
самоуправна споразумом о удруживању у банкар-
ску организацију, њеним другим самоуправним опш-
тим актима и законом. 

Члан 8. 
Пословима банкарске организације управљају 

њени чланови. 
Члан банкарске организације може бити свака 

основна ^ друга организација удруженог рада, са-" 
моуправна интересна заједница или друго друштве-
но правно лице које удружује рад ,и средства у 
банкарску организацију или користи тако (удруже-
на средства, а учесник је самоуправног споразума 
о удруживању у банкарску организацију. 

Одређена права управљања банкарском орга-
низацијом, у делу који се односи на њено посло-
вање средствима депозита, имају ЈИ друштвена прав-
на лица која нису приступила самоуправном спора-
зуму о удруживању у банкарску организацију, а 
која удружују новчана средства у ту организацију 
у складу са самоуправним споразумом о удружива-
њу у банкарску организацију и -са законом. 

Право грађана да на основу штедних улога и 
депозита учествују у управљању пословањем бан-
карске организације, у делу који се односи на њено 
пословање тим средствима, и да, поред уговорених 
камата, стичу и друге одређене погодности, уређује 
се самоуправним споразумом о удруживању у бан-
карску организацију на основу закона. 

Члан 9. 
Одредбе Закона о удруженом раду, сходно се 

примењују на банкарске организације, ако савез-
ним законом није друкчије одређено. 

Петак, 7. јануар 1977. 

Д е о д р у г и 

КРЕДИТНИ СИСТЕМ 

I. КРЕДИТНИ И БАНКАРСКИ ПОСЛОВИ 

Члан 10. 
У кредитне м банкарске послове који се обав-

љају у банкарској организацији, у смислу овог за-
кона, спадају нарочито следећи послови: 

1) удруживање рада и средстава 5а потребе об-
нављања и проширивања материјално Основе рада 
и друге потребе удруженог рада; 

2) удруживање новчаних средстава радних љу-
ди "и грађана за одређене намене; 

3) прикушБање осталих слободних новчаних 
средстава и штедних улога грађана; 

4) узимање кредита у Југославен и иностран-
ству; 

5) давање кредита; 
6) давање гаранција ји авала; 
7) издавање и промет хартија !од вредности; 
8) дев,изни и девизно-валутни послови; 
9) одређени послови платног промета, ју складу 

са савезним законом; 
10) банкарски послови у име и за (рачун прав-

них лица и грађана утврђени овим законом. 
Кредитним и банкарским пословима из става 1. 

овог члана могу се бавити и све основне и друге 
организације удруженог рада, самоуправне интерес-
не заједнице и друга друштвена правна лица, ако 
је то у оквиру њихове редовне делатности и У скла-
ду са законом. 

II. УДРУЖИВАЊЕ РАДА И СРЕДСТАВА ЗА 
ОДРЕЂЕНЕ НАМЕНЕ 

Члан 11. 
Удруживање рада и средстава за (одређене на-

мене у оквиру банкарске организације могу вршити 
основне и друге организације удруженог рада, са-
моуправно интересне заједнице, друге банкарске 
организације и друга друштвена правна лица, а уд-
руживање средстава за одређене намене — грађан-
ска правна лица, радни људи и грађани. 

Удруживање рада и средстава из става 1. овог 
члана врши се закључивањем самоуправног спора-
зума, односно уговора или на основу закона. 

Друштвено-политичка заједница може учество-
вати у удруживању средстава за одређене намене 
из става 1. овог члана закључивањем уговора са 
осталим учесницима у том удруживању. 

Члан 12. 
Удруживање рада и средстава за одређене на-

мене, у смислу члана 11. овог закона, може се вр-
шити нарочито: 

1) за остваривање заједничког дохотка; 
2) за међусобно кредитирање; 
3) за регулисање међусобних плаћања и дужни-

чко-поверилачких односа на основу куповине и про-
даје хартија од вредности и Кредитиран^ на основу 
тих хартија; 

4) за одржавање текуће ликвидност; 
5) за финансирање одређених потреба удруже-

ног рада без обавеза враћања средстава. 

Члан 13. 
Актом о удруживању рада и средстава за одре-

ђене намене, у смислу члана 11. овог закона, утвр-
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ђу ју се односи учесника у удруживању 'средстава м 
корисника тих средстава, а нарочито: 

1) намена удруживања; 
2) износ средстава која се удружују и рок на 

који се средства удружују; 
3) начин удруживања средстава; 
4) услови и начин коришћења удружених сред-

става; 
5) права и 'обавезе корисника удружених .сред-

става; 
6) основе, мерила и Начин учешћа у резулта-

тска оствареним удруживањем рада и средстава; 
7) начин сношења ризика; 
8) начин управљања удруженим средствима; 
9) услови и начин престанка заснованих односа. 
Саставни део аката о удруживању рада !и сред-

става за одређене намене јесте финансијски план, 
у коме се утврђују износи и извори средстава, на-
чин и динамика (обезбеђења и коришћења средстава, 

Акт о Удруживању рада и средстава за одре-
ђене камене и финансијски план морају бити ус-
клађени са средњорочним планом учесника у уд-
руживању м преузетим обавезама за извршавање 
планова друиггвено-политичних заједница. 

Члан 14. 
Банкарска организација учествује у пословима 

удруживања рада и средстава, у Складу с предме-
том свог пословања, и то: 

1) вршењем припрема за јзакључивање самоуп-
равних споразума и уговора о удруживању рада и 
средстава из члана 11. овог закона; 

2) вршењем припрема и усвајањем финансијског 
плана за удруживање и коришћење средстава ;из 
члана 13. ст. 2. и 3. овог закона; 

3) усмеравањем удружених средстава за одре-
ђену намену и пословањем њима, у складу са само-
управним споразумом, односно уговором пи финан-
сијским планом у делу који се односи на њихово 
удруживање и коришћење, односно у складу са за-
коном; 

4) обезбеђивањем допунских новчаних средстава 
прикупљањем депозита, штедних улога и сл.; 

5) обезбеђивањем кредита од других домаћих 
или иностраних банкарских и других финансијских 
организација; 

6) издавањем хартија од вредности; 
7) куповином и продајом хартија од вредности;. 
8) давањем кредита на подлози хартија од вред-

ности; 
9) давањем авала на хартије од вредности; 
10) давањем гаранција; 
11) обављањем других послова у вези јса удру-

живањем средстава и Коришћењем I удружених 
средстава. 

Са учесницима У удруживању рада и средстава 
банкарска организација закључује уговор 1за оне 
послове из става 1. овог члана које ће обављати за 
њихов рачун. У том уговору утврђују се међусобна 
права (и обавезе по тим пословима. 

Ако се удружена средства стављају на распо-
лагање корисницима тих средстава преко банкарске 
организације, с корисником удружених средстава 
банкарска организација закључује уговор о кориш-
ћењу и враћању тих средстава у своје име, а за ра-
чун учесника у удруживању средстава. 

III. НОВЧАНИ ДЕПОЗИТИ 

Члан 15. 
Под новчаним депозитима, у смислу овог зако-

на, подразумевају се новчана"Средства која основне 
и друге организације удруженог рада, друга друш-
твена правна лица, грађанска правна лица, радни 
људи, грађани и страна физичка и (правна лица 
депонују код банкарске организације уплатом на 
основу самоуправног споразума, уговора (или оба-
везе депоновања утврђене законом. 

Акт о депоновању из става '1. овог члана садр-
жи ближе услове депоновања и повлачења сред-
става, као и услове њихове употребе од стране бан-
карске организације. 

Члан 16. 
Банкарска организација може прикупљати и 

примати новчана средства у депозит и ако депонент 
средстава, приликом закључивања уговора о депо-
новању, не одреди намену за коју се Средства могу 
користити. 

Члан 17. 
Депонент средстава без одређене намене може 

накнадно одредити намену депонованих средстава, 
под условима који су утврђени уговором о депоно-
вању. 

Члан 18. 
Новчани депозити могу бити ,по виђењу, ороче-

ни на неодређено време са отказним роком, орочени 
на одређено време, с посебном наменом т 'без (на-
мене. 

Депозитима Но виђењу сматрају се сва 'средства 
депонована код банкарске организације којима де-
понент може располагате без ограничења. 

Депозитима ороченим на неодређено времена 
отказним роком сматрају се средства депонована 
код банкарске организације којима депонент може 
да располаже по истеку уговореног рока од дана 
кад је депонент писменим путем отказао банкар-
ској организацији свој депозит. 

Депозитима ороченим на одређено 1време 'смат-
рају се средства депонована код банкарске органи-
зације којима депонент може да располаже по 'ис-
теку времена које је уговорено приликом депоно-
вања средстава. 

Депозитима с посебном наменом сматрају ,се 
средства депонована код банкарске организације 
која се могу користити само за намене и под усло-
вима који су утврђени у акту о депоновању. 

Депозитима без намене сматрају се средства 
депонована код банкарске организације 1за која де-
понент није посебно уговорио њихову намену. 

Члан 19. 
Банкарска организација може примати депози-

те у домаћим и страним средствима плаћања у скла-
ду са овим и другим савезним законом. 

Члан 20. 
Основне и друге организације удруженог рада, 

самоуправне интересне заједнице и друга друштве-
на правна лица дужни су да за средства која се 
налазе на рачунима код Службе друштвеног књи-
говодства одреде врсту средстава и једну или више 
основних банака код којих ће се та средства водити 
као депозит по виђењу и да са односном основном 
банком закључе уговор о депозиту. 

Средства по виђењу с једног рачуна корисника 
друштвених средстава могу се депоновати само код 
једне банке. 
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Ако друштвено правно лице, у смислу става 1. 
овог члана, донесе одлуку о промени основне банке 
код које ће се та средства водити као депозит по 
виђењу, дужно је да претходно изврши обавезе из 
уговора о депозиту закљученог са претходном ос-
новном банком. 

Служба друштвеног књиговодства дужна је да 
примењује одредбе уговора о депозиту и да редовно 
обавештава основну банку о стању средстава на 
рачунима њених депонената из ст. 1. и 2. овог чла-
на, у складу са савезним законом. 

Члан 21. 
Штедни улози могу бити у динарима и страној 

валути. 
Штедне улоге у динарима могу прикупљати ин-

терне и основне банке и штедно-кредитне органи-
зације, сагласно акту о њиховом оснивању и одред-
бама закона. 

Основне и друге организације удруженог рада 
и задруге могу прикупљати штедне улоге од радни-
ка у њима, као и од грађана, под условом да имају 
посебно организовану службу за обављање таквих 
послова. 

Основне и друге организације удруженог рада, 
у смислу става 3. овог члана, могу прикупљати са-
мо штедне улоге с посебном (наменом која је ,у ок-
вирима њихове делатности. 

Штедни улози могу се прикупљати и преко дру-
гих правних лица ако средства улога потичу од 
штедње организоване у тим организацијама (сред-
ства каса узајамне помоћи, средства узајамне по-
моћи, ђачка штедња и сл.). 

Штедне улоге у страној валути и депозите на 
девизним рачунима грађана и страних физич-
ких лица могу прикупљати банке, штедионице, од-
носно Поштанска штедионица, у складу са савезним 
законом. 

Организације из става 6. овог члана могу при-
купљати штедне улоге у динарима и од страних 
физичких лица, у складу са савезним законом. 

Члан 22. 
Основне банке које се баве прикупљањем штед-

них улога и других средстава грађана дужне су да 
посебно воде и исказују та средства и кредите дате 
из тих средстава. 

Члан 23. 
Одредбе члана 18. овог закона односе се и на 

штедне улоге и депозите на девизним рачунима 
грађана. 

Члан 24. 
Подаци о штедним улозима и о депозитима на 

девизним рачунима грађана пословна су тајна бан-
карске организације и могу се саопштаваш само на 
писмени захтев суда ако је према сопственик штед-
ног улога или депозита на девизном рачуну грађа-
на покренут судски поступак. 

Члан 25. 
Услови пријема и повлачења штедних улога и 

депозита на девизним рачунима грађана утврђују 
се актима пословне политике банкарске организа-
ције донесеним на основу годишњег плана за спро-
вођење средњорочног плана. 

I Члан 26. 
Банкарске организације самоуправним споразу-

мом утврђују заједничке услове .пријема и повла-

чења штедних улога и депозита на девизним ра-
чунима грађана. 

Члан 27. 
За штедне улоге у динарима код основних ба-

нака, штедионица и Поштанске штедионице јемчи 
Народна банка Југославије према савезном закону. 

За штедне улоге у динарима код осталих бан-
карских и штедно-кредитних организација може се 
установити јемство републике, односно аутономне 
покрајине, под условима утврђеним законом. 

За штедне улоге у динарима које прикупљају 
организације удруженог рада и интерне банке мо-
же се обезбедити јемство основне банке или другог 
друштвеног правног лица. 

Члан 28. 
Банкарска организација може водити жиро-

-рачун и текуће рачуне грађана ,и по тим рачунима 
вршити платни промет за рачун сопственика так-
вих рачуна, у складу са овим законом и другим 
прописима. 

Ако је располагање средствима на жиро-рачуну 
и текућим рачунима грађана извршено чеком за 
чију исплату јемчи основна банка, штедионица, од-
носно Поштанска штедионица на коју је издат чек, 
основна и друга организација удруженог рада, са-
моуправна интересна заједница, друга друштвена 
правна лица и друштвено-политичка заједница ду-
жни су да приме такав чек. 

Члан 29. 
Подаци о пословању грађана преко !жиро-рачу-

на и текућих рачуна пословна су тајна банкарске 
организације. 

Подаци о пословању грађана преко жиро-рачу-
на могу се саопштаваш само на писмени захтев су-
да или финансијског органа друпггвено-политичке 
заједнице. 

Подаци о пословању грађана преко текућих 
рачуна могу се саопштавати само у складу са од-
редбом члана 24. овог закона. 

IV. ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ 

Члан 30. 
Банкарска организација издаје хартије од вред-

ности у име и за рачун друштвених правних лица. 
Банкарска организација може издавати хартије 

од вредности у своје име а за рачун друштвених 
правних лица ако се продаја тих хартија врши на 
иностраном финансијском тржишту, у складу са са-
везним законом. 

Банкарска организација може издавати хартије 
од вредности у своје име и за свој рачун ради при-
бављања ликвидних новчаних средстава. 

Издавање и промет хартија од вредности врши 
се у складу са савезним законом. 

Члан 31. 
Банкарска организација може продавати хар-

тије од вредности, или узимати кредит на подлози 
тих хартија, у складу с предметом свог пословања, 
а ради прибављања ликвидних новчаних средстава. 

Банкарска организација може куповати хартије 
од вредности и давати кредит на подлози х арти Ја 
од вредности које су издали основне и друге орга-
низације удруженог рада, самоуправне интересне 
заједнице, друга друштвена правна лица и друш-
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твено-политичке заједнице, сагласно самоуправном 
споразуму о удруживању у банкарску организацију, 
самоуправним општим актима, средњорочном плану 
и другим одлукама, кар и у складу са законом и 
другим актима органа друштвено-политичких за-
једница. 

Члан 32. 
Банкарска организација може давати авал на 

хартије од вредности и гаранције, сагласио само-
управном споразуму о удруживању у банкарску 
организацију, другом самоуправном општем акту, 
средњорочном плану и другим одлукама својих чла-
нова. 

Самоуправним споразумом банкарских органи-
зација могу се утврдити општи услови под којима 
ће банкарске организације давати авале иа хар-
тије од вредности које издају основне и друге ор-
ганизације удруженог рада, самоуправа интересне 
заједнице и друга друштвена правна лица, односно 
давати гаранције за њихове обавезе. 

С правним лицима, за чији се рачун даје авал 
на хартије од вредности или се даје гаранција, зак-
ључује се уговор у коме се утврђују услови давања 
авала, односно гаранције и начин плаћања обавеза 
банкарској организацији у случају плаћања извр-
шених по датом авалу, односно гаранцији. 

V. КРЕДИТИ 

Члан 33. 
Банкарска организација може узимати кредите 

у Југос лави ји м иностранству у своје име а за ра-
чун корисника кредита, под условима утврђеним 
овим и другим савезним законом. 

Банкарска организација може у своје име и за 
свој рачун узимати у Југославен краткорочне кре-
дите за ликвидност, оанационе кредите, као и кре-
дите које банкарским организацијама одобравају 
Народна банка Југославије, народне банке репуб-
лика и народне банке аутономних покрајина на ос-
нову савезног закона и заједничких основа кредит-
не политике. 

Члан 34. 
Сагласно самоуправном споразуму о удружива-

њу у банкарску организацију, другом оамоуправном 
општем акту, средњорочном плану и другим одлу-
кама својих чланова, банкарска организација може 
из удружених и других средстава давати све врсте 
кредита. 

Услови за давање појединих врста кредита ут-
врђују се у актима о удруживању рада и средстава 
из члана 11. овог закона и у актима пословне поли-
тике донесеним у складу са средњорочним планом 
банкарске организације. 

Банкарске организације могу самоуправним спо-
разумом утврђивати услове за давање појединих 
врста кредита. 

Савезно извршно веће може прописиван услове 
за давање потрошачких кредита грађанима. 

Члан 35. 
Банкарска организација закључује с корисни-

ком кредита уговор о кредиту у писменом облику. 
Уговором о кредиту утврђују се услови давања, 

коришћења и враћања кредита, као и друга права 
и обавезе уговорних страна. 

При закључивању уговора о кредиту банкарска 
организација је дужна да се придржава банкарских 
узанси и добрих пословних обичаја. 

Члан 36. 
Банкарска организација може давати кредите 

домаћим и страним лицима. 
Кредит страном лицу може се давати под 

условима утврђеним савезним законом. 

Члан 37. 
Банкарска организација може давати средства 

у депозит другим банкарским и финансијским ор-
ганизацијама у Ју гос лави ји и иностранству, са-
гласно самоуправном споразуму о удруживању у 
банкарску организацију, према плану банкарске ор-
ганизације и савезном закону.-

VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВИ 

Члан 38. 
Банкарска организација може обављати де-

визне и девизно-валутне послове под условима 
утврђеним савезним законом. 

Члан 39. 
Банкарска организација може обављати послове 

платног промета у Југославији за рачун грађана, у 
складу са својом делатношћу. 

Интерна банка може обављати одређене послове 
платног промета у име и за рачуќ основних орга-
низација удруженог рада — чланица те банке, у 
складу са овим и другим законом. 

Послове платног промета са иностранством бан-
карска организација може обављати под условима 
утврђеним савезним законом. 

Банкарске организације не могу обављати пос-
лове платног промета у Југославен између друшт-
вених правних лица. 

Члан 40. 
Банкарска организација може обављати банкар-

ске послове у име и за рачун правних лица и гра-
ђана на основу уговора којим се утврђују услови, 
права и обавезе по тим пословима. 

Члан 41. 
Банкарска организација може примати на чу-

вање хартије од вредности, предмете од злата и дру-
гих племенитих метала, накит и друге предмете. 

Банкарска организација утврђује ближе услове 
за обављање послова из става 1. овог члана. 

Члан 42. 
Банкарска организација може обављати и друге 

банкарске послове и банкарске услуге за рачун до-
маћих правних лица и грађана. 

Послове из става 1. овог члаћа за рачун 
страних правних и физичких лица банкарска ор-
ганизација може обављати у складу са савезним 
законом. 

VII. КРЕДИТНИ И БАНКАРСКИ ПОСЛОВИ У 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА УДРУЖЕНОГ РАДА, САМО-
УПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА И 
ДРУГИМ ДРУШТВЕНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА 

Члан 43. 
Основне и друге организације удруженог рада 

могу, из средстава којима располажу, а у оквиру 
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своје делатности и ради повећања производње, од-
носно промета и остваривања других заједничких 
економских интереса, давати кредите основним и 
другим организацијама удруженог рада, самоуправ-
ним интересним заједницама, другим друштвеним 
правним лицима и (грађанима. 

Члан 44. 
Основне ои друге организације удруженог рада 

самоуправним општим актом утврђују опште окви-
ре и услове под којима могу давати кредите, од-
носно задуживати се у оквиру своје делатности. 

Задуживање и одобравање кредита ван оквира 
и услова утврђених самоуправним општим актом 
сматра се неовлашћеним располагањем друштвеним 
средствима. 

Члан 45. 
Основне и друге организације удруженог рада 

могу одобравати потрошачке кредите грађанима, 
земљорадницима и радним људима који самостално 
обављају делатност личним радом средствима у 
својини грађана, у оквиру своје делатности и ^ 
складу са прописима. 

Основне и друге организације удруженог рада 
могу од радника у тим организацијама, као и од 
грађана: 

1) позајмљивати новац и у ту сврху издавати 
обвезнице; 

2) прикупљати средства путем штедних улога 
за одређене намене из оквира своје делатности.^ 

Основне и друге организације удруженог рада 
из става 1. овог члана обезбеђују враћање тих сред-
става ЈИ накнаду за уложена средства у виду ка-
мате и других на основу закона одређених погод-
ности. 

За позајмљени новац и ,преузете обавезе по из-
датим обвезницама организација удруженог рада 
одговара свим средствима којима располаже, саг-
ласно закону. 

Основне и друге организације удруженог рада 
јемче за преузете обавезе саме, а могу обезбедити и 
гаранцију других друштвених правних лица. 

Члан 46. 
Основне и друге организације удруженог рада, 

оамоуправне интересне заједнице и друга друштве-
на правна лица могу куповати и продавати харти-
је од вредности које издају федерација, републике 
и аутономне покрајине. 

Члан 47. 
Ради прикупљања новчаних средстава путем 

зајма, организације удруженог рада могу продавати 
своје обвезнице страним лицима за динаре и де-
визе, у складу са савезним законом. 

Члан 48. 
Организације удруженог рада, друга дру,штве-

на правна лица и радне заједнице могу средства за 
заједничку потрошњу користити за давање креди-
та радницима у њима, за куповину станова, за из-
градњу нових или за довршење или доградњу пос-
тојећих стамбених зграда и станова, за полагање 
учешћа за добијање кредита за стамбену изградњу 
и за друге намене, сагласно својим самоуправите 
општим актима и закону. 

Д е о т р е ћ и 

БАНКАРСКИ СИСТЕМ 

I. БАНКЕ 

,1. Врсте банака 

Члан 49. 
Банке, у смислу одредаба овог закона, јесу ин-

терне банке, основне банке и удружене банке. 
Основне и друге организације удруженог рада, 

самоуправно интересне заједнице и друга друштве-
на правна лица, као и основне заједнице и једини-
це у њиховом саставу, међусобно повезани у про-
изводим и прометном процесу, односно у (процесу 
привређивања и стицања дохотка, одлучују о удру-
живању у интерну банку. 

За задовољавање ширих потреба у удружива-
њу рада и средстава, које превазилазе могућности 
и оквире делокруга интерне банке, основне и друге 
организације удруженог рада, самоуправа инте-
ресне заједнице, интерне банке и друга друштвена 
правна лица удружују се у основну банку као бан-
карску организацију која може да обавља све бан-
карске послове. 

Чланови основне банке одлучују о Удруживању 
основне банке у удружену банку ради удруживања 
рада и средстава за остваривање развојних планова, 
програма текуће активности и преузетих обавеза за 
остваривање планова друштвено-политичке зајед-
нице, чије остваривање превазилази оквире и мо-
гућности основне банке, као и ради обављања од-
ређених банкарских послова од зај етничког инте-
реса. 

2. Интерне банке 

Члан 50. 
Интерна банка је самоуправна финансијска ор-

ганизација у којој основне и друге организације 
удруженог рада, самоуправне интересне заједнице 
и друга друштвена правна лица, као и основне за-
једнице и јединице у њиховом саставу, међусобно 
повезани у производном и прометном процесу, од-
носно у процесу привређивања и стицања дохотка 
(у даљем тексту: чланови интерне банке), на основу 
самоуправног споразума остварују удруживање ра-
да и средстава, пословање новчаним средствима и 
обезбеђују праћење кретања средстава и дохотка 
сваког члана интерне банке посебно !и кретање 
средстава на нивоу организације удруженог рада, 
самоуправа интересне заједнице и другог друшт-
веног правног лица у целини. 

Члан 51. 
Интерна банка може обављати све банкарске, 

кредитне и Новчане послове које могу обављати 
њени чланови, у складу са самоуправним општим 
актима и са законом, а нарочито који се односе на: 

1) припремање предлога за финансирање плано-
ва развоја и програма текуће активности појединих 
чланова интерне банке на основу којих се доносе 
самоуправно одлуке о удруживању (рада и средста-
ва између основних и других организација удру-
женог рада и других друштвених правних лица, о 
заједничком остваривању дохотка (и о прибављању 
кредита у Југославен и "иностранству; 

2) удруживање рада и средстава за улагање у 
основна и трајна обртна средства ради зај етничког 
остваривања дохотка, међусобног кредитиран^ или 
финансирања без обавезе враћања средстава; 
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3) удруживање средстава за краткорочно кре-
дитирање; 

4) усмеравање новчаних средстава других орга-
низација удруженог рада и друштвених правних 
лица на основу самоуправна споразума о удружи-
вању тих средстава за реализацију програма (раз-
воја и планова текуће активности основних органи-
зација удруженог рада; 

5) обављање одређених послова платног промета 
за чланове интерне банке и старање о уредном из-
вршавању платних налога, о међусобном кредити-
ран^ у вези са извршеним плаћањима (и обрачуна-
вању камате ако је обрачунавање камате предви-
ђено међусобним споразумом, као и о пријему уп-
лата у корист чланова интерне банке на основу по-
себних овлашћења и по поступку предвиђеном са-
моуправним општим актима, уговором или само-
управни споразумом и у складу са прописима; 

6) наплаћиван^ истраживања Но основу зајед-
ничког производа, односно вршења заједничких ус-
луга преко пролазног (рачуна интерне банке за при-
купљање реализације средстава одређених корис-
ника, (и преношење средстава са овог рачуна на 
жиро-рачуне својих чланова код Службе друштве-
ног књиговодства, односно девизне рачуне код ос-
новних банака. Из средстава са овог пролазног ра-
чуна не могу се вршити плаћања обавеза; 

7) плаћање обавеза у (име и за рачун чланова 
интерне банке из средстава која су наменски став-
љена на располагање интерној банци, по основу за-
једничких обавеза или обавеза основне организа-
ције удруженог рада, самоуправне интересне зајед-
нице, основне заједнице и јединице у њима, осим 
обавеза које се накнађују из дохотка тих организа-
ција, односно заједница; 

8) старање о реализацији дужнизчко-повери-
лачких односа чланова интерне банке; 

9) вођење евиденције о међусобним финансиј-
ским и кредиташм обавезама чланова (интерне бан-
ке и старање о предлагању и уредном извршавању 
мера за отклањање це уредности у (извршавању тих 
обавеза; 

10) организована позајмљивања новчаних сред-
става и прикупљања штедних улога од, радника и 
других радних људи у основним организацијама 
удруженог рада и другим члановима интерне бан-
ке и исплаћивање њихових личних доходака преко 
штедних књижица и текућих рачуна; 

11) организована прикупљања од грађана штед-
них улога с посебном наменом и давање кредита 
грађанима, а У вези са делатношћу чланова интер-
не банке; 

12) обављање других банкарских финансијских 
послова који су самоуправним општим или посеб-
ним 'актима предвиђени, а у складу с прописима. 

Интерна банка за (рачун својих чланова на ос-
нову самоуправног споразума о удруживању рада 
и средстава, у складу са савезним законом, врши 
плаћања путем обрачунавања међусобних обавеза 
и истраживања чланова интерне банке преко њи-
хових интерних рачуна код интерне банке. 

Налог за обрачунавање обавеза и истраживања 
које врши интерна банка, интерна банка подноси 
Служби друштвеног књиговодства најмање једанпут 
месечно. 

Плаћања међусобних дуговања и потраживање 
која се врше између чланова интерне банке, а која 
су настала по основу инвестиција, не могу се вршити 
преко интерних рачуна код интерне банке. 

Интерна банка не може примати депозите нити 
давати кредите другим друштвеним и грађанским 
правним лицима и грађанима ван делатности чла-
нова интерне банке. 

У оквиру пословања интерне банке из ст. 1. и 2. 
овог члана не могу се примати као депозити по ви-

ђењу средства друштвених правних лица, која се 
воде на рачунима код Службе друштвеног књиго-
водства, и давати кредити из тих средстава. 

Подаци које даје интерна банка имају карактер 
јавне исправе. 

Ближе прописе за спровођење одредаба тач. 6. 
и 7. става 1. и ст. 2, 3. и 4. овог члана доноси Савез-
но извршно веће. 

1) Удруживање у интерну банку 

Члан 52. 

Основне организације удруженог рада у оквиру 
радне, односно сложене организације удруженог 
рада и основне заједнице и јединице у самоуправним 
интересним заједницама и другим друштвеним прав-
ним лицима, удружују се у интерну банку на основу 
самоуправног споразума. 

У интерну банку могу се удруживати основне 
организације удруженог рада из две или више рад-
них или сложених организација удруженог рада, 
основне заједнице и јединице из две или више са-
моунравних интересних заједница и других друшт-
вених правних лица, као и те организације удруже-
ног рада, самоуправне интересне заједнице и друга 
друштвена правна лица ако су међусобно повезани 
у производном и прометном процесу, односно у про-
цесу привређивања и стицања дохотка. 

Члан 53. 
Самоуправни споразум о удруживању у интерну 

банку усвајају радници у основним организацијама 
удруженог рада и радни људи у самоуправна^ ин-
тересним заједницама и другим друштвеним прав-
ним лицима. 

Самоуправни споразум је усвојен ако се с њим 
сагласи већина радника сваког учесника самоуправ-
ног споразума. 

Самоуправни споразум у име учесника споразу-
ма закључују њихови овлашћени органи. 

Закључивањем споразума из става 1. овог члана 
организације и заједнице из тог става постају чла-
нови интерне банке. 

Члан 54. 
Међусобна права и обавезе чланова интерне 

банке уређују се самоуиравним споразумом о удру-
живању у интерну банку у складу са законом. 

Члан 55. 
Самоуправни споразум о удруживању у интерну 

банку садржи нарочито: 
1) заједничке циљеве ради којих се оснива ин-

терна банка; 
2) делатност интерне бешке; 
3) назив и седиште интерне банке; 
4) права, одговорност и начин сношења ризика 

за пословање интерне банке од стране њених чла-
нова; 

5) мере и одговорност за обезбеђење ликвидно-
с т интерне банке и њених чланова; 

6) услове и начин удруживања рада и средстава 
и пбслоЕања новчаним средствима у интерној банци; 

7) начин доношења статута и других самоуправ-
них општих аката интерне банке; 

8) начин управљања и одредбе о органима уп-
рављања интерном банком и другим органима ин-
терне банке; 

9) начин усклађивања ставова чланова интерне 
банке, посебно у вези с питањима за чије је реша-
вање потребна сагласност свих чланова; 
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10) одредбе о пословодном органу; 
11) начин представљан^ и заступања интерне 

банке; 
12) поступак доношења средњорочног плана и 

годишњег плана за остваривање средњорочног пла-
на интерне банке и мере за њихово извршење; 

13) овлашћења за обављање платног промета за 
чланове интерне банке; 

14) овлашћења' за организована и обављање 
новчано-кредитних послова код домаћих банака и 
финансијских организација у својству пуномоћник 
чланова интерне банке; 

15) услове за стицање и престанак права члан-
ства у интерној банци и услове за иступање из 
банке: , 

16) начин образовања, употребе и расподеле при-
хода интерне банке; 

17) одредбе о образовању и коришћењу сред-
става фондова интерне банке; 

18) одредбе о пословној тајни; 
19) начин остваривања самоуправа радничке 

контроле; 
20) начин остваривања општенародне одбране и 

друштвене самозаштите; 
21) начин одлучивања о статусним променама у 

интерној банци; 
22) начин доношења измена и допуна самоуправ-

е н споразума о удруживању у интерну банку. 

Члан 56. 
Чланови интерне банке могу овластити ту банку 

да организује и извршава новчане и кредитне пос-
лове по њиховим непосредним налозима или да од-
ређене новчане тс кредитне послове обавља према 
њиховом програму развоја или плану текуће актив-
ности и мерама за њихово спровођење. 

Члан 57. 
На основу одлуке својих чланова, интерна банка 

се удружује у основну банку и постаје члан основне 
банке у смислу одредбе члана 49. став 3. овог закона. 

Члан 58. 
Интерна банка може се појавити и као пуно-

моћник својих чланова, за све заједно или за сваког 
од њих појединачно, пред домаћим банкарским и 
другим финансијским организацијама и са њима, у 
границама добијених овлашћења и прописа, закљу-
чивао све новчане и кредитне послове и предузи-
м а о радње ради извршавања тих послова. 

Члан 59. 
Интерна банка је правно лице с правима, оба-

везама и одговорностима које има на основу устава, 
закона и самоуправног споразума о удруживању у 
интерну банку. 

Интерна банка послује преко сопственог жиро-
-рачуна. 

Члан 60. 
Средства која удружи или депонује члан у ин-

терну банку саставни су део његових укупних сред-
става и могу се користити за извршавање његових 
обавеза према трећим лицима. 

Члан 61. 
Интерна банка .може отпочети рад уписом у 

судски регистар. 
Упис у судски регистар врши се на захтев 

овлашћеног лица, које подноси: 

1) пријаву за упис у судски регистар; 
2) закључени самоуправни споразум о удружи-

вању у интерну банку; 
3) друге исправе, сагласно прописима о упису у 

судски регистар. 

Члан 62. 
У организацијама удруженог рада, самоуправним 

интересним заједницама и другим друштвеним прав-
ним лицима у којима не постоје материјални услови 
за организовање интерне банке, може се за обав-
љање послова из делокруга интерне банке органи-
зовати посебна финансијска служба као заједничка 
служба. 

Начин организовања, предмет пословања и ов-
лашћења посебне финансијске службе из̂  става 1. 
овог члана уређују се самоуправним општим актом 
радне организације, самоуправне интересне заједни-
це, односно друштвеног правног лица или посебним 
самоуправним актом о организовању и раду те 
службе. 

Посебном финансијском службом управља орган 
састављен од делегата радника и других радних 
људи из организација за које обавља послове. 

Члан 63. 
Посебна финансијска служба, у смислу члана 62. 

овог закона, послује преко рачуна својих чланова, 
а у складу с њиховим самоуправним општим актима. 

2) Управљање и одлучивање 

Члан 64. 
Интерном банком управљају на начелима деле-

гатског система радници у основним организацијама 
удруженог рада и радни људи у самоуправним ин-
тересним заједницама и другим друштвеним прав-
ним лицима који су закључили самоуправни спо-
разум о удруживању у интерну банку и тиме пос-
тали њени чланови. 

Чланови интерне банке имају иста права у уп-
рављању банком. 

Начин одлучивања у интерној банци ближе се 
одређује самоуправним споразумом о удруживању у 
интерну банку и другим самоуправним општим 
актом. 

Члан 65. 
Друштвена правна лица која нису приступила 

самоуправном споразуму о удруживању , у интерну 
банку, а кеја су удружила средства за одређене на-
мене преко интерне банке на основу посебног само-
управног споразума, управљају удруженим сред-
ствима за ту намену, учествују у распоређивању 
прихода и сносе ризик који произлази из посло-
вања тим средствима. 

Члан 66. 
Орган управљања интерном банком је скупшти-

на, а њен извршни орган је пословни одбор. 

Члан 67. 
Интерна банка може имати и друге органе ко-

јима скупштина интерне банке поверава одређене 
извршне и саветодавне послове. 

Самоуправним споразумом о удруживању у ин-
терну банку и другим самоуправним општим акти-
ма интерне банке одређују се органи, састав органа, 
начин избора и опозива чланова органа, њихова 
права, обавезе, одговорност и међусобни односи. 
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Члан 68. 
Скупштину интерне банке сачињавају делегати 

свих чланова интерне банке. 
Делегати у скупштини интерне банке не могу 

бити бирани иа време дуже од две године. 
Скупштина интерне банке заседа по потреби, а 

најмање једанпут годишње. 

Члан 69. 
Скупштина интерне банке као орган управљања, 

у оквиру своје надлежности, а на основу сагласности 
свих чланова интерне банке: 

1) доноси самоуправа опште акте интерне 
банке; 

2) доноси средњорочни план интерне банке и 
годишњи план за остваривање средњорочног плана; 

3) одлучује о статусним променама интерне 
банке. 

Скупштина интерне банке одлучује нарочито о: 
1) мерама за спровођење средњорочног плана 

интерне банке и актима пословне политике интерне 
банке; 

2) горњој граници задуживања интерне банке; 
3) мерама за обезбеђење ликвидност интерне 

банке и предлогу мера за ликвидност њених чла-
нова; 

4) извештају о раду интерне банке; 
5) доношењу завршног рачуна интерне банке и 

о употреби и распоређивању оствареног прихода; 
6) плану прихода и расхода и финансијском 

плану интерне банке; 
7) бирању и разрешавању чланова пословног 

одбора и других органа интерне банке; 
8) усвајању самоуправног споразума о међусоб-

ним односима интерне банке и радника радне за-
једнице у интерној банци; 

9) именовању пословодног органа интерне банке; 
10) другим питањима у складу са самоуправите 

споразумом о удруживању у интерну банку. 

Члан 70. 
Самоуправите општим актима интерне банке 

утврђују се састав, број чланова и делокруг пос-
ловног одбора интерне банке. 

Пословни одбор интерне банке бира се из ре-
дова делегата скупштине интерне банке. 

Чланови пословног одбора интерне банке не 
могу бити бирани за време дуже од две године. 

Члан 71. 
Пословни одбор интерне банке обавља нарочито 

следеће послове: 
1) доноси одлуку о сазивању седница скупштине 

и других органа интерне банке; 
2) припрема предлоге о којима решава скупшти-

на интерне банке; 
3) стара се о остваривању задатака средњороч-

ног плана интерне банке и годишњег плана за ос-
тваривање средњорочног плана, као и других одлука 
скупштине интерне банке; 

4) решава о пословима интерне банке између 
седница скупштине, а у оквиру овлашћења утврђе-
них самоуправним општим актима и посебним од-
лукама скупштине интерне банке; 

5) стара се, предузима и спроводи мере за одр-
жавање ликвидност интерне банке и њених чла-
нова; 

6) доноси одлуке о давању краткорочних кре-
дита за чије је доношење овлашћен самоуправите 
општим актима интерне банке; 

7) образује одборе и комисије за извршење по-
себних задатака из делокруга интерне банке, одре-
ђује њихова права и именује њихове чланове; 

8) даје иницијативу и разматра предлоге за фи-
нансирање планова развоја и програма текуће ак-
тивности чланова интерне банке на основу којих се 
доносе самоуправне одлуке о удруживању рада и 
средстава на основама заједничког стицања дохотка, 
међусобног кредитиран^ или финансирања без оба-
везе враћања средстава; 

9) даје иницијативу и разматра предлоге за уд-
руживање рада и средстава, на основама заједнич-
ког стицања дохотка, кредитиран^ или финансира-
ња, без обавезе враћања средстава, са другим орга-
низацијама удруженог рада, самоуправите интерес-
ним заједницама и другим друштвеним правним ли-
цима, који нису чланови те интерне банке; 

10) даје иницијативу и разматра предлоге за 
прибављање кредита у Југославија и иностранству. 

Пословни одбор интерне банке дужан је да са-
зове скупштину интерне банке ако то захтева једна 
трећина чланова интерне банке. 

Члан 72. 
Интерна банка има инокосни или колегијални 

пословодни орган. 
Услови и начин именовања и разрешавам^ од 

дужности инокосног пословодног органа, односно 
председника и чланова колегиј алног пословодног 
органа уређују се самоуправним споразумом о удру-
живању у интерну ,банку, у складу са законом. 

Члан 73. 
Инокосни пословодни орган, односно председник 

колегиј алног пословодног органа интерне банке 
представља интерну банку пред трећим лицима. 

Инокосни пословодни органу односио председник 
колегиј ал ног пословодног органа интерне банке од-
говоран је за законитост рада и за испуњавање за-
коном прописаних обавеза интерне банке. 

Пословодни орган интерне б а ж е извршава, 
спроводи, односно стара се о спровођењу одлука 
скупштине, пословног одбора и других органа ин-
терне банке. 

Инокосни пословодни орган, односно председник 
колегиј алног пословодног органа интерне банке има 
право и дужност да учествује у раду органа интерне 
банке, без права одлучивања. 

Пословодни орган интерне банке покреће ини-
цијативу и даје предлоге за унапређивање активно-
сти интерне банке и њених чланова, као и за оства-
рење услова за реализацију средњорочних планова 
интерне банке и њених чланова. 

Пословодни орган интерне банке одговоран је за 
законитост рада интерне банке; за спровођење од 
стране интерне банке друштвених договора и само-
управна споразума којима приступе чланови ин-
терне банке; за примењивана одредаба самоуправног 
споразума о удруживању у интерну банку и њених 
самоуправна општих аката; за пословање интерне 
банке сагласно средњорочном плану банке и годиш-
њем плану за остваривање средњорочног плана и 
за одржавање ликвидност интерне банке. 

У складу са задацима из става 4. овог члана, 
пословодни орган интерне банке сарађује с посло-
водним органима чланова интерне банке, руководи 
радом радне заједнице интерне банке и извршава 
програм развоја интерне банке. 

За свој рад пословодни орган интерне банке од-
говоран је пословном одбору и скупштини интерне 
банке. 
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Члан 74. 
Ако инокосни пословодни орган, односно пред-

седник колегиј алног пословодног органа интерне 
барке сматра да је акт органа интерне банке у суп-
ротности са законом и другим прописима, самоуправ-
ите споразумом о удруживању у интерну банку, 
статутом и другим самоуправним општим актом, 
упозориће на то орган који је донео такав акт. 

Ако и после упозорења орган који је донео та-
кав акт остане при свом акту, инокосни пословодни 
орган, односно председник колегиј алног пословод-
ног органа обуставиће од извршења тај акт у складу 
са законом, и о томе ће обавестити надлежни орган 
друштвено-политичке заједнице у року од три рад-
на дана од дана обустављања акта. 

Ако инокосни пословодни орган, односно пред-
седник колегиј алног пословодног органа интерне 
банке сматра да је акт радне заједнице у супрот-
ности са законом и другим прописима, самоуправним 
споразумом којим су уређени односи између интерне 
банке и њене радне заједнице или другим самоуп-
равним општим актом банке који се односи на радну 
заједницу банке, упозориће о томе радну заједницу. 
Ако и после упозорења радна заједница остане при 
свом акту, инокосни пословодни орган, односно пред-
седник колегиј алног пословодног органа обуставиће 
од извршења тај акт у складу са законом, и о томе 
ће у року од три радна дана од дана обустављања 
акта обавестити надлежни орган друштвено-поли-
тичке заједнице. 

Члан 75. 
Права и дужности и одговорност пословодног 

органа интерне банке ближе се утврђују самоуправ-
ним споразумом о удруживању у интерну банку и 
њеним другим самоуправниот општим актима. 

Права и дужности пословодног органа интерне 
банке у односу на радну заједницу интерне банке 
утврђују се самоуправним општим актима интерне 
банке и самоуправним споразумом закљученим из-
међу интерне банке и њене радне заједнице. 

Члан 76. 
Прописи о пословођом органу организација уд-

руженог рада сходно се примењују и на пословодни 
орган интерне банке, ако овим законом није друк-
чије одређено. 

3) Одржавање ликвидност и сношењу ризика 

Члан 77. 
Интерна банка послује на начин који обезбеђује 

извршавање њених обавеза у укупном обиму и по 
њиховој рочности и тиме одржава своју ликвидност 
и ликвидност својих чланова. 

Самоуправним споразумом о удруживању у ин-
терну банку, средњорочним планом и годишњим пла-
ном за остваривање средњорочног плана интерне 
банке и њених чланова утврђују се начин, мере и 
одговорности за одржавање ликвидност интерне 
банке. 

Члан 78. 
Ради одржавања текуће ликвидност интерне 

банке, у случају краткорочне временске неусаглаше-
ности између средстава и обавеза, може се закљу-
чити самоуправни споразум између чланова интерне 
банке о њиховом међусобном краткорочном креди-
тиран^. 

Самоуправна споразумом из става 1. овог члана 
утврђују се поступак, услови и извори средстава за 
кредитирање у смислу тог става. 

Члан 79. 
Обавезе интерне банке измирују се на терет 

средстава на њеном жиро-рачуну. 
Ако на жиро-рачуну интерне банке нема довољ-

но средстава за измирење обавеза, користе се сред-
ства њеног резервног фонда. 

Средства резервног фонда коришћена за намене 
из става 2. овог члана враћају се на начин и под 
условима који су утврђени законом или другим про-
писима који важе за организације удруженог рада 
у погледу коришћења средстава резервног фонда. 

Члан 80. 
Ако се обавезе интерне банке не могу измирити 

по поступку предвиђеном у члану 79. овог закона, 
те обавезе измирују чланови интерне банке по пос-
тупку који је предвиђен законом или другим пропи-
сима који важе за организације удруженог рада. 

Члан 81. 
Ненаплатива истраживања по датим кредитима 

интерна банка отписује на терет прихода које оства-
ри својим пословањем. 

Ако се ненаплатива истраживања не могу от-
писати на терет прихода интерне банке, отпис се 
врши на терет средстава резервног фонда интерне 
банке.. 

Ако се отпис истраживања не може извршити 
на терет средстава резервног фонда, скупштина ин-
терне банке одлучује о начину отписа истраживања 
и о изворима средстава из којих ће се отпис извр-
шити. 

Средства резервног фонда интерне банке кориш-
ћена за отпис ненаплативих истраживања морају 
се вратити у тај фонд у року који не може бити 
дужи од пет година, с тим да се сваке године враћа 
најмање једна петина коришћених средстава. 

Члан 82. 
За своје обавезе интерна банка одговара свим 

средствима којима располаже. 
Ако средства резервног фонда интерне банке и 

друга средства која су чланови интерне банке удру-
жили у интерну банку нису довољна за измирење 
њених обавеза, чланови одговарају за обавезе интер-
не банке и другим средствима, сразмерно средствима 
којима укупно располажу, и то по следећем редос-
леду: 

1) средствима резервног фонда; 
2) новчаним делом средстава пословног фонда. 
Одговорност чланова за обавезе интерне банке 

ближе се утврђује самоуправним споразумом о уд-
руживању у интерну банку. 

Члан 83. 
Ако интерна банка престане са радом, истражи-

вања грађана по основу штедних улога и текућих 
рачуна измирују се пре измирења истраживања 
других поверилаца те банке. 

4) Планирање и пословна политика 

Члан 84. 
Плановима интерне банке утврђују се односи, 

права и обавезе чланова интерне банке као носилаца 
заједничких интереса у удруживању рада и сред-
става из дохотка и њихове циркулације и концен-
трације ради заједничког остваривања дохотка и 
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других заједничких интереса у делу који се оства-
рује преко интерне банке. 

Члан 85. 
Интерна банка доноси среднорочни план и го-

дишњи план за остваривање средњорочног плана. 
Основ за среднорочни план интерне банке чини 

самоуправни споразум о основама плана интерне 
банке који закључују чланови интерне банке. 

Среднорочни план интерне банке доноси се на 
начин утврђен самоуправите споразумом о оснивању 
интерне банке, њеним статутом и законом. 

Годишњи план за остваривање средњорочног 
плана интерне банке доноси се на начин утврђен 
самоуправним споразумом о оснивању интерне банке 
и њеним статутом. 

Члан 86. 
Среднорочни план интерне банке, полазећи од 

зај етничких циљева чланова интерне банке за пове-
ћање њиховог и укупног друштвеног дохотка и по-
већање продуктивности рада, садржи нарочито: 

1) заједничке циљеве и задатке развоја, који се 
остварују тим планом; 

2) висину, начин и циљеве удруживања рада и 
средстава и намене и услове коришћења удружених 
средстава; 

3) начин и услове прикупљања средстава, као и 
намене и услове коришћења ирикупљених средстава; 

4) начин и услове прибављања и коришћења 
кредита и зајмова; 

5) начин образовања и коришћења средстава уд-
ружених у фондове интерне банке; 

6) начин сношења ризика који произлази из 
пословања интерне банке од стране њених чланова; 

7) начин одржавања ликвидност интерне банке 
и њених чланова; 

8) начин распоређивања заједнички оствареног 
дохотка у интерној банци. 

Среднорочни план интерне банке у његовом фи-
нансијском делу саставља се за цео среднорочни 
период и по годинама. 

Члан 87. 
Годишњим планом за остваривање средњорочног 

плана интерне банке усклађује се могућност оства-
ривања средњорочног плана са могућностима интер-
не банке и њених чланова. 

Годишњи план за остваривање средњорочног 
плана интерне банке садржи нарочито: 

1) изворе и услове удруживања, прибављања и 
прикупљања средстава, као и намене и услове њи-
ховог коришћења; 

2) намене и услове давања кредита; 
3) план прихода и расхода и план кредитног би-

ланса интерне банке. 
Са годишњим планом за остваривање средно -

рочног плана интерне банке усвајају се и акти за 
спровођење тог плана, а нарочито: 

1) акт о начину и мерама за остваривање го-
дишњег плана интерне банке; 

2) тарифа накнада за услуге које интерна банка 
врши; 

3) акт о начину и мерама за одржавање ликвид-
ност интерне банке и њених чланова; 

4) финансијски план интерне банке. 
Акти пословне политике интерне банке морају 

бити у сагласности са годишњим планом за спрово-
ђење средњорочног плана интерне банке. 

Члан 88. 
У складу са добијеним овлашћењима, а ради 

проширивања могућности за остваривање својих 
права и планова својих чланова, интерна банка: 

1) закључује самоуправа споразуме са другим 
банкарским организацијама о заједничком мерама 
за остваривање самоуправних планова; 

2) ступа са другим банкарским организацијама, 
организацијама удруженог рада и другим друштве-
ним правним лицима у конзорциј уме ради оствари-
вања појединих развојних планова и програма те-
куће активности својих чланова или других дру-
штвених правних лица. 

Члан 89. 
Интерна банка је дужна да редовно обавештава 

своје чланове о току извршавања планова и аката 
пословне политике. 

Рокови, садржај и начин обавештавања утврђу 
се самоуправним општим актима интерне банке. 

5) Самоуправна радничка контрола 

Члан 90. 
Ради остваривања и заштите својих самоуправ-

них права у погледу управљања пословима и сред-
ствима у целокупноста односа друштвене репродук-
ции е, радници у организацијама удруженог рада и 
радни људи у самоуправним интересним заједницама 
и другим друштвеним правиш! лицима који су чла-
нови интерне банке остварују самоуправну радничку 
контролу преко органа управљања интерном банком 
и преко посебног органа самоуправа радничке кон-
троле у интерној банци. 

Члан 91. 
Орган самоуправа радничке контроле врши 

контролу нарочито у погледу: 
1) спровођења самоуправног споразума о удру-

живању у интерну банку; 
2) спровођења самоуправна општих аката ин-

терне банке; 
3) спровођења средњорочног плана и аката пос-

ловне политике интерне банке; 
4) спровођења одлука органа интерне банке; 
5) друштвено одговорног и економски целисход-

ког коришћења друштвених средстава и располага-
ња њима; 

6) обавештавања чланова интерне банке о пита-
њима од интереса за доношење одлука и Контроле 
рада интерне банке. 

Члан 92. 
Састав органа самоуправне радничке контроле, 

шао и начин избора и опозива, права, дужности и 
одговорности чланова органа самоуправне радничке 
контроле у интерној банци утврђују се самоуправ-
ним споразумом о удруживању у интерну банку, од-
носно другим самоуправним општим актима интерне 
банке, у складу са законом. 

Члан органа самоуправне радничке контроле не 
може истовремено да буде делегат у скупштини бан-
ке, члан пословног одбора, других органа којима 
скупштина интерне банке поверава одређене изврш-
не и саветодавне послове и пословодног органа. 

Члан 93. 
Пословодни орган интерне банке дужан је да 

органу самоуправне радничке контроле стави на 
располагање потребну документацију и омогући увид 
у рад интерне банке, односно обезбеди остваривање 
контроле. 
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Члан 94. 
Орган самоуправне радничке контроле у интер-

ној банци има право и дужност да о уоченим поја-
вама и свом мишљењу обавести органе и службе ин-
терне банке код којих је уочио те појаве, као и ор-
гане интерне банке који имају право и дужност да 
те појаве отклоне. 

Органи интерне банке разматрају извештаје и 
мишљење органа самоуправне радничке контроле и 
о предузетим мерама извештава ју чланове интерне 
банке. 

Ако органи интерне банке благовремено не от-
клоне уочене појаве, орган самоуправне радничке 
контроле ће о томе обавестити надлежни орган 
друштвеног надзора, односно надлежни орган за 
вршерве надзора над законитошћу рада интерне 
банке. 

6) Образовање, употреба и распоређивање прихода 

Члан 95. 
Приходи интерне банке образују се од: 
1) накнада за вршење банкарских услуга; 
2) камата на дате кредите; 
3) других прихода које интерна банка оствари 

својим пословањем, сагласно њеним еамоуправним 
општим актива и важећим прописима. 

Члан 96. 
Распоређивање прихода који оствари интерна 

банка врше њени чланови на начин предвиђен у 
члану 7. овог закона. 

Ако средства укупног прихода који оствари ин-
терна банка нису довољна за покриће потреба из 
става 1. овог члана, чланови интерне банке утврђују 
начин обезбеђења потребних средстава. 

Члан 97. 
У трошкове пословања интерне банке из члана 

7. овог закона спадају камате на примљене кредите 
и друга средства, накнаде за банкарске услуге, от-
пиен ненаплативих истраживања, амортизација, 
трошкови за пословне просторије и опрему и други 
трошкови послова,ња сагласно самоуправном спора-
зуму 'О удруживању у интерну банку. 

Члан 98. 
Средства за личне дохотке и за заједничку по-

трошњу радника радне заједнице интерне банке из-
двајају се у складу са основима и мерилима утврђе-
ним у самоуправном споразуму закљученом између 
интерне банке и њене радне заједнице и у складу 
са друштвеним договорима о расподели средстава 
за личне дохотке и за заједничку потрошњу рад-
ника у удружено^ раду и радника у радним зајед-
ницама чланова интерне банке. 

Самоуправним (споразумом из става 1. овог члана 
обезбеђује се да средства за радну заједницу буду у 
зависности од обима и квалитета рада и степена од-
говорности радне заједнице интерне банке. 

Члан 99. 
Део прихода из члана 95. овог закона који рас-

поређуј у међу собом, чланови интерне банке удру-
жују у фондове банке. 

Распоређивање прихода који преостаје после 
удруживања по ставу 1. овог члана, врше чланови 
интерне банке под условима и на начин који су 
утврђени самоуправним споразумом о удруживању 
у интерну банку и самоуправним општим актима 
интерне банке. 

Члан 100. 
Ако ненаплативост истраживања настане криви-

цом радне заједнице, скупштина интерне банке мо-
же одлучити да се ненаплатива потражите ања дели-
мично или у целини отпишу на терет средстава ко-
јима располаже радна заједница ,интерне банке. 

7) Фондови 

Члан 101. 
Ради образовања средстава за Обезбеђење си-

гурности и ликвидност пословања, као и матери-
ја лне основе рада, интерна банка има следеће фон-
дове: 

1) резервни фонд; 
2) фонд основних средстава. 
Средства фондова из става 1. овог члана обра-

зују се из удружених средстава дохотка чланова 
интерне банке и из прихода интерне банке који ње-
ни чланови удружују, а на основу самоуправно? 
споразума о удруживању у интерну банку, њених 
самоуправна општих аката и прописа. 

Средства фондова интерне банке воде се на име 
чланова интерне банке. 

Средства фондова интерне банке користе се са-
гласно самоуправном споразуму о удруживању у ин-
терну банку и њеним самоуправним општим актима 
и на основу закона. 

Члан 102. 
Средства резервног фонда користе се за отпис 

ненаплативих истраживања и за покриће других 
ризика који произлазе из пословања интерне бан-
ке, као и за одржавање текуће ликвидност: интер-
не банке. 

Члан 103. 
Средства резервног фонда држе се издвојена на 

посебном рачуну код Службе друштвеног књиго-
водства. 

Члан 104. 
Средства резервног фонда могу се користити са-

гласно закону и другим прописима, којима се одре-
ђује начин коришћења тих средстава у организаци-
јама удруженог рада, ако овим законом није друк-
чије одређено. 

Члан 105. 
Издвајање средстава у резервни фонд врши се 

у складу са законом и другим прописима којима се 
одређује висина издвајања у резервни фонд у ор-
ганизацијама удруженог рада. 

Члан 106. 
Чланови интерне банке, приликом отказивања 

самоуправно^ ,споразума о удруживању у интерну 
банку, могу свој улог у резервни фонд повући из 
фонда или га ,пренети на друге чланове те банке. 

Самоуправи^! споразумом о удруживању у (ин-
терну банку и њеним самоуправите општим актима 
утврђују се услови, рокови и начин повлачења или 
преношења улога из резервног фонда. 

Услови, рокови и начин повлачења или прено-
шења улога из резервног фонда по одредби става 
2. овог члана могу само обезбеђивати сигурност по-
словања и ликвидност интерне банке. 

Отказ споразума из става 1. овог члана не осло-
бађа члана интерне банке који је дао отказ од оба-
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веза преузетих пре отказа, као и од (ризика који су 
произашли из пословања интерне банке за време 
његовог чланства у интерној баеци. 

Члан 107. 
Средства фонда основних средстава интерне 

банке састоје се од пословног простора, намештаја, 
машина и остале опреме који служе за обављање 
њене пословне активности. 

Новчани део средстава фонда основних средста-
ва интерна банка користи за своје пословање. 

Члан 108. 
Члан интерне банке нема право да повуче сред-

ства удружена у фонд основних средстава. Изузет-
но, на захтев члана, скупштина интерне банке може 
донети одлуку да се члану интерне банке, који 
ликвидира своје пословање у новчаном износу, 
врате средства удружена у фонд основних средста-
ва после подмирења обавеза које има према интер-
ној банди. 

8) Радна заједница 

Члан 109. 
Радници који обављају административно-струч-

не, помоћне и њима сличне послове интерне банке 
образују радну заједницу. 

Односи између интерне банке и њене радне за-
једнице уређују се самоуправнмм споразумом о ме-
ђусобним правима, обавезама и одговорностима. 

Члан ИО. 
Самоуправни споразум из члана 109. став 2. 

овог закона садржи нарочито: ^ 
1) међусобна права, обавезе и одговорности рад-

ника радне заједнице и интерне банке; 
2) права, обавезе и одговорности радне заједни-

це за извршавање послова интерне банке; 
3) основе и мерила "за издвајање средстава за 

личне дохотке и заједничку потрошњу радника рад-
не заједнице, сагласно члану 98. овог закона; 

4) овлашћења и одговорности радне заједнице 
за коришћење средстава фонда основних средстава 
интерне банке, као и начин обезбеђења средстава 
за покриће материјалних трошкова интерне банке и 
средстава за проширење материјалне основе рада 
интерне банке; 

5) начин организовања радне заједнице. 

Члан 111. 
Радна заједница интерне банке, у складу са 

законом и самоуправите споразумом закљученим 
са интерном банком, доноси: 

1) самоуправни споразум о удруживању рада 
радника у радну заједницу; 

2) статут радне заједнице; 
3) друга самоуправна општа акта. 
Актима из става 1. овог члана уређују се ме-

ђусобни односи у раду и начин остваривања само-
управних права радника радне заједнице интерне 
банке. 

Члан 112. 
Конституисање радне заједнице састоји се од: 
1) закључења самоуправног споразума о међу-

собним правима, обавезама и одговорностима рад-
ника радне заједнице интерне банке; 

2) избора радничког савета радне заједнице; 
3) доношења статута радне заједнице. 

Члан ИЗ. 
Прописи који се односе на конституисање, пос-

ловање, статус, самоуправну радничку контролу и 
престанак рада радне заједнице организација удру-
женог рада сходно се примењују и на радну зајед-
ницу интерне банке. 

3. Основне банке 

1) Удруживање у основну банку 

Члан 114. 
Основна банка је самоуправна финансијска ор-

ганизација у којој основне и друге организације 
удруженог рада, самоуправне интересне заједнице, 
,интерне банке и друга друштвена правна лица удру-
жују рад и средства ради остваривања заједничких 
интереса и обезбеђивања новчаних средстава за 
обављање, проширивање и унапређивање њихове 
делатности и ради остваривања других заједнич-
ких интереса, као и за обављање новчаних, кредит-
них и других банкарских послова. 

Удруживање у основну банку врши се путем 
самоуправног споразума. 

Самоуправни споразум је усвојен ако се с њим 
сагласи већина радника сваког учесника самоуправ-
ног споразума. 

Самоуправни споразум у име учесника споразу-
ма закључују њихови овлашћени органи. 

Члан 115. 
Основна банка се може основати ако учесници 

самоуправног споразума о удруживању у основну 
банку обезбеде средства и остале услове потребне 
за њен рад. 

Самоуправним споразумом о удруживању у ос-
новну банку утврђују се услови из става 1. овог 
члана. 

Учесници самоуправног споразума о удружива-
њу у основну банку постају њени чланови и управ-
љају основном банком у целини. 

Члан 116. 
Међусобна права и обавезе чланова основне 

банке који удружују рад и средства у основну 
банку уређују се самоуправним споразумом о удру-
живању у основну банку. 

Члан 117. 
Основна банка може да обавља све банкарске 

послове под условима предвиђеним законом. 

Члан 118. 
Самоуправни споразум о удруживању у основну 

банку садржи нарочито: 
1) заједничке циљеве ради којих се оснива ос-

новна банка; 
2) одредбе о средствима која се удружују у ос-

новну банку ради обезбеђења услова за почетак 
рада основне банке, као и о начину и року удружи-
вања тих средстава; 

3) делатност основне банке; 
4) назив и седиште основне банке; 
5) права, одговорности и сношење ризика за 

пословање основне банке од стране њених чланова; 
6) мере и одговорности за обезбеђење ликвид-

носта; 
7) услове и начин удруживања и пословања нов-

чаним средствима; 
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8) начин доношења статута и других самоуправ-
н а општих аката основне банке; 

9) начин управљања и одредбе о органима уп-
рављања основном банком; 

10) начин и садржај обавештавања чланова ос-
новне банке о њеној пословној активности; 

11) начин усклађивања ставова чланова основне 
банке, посебно у вези са питањима за чије је реша-
вање потребна сагласност свих чланова; 

12) одредбе о пословодном органу; 
13) услове за стицање и престанак права чла-

нова у основној банци и услове за иступање из 
банке; 

14) облике непосредног располагања удруженим 
средствима и непосредног одлучивања од стране 
чланова основне банке; 

15) поступак усвајања споразума о основама 
средњорочног плана основне банке и поступак до-
ношења годишњег плана за извршавање сред-
њорочног плана и мера за њихово извршавање; 

16) начин образовања, употребе и расподела 
прихода; 

17) начин образовања и коришћења средстава 
фондова основне банке; 

18) начин обављања самоуправа радничке кон-
троле; 

19) начин одлучивања о статусним променама 
основне банке; 

20) начин доношења измена и допуна самоуп-
равног споразума о удруживању у основну банку; 

21) услове за престанак рада основне банке и 
начин доношења одлуке о томе; 

22) основне одредбе о унутрашњој организацији 
основне банке; 

23) основни положај радника у радној заједни-
ци основне банке. 

Члан 119. 
Основна банка има статут. 
Статут основне банке мора бити у сагласности са 

самоуправним споразумом о удруживању у основ-
ну банку. 

Ако статут или други самоуправни општи акт 
, оснорне банке није у сагласности са самоуправним 

споразумом о удруживању у основну банку, приме-
њују се одредбе самоуправног споразума. 

Статутом основне банке, по потреби, ближе се 
разрађују одредбе самоуправног споразума о удру-
живању у основну банку. 

Статутом се уређују нарочито: 
1) повезивање новчаних токова у основној банци 

на самоуправној основи; 
2) начин уређивања међусобних односа основне 

банке и њене радне заједнице; 
3) одредбе о пословној тајни и општенародној 

одбрани; 
4) заступање и потписивање основне банке; 
5) статус пословних јединица основне банке. 
Статут може садржати и друге одредбе које су 

од значаја за пословање основне банке. 

Члан 120. 
Основна банка је правно лице с правима, оба-

везама и одговорностима које има на основу устава, 
закона и самоуправног споразума о удруживању у 
основну банку. 

Основна банка може почети рад уписом у суд-
ски регистар. 

Упис у судски регистар врши се на захтев ов-
лашћеног лица, које подноси: 

1) пријаву за упис у судски регистар; 
2) закључен самоуправни споразум о удружи-

вању у основну банку; 
3) потврду надлежног органа у републици, од-

носно аутономној покрајини на чијој се територији 
налази седиште основне банке да су испуњени ус-
лови за оснивање банке из члана 115. овог закона; 

4) друге исправе сагласно прописима о упису у 
судски регистар. 

Члан 121. 
Чланови основне банке могу одлучити да оснују 

пословну јединицу основне банке у којој ће обав-
љати одређене послове удруживања рада и сред-
става и друге одређене банкарске послове. 

Самоуправним споразумом о удруживању у ос-
новну банку и статутом банке утврђују се: оснивање 
пословних јединица из става 1. овог члана; дела-
тност; однос пословне јединице према основној бан-
ци; органи управљања; право друштвених правних 
лица — чланова банке да управљају одређеним по-
словима јединице која послује њиховим средствима, 
као и основни положај, права, обавезе и одговор-
ности радника у пословној јединици. 

Чланови основне банке који остварују одређена 
права управљања у пословној јединици могу одлу-
чити да се пословна јединица конституише као ос-
новна банка, ако су испуњени услови из члана 115. 
овог закона. 

У случају конституисања основне банке према 
Одредби става 3. овог члана, чланови оснопне 
банке из чијег састава се издваја пословна јединица 
и из које они иступају, одговарају за обавезе које 
је основна банка примила до дана њиховог иступа-
ња, сагласно самоуправном споразуму о удруживању 
у основну банку. 

Члан 122. 
Основна банка може имати пословне организа-

ционе делове, као што су: експозитуро, агенције, ис-
турени шалтери и представници^ у Југославији. 

Члан 123. 
У судски регистар уписује се и пословна једи-

ница из члана 121. овог закона. Пословни организа-
циони део основне банке из члана 122. овог закона 
уписује се, односно евидентира у судски регистар 
сагласно закону. 

Члан 124. 
За остваривање развојних програма и планова 

текуће активности удруженог рада, чланови основ-
них банака могу донети одлуку о учешћу у банкар-
ском конзорциј уму ради ширег удруживања рада 
и средстава и обезбеђивања кредита у Југославен и 
у иностранству. 

2) Управљање и одлучивање 

Члан 125. 
Основном банком у целини управљају друштве-

на правна лица која удружују рад и средства, као 
и друштвена правна лица која користе удружена и 
прибављена средства и друге банкарске услуге и 
тиме доприносе остваривању прихода основне банке, 
која су закључила самоуправни споразум о удру-
живању у основну банку. 

Закључивањем самоуправног споразума о удру-
живању у основну банку друштвена правна лица 
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из става 1. овог члана постају чланови основне бан-
ке и тиме преузимају права, обавезе и одговорности 
који су утврђени тим споразумом. 

Основна банка не може одбити захтев друштве-
ног правног лица да приступи самоуцравном спора-
зуму о удруживању у основну банку ако испуњава 
услове из тог споразума. 

Члан 126. 
Члан основне банке може отказати самоуправни 

споразум о удруживању у основну банку. 
Услови за отказ самоуправног споразума о удру-

живању у основну банку и повлачења удружених 
средстава утврђују се у том споразуму, а могу само 
заштитити ликвидност основне банке. 

Отказ споразума из става 1. овог члана не осло-
бађа члана основне банке од обавеза насталих пре 
отказа, као и од ризика који произађу из пословања 
основне банке за време његовог чланства у основној 
банци. 

Члан 127. 
Права управљања основном банком из члана 125. 

овог закона једнака су за све чланове основне 
банке. 

Самоуправним споразумом о удруживању у 
основну банку могу се ограничити одређена права 
управљања оним члановима који не извршавају 
обавезе из самоуправног споразума о удруживању 
у основну банку за време док те обавезе не изврше. 

Ограничавање права управљања из става 2. 
овог члана у самоуправном споразуму о удруживању 
у пословну банку мора бити тачно одређено, зависно 
од степена неизвршења обавеза из тог споразума. 

Члан 128. 
Друштвена правна лица која нису закључила 

самоуправни споразум о удруживању у основну 
банку, а која су удружила средства за одређене на-
мене у основној банци на основу посебног самоуп-
равног споразума или уговора, управљају удруже-
ним средствима за односну намену, учествују у рас-
подели прихода и сносе ризик који произлази из 
пословања тим средствима. 

Драва из става 1. овог члана могу остварити и 
друштвено-политичке заједнице закључивањем уго-
вора са учесницима самоуправног споразума, у скла-
ду са чланом 11. овог закона. 

Члан 129. 
Самоуправним споразумом о удруживању у ос-

новну банку може се предвидети да друштвена 
правна лица која су уложила у основну банку 
средства без одређене намене, а која нису закљу-

- чила самоуправни споразум о удруживању у основ-
ну банку, могу имати одређена права управљања 
основном банком у делу који се односи на посло-
вање њиховим средствима. 

Члан 130. 
Права грађана да на основу штедних улога и 

депозита учествују у управљању основном банком, 
у делу који се односи на њено пословање тим сред-
ствима, и да поред уговорених камата стичу и друге 
одређене погодности, уређују се самоуправним спо-
разумом о удруживању у основну банку, у складу 
са законом. 

Члан 131. 
Начин одлучивања у основној банци одређује се 

самоуправним споразумом о удруживању у основну 
банку. 

Члан 132. 
Орган управљања основном банком је скупшти-

на, а њен извршни орган је извршни одбор. 
Основна банка има кредитни одбор, а може 

имати и друге органе којима скупштина основне 
банке поверава одређене извршне и саветодавне 
послове. 

Самоуправним споразумом о удруживању у ос-
новну банку, њеним статутом или актом о удружи-
вању рада и средстава из члана 11. став 2. овог 
закона одређују се органи управљања и други орга-
ни, њихова надлежност, права, обавезе и одговор-
ности. 

Члан 133. 
Скупштину основне банке сачињавају делегати 

чланова основне банке. 
Делегати у скупштини основне банке не могу 

бити бирани на време дуже од две године. 
Скупштина основне банке заседа по потреби, а 

најмање једанпут годишње. 

Члан 134. 
Скупштина као орган управљања у оквиру сво-

јих надлежности утврђује да су донесени: 
1) самоуправни споразум о удруживању у ос-

новну банку; 
2) статут основне банке; 
3) самоуправни споразум о основама средњо-

рочног плана основне банке; 
4) одлука о промени статуса основне банке; 
5) одлука о престанку рада основне банке. 
Скупштина основне банке одлучује нарочито о: 
1) средњорочном плану и годишњем плану за 

остваривање средњорочног плана, мерама за њихово 
спровођење и актима пословне политике основне 
банке; 

2) горњој граници задуживања основне банке у 
Југославен и иностранству; 

3) извештају о раду основне банке; 
4) доношењу завршног рачуна основне банке и 

одлуке о употреби и распоређивању оствареног 
прихода; 

5) програму развоја организације и пословања 
основне банке и давању смерница за остваривање 
тог програма; 

6) бирању и разрешавању чланова извршног и 
кредитног одбора и других одбора и комисија ос-
новне банке; 

7) усвајању самоуправног споразума о међусоб-
ним односима основне банке и радника радне за-
једнице у основној банци; 

8) усвајању других самоуправних споразума ко-
ји се доносе у банци; 

9) именовању и разрешењу пословодног органа 
основне банке. 

Члан 135. 
Статутом основне банке утврђују се састав, 

број чланова и делокруг извршног одбора основне 
банке. 

Скупштина основне банке бира чланове извр-
шног одбора и кредитног одбора из својих редова. 

Члан 136. 
Чланови извршног и кредитног одбора основне 

банке не могу бити бирани за време дуже од две 
године. 
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Члан 137. 
Извршни одбор основне банке врши нарочито 

следеће послове: 
1) сазива седнице скупштине и других органа 

основне банке; 
2) припрема предлоге о којима решава скупшти-

на основне банке; 
3) стара се о остваривању задатака средњороч-

ног плана основне банке и годишњег плана за 
остваривање средњорочног плана, као и о изврша-
вању других одлука скупштине основне банке; 

4) решава о пословима основне банке између 
седница скупштине, у оквирима овлашћења утвр-
ђених статутом и посебним одлукама скупштине ос-
новне банке; 

5) стара се, предузима и спроводи мере за 
одржавање ликвидноста основне банке; 

6) доноси одлуке о узимању и давању кредита, 
авала и гаранција за чије је доношење овлашћен 
статутом, у складу са мерилима које утврђује скуп-
штина банке; 

7) образује одборе и комисије за извршавање 
посебних задатака из свог делокруга, одређује њи-
хов делокруг и именује њихове чланове. 

Извршни одбор је дужан да сазове скупштину 
основне банке ако то захтева једна трећина чланова 
банке. 

Члан 138. 
Основна банка може имати један или више 

кредитних одбора. 
Ближе одредбе о броју кредитних одбора и о 

броју чланова, саставу и делокругу кредитних од-
бора утврђују се статутом или одлуком скупштине 
основне банке. Тим одредбама, односно одлуком 
утврђују се и права, обавезе и одговорности члано-
ва кредитног одбора. 

Члан 139. 
За доношење одлука о узимању и давању крат-

корочним кредита за ликвидност, са роком враћања 
до 30 дана, извршни одбор може овластити посло-
водни орган основне банке. 

Пословодни. орган основне банке дужан је да 
редовно подноси извештај извршном одбору основне 
банке о коришћењу овлашћења из става 1. овог 
члана. 

Могућност и обим овлашћења за одлучивање по 
ставу 1. овог члана утврђују се статутом основне 
банке. 

Члан 140. 
Статутом основне банке може се предвидети да 

се за одлуке о давању кредита грађанима образује 
комисија састављена и од стручних радника радне 
заједнице основне банке, које именује извршни 
одбор. 

Комисија из става 1. овог члана ради на основу 
овлашћења датих у одлуци о њеном именовању, у 
складу са самоуправним општим актом основне бан-
ке, у коме су утврђене намене, обим и услови дава-
ња тих кредита, и са прописима. 

Члан 141. 
Основна банка има инокосни или колегијални 

пословодни орган. 
Услови и начин именовања и разрешења од 

дужности инокосног пословодног органа, односно 
председника и члана колегиј алног пословодног ор-
гана уређују се самоуправним споразумом о удру-
живању у основну банку, у складу са законом. 

Члан 142. 
Инокосни пословодни орган, односно председник 

колегиј алног пословодног органа основне банке 
представља основну банку пред трећим лицима. 

Пословодни орган основне банке извршава, 
спроводи, односно стара се о спровођењу одлука 
скупштине, извршног одбора и других органа ос-
новне банке. 

Инокосни пословодни орган, односно председ-
ник колегиј а лног посл ово дног органа основне банке 
има право и дужност да учествује у раду органа 
основне банке, без права одлучивања. 

Пословодни орган основне банке покреће ини-
цијативу и даје предлоге за унапређивање активнос-
ти основне банке, као и за остваривање услова за 
реализацију средњорочног плана основне банке. 

Пословодни орган основне банке одговоран је: 
за законитост рада основне банке; за примењивање 
мера Народне банке Југославије, народних банака 
република и народних банака аутономних покраји-
на које оне доносе ради остваривања задатака нов-
чане, кредитне и девизне политике; за спровођење 
друштвених договора и самоуправних споразума 
којима приступа основна банка; за примењивана 
одредаба самоуправног споразума о удруживању у 
основну банку и њеног статута; за пословање ос-
новне банке сагласно средњорочном плану основне 
банке и за одржавање ликвидности основне банке. 

У складу са задацима из овог члана, пословодни 
орган основне банке руководи радом радне зајед-
нице основне банке и извршава програм њеног раз-
воја. 

За свој рад пословодни орган основне банке 
одговоран је извршном одбору и скупштини ос-
новне банке. 

Члан 143. 
Инокосни пословодни орган, односно председ-

ник колегиј а лног посл ово дног органа основне банке 
има право и дужност да обустави од извршења од-
луке органа основне банке ако сматра да су у су-
протности са самоуправним споразумом о удружи-
вању у основну банку и њеним статутом, средњо-
рочним планом основне банке или са другим одлу-
кама органа основне банке. 

У случају из става 1. овог члана, инокосни пос-
ловодни орган, односно председник колегиј алног 
пословодног органа основне банке, обавештава из-
вршни одбор основне банке на првој наредној сед-
ници, који о спорном питању доноси одлуку. 

Ако извршни одбор основне банке у оквиру сво-
јих права не може да донесе одговарајућу одлуку 
или ако у оквиру својих овлашћења не усвоји 
став инокосног пословодног органа, односно пред-
седника колегиј алног пословодног органа основне 
банке, дужан је да, у року од три радна дана од 
дана одржавања седнице из става 2. овог члана, 
сазове седницу скупштине основне банке. 

Члан 144. 
Ако инокосни пословодни орган, односно пред-

седник колегиј алног пословодног органа основне бан-
ке сматра да је акт органа основне банке у супрот-
ности са законом и другим прописима, самоуправ-
ним споразумом о удруживању у основну банку, 
статутом и другим самоуправним општим актима и 
самоуправним споразумима којима је приступила ос-
новна банка, упозориће на то орган који је донео 
такав акт. 

Ако и после упозорења орган који је донео та-
кав акт остане при свом акту, а скупштина основ-
не банке, по поступку из члана 143. став 3. овог 
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закона, не усвоји став инокосног пословодни орга-
на, односно председника колегиј алног пословодног 
органа, инокосни пословодни орган, односно пред-
седник колегиј алног пословодног органа обуставиће 
од извршења тај акт, у складу са законом, и о томе 
ће обавестити надлежни орган друпггвено-политич-
ке заједнице у року од три радна дана од дана с а -
стављања акта. 

Ако инокосни пословодни орган, односно пред-
седник колегиј алног пословодног органа основне 
банке сматра да је акт радне заједнице у супрот-
ности са законом и другим прописима, самоуправ-
ним споразумом којим су уређени односи између 
основне банке и њене радне заједнице или другим 
самоуправним општим актом банке који се односи 
на радну заједницу банке, упозориће о томе радну 
заједницу. Ако и после упозорења радна заједница 
остане при свом акту, инокосни пословодни орган, 
односно председник колегиј алног пословодног ор-
гана обуставиће од извршења тај акт у складу са 
законом, и о томе ће у року од три радна дана од 
дана обустављања акта обавестити надлежни ор-
ган друштвено-политичке заједнице. 

Пословодни орган основне банке одговоран је 
за испуњавање законом прописаних обавеза основне 
банке. 

Члан 145. 
Ближе одредбе о правима и дужностима посло-

водног органа основне банке утврђују се самоуправ-
ним споразумом о удруживању у основну банку и 
њеним статутом. 

. Права и дужности пословодног органа основне 
банке у односу на радну заједницу основне банке 
утврђују се статутом основне банке, другим само-
управним општим актима и самоуправним споразу-
мом закљученим између основне банке и њене радне 
заједнице. 

Ј 
3) Одржавање ликвидност и сношење ризика 

Члан 146. 
Основна банка води своје пословање на начин 

који обезбеђује извршавање њених обавеза у укуп-
ном обиму и по њиховој рочности и тиме одржава 
своју ликвидност. 

Самоуправним споразумом о удруживању у ос-
новну банку, средњорочним планом и годишњим 
планом за (остваривање средњорочног плана основ-
не банке утврђују се начин, мере 'и одговорности за 
одржавање ликвидност (основне банке, као и обим 
потребних ликвидних средстава. 

Члан 147. , I 
Основна банка, која даје авал на хартије од 

вредности које издају организације удруженог ра-
да, даје гаранције за "њихове обавезе 1и (издаје 'соп-
ствене хартије од вредности ради одржавања лик-
видност, може да образује посебну резерву лик-
видност. 

Образовање Ји 1износ посебне резерве ликвид-
ност, у односу на обим послова из става 1. овог 
члана, утврђују се самоуправним споразумом о 
удруживању у основну банку, средњорочним (пла-
ном основне банке и другим самоуправите општим 
актима или одлукама органа управљања основном 
банком. 

Средства посебне резерве ликвидност држе се 
пџ редовном жиро-рачуну основне банке 1и могу се 
користити само за измирење (обавеза по пословима 

из овог члана, ако основна банка нема других лик-
видних средстава. 

Члан 148. 
За одржавање текуће ликвидност, у случају 

краткорочне временске неусаглашености између 
средстава и обавеза, може се закључити самоуправ-
ни споразум основних и удружених банака о њи-
ховом међусобном краткорочном кредитиран^. 

Споразумом из става 1. овог члана утврђују се 
поступак, услови и извори средстава за кредитира-
ње из тог става. 

Члан 149. 
Обавезе основне банке измирују се на (терет 

средстава на њеном жиро-рачуну. 
Ако (на жиро-рачуну основне банке нема до-

вољно средстава за измирење обавеза, користе се 
прво средства њеног резервног фонда, а затим 
средства њене обавезне резерве код Народне банке 
Југослав^ е. 

Некоришћена средства резервног фонда и сред-
ства обавезне резерве враћају се на начин (и под 
условима који су утврђени савезним законом, од-
носно прописима донесеним (на (основу њега. 

Члан 150. 
Ако основна банка користи средства резервног 

фонда у смислу члана 149. став 2. овог закона не-
прекидно у Трајању дужем од петнаест дана, из-
вршни одбор основне банке дужан је да (размотри 
стање ликвидност и предузме мере предвиђене са-
моуправна општим актима основне банке ради 
обезбеђења средстава на жиро-рачуну основне бан-
ке за уредно извршавање обавеза. 

Извршни одбор основне банке дужан је да од-
луку о предузиман^ мера из става 1. (овог члана 
донесе у року од пет радних дана од дана истека 
рока из става 1. овог члана, и да о томе обавести 
народну банку републике, односно народну банку 
аутономне покрајине. 

Члан 151. 
Ако основна банка користи средства 'обавезне 

резерве у смислу члана 149. став 2. овог закона, (на-
родна банка републике, односно народна банка 
аутономне покрајине, може према тој основној бан-
ини да предузме мере за чије је предузиман^ ов-
лашћена законом. 

„ , Члан 152. 
Основна банка 1се сматра неликвидном, у сми-

слу 1овог закона, 1ако (мерама које је предузео из-
вршни одбор (основне банке у складу са чланом 150. 
овог закона, и мерама које је предузела народна 
банка републике, односно народна банка аутономне 
покрајине у складу са 'чланом 151. овог закона, ни-
су обезбеђена средства за редовно извршавање оба-
веза основне банке !и враћање ^коришћених сред-
става резервног фонда и средстава обавезне (резер-
ве, У Складу са планом 149. (став 3. овог закона. 

Члан 153. 
Ако је основна банка неликвидна у смислу чла-

на 152. овог закона, извршни одбор основне банке 
дужан је да, у року од пет (наредних радних дана 
од дана одржавања седнице на којој је утврђено да 
је банка неликвидна, сазове седницу скупштине 
основне банке, која се мора одржати у року од на-
редних двадесет радних дана. 
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Члан 154. 
Скупштина основне банке утврђује узроке не-

ликвидност и одређује начин, мере и рок за от-
клањање тих узрока и успостављање ликвидности 
основне банке. Г̂ај рок не може бити дужи од три-
десет дана од дана одржавања седнице скупштине 
основне банке. 

Ако се у року (из става 1. овог члана не обез-
беде услови за ликвидност основне банке, скупшти-
на основне банке доноси програм санације. Про-
грам санације основне банке мора се донети у року 
од тридесет дана од дана истека рока ЈИЗ става 1. 
овог члана. 

Основна банка је дужна да о донесеним одлу-
кама и предузетим мерама из ст. 1. и 2. овог члана 
одмах обавести народну банку републике, односно 
народну банку аутономне покрајине, надлежни ор-
ган у републици, односно аутономној покрајини и 
скупштину општине на чијој је територији седиште 
основне банке. 

Члан 155. 
Надлежни орган у републици, односно аутоном-

ној покрајини, по пријему обавештења из члана 154. 
став 3. овог закона дужан је да, после прибављеног 
мишљења народне банке републике, односно народ-
не банке аутономне покрајине, размотри предузете 
мере и одлуке донесене од стране органа основне 
банке. 

Ако Надлежни орган У 'републици, односно ау-
тономној покрајини, оцени да донесене мере и од-
луке основне банке нису довољне за њену санаци-
ју, може предложити скупштини републике, од-
носно скупштини аутономне покрајине да донесе 
следеће допунске мере: 

1) да обавеже чланове основне банке на до-
пунску уплату средстава у фонд солидарне одго-
ворности и резервни фонд основне банке; 

2) да обавеже основну банку да првенствено 
иввршава своје обавезе према лицима која нису 
њени чланови; 

3) да сазове међуопштински састанак представ-
ника општина на чијим териториј ама основна бан-
ка претежно послује и да предложи тим општина-
ма да донесу одлуку да средствима којима распо-
лажу учествују у санацији основне банке; 

4) да република, односно аутономна покрајина 
учествује у санацији основне банке средствима ко-
јима располаже. 

Ако у санацији основне банке учествује друшт-
вено-политичка заједница, у смислу тач. 3. и 4. 
става 2. овог члана, надлежни орган у републици, 
односно аутономној покрајини, може да донесе од-
луку о именовању . овлашћеног лица у основној 
банци на предлог народне банке републике, односно 
народне банке аутономне покрајине, а из редова 
стручних радника народне банке, које ће вршити 
контролу над спровођењем свих мера за санацију 
основне банке. 

Лице овлашћено од републике, односно ауто-
номне покрајине из става 3. овог члана има право 
и дужност да обустави од извршења сваку одлуку 
органа основне банке која није у складу са мерама 
за санацију основне банке, и да о томе, у року од 
десет дана од дана обустављања одлуке, обавести 
скупштину републике, односно скупштину аутоном-
не покрајине ради доношења коначне одлуке. 

Надлежни орган у републици, односно аутономној 
покрајини, доноси одлуку о престанку мандата ов-
лашћеног лица из става 3. овог члана на предлог 
народне банке републике, односно народне банке 

аутономне покрајине и њеног Извештаја о резул-
татима предузетих мера за санацију основне банке. 

1 (Члан 156. ! 
Ако скупштина основне банке оцени да се про-

грамом санације и допунским мерама републике, 
односно аутономне покрајине и општине, не може 
санирати основна банка, доноси, у сагласности са 
надлежним органом у републици, односно аутоном-
ној покрајини, одлуку о престанку рада основне 
банке, и о томе обавештава народну банку репуб-
лике, односно народну банку аутономне покрај,ине 
и Службу друштвеног књиговодства. 

Члан 157. 1 1 

Ако надлежни орган у републици, односно ауто-
номној покрајини да сагласност за престанак рада 
основне банке у смислу одредаба члана 156. овог 
закона, основна банка је обавезна да из средстава 
којима располаже и из средстава својих чланова 
у смислу члана 158. овог закона измири све пове-
риоце основне банке који ,нису чланови те основне 
банке. 

Члан 158. 
За своје обавезе основна банка одговара свим 

средствима којима располаже. 
Ако средства из става 1. овог члана 1шсу до-

вољна за измирење њених обавеза, чланови одгова-
рају за обавезе основне банке и другим средстви-
ма, сразмерно средствима којима укупно располажу, 
и то по следећем редоследу: 

1) средствима резервног фонда; I 
2) новчани^ делом средстава пословног фонда; 
3) свим осталим средствима којима располажу. 
Ближе одредбе о одговорности чланова основ-

не банке за обавезе основне банке утврђују се са-
моуправниот споразумом о удруживању у основну 
банку. 

Члан 159. 
Ненаплатива потраживања по датим кредитима 

основна банка отписује на терет прихода доје ос-
твари својим пословањем. 

Ако се ненаплатива потраживања ^е когу от-
писати на терет прихода основне банке, отпис се 
врши на терет средстава фонда солидарне одго-
ворности основне банке. 

Ако се отпис ненаплативих потраживања не мо-
же извршити на терет средстава фонда солидарне 
одговорности, скупштина основне банке одлучује о 
начину отписа и о изворима средстава из којих ће 
се отпис вршити. 

Некоришћена средства обавезног дела фонда 
солидарне одговорности основне банке за отпис не-
наплативих истраживања морају се вратити у тај 
фонд у року који не може бити дужи од пет годи-
на, с тим да се у том року сваке године враћа нај-
мање једна петина ^коришћених средстава. 

Члан 160. 
Ако основна банка престане са радом, истражи-

вања грађана по основу штедних улога, текућих 
рачуна и депозита на девизним рачунима грађана 
измирују се пре измирења истраживања других 
поверилаца основне банке. 

4) Планирање и пословна политика 

Члан 161. ; 
Самоуправним споразумом о основама плана и 

планом основне ,банке утврђују се односи, права и 
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обавезе 'основних и других организација удруженог 
рада. самоуправних интересних заједница и других 
друштвених правних лица — чланова банке, као 
носилаца заједничких интереса у удруживању рада 
и средстава из дохотка и њихове циркулације и 
концентрације, ради заједничког остваривања до-
хотка и заједничког обезбеђивања новчаних сред-
става за обављање, проширивање и унапређивање 
делатности основних и других организација удру-
женог рада и других самоуправних организација и 
заједница и других заједничких интереса, у делу 
који се остварује преко основне банке. 

Планови основне банке усклађују се ;с плано-
вима друштвено-политичких заједница. 

Основне банке оу дужне да коришћење сло-
бодних средстава прикупљених од штедних улога 
усклађују са плановима друштвено-политичких за-
једница, на чијим су териториј ама прикупљена та 
средства. 

Члан 162. 1 
Основна банка доноси средњорочни ћлан и го-

дишњи план за остваривање средњорочног плана. 
Среднорочни план основне банке доноси се на 

основу споразума о основама средњорочног плана 
основне банке, који међусобно закључују чланови 
основне банке. 

Годишњи план 'за остваривање средњорочног 
плана доноси се на начин утврђен самоуправним 
споразумом о удруживању у основну банку и ста-
тутом банке. 

Члан 163. 
Самоуправним споразумом о основама средњо-

рочног плана основне банке утврђују се односи, 
права и обавезе чланова банке садржани нарочи-
то у: 

1) заједничком циљевима и правцима развоја 
удруженог рада; 

2) задацима основне банке у 'остваривању за-
једничких циљева и праваца развоја удруженог 
рада и могућностима удруживања, прикупљања и 
прибављања средстава за извршење тих задатака; 

3) основним правцима усмеравања удружених, 
прикупљених и прибављених средстава и начину 
и мерама за усклађивање потреба удруженог рада 
са могућностима удруживања, прикупљања и при-
бављања средстава; 

4) основима и мерилима за усмеравање сред-
става, давања авала и гаранција; 

5) начину и мерама за одржавање ликвидност 
основне банке; 

6) политици удруживања средстава у фондове 
банке; 

7) политици образовања и распоређивања за-
једнички оствареног дохотка, као и мерама ш на-
чину за сношење ризика по пословима основне 
банке. 

Самоуправни споразум о основама средњороч-
ног плана основне банке усваја се по поступку 
предвиђеном у члану 114. ст. 3. и 4. овог закона. 

Члан 164. 
Средњорочним планом основне банке, долазећи 

од заједничких циљева чланова основне банке за 
повећање свог и укупног друштвеног дохотка и по-
већање продуктивности рада, утврђују се нарочито: 

1) основни правци и економски показатељи пла-
нова развоја и програма текуће активности удруже-
ног рада; 

2) обим удруживања и усмеравања наменских 
средстава; 

3) обим Прикупљања и прибављања новчаних 
средстава; 

4) обавезно усмеравање средстава ЈИ извршава-
ње раније преузетих обавеза; 

5) усмеравање слободних средстава за реали-
зацију планова развоја и програма текуће актив-
ности удруженог рада; 

6) начин и мере за одржавање ликвидност ос-
новне банке; 

7) начин образовања и коришћења средстава 
удружених у фондове банке и образовање и рас-
поређивање заједнички оствареног дохотка, кко и 
мере и начин за сношење ризика по пословима ос-
новне банке. 

Пратећи документи који чине саставни део 
средњорочног плана основне банке јесу: 

1) план развоја основне банке и њене радне за-
једнице; 

2) план кредитног биланса основне банке; 
3) политика каматних стопа и тарифе накнада 

за услуге које врши основна банка; 
4) план прихода и расхода основне банке; 
5) финансијски план основне банке. 

Члан 165. 
Годишњи план за остваривање средњорочног 

плана основне банке садржи нарочито анализу 
средњорочног плана за претходни период по еле-
ментима средњорочног плана, као и мере и акције 
за остваривање задатака из средњорочног плана, и 
то дела за наредну годину, којима се обезбеђује 
остваривање текућег средњорочног плана, у складу 
са условима и могућностима друштвено-економског 
развоја и мерама економске политике. ' 

Саставни део годишњег плана за остваривање 
средњорочног плана основне банке чине акти по-
словне политике основне банке, и то: 1 

1) ближи услови за прикупљање и усмеравање 
средстава грађанима; 

2) план кредитног биланса основне банке; 
3) план прихода и расхода основне банке; 
4) финансијски план основне банке. 

Члан 166. 
Ради проширивања могућности за остваривање 

својих планова основна банка: 
1) закључује самоуправне споразуме са другим 

банкарским организацијама о заједничким мерама 
за остваривање планова, као и мера економске, кре-
дитне, монетарне и девизне политике; 

2) ступа са другим банкарским организацијама, 
организацијама удруженог рада и другим друштве-
ним правним лицима у конзорциј уме ради оствари-
вања појединих развојних планова и програма те-
куће активности својих чланова или других дру-
штвених правних лица, 

Члан 167. ' 
Основна банка је дужна да своје планове и 

акте пословне политике објави и учини доступним 
сваком члану основне банке. 

Ближе одредбе о начину објављивања планова 
и аката пословне политике утврђују се статутом ос-
новне банке. 

Члан 168. 
Основна банка је дужна да редовно обавештава 

своје чланове о току извршавања планова и аката 
пословне политике. 

Рокови, садржај (и начин обавештавања утвр-
ђују се статутом основне банке. 
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Члан 169. 
Ближе одредбе о поступку за доношење сред-

њорочног елана и (годишњег плана за остваривање 
средњорочног плана утврђују се самоуправните спо-

( разумом о удруживању и статутом основне банке, у 
складу са законом. 

5) Самоуправна радничка контрола 

Члан 170. 
Ради остваривања и заштите својих самоуправ-

н а права у погледу управљања пословима и "сред-
ствима у целокупноста односа друштвене ^ п р о -
дукције, радници у организацијама удруженог рада 
и радни људи у самоуправним интересним заједни-
цама и другим друштвеним правним лицима који 
су чланови основне банке, остварују самоуправну 
радничку контролу преко органа управљања основ-
ном банком и преко посебног органа самоуправа 
радничке контроле основне банке. 

^ Члан 171. 
Орган самоуправно радничке контроле врши 

контролу нарочито у погледу: 
1) спровођења самоуправног споразума о Удру-

живању у основну банку; 
2) спровођења статута основне банке; 
3) спровођења планова и аката пословне поли-

тике основне банке; 
4) спровођења одлука органа основне банке; 
5) друштвено одговорног (и економски целисход-

ног прибављања и коришћења средстава и распо-
лагања њима; 

6) обавештавања чланова основне банке о пита-
њима од интереса за доношење одлука !и контроле 
рада основне банке. 

Члан 172. 
Састав, начин избора и опозива, права, дуж-

ности и одговорности чланова органа самоуправа 
радничке контроле у основној банци утврђују се 
самоуправна споразумом о удруживању у основну 
банку, односно самоуправним општим (актима осно-
вне банке, у складу са законом. 

Члан органа самоуправне (радничке контроле не 
може истовремено да буде делегат у скупштини 
банке, члан извршног одбора, других органа основ-
не банке којима скупштина поверава извршне и 
саветодавне послове и пословодног органа. 

Члан 173. 
Пословодни орган основне банке дужан је да 

стави органу самоуправа радничке контроле на 
располагање потребну документацију и да му омо-
гући увид у рад основне банке, односно да му обез-
беди остваривање контроле. 

Члан 174. 
Орган самоуправне радничке контроле у основ-

ној банди има право и дужност да о уоченим по-
јавама и свом мишљењу обавести органе основне 
банке код којих је уочио те појаве, као и органе 
основне банке који имају право и дужност да те 
појаве отклоне. 

Органи основне банке разматрају извештај и 
мишљење органа самоуправно радничке контроле и 
о предузетим мерама извештавају чланове основне 
банке. 

Ако органи основне банке благовремено не от-
клоне уочене појаве, орган самоуправно радничке 

контроле ће о томе обавестити надлежни орган 
друштвеног надзора, односно надлежни орган за 
вршење надзора над законитошћу (рада 'основне 
банке. 

6) Образовање, употреба и распоређивање прихода 

Члан 175. 
Приходи основне банке образују се 1од: 
1) учешћа ју дохотку ио основу заједнички 

оствареног дохотка у Југославија односно у при-
ходу од заједничких улагања у иностранству; 

2) камата на дате кредите; 
3) накнада за (вршење банкарских услуга; 
4) других прихода које основна банка оствари 

својим пословањем, сагласно њеном статуту и (про-
писима, 

Члан 176. 
Распоређивање прихода који оствари основна 

банка врше њени чланови на начин предвиђен у 
члану 7. Јовог закона., 

Члан 177. 
У трошкове пословања основне банке из члана 

7. овог закона спадају камате на примљене кре-
дите и друга средства, накнаде 'за банкарске услуге, 
отпиен ненаплативих потраживање, амортизација, 
трошкови за пословне (просторије и опрему, и други 
трошкови пословања, сагласно самоуправном спора-
зуму о удруживању у (основну 'банку. 

Члан 178. 
Средства за личне дохотке и заједничку по-

трошњу радника радне заједнице основне банке из-
двајају се у складу са основима и мерилима утвр-
ђеним у самоуправном споразуму, закљученом из-
међу основне банке и њене радне заједнице, 1и у 
складу са друштвеним договорима о (расподели сред-
става за личне дохотке ји за заједничку потрошњу 
радника у удруженом раду и радника у радним за-
једницама чланова основне банке. 

Самоуправним споразумом из (става 1. овог 
члана обезбеђује се да средства за радну заједницу 
буду У зависности од обима (и квалитета и степена 
одговорности рада радне заједнице. 

Члан 179. 
Део прихода из члана 175. овог 'закона који 

распоређују међу !собом чланови основне банке 
удружују у фондове основне банке према закону. 

Члан 180. ' 
Ако ненаплативост истраживања настане кри-

вицом радне заједнице, скупштина основне банке 
може да одлучи да се ненаплатива истраживања 
делимично или у (целини отпишу на терет средста-
ва којима располаже радна заједница. 

7) Фондови 

'Члан 181. 
Ради образовања средстава за обезбеђење 'си-

гурности и ликвидноста пословања, као и матери-
ја лне основе рада, основна банка има следеће фон-
дове: 

1) фонд солидарне одговорности; 
2) резервни фонд; 
3) фонд основних средстава. 
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Средства фондова из става 1. овог 'члана обра-
зују се из Удружених средстава дохотка чланова 
основне банке и из прихода основне банке који ње-
ни чланови удружују, јна основу самоуправног спо-
разума о удруживању у основну банку, њеног ста-
тута Ји закона. 

Средства фондова основне банке воде се на име 
чланова основне банке. 

Средства фондова основне банке користе се са-
гласно самоуправном споразуму о удруживању у 
основну банку, њеном статуту ги на основу закона. 

Основна /банка може да оснива и друге фондо-
ве Јна. основу самоуправног споразума о удружива-
њу у основну банку и њеног статута или на основу 
других самоуправна споразума си одлука чланова 
основне банке. 

Члан 182. 
Средства фонда солидарне одговорности користе 

се ва отпис ненаплативих истраживања, као и оа 
покриће других ризика (који произлазе из послова-
ња основне банке. 

Средства фонда солидарне одговорности мо-
гу се привремено користити ЈИ за Улагање у намене 
које одреде чланови основне банке који су удру-
жили средства у тај фонд. 

Члан 183. 
Висина средстава у фонду солидарне одго-

ворности износи најмање 30/о од 'стања (пласмана по 
којима основна банка сноси ризик по завршном ра-
чуну за претходну годину. 

Начин удруживања и рок уплате средстава у 
фонд солидарне одговорности утврђују се самоуп-
равите споразумом о Удруживању у основну банку, 
с тим да рок уплате ие може бити дужи од лет 
година. 

Члан 184. 1 
Средства резервног фонда користе се за одржа-

вање текуће 'ликвидноста основне банке, сагласно 
закону и другим прописима. 

Средства резервног фонда држе се издвојена 
на посебном рачуну код (народне банке републике, 
односно народне банке аутономне покрајине. 

Члан 185. 
У резервни фонд Удружује се део 'прихода ко-

ји основна банка оствари својим пословањем, саг-
ласно члану 179. овог закона. Износ средстава удру-
жених у тај фонд не коже бити мањи од 0,3% Од 
стања пласмана по којима основна банка сноси ри-
зик, а по завршном (рачуну за сваку годину за ко-
ју се врши издвајање средстава у тај фонд. 

Кад укупна средства резервног фонда достигну 
висину од најмање 3% од износа основице ш стаза 
1. овог ,члана, престаје (Обавеза удруживања ју тај 
фонд. 

Члан 186. 
Чланови основне банке, приликом /отказа само-

управног споразума о удруживању у основну банку, 
могу да пренесу свој улог у фонд солидарне од-
говорности и улог у (резервни фонд на друге 'члано-
ве пе основне банке (или (их могу (повући (из тих 
фондова. 

Самоуправним споразумом о удруживању ју ос-
новну банку и (њеним јстатутом утврђују се услови, 
рокови и начин преношења И повлачења улога из 
фонда солидарне одговорности и из 'резервног 
фонда. 

Услови, рокови и (начин повлачења улога из 
става 2. овог члана могу ,само обезбеђивати сигур-
ност пословања и ликвидност основне банке. 

Члан 187. 
Средства фонда основних средстава основне 

банке састоје се од пословног простора, намештаја, 
машина 1и остале опреме који служе за обављање 
њене пословне активности. 

Новчани део фонда основних средстава банка 
користи за своје пословање. 

Члан 188. 
Члан основне банке нема права да повуче сред-

ства удружена у фонд основних средстава. Изузет-
но, на захтев члана, скупштина основне банке мо-
же да донесе одлуку да се члану основне банке ко-
ји ликвидира своје пословање, у новчаном износу, 
врате средства удружена у фонд основних средста-
ва после подмирења обавеза ноје има према ос-
новној банди. 

8) Радна заједница 

Члан 189. 
Радници који обављају административно-струч-

не, помоћне и њима сличне послове основне банке 
образују радну заједницу. 

Односи између основне банке ји (њене радне за-
једнице уређују се самоуправним споразумом о ме-
ђусобним ,правима, обавезама и одговорностима. 

Члан 190. 
Одредбе чл. 110. до ИЗ. овог закона односе се и 

на радну заједницу основне банке. 

4. Удружене банке 

Члан 191. 
Чланови основне банке могу одлучити о удру-

живању основне банке са другим основним банкама 
у удружену банку. 

Чланови удружене банке су оне основне банке 
које су на основу одлуке својих чланова закључиле 
самоуправни споразум о удруживању у удружену 
банку и тиме преузеле права, обавезе и одговорности 
који су утврђени тим споразумом. 

Члан 192. 
Удружена банка може обављати банкарске по-

слове који су утврђени у самоуправном споразуму о 
удруживању у удружену банку или у посебном са-
моуправном споразуму основних банака — чланова 
удружене банке, а нарочито који се односе на: 

1) удруживање рада и средстава за одређене на-
мене; 

2) узимање кредита у Југославен и у иностран-
ству; 

3) давање кредита; 
4) давање гаранција и авала ка хартије од вред-

ности; 
5) издавање и промет хартија од вредности; 
6) девизне послове; 
7) послове платног промета са иностранством; 
8) организовање прикупљања штедних улога и 

депозита физичких лица у ,иностранству у име и за 
рачун својих чланова. 
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Члан 193. 
Самоуправни споразум о удруживању у удру-

жену банку садржи нарочито: 
1) циљеве удруживања у удружену банку; 
2) послове од заједничког интереса које обавља 

удружена банка; 
3) начин и намене удруживања средстава у 

удружену банку; 
4) назив и седиште удружене банке; 
5) међусобна права и обавезе основних банака — 

чланова удружене банке, а посебно права и обавезе 
у одржавању ликвидност удружене банке; 

6) начин: сношења ризика за пословање удруже-
не банке: 

7) начин образовања прихода удружене банке, а 
посебно кад удружена банка обављањем послова од 
заједничког интереса не може да оствари приходе 
потребне за подмиривање њених расхода и других 
потреба. 

Самоуправни споразум о удруживању у удру-
жену банку садржи и остале одредбе предвиђене 
овим ,законом за самоуправен споразум о удружи-
вању у основну банку. 

Члан 194. 
Удружена банка је правно лице с правима, оба-

везама и одговорностима. које има на основу устава, 
закона и самоуправног споразума о удруживању у 
удружену банку. 

Упис у судски регистар врши се на захтев ов-
лашћеног лица, које подноси: 

1) пријаву за упис у судски регистар; 
2) закључни самоуправни споразум о удружи-

вању у удружену банку; 
3) потврду надлежног органа у републици, од-

носно аутономној покрајини на чијој се територији 
налази седиште удружене банке издату на основу 
мишљења народне банке републике, односно народ-
не бан,ке аутономне покрајине, да су у самоуправ-
ном споразуму о удруживању у удружену банку 
утврђени одговарајући поступак и мере чије приме-
нување обезбеђује одржавање ликвидност удруже-
не банке; 

4) друге исправе, сагласно прописима о упису у 
судски ,регистар. 

Члан 195. 
Удружена банка може имати своја представниш-

тва у Југославен и у иностранству. 

Члан 196. 
Удруженом банком управљају основне банке — 

чланови преко делегата изабраних од стране њихо-
вих чланова. 

Члан 197. 
У самоуправном споразуму о удруживању у уд-

ружену банку утврђује се међусобна супсидијарна 
неограничена одговорност чланова за обавезе удру-
жене банке, као и начин извршавања међусобних 
обавеза и истраживања по основу дејства супсиди-
јарне неограничене одговорности. 

Члан 198. 
Удружена банка која обавља послове платног 

промета са иностранством држи део резервног фон-
да у страним средствима плаћања. 

Део резервног фонда у страним средствима пла-
ћања утврђује извршни одбор удружене банке, за-

висно од обима пословања удружене банке са ино-
странством. . 

Члан 199. 
За одржавање текуће ликвидност основне бан-

ке и удружене банке могу удруживати, поред оста-
лих средстава, и део средстава својих резервних 
фондова и средстава посебне резерве ликвидност. 

Члан 200. 
Одредбе овог закона које се односе на управља-

ње и одлучивање, одржавање ликвидноста и сно-
шење ризика, планирање и пословну политику, са-
моуправу радничку контролу, образовање и рас-
поређивање прихода, фондове и на радну заједницу 
основне банке, примењују се и на удружену банку, 
ако овим законом или другим прописима није друк-
чије одређено. 

II. БАНКАРСКИ КОНЗОРЦИЈУМИ 

Члан 201. 
За остваривање развојних планова и програма 

текуће активности удруженог рада, чланови две или 
више банака и специјализованих финансијских ор-
ганизација могу образовати банкарски конзорциум 
ради ширег удруживања рада и средстава и обез-
беђивања кредита у Југославен и у иностранству. 

Чланови удружених банака и специјализованих 
финансијских организација, осим самоуправна 
фондова удруженог рада, могу образовати банкарски 
конзорциј ум заједно са иностраним банкама и дру-
гим фина,нсијским организацијама, у складу са са-
везним законом. 

Члан 202. 
Конзорциј ум банака образује се самоуправите 

споразумом, од,носно уговором кад учествују стра-
на лица, којим се утврђују нарочито: 

1) циљеви образовања конзорцијума; 
2) банке и специјализоване финансијске органи-

зације које учествују у конзорцијуму (чланови кон-
зорциј ума); 

3) банка или специјализована финансијска ор-
ганизација која у име чланова организује конзор-
циум и руководи његовим радом; 

4) органи управљања пословима конзорциј ума; 
5) међусобна права и обавезе чланова конзорци-

јума; 
6) време за које се конзорциум оснива и начин 

његовог престанка; 
7) начин сношења општег и посебног ризика 

чланова конзорциј ума који произлазе из послова 
конзорциј ума. 

Конзорциј ум може бити трајан ако су у питању 
заједнички интереси сталног карактера, или повре-
мен ако је у питању само извршење одређеног посла. 

III. САМОУПРАВНИ ФОНДОВИ УДРУЖЕНОГ 
РАДА 

Члан 203. 
Самоуправни фондови удруженог рада оснивају 

се у складу са законом ради удруживања средстава 
за задовољавање заједничких интереса и потреба 
удруженог рада за одређене намене. Удруживање и 
коришћење средстава фондова може бити у виду 
кредита или без обавезе враћања. 
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Самоуправни фондови могу се оснивати у окви-
ру одређених привредних грана и групација, произ-
водно-прометних комплекса и целокупне привреде, 
као и на територијалном принципу. 

Ако се одлуком о оснивању самоуправног фонда 
удруженог рада одреди да он послује као банка или 
да обавл^а поједине банкарске послове, на тај фонд, 
односно банкарске послове примењују се одредбе 
овог закона које се односе на банке, односно бан-
карско пословање. 

IV. ШТЕДНО -КРЕДИТНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

Члан 204. 
За послове прикупљ-ања штедних улога и дру-

гих средстава грађана, давање кредита грађанима, 
обављање платног промета и других банкарских 
послова за рачун грађана, могу се оснивати штедно-
-кредитне организације. 

Штедно-кредитне организације су: штедионице, 
Поштанска штедионица, штедно-кредитне задруге, 
штедно-кредитне службе при земљорадничким, за-
натским и другим задругама и друге организације 
које се баве штедно -кредитним пословањем. 

1. Штедионице 

Члан 205. 
Штедионице се баве пословима прикупљања 

средстава грађана у виду штедних улога, депозита 
по текућим и жиро-рачунима, продајом хартија од 
вредности и другим банкарским пословима са грађа-
нима. 

Прикупљена средства штедионица користи за 
давање кредита грађанима за унапређивање њихове 
делатности које обављају средствима рада у својини 
грађана, за куповину и изградњу станова, за набав-
ку предмета широке потрошње и за друге потребе 
грађана. 

Слободна средства штедионица може да користи 
у складу са самоуправним споразумом о оснивању и 
актима пословне политике, за давање кредита, непо-
средно или преко основних банака, за потребе фи-
нансирања програма обухваћена друштвеним пла-
новима месних и друштвено-политичких заједница 
на основу заједничких интереса организација удру-
женог рада и интереса сопственика штедних улога 
на територији на којој штедионица послује. 

Штедионица се може бавити прикупљањем на-
менских средстава од грађана за кредитирање, од-
носно финансирање одређених програма у име и за 
рачун учесника у удруживању рада и средстава, као 
и другим финансијским пословима које јој повере 
њени органи управљања, а у складу са овим зако-
ном и другим прописима. 

Члан 206. 
Штедионицу могу основати основне и друге ор-

ганизације удруженог рада, месне заједнице, само-
управно интересне заједнице и друга друштвена 
правна лица, у оквиру својих самоуправна права, 
на основу самоуправних одлука радника и радних 
људи који живе или раде на одређеној територији. 

Члан 207. 
Ако републике, односно аутономне покрајине не 

донесу прописе о оснивању, управљању, организа-
цији и пословању штедионица, одредбе овог закона 
које се односе на основне банке сходно се примењу-
ју и иа штедионице. 

2. Поштанска штедионица 

Члан 208. 
Поштанска штедионица представља јединствену 

штедионичку организацију за целу територију Соци-
јалистичко Федеративне Републике Југославије, која 
обавља послове од посебног друштвеног инте(реса. 

Поштанска штедионица може вршити: 
1) прикупљање штедних улога од грађана; 
2) међународну поштанску штедну службу у 

складу са савезним законом; 
3) обрачун између организације удруженог рада 

ПТТ саобраћаја по поштанско-упутничким посло-
вима; 

4) упутничку службу са другим земљама у скла-
ду са споразумима између организација удруженог 
рада ПТТ саобраћаја и поштанских управа однос-
них земаља и у складу са савезним законом; 

5) друге послове у име и за рачун организације 
удруженог рада ПТТ саобраћаја и других друштве-
них правних лица на основу од њих добијеног ов-
лашћења. 

Поштанска штедионица може водити и текуће 
рачуне грађана и обављати платни промет у Соција-
листичкој Федеративној Републици Југославији за 
рачун њихових сопственика, у складу са овим за-
коном и другим прописима. 

Члан 209. 
Поштанску штедионицу самоуправним споразу-

мом оснивају и њеним пословима управљају органи-
зације удруженог рада ПТТ саобраћаја, у складу са 
одредбама овог закона, републичких, односно покра-
јиеских закона и друштвених договора о употреби 
средстава прикупљених штедних улога и других 
средстава грађана. 

Право грађана да на основу штедних улога 
учествују у управљању пословањем Поштанске ште-
дионице уређује се самоуправним споразумом из 
става 1. овог члана, у складу са законом. 

Члан 210. 
Поштанска штедионица није дужна да образу-

је фонд солидарне одговорности. 

Члан 211. 
Средства штедних улога и друга средства гра-

ђана Поштанска штедионица евидентира према те-
риториј ама република и териториј ама аутономних 
покрајина на којима су та средства прикупљена. 

Коришћење средстава штедних улога и других 
средстава грађана, по одбитку прописаних резерви 
ликвидности врши се на основу друштвеног дого-
вора који закључују представници организације уд-
руженог рада ПТТ саобраћаја, представници Југо-
словенско народне армије и представници република 
и аутономних покрајина. 

Слободна средства штедних улога и друга сред-
ства грађана Поштанска штедионица користи за да-
вање кредита за намене утврђене друштвеним до-
говором из става 2. овог члана преко основних и 
удружених банака и Народне банке Југославије, уз 
њихову гаранцију. 

Друштвени договор из става 2. овог члана за-
кључује са ѕа период средњорочног друштвеног 

плана. 

Члан 212. 
Послове уплаћивања и исплаћиван^ штедних 

улога у име и за рачун Поштанске штедионице врше 
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јединице поштанско-телеграфског и телефонског 
саобраћаја, под условима утврђеним у уговору који 
је закључен између тих јединица и поштанске ште-
дионице. 

3. Остале штедно - кредитне организације 

Члан 213. 
У остале штедно-кредитне организације спадају 

нарочито: 
1) штедно-кредитне задруге; 
2) штедно-кредитне службе при земљораднич-

ким. занатским и другим задругама. 
Штедно-кредитне организације из става 1. овог 

члана прикупљају штедне улоге и дају кредите 
својим члановима. 

Члан 214. 
Оснивање, управљање и пословање штедно-кре-

дитних организација из члана 213. овог закона уре-
ђују се законом. 

Д е о ч е т в р т и 

УДРУЖЕЊА БАНКАРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

Члан 215. 
За остваривање заједничких интереса чланова 

банкарских организација и за унапређивање рада и 
пословања тих организација могу се оснивати удру-
жења банкарских организација. 

Удружење банкарских организација оснива се 
самоуправним споразумом којим се утврђују пред-
мет и начин рада, начин руковођења, међусобни од-
носи чланова и друга питања од значаја за рад 
удружења. 

Конституисањем органа удружења обезбеђују се 
непосредно учешће чланова банкарских организа-
ција у одлучивању о питањима која су од њиховог 
заједничког интереса и учешће представника рад-
них заједница банкарских организација у одлучива-
њу о питањима од њиховог заједничког интереса. 

Члан 216. 
Банкарске организације могу основати удруже-

ње банкарских организација за територију Соција-
листичке Федеративне Републике Јутославије, удру-
жење банкарских организација за одређену терито-
рију или удружење банкарских организација по 
предмету свог пословања. 

Члан 217. 
Удружење банкарских организација врши на-

рочито следеће послове: 
1) ради на унапређивању послава удруживања 

рада и средстава, прибављања и прикупљања дру-
гих средстава у банкарским организацијама; 

2) предлаже закључивање самоуправна спора-
зума и друштвених договора између банкарских ор-
ганизација, као и између банкарских организација 
и организација удруженог рада, самоуправна ин-
тересних заједница и других друштвених правних 
лица, којима се уређује извршавање заједничких 
задатака који произлазе из економске, монетарне и 
девизне политике и заједничких основа кредитне 
политике и других задатака који произлазе из ос-
нова јединственог југословенског тржишта; 

3) организује договоре банкарских организаци-
ја о заједничком условима наступања на инострано 
финансијске тржиште; 

4) ради на усклађивању мишљења и предлога 
чланова банкарских организација у вези са питањи-
ма привредног система и мерама економске полити-
ке, као и са другим питањима од заједничког инте-
реса, I и та мишљења и предлоге заступа пред 
органима друштвено-политичких заједница, Народне 
банке Југославије, народних банака република и 
народних банака аутономних покрајина, привредних 
комора и других органа и организација; 

5) обавља послове које му повере банкарске ор-
ганизације посебним самоуправним споразумом; 

6) истражује и предлаже мере за унапређење 
организације и технологије рада у банкарским ор-
ганизацијама; 

7) ради на организацији тржишта хартија од 
вредности. 

Д е о п е т и 

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 218. 
Новчаном казном од 5.000 до 1,000.000 динара 

казниће се за привредни преступ банкарска орга-
низација : 

1) ако не усмерава удружена средства за одре-
ђену намену према самоуправном споразуму или до-
говору (члан 14. став 1. тачка 3); 

2) ако у своје име и за свој рачун у Југославији 
узме кредит који није предвиђен, у одредби члана 
33. став 2. овог закона; 

3) ако ван делатности чланова интерне банке 
прима депозите или даје кредите другим правним 
лицима или грађанима (члан 51. став 2); 

4) ако овлашћење које јој је дато од члана ин-
терне банке прекорачи, или ако као пуномоћник 
члана интерне банке пропусти да предузме радњу 
коју је у том својству дужна да предузме (чл. 56. и 
58); 

5) ако одбије захтев друштвеног правног лица 
да приступи самоуправном споразуму о удружива-
њу у основну банку, а. то лице испуњава услове од-
ређене тим споразумом (члан 125. став 4); 

6) ако прекорачи овлашћење о узимању или да-
вању краткорочног кредита за ликвидност које је 
предвиђено у члану 139. овог закона; 

7) ако о донесеној одлуци или предузетој мери 
за отклањање узрока неликвидност или за обез-
беђење ликвидност одмах не обавести народну бан-
ку републике, односно народну банку аутономне по-
крајине, надлежни орган у републици, односно ау-
тономној покрајини, као и скупштину општине на 
чијој је територији њено седиште (члан 154. став 3); 

8) ако не поступи по одлуци скупштине репуб-
лике, односно скупштине аутономне покрајине да 
првенствено изврши своју обавезу према лицу које 
није њен члан (члан 155. став 2. тачка 2); 

9) ако не пренесе на посебан рачун средства по-
себних кредитних фондова за стамбено-комуналну 
изградњу (члан 226. став 2); 

10) ако не распореди средства кредитног фонда 
за стамбено-комуналну изградњу на друштвена 
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правна лица која су удружила средства у тај фонд 
(члан 227). 

За привредни преступ из става 1. овог члана 
казниће се и одговорно лице у банкарској органи-
зацији новчаном казном од 2.000 до 30.000 динара. 

Одговорно лице у банкарској организацији које 
је осуђено за привредни преступ из тачке 1. става 1. 
овог члана на новчану казну од најмање 10.000 ди-
нара не може вршити руководеће дужности у бан-
карској организацији за време од две године од да-
на правоснажности; пресуде. 

Члан 219. 
Новчаном казном од 2.000 до -30.000 динара каз-

ниће се за привредни преступ одговорно лице у 
Служби друштвеног књиговодства: 

1) ако не поступи по одговарајућој одредби уго-
вора о депозиту код основне банке (члан 20. став 4); 

2) ако прими и изврши уговор о депозиту по 
виђењу у корист интерне банке (члан 51. став 3). 

Члан 220. 
Новчаном казном од 2.000 до 100.000 динара каз-

ниће се за прекршај основна или друга организација 
удруженог рада или друго правно лице: 

1) ако прими штедни улог од грађана без посеб-
не намене (члан 21. став 4); 

2) ако не прими чек од грађанина, а за исплату 
тог чека јемчи основна банка, штедионица или Пош-
танска штедионица на коју је издат чек (члан 28. 
став 2). 

За радњу из става 1. овог члана казниће се за 
прекршај и одговорно лице у основној или другој 
организацији удруженог рада или другом правном 
лицу новчаном казном од 1.000 до 20.000 динара. 

За радњу, из тачке 2. става 1. овог члана казниће 
се за прекршај и одговорно лице у органу друштве-
но-политичке заједнице, другом државном органу 
или месној заједници новчаном казном од 500 до 
20.000 динара. 

Члан 221. 
Новчаном казном од 1.000 до 50.000 динара каз-

ниће се за прекршај банкарска организација: 
1) ако користи удружена средства противно фи-

нансијском плану у делу који се односи на њихово 
удруживање и коришћење (члан 14. став 1. тачка 3); 

2) ако се не придржава услова из акта о депо-
новању новчаних средстава (члан 15. став 2); 

3) ако у уговор о депоновању средстава без од-
ређене намене не унесе одредбу о условима под ко-
јима се намена накнадно може одредити (члан 17); 

4) ако у закључени уговор о депоновању не уне-
се одредбу о врсти депозита (члан 15. став 1, члан 
18. став 1. и члан 23); 

5) ако не води или посебно не исказује штедне 
улоге или друга средства грађана, као и кредите 
дате из тих средстава (члан 22); 

6) ако не обавести народну банк,у републике, 
народну банку аутономне покрајине, односно Служ-
бу друштвеног књиговодства о донесеној одлуци о 
престанку рада (члан 156). 

За радњу из става 1. овог члана казниће се за 
прекршај и одговорно лице у банкарској организа-
цији новчаном казном од 500 до 20.000 динара. 

Члан ,222. 
За прекршај ће се казнити грађанин новчаном 

казном од 500 до 10.000 динара, ако користи кредит 
за намену која није одређена у закљученом уговору 
о кредиту (члан 35. став 2). 

Д е о ш е с т и ; 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 223. 
Банкарске организације основане до дана сту-

пања на снагу овог закона извршиће конституисање 
и ускладиће организацију са одредбама овог закона 
у року од једне године од дана ступања на снагу 
овог закона. 

Члан 224. 
Одредбе уговора, односно самоуправног акта о 

оснивању пословне банке, основане до дана ступања 
на снагу овог закона, које се односе на одговорност 
оснивача пословне банке за обавезе пословне банке, 
остају на снази све до измирења тих обавеза ако 
потписник уговора, односно самоуправног акта о 
оснивању пословне банке не приступи самоуправном 
споразуму о удруживању у исту банкарску органи-
зацију. 

Одредбе става 1. овог члана сходно се примењу-
ју и у случају престанка рада пословне банке осно-
ване до дана ступања на снагу овог закона. 

Члан 225. 
Средства фонд,а оснивача, посебног резервног 

фонда и пословног фонда банака које су основане, 
до дана ступања на снагу овог закона користиће се 
за образовање фонда солидарне одговорности, (ре-
зервног фонда, посебне резерве ликвидност и фон-
да основних средстава, сагласно самоуправном спо-
разуму о удруживању у банку. 

Члан 226. 
Даном ступања на снагу овог закона престају да 

раде посебни кредитни фондови банака за стамбе-
но-комуналну изградњу. 

Средства посебних кредитних фондова за стам-
бено-чкомуналну изградњу банка ће пренети иа по-
себан рачун. Та средства чине средства републике, 
аутономне покрајине и општине за стамбено-кому-
налну изградњу. 

Коришћење средстава из става 2. овог члана 
уређује се прописима република,' аутономних по-
крајина и одлукама општина. 

Члан 227. 
Нераспоређена средства кредитног фонда за 

стамбено-комуналну изградњу банка ће распоредити 
на друштвена правна лица која су удружила сред-
ства у тај фонд. 

Члан 228. 
Даном ступања на снагу овог закона престаје да 

важи Закон о банкама и кредитном и банкарском 
пословању („Службени лист СФРЈ", бр. 58/71, 71/72, 
40/73 и 59/73). 

Члан 229. 
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу СФРЈ". 
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11. 
На основу члана 337. тачка 1. Устава Социјали-

стичко Федеративне Републике Југославије, издајем 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О СЛУЖБИ ДРУШ-

ТВЕНОГ КЊИГОВОДСТВА 

Проглашава се Закон о Служби друштвеног 
књиговодства, који је усвојила Скупштина СФРЈ, 
на седници Савезног већа од 24. децембра 1976. го-
дине. 

ПР бр 544 
24. децембра 1976. године 

Београд 
Председник Републике, 
Јосип Броз Тито с. р. 

Председник 
Скупштине СФРЈ, 

Киро Глигоров, с. р. 

З А К О Н 
О СЛУЖБИ ДРУШТВЕНОГ КЊИГОВОДСТВА 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
Овим законом се уређују положај и основи 

функционисања Службе друштвеног књиговодства 
и платни промет у земљи. 

Члан 2. 
Служба друштвеног књиговодства је самостална 

организација и независна заједничка служба органи-
зација удруженог рада, самоуправна интересних 
заједница и других самоуправних организација и 
заједница, као и друштвено-политичких заједница, 
која обавља п-ослове од посебног друштвеног инте-
реса и има јавна овлашћења одређена уставом и 
законом. 

Службу друштвеног књиговодства (у даљем тек-
сту: Служба) чине: Служба друштвеног књиговод-
ства Југославија службе у републикама и службе 
у аутономним покрајинама. 

У вршењу послова из свог делокруга од инте-
реса за целу земљу утврђених савезним законом 
Служба је јединствена и за свој рад одговара Скуп-
штини СФРЈ. У вршењу послова утврђених репуб-
личким, односно покрај ниским законом, Служба у 
републици, односно Служба у аутономној покрајини 
за свој рад одговара скупштини републике, односно 
скупштини аутономне покрајине, 

Члан 3. 
Служба обавља послове евиденције и информа-

тивно-аналитичке послове о располагању друштве-
ним средствима, контролу исправност података о 
располагању тим средствима, контролу законитости 
располагања друштвеним средствима и контролу из-
вршавања обавеза корисника друштвених средста-
ва према друштвеној заједници, послове платног 
промета у земљи, послове економско-финансијске 
ревизије, као и друге послове друштвеног књиговод-
ства утврђене законом. 

Служба може обављати одређене послове из 
свог делокруга и на основу друштвених договора 
и самоуправних споразума које је закључила и ко-
јима је приступила. 

Служба може обављати одређене послове еви-
денције и информативно-аналитичке послове за ос-
новне и друге организације удруженог рада и друге 
кориснике друштвених средстава, под условима ут-
врђеним уговором између Службе и тих организа-
ција, односно корисника. 

Организацијама удруженог рада и другим ко-
рисницима друштвених средстава Служба обезбеђује 
податке на основу којих радни људи, њихови органи 
управљања и самоуправно радничке контроле оства-
рују увид у материјално стање и финансијоко и ма-
теријално пословање својих организација удруженог 
рада и других корисника друштвених средстава. 

Члан 4. 
Као корисници друштвених средстава, у смислу 

овог закона, сматрају се основне и друге организа-
ције удруженог рада и њихове заједнице; уговорне 
организације удруженог рада; банке и друге финан-
сијске организације; заједнице осигурања имовине 
и лица;.земљорадничке и друге задруге; самоуправ-
но интересне заједнице, месне заједнице и друге са-
моуправа организације и заједнице и њихова удру-
жења; друштвено-политичке заједнице и њихови 
органи, њихове организације и фондови и други 
државни органи; друштвено-политичке организа-
ције и друге друштвене организације; радне зајед-
нице и друга друштвена правна лица, као и друге 
организације и заједнице које се користе ,и распо-
лажу друштвеним средствима. 

Члан 5ч 
Ради обављања послова евиденције и информа-

тивно-аналитичких послова, Служба прикупља фи-
нансијске податке и чињенице од значаја за праће-
ње, планирање и усмеравање привредног и друштве-
ног развоја уопште, и о тим подацима и чињени-
цама информише организације удруженог рада, 
друге кориснике друштвених средстава и друштво-
но-политичке заједнице. 

Систем информисања у Служби заснива се на 
подацима које она добија вршећи послове платног 
промета, на подацима које прикупља од корисника 
друштвених средстава на основу својих законских 
овлашћења, на налазима Службе у поступку кон-
троле и на другим евидопцијама које Служба вода. 

Члан 6. 
Контролом пословања корисника друштвених 

средстава Служба проверава: исправност података 
које корисници достављају Служби, односно које 
воде у својим књиговодственим и другим евиден-
цијама; законитост у располагању и коришћењу 
друштвених средстава; (правилност и благовреме-
ност извршавања обавеза корисника друштвених 
средстава утврђених законом према друштвено-по-
литичќим заједницама и њиховим фондовима по ос-
нову пореза и других јавних дажбина, према само-
управним интересним заједницама по основу допри-
носа и према другим самоуправним организацијама 
и заједницама. 

Контролу из става 1. овог члана Служба врши и 
на захтев скупштина друштвено-политичких зајед-
ница. 

Члан 7. 
Служба обавља послове платног промета у зем-

љи за све кориснике друштвених средстава. При-
меном јединственог начина плаћања и јединствено 
методологије рада на целој територији Социјалис-
тичка Федеративне Републике Југославија Служба 
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обезбеђује интересе и потребе корисника друштве-
них средстава под једнаким условима. 

Служба је дужна да организује и врши платни 
промет ефикасно и економично, и да изналази такве 
облике и начине плаћања који ће омогућити брже 
кретање новчаних средстава и измиривање обавеза, 
односно наплате потраживање корисника друштве-
них средстава. 

Обављањем платног промета Служба исто-
времено обезбеђује податке о привидно -финан -
сијским кретањима и претходну контролу закони-
тости остваривања и коришћења друштвених сред-
става. 

Члан 8. 
Послове Службе који су од интереса за целу 

земљу обављају, сагласно одредбама овог закона, 
Служба друштвеног књиговодства Југославије, 
службе у републикама и службе у аутономним по-
крај имама. 

Послови од интереса за целу земљу које обавља 
Служба јесу послови евиденције утврђени савезним 
прописима, послови контроле исправноста података 
и применувања савезних прописа о располагању 
друштвеним средствима и извршавању обавеза ко-
рисника друштвених средстава утврђених савезним 
прописима, информативно-акалитички послови који 
се односе на располагање друштвеним средствима 
на целој територији Социјалистичко Федеративна 
Републике . Југославије и послови платног промета 
у земљи, 

У обављању послова који су од интереса за целу 
земљу, Служба примењује јединствени поступак и 
јединствену методологију рада и обезбеђује једин-
ствено применување прописа. 

За (вршење послова из овог члана службе у ре-
публикама и службе у аутономним покрај имама од-
говорне су Служби друштвеног књиговодства Југо-
славија и дужне су да поступају по њеним упут-
ствима и смерницама. 

Члан 9. 
Служба обавештава друштвено-политичке за-

једнице и друштвено-сволитичке организације о по-
јавама и запажањима у развоју друштвено-економ-
ских односа које уочава обављајући послове из 
свог делокруга, даје предлоге за остваривање зако-
нитости и друштвене одговорности у располагању 
друштвеним средствима и предузима мере за чије 
је предузимање законом овлашћена ради спречава-
ња и отклањања неправилности, незаконитости и 
других друштвених негативних појава у распола-
гању друштве.ним средствима. , 

Члан 10. 
У складу са захтевима јединственог југословен-

ског тржишта, ради утврђивања и спровођења за-
једничке економске политике и остваривања дру-
штвеног увода у финаленјско-материјално послова-
ње организација удруженог рада и других корисни-
ка друштвених средстава, Служба обавља послове 
из свог делокруга за све кориснике друштвених 
средстава на целој територији Социјалистичко Фе-
деративне Републике Јутославије. 

Члан 11. 
Подаци које Служба доставља корисницима дру-

штвених средстава и друштвено-политичким зајед-
ницама морају да одговарају стварном стању евиден-
ције и документације којима она располаже. 

Члан 12. 
У обављању послова из свог делокруга Служба 

сарађује: са организацијама удруженог рада и дру-
гим самоуправен организацијама и заједницама; 
са органима друштвене заједнице; са друштвено-по-
литичким организацијама; са привредним коморама; 
са органима за планирање и заводима за статистику 
и другим органима друштвено-политичке заједнице; 
са органима надлежним за откривање и гоњење учи-
нилаца кривичних дела и привредних преступа и са 
другим органима и организацијама. 

Члан 13. 
Ради јачања дисциплине у финансијском пос-

ловању и поштовања законитости у (располагању 
друштвеним средствима, као и ради успешног ре-
шавања других питања од заједнзичког интереса, 
Служба, у оквиру свог делокруга, остварује сарад-
њу са органима самоуправно радничке контроле, и 
пружа им потребну стручну помоћ у њиховом раду. 

Служба остварује сарадњу са органима само-
управа радничке контроле достављањем података, 
информација и налаза који су од значаја за вршење 
њихове функције, вршењем увида или контроле на 
захтев органа самоуправно радничке контроле и оба-
вештавањем о утврђеном стању и предузетим ме-
рама и учешћем својих представника на седницама 
тих органа кад се на њима разматрају информације 
и налази Службе. 

Служба пружа стручну помоћ органима само-
управа радничке контроле путем стручних консул-
тациј-а. 

Члан 14, 
Служба је самостална у свом раду, ради на ос-

нову закона и других прописа и одговорна је, у ок-
виру својих права и дужности, за њихово примењи-
вана, односно извршавање. 

Скупштина СФРЈ врши надзор над радом Служ-
бе од интереса за целу земљу, а посебно над зако-
нитошћу у погледу вршења послова од интереса за 
целу земљу, а скупштине република и скупштине 
аутономних покрајина, врше надзор над радом од-
говарај ућих служби у републикама, односно аутоном-
ним покрај мнама. 

Члан 15. 
Организације удруженог рада и други корис-

ници друштвених средстава дужни су да Служби 
дају податке који су од значаја за усклађивање од-
носа у друштвеној репродукции и усмеравање раз-
воја и за остваривање права радних људи да буду 
обавештени о појавама и односима од заједничкој 
односно општег интереса, као и друге податке и до-
кументацију за вршење послова контроле. 

Члан 16. 
Организације удруженог рада и други корисни-

ци друштвених средстава имају право да од Служ-
бе захтевају податке који су од значаја за одлучи-
вање радних људи у њима, ако је Служба дужна 
да таквим подацима располаже у оквиру вршења 
послова из свог делокруга а не представљају пос-
ловну тајну. 

Органи друштвено-политичких заједница имају 
право да од Службе захтевају податке који су од 
значаја за извршавање њихових функција, ако'је 
Служба дужна да таквим подацима ,располаже у 
оквиру вршења послова из свог делокруга. 
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Члан 17. 
Радници Службе одговорни су за законито обав-

љање послова који су им поверени. 
Орган који одлучује о именовању функционера 

Службе дужан је да покрене поступак за утврђи-
вање одговорности функционера, ако сазна да не-
законито обавља послове који еу му поверени. 

Служба је дужна, на захтев корисника дру-
штвених средстава или по сопственој иницијативи, 
да покрене поступак против радника у Служби због 
повреде радних обавеза или других повреда радне 
дисциплине или да поднесе пријаву надлежном ор-
гану гоњења. 

У Служби друштвеног књиговодства не може 
вршити послове овлашћеног (радника лице које је 
за извршено кривично дело са умишљајем против 
основа социјалистичког самоуправног друштвеног 

уређења и безбедности земље, против привреде, про-
тив права самоуправљања, против друштвене сво-
јине или против службене дужности, осуђено на 
безусловну казну затвора. 

Самоуправним општим актом Службе, у складу 
са законом, утврђује се одговорност радника према 
значају овлашћења која произлазе из права и дуж-
ности који су им поверени у (вршењу јавних овлаш-
ћења. 

Члан 18. 
Служба је дужна да накнади штету коју она или 

њен радник у вези с обављањем послова из дело-
круга Службе причини кориснику друштвених сред-
става својим незаконитим или неправилните радом. 

Члан 19. 
Служба пред надлежним уставним судом покре-

ће поступак за оцењивање уставности и законитости 
прописа које примењује у извршавању послова из 
свог делокруга, ако утврди да ти прописи нису у 
сагласности са уставом и законом. 

Служба је дужна да, пре покретања поступка 
из става 1. овог члана, упозори доносиоца прописа 
на несагласност, односно супротност прописа са ус-
тавом и законом. 

Члан 20. 
Служба доноси годишњи програм рада којим се 

утврђују послови из њеног делокруга. 

Члан 21. 
Служба друштвеног књиговодства Југославије 

подноси Скупштини СФРЈ годишњи извештај о раду 
Службе са завршним рачуном, а ако то захтева 
Скупштина СФРЈ — и извештај о извршењу поје-
диних задатака који су поверени Служби, а служ-
бе у републикама, односно, аутономним покрај мна-
ма подносе годишњи извештај о свом раду са за-
вршним рачуном скупштинама одговарајућих друш-
твено-политичких заједница. 

О извештају из става 1. овог члана Савезно из-
вршно веће даје мишљење Скупштини СФРЈ, а из-
вршно веће скупштине републике, односно извршно 
веће скупштине аутономне покрајине — скупштини 
републике, односно скупштини аутономне покрајине. 

Члан 22. 
Служба је дужна да у свом раду примењује 

савремена техничка средства која обезбеђују једин-
ство информационог система и технологије рада 
Службе, као и друге услове у складу са јединстве-
ним програмом аутоматизације послова Службе. 

Члан 23. 
Радници у Служби остварују своја права и има-

ју обавезе и одговорности сходно Одредбама закона, 
у складу са статутима Службе, којим се уређују 
права, обавезе и одговорности радника у органима 
управе и циљевима, задацима, одговорности (и ,при-
родом послова које Служба обавља. 

Статутима Службе уређује се начин сходног 
примењив ања одредаба закона из става 1. овог 
члана. 

Члан 24. 
Приходе за обављање послова из свог делокруга 

Служба остварује од накнада за -извршене услуге у 
платном промету и од накнада од друштвено-поли-
тичких заједница и корисника друштвених сред-
става за послове извршене за њихове потребе. 

Из прихода које Служба оствари по ставу 1. овог 
чла,на подмирују се трошкови за вршење функција 
Службе и обезбеђују средства за проширење матери-
јалне основе рада и средства за радну заједницу 
Службе. 

Члан 25. 
Књиге и исправе Службе имају значај јавних 

исправа. 

Члан 26. 
Служба води книговодство по начелима двојног 

књиговодства, у складу с прописима о књиговодству, 

II. ЕВИДЕНЦИЈА Н ИНФОРМАТИВНО-АНАЛИ-
ТИЧКИ ПОСЛОВИ 

Члан 27. 
Обављањем послова евиденције ,и информатив-

но-аналитичких послова Служба обезбеђује финан-
сијске податке, показатеље, информације и анализе 
о: управљању, располагању и коришћењу друштве-
них средстава; резултатима рада радника и посло-
вања организација удруженог рада и других само-
управних организација и заједница, кретању личне, 
инвестиционе, заједничке и опште потрошње; стању 
и Извршавању (прописаних обавеза; налазима кон-
троле исправност података и законитости распо-
лагање друштвеним средствима; (појавама и проб-
лемима у пословању корисника друштвених сред-
става; остваривању самоуправна споразума и дру-
штвених договора у оквиру свог делокруга; оства-
ривању циљева и задатака планова развоја орга-
низација удруженог рада И друштвено-политичких 
заједница; спровођењу ,мера економске "политике и 
о другим питањима из свог делокруга. 

Члан 28. 
У обављању послова из члана 27. овог закона 

Служба користи: 
1) сопствене евиденције које образује и (води на 

основу налога платног промета о променама на жи-
ро-рачунима и другим рачунима корисника друш-
твених средстава и о уплати и распореду прихода 
друштвено-политичких заједница, њихових фондова 
и еамоуправних интересних заједница, као и на ос-
нову налаза контроле о исправност података и за-
конитости располагања друштвеним средствима и о 
извршавању обавеза, корисника друштвених сред-
става; 

2). индивидуалне и збирно обрађене податке о 
стању и кретању друштвених средстава, које при-
купља из извештаја које дају банке на основу сво-
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ЈИХ евиденција, из завршних рачуна и периодичних 
обрачуна корисника друштвених средстава, из из-
вештаја предвиђених програмом статистичких ис-
траживања и из књиговодствених и других евиден-
ција корисника друштвених средстава. 

Ради обезбеђења евиденције о уплати и распо-
реду прихода друштвено-политичких заједница и 
њихових фондова, самоуправних интересних зајед-
ница и других самоуправних организација и зајед-
ница, савезни секретар за финансије прописује ра-
чуне на које се ти приходи уплаћују, начин упла-
ћивања тих прихода, као и начин обавештавања 
корисника тих прихода. 

Врсте и обим података од интереса за целу 
земљу, које Служба прикупља од корисника дру-
штвених средстава, одређују се програмом статис-
тичких истраживања утврђеним савезним законом. 

Поред података из стаќа 3. овог члана, Служба 
прикупља и обезбеђује податке који су одређени за-
коном и другим прописима или споразумом између 
Службе, корисника података и заинтересованих ко-
рисника друштвених средстава. 

Члан 29. 
Прикупљање, обрађивање и објављивање пода-

така од интереса за целу земљу врши се на једин-
ствен начин и по методологија коју прописује гене-
рални директор Службе друштвеног књиговодства (у 
даљем тексту: генерални директор Службе). 

Служба је дужна да податке из става 1. овог 
члана обрађује и објављује у периодичним публи-
кацијама (месечно, тромесечно, полугодишна или го-
дишње), зависно од брсте и карактера података. 

Члан 30. 
Служба на основу својих евиденција и налаза 

контроле, као и података које прикупља на основу 
закона и других прописа, обезбеђује податке и по-
казатеље и израђује информације и анализе: 

1) за организације удруженог рада и друге само-
управа организације и заједнице, на основу којих 
радници, органи управљања и органи самоуправне 
радничке контроле у тим организацијама и зајед-
ницама остварују увид у материјално стање и фи-
нансиско и материјално пословање, у коришћење 
средстава и у резултате рада радника и пословања 
својих и других организација и заједница ради од-
лучивања о ценама, о утврђивању и доношењу пла-
нова и праћењу остваривања циљева и задатака тих 
планова, о стицању и распоређивању дохотка и о 
другим питањима од значаја за привређивање и ос-
тваривање дохотка; 

2) за друштвено-политичке заједнице и њихове 
органе, самоуправине интересне заједнице, друпггве-
но-политичке организације, (привредне коморе и дру-
га општа удружења ради праћења остваривања ци-
љева и мара економске политике и друштвених пла-
нова развоја, резултата и услова привређивања 
и других привредно-финансијских кретања. 

Исказивање података и показатеља и израду 
информација и анализа Служба врши на начин ко-
јим ,се Обезбеђује Потпуно и приступачно информи-
сање радника и делегата, 

Члан 31. 
За потребе организација удруженог рада и дру-

гих самоуправних организација и заједница Служба 
обезбеђује: 

1) показатеље о резултатима рада радника и 
пословања основних и других организација удру-
женог рада и о другим односима у управљању до-
хотком и приређивању друштвеним средствима; 

2) податке о бонитету и солвентности пословних 
партнера у вези с наплатом потраживање, ступа-
њем у пословне односе и сл.; 

3) податке и информације о налазу контроле у 
погледу законитости у управљању, располагању и 
коришћењу друштвених средстава и у извршавању 
обавеза; 

4) податке и информације о односима у дру-
штвеној репродукции ради праћења процеса удру-
живања рада и средстава и усклађивања и усмера-
вања друштвеног развоја; 

5) информације и анализе о материјал.ном стању 
и економско-финансијском положају, као и о поја-
вама и проблемима у пословању организација удру-
женог рада. 

Члан 32. 
Служба је дужна 'да на основу података из за-

вршних рачуна и периодичних обрачуна обрађује 
и објављује показатеље којима радници исказују 
и упоређују резултате свог рада и пословања основ-
не организације у односу на одговарајуће претходне 
периоде и план, као и у односу на резултате који 
су остварени у другим основним организацијама ис-
тих или сродних делатности и у организацијама с 
којима удружују рад и средства или утврђују за-
једничке ренове плана. 

Показатеље из става 1. овог члана чине обавез-
ни основни показатељи ,предвиђени у Закону о удру-
женом раду и показатељи које пропише Савезно из-
вршно веће у складу с тим законом. 

Служба израчунава показатеље из става 1. овог 
члана за годишњи и полугодишњи период и достав-
ља их односним организацијама удруженог рада 
најдоцније 90 дана после рока који је прописан за 
достављање Служби података за израчунавање по-
казатеља. 

Служба, по претходно прибављеном мишљењу 
Савеза синдиката Југославије и Привредне коморе 
Југославије, ближе одређује начин утврђивања по-
казатеља из овог члана и прописује рокове и начин 
достављања Служби података на основу којих се 
израчунава ју ти показатељи. 

Члан 33. 
На захтев организација удруженог рада и других 

самоуоравних организација и заједница, Служба 
може уговорити да за њихове потребе: 

1), води посебне евиденције од значаја за рад и 
одлучивање у тим организацијама и заједницама; 

2) израчунава, поред показатеља из члана 32. 
овог закона, и друге показатеље по којима радници 
утврђују и разматрају резултате свог рада и посло-
вања основне организације; 

3) израђује информације или извештаје са пот-
ребним подацима и показатељима, стручним проце-
нама остварених резултата и предлозима потребним 
за доношење одлуке о распоређивању оствареног 
дохотка и за усвајање периодичних обрачуна, од-
носно завршног рачуна у тим организацијама и за-
једницама; 

4) израђује информације и анализе о економ-
еко-финансијском положају, резултатима и усло-
вима цривређивања и другим односима у међусобном 
поређењу појединих основних и других организација 
удруженог рада, (на основу показатеља које обезбе-
ђује у складу са законом. 

Садржина, начин израде, рокови и други услови 
и обавезе у вези са обављањем послова из става 1. 
овог члана утврђују се уговором, у складу са за-
коном. 
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Члан 34. 
На захтев организација удруженог рада и дру-

гих корисника друштвених средстава, Служба је 
дужна да у року од пет дана. од дана пријема за-
хтева достави податке о другом кориснику друштве-
них средстава, и то: 

1) о књиговодственом стању средстава и извора 
средстава; 

2) о пословном успеху и о непокривеном губитку, 
3) о стању средстава на жиро-рачуну и посебним 

рачунима, необезбеђеним средствима за инвестиције 
и необезбеђеним плаћањима за инвестиције; 

4) о неизмиреним прописаним обавезама; 
5) о несмиреним обавезама по судским одлука-

ма, одлукама других Надлежних органа и другим 
извршним насловима; 

" 6) о исплатама умањених или зајемчених личних 
доходака за протеклих шест месеци; 

7) о предузетим привременим мерама, мерама 
санације, принудног поравнања и о поступку прес-
танка. 

Податке из става 1. овог члана Служба даје на 
основу података из завршног рачуна, периодичног 
обрачуна и друге документације и евиденција .који-
ма располаже. 

Податке из става 1. овог члана корисник друш-
твених средстава дужан је да чува као пословну 
тајну. 

О подацима из става 1. овог члана Служба оба-
вештава и корисника друштвених средстава о коме 
су ти подаци дати. 

Члан 35. 
За потребе друштвено-политичких заједница и 

њихових органа, за самоуправно интересне заједни-
це и привредне коморе, Служба обезбеђује податке, 
показатеље, информације и анализе, а нарочито: 

1) о оствареним финансијским резултатима, рас-
поређивању дохотка и коришћењу средстава у ор-
ганизацијама удруженог рада и другим самоуправ-
ш организацијама и заједницама; 

2) о кретању појединих, облика потрошње; 
3) о остваривању циљева и мера економске по-

литике у оквиру свог делогруга; 
4) о наплати прихода друштвено-политичких за-

једница и њихових фондова, и самоуправних инте-
ресних заједница, као и о распореду прихода за по-
једине намене; 

5) о 'кретању новчаних ,токова; 
6) о спровођењу друштвених договора и самоуп-

равних споразума које Служба прати у оквиру свог 
делокруга. 

Члан 36. 
Служба води евиденције и обавља информатив-

но-аналитичке послове, предвиђене овим законом, 
самостално или у сарадњи са надлежним статистич-
ким и планским органима и другим органима, с ко-
јима чини јединствени и целовит друштвени систем 
информисања, образовањем евиденционе и статис-
тичко основе на бази заједничких стандарда и је-
динствеких појмова и категорија и на бази прила-
гођавања система аутоматске обраде података пот-
ребама заједничког коришћења капацитета, техноло-
гије и организације рада и уступања података. 

Члан 37. 
Податке и показатеље, односно информације и 

анализе из чл. 27. до 35. овог закона, који се односе 
на организације удруженог рада из члана 98. став 1. 

овог закона, Служба може достављати на увид и ко-
ришћење другим корисницима друштвених средстава 
само у сагласности са савезним секретаром за на-
родну одбрану. 

Члан 38. 
Корисници података и показатеља, као и инфор-

мација и анализа које израђује Служба, дужни су 
да те податке, показатеље, информације и анализе 
чувају као пословну тајну, на начин прописан за-
коном. 

Ако законом није прописано да одређени подаци 
Службе представљају пословну тајну, корисници тих 
података ће поступити на начин који је на њима 
назначен. 

Корисници из става 1. овог члана и Служба дуж-
ни су да исправе и податке који представљају др-
жавну или војну тајну чувају на начин одређен за-
коном и друшм прописима којима се уређује та 
материја. 

Члан 39. 
Под пословном тајном, " у смгислу овог закона, 

подразумевају се исправе или подаци чије би дава-
ње или саопштавање ненадлежним лицима или ор-
ганизацијама имало или могло имати штетне после-
дице за друштвену заједницу, кориснике друштве-
них средстава или Службу. 

Под пословном тајном, у смислу става 1. овог 
члана, сматрају се нарочито: 

1) исправе и подаци о резултатима пословања 
појединог корисника друштвених средстава; 

2) исправе ЈИ подаци О пословању предузећа у 
иностранству која су Основале Домаће организације 
удруженог рада и друге самоуправно организације 
и заједнице; 

3) писмени поднесци и замолнице за вршење 
контроле или ревизије код одређених корисника 
друштвених средстава због постојања основане сум-
ње да је учињено кривично дело, као и информа-
ције и подаци који (Се добијају у вршењу те кон-
троле, односно ревизије. 

III. ПОСЛОВИ КОНТРОЛЕ, ПОСТУПАК КОНТРОЛЕ 
И УПРАВНО-РАЧУНСКИ СПОР 

1. Послови контроле 

Члан 40. 
Служба врши контролу исправност података о 

располагању друштвеним средствима. Овом контро-
лом утврђују се тачност и реалност одређених по-
датака и њихова заснованог на одговарајућим ис-
правама, а нарочито: 

1) о стању и изворима средстава; 
2) о стању обавеза и истраживања; 
3) о стању сировина и материјала, недовршене 

производње, залиха готових производа и залиха тр-
говинске робе; 

4) о утврђивању финансијског резултата (укуп-
ног прихода, утрошених средстава, амортизацијо, 
дохотка, губитка и његовог покрића); 

5) о улагању средстава (у сопствену репродук-
цију, у заједничка улагања, улагања ван процеса 
репродукције и др.); 

6) о удруживању средстава, кредитирању и фи-
нансирању; 

7) о остваривању и коришћењу средстава само-
управних интересних заједница, других самоуправ-
них организација и заједница и њихових удружења, 
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друштвено-политичких заједница и њихових органа 
и фондова и друштвену-политичких и других друш-
твених организација; 

8) о правилности обрачуна и усмеравања пореза 
и доприноса; 

9) о коришћењу других друштвених средстава 
за одређене намене. 

Чл)ан 41. 
Контролом из чл. 40. И 42. овог закона обухвата 

се и исправност података о располагању девизним 
средствима, као и контрола законитости располагања 
девизним средствима, кад је то неопходно ради цело-
витог увида у располагање друштвеним средствима 
код одређених корисника друштвених средстава. 

Члан 42. 
Контрола законитости располагања друштвеним 

средствима обухвата контролу законитости оствари-
вања, расподеле и коришћења друштвених средстава. 

Контролом законитости остваривања друштве-
них средстава обухвата се нарочито: утврђивање 
укупног прихода, обрачунавање амортизацијо, утвр-
ђивање материјалних и других трошкова који терете 
укупан приход, утврђивање вредности средстава и 
њихових извора, утврђивање вредности залиха, ут-
врђивање дохотка, утврђивање и покриће губитака, 
остваривање средстава самоуцравних интересних за-
једница, других самоуправних организација и зајед-
ница и њихових удружења, друштвено-политичких 
заједница и њихових органа и фондова и друштвено-
- политичких и других друштвених организација. 

Контролом законитости расподеле друштвених 
средстава обухвата се нарочито: покриће уговорних 
обавеза, издвајања за општу и заједничку потро-
шњу, издвајања за резерве, издвајања за обавезне 
зајмове и друга обавезна издвајања из дохотка. 

Контролом законитости коришћења друштвених 
средстава обухвата се нарочито: обезбеђивање и 
коришћење средстава за (инвестиције, обезбеђивање 
и коришћење обртних средстава, располагање сред-
ствима са жиро-рачуна корисника, орочавање по-
словних и других средстава, коришћење средстава 
за посебне намене, коришћење буџетских средстава, 
средстава банака за функционално пословање и 
средстава самоуправна интересних заједница, дру-
гих самоуправних организација и заједница и њи-
хових удружења, друштвено-политичких заједница 
и њихових органа и фондова и друштвено-поли-
тичких и других друштвених организација. 

Члан 43. 
Контрола извршавања обавеза корисника дру-

штвених средстава обухвата контролу законитости 
и правилности обрачуна, благовременост уплате 
и правилност усмеравања прихода самоуправним 
интересним заједницама и друштвено-политичким 
заједницама и њиховим фондовима. 

Члан 44. 
Служба контролише уредност и ажурност, као 

и законитост вођења књиговодствених и других 
евиденција и документације којима се обезбеђује 
исправност података, односно законитост располага-
ња друштвеним средствима. 

2. Поступак контроле 

Члан 45. 
Послове .контроле Служба обавља методом пре-

вентиние и инспекцијске контроле и ревизијом 
финансијско-материјалног пословања. 

Служба обавља контролу на основу података 
из својих евиденција, налога којима корисници 
друштвених средстава располажу средствима са 
својих рачуна, предрачуна, обрачуна пословних ре-
зултата у току године и завршних рачуна и других 
обрачуна, као и на основу книговодствен е евиден-
.ције и документације, који се налазе код корисника 
друштвених средстава. 

Контролу код корисника друштвених средстава 
обављају радници Службе на основу писменог ов-
лашћења. 

Методом ревизије финаисиј еко-материј.алног 
пословања обухвата се целокупно финансијско-ма-
теријално пословање корисника друштвених сред-
става, или део тог послован^, на основу исправа и 
књиговодствене и друге евиденције корисника дру-
штвених средстава. 

Члан М. 
Корисник друштвених средстава дужан је да 

овлашћеном раднику Службе омогући преглед по-
словних књига и документације, основних средстава, 
залиха и осталих друштвених средства и да обезбе-
ди друге услове за обављање контроле. 

Одговорна лица корисника друштвених сред-
става дужна су да дају и писмена објашњења у 
вези са предметом контроле ако то захтева овла-
шћени радник Службе у поступку контроле. 

Члан 47. 
Ако у поступку контроле' овлашћени радник 

Службе оцени да није тачно утврђено и процењено 
стање средстава или да је книговодство неуредно и 
неажурно, закључком налаже кориснику друштве-
них средстава да у примереном року изврши попис 
и процену средстава, односно да доведе у ред и 
ажурира книговодство, о чему обавештава његов 
орган управљања и орган самоуправне радничке 
контроле. 

Ако корисник друштвених средстава не поступи 
по закључку из става 1. овог члана у одређеном 
року, Служба може сама извршити попис и процену 
средстава, или ће извршење тог посла поверити 
другој организацији. 

Ако корисник друштвених средстава не доведе 
. у ред И не ажурира книговодство ју року који му о е 
одређен закључком, а без тога није могуће изврши-
ти контролу пословања корисника, Служба ће из-
вршење тог посла поверити другој организацији: 

Накнада за извршене послове из ст, 2. и 3. овог 
члана пада на терет корисника друштвених сред-
става за чији су рачун послови извршени. 

Члан 48. 
О извршеној контроли код корисника друштве-

них средстава овлашћени радник Службе саставља 
записник. 

О контроли која се обавља у Служби записник 
се саставља само (ако се утврде незаконитости и 
неисправности за чије је отклањање потребно до-
нети решење, као и над се утврде радње из члана 
52. овог закона. 

Члан 49. 
Записник о извршеној контроли доставља се 

кориснику друштвених средстава, а ради обавеште-
ња — и органу управљања и органу самоуправно 
радничке контроле корисника друштвених средстава. 

По потреби или на захтев органа из става 1. 
овог члана Служба ће поднети !и 1информацију о 
утврђеном стању у поступку контроле. 
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Органи из става 1. овог члана разматрају за-
писник и, по потреби, предузимају одговарајуће 
мере. Ти органи ће обавестити Службу о седници 
ва којој ће се разматрати записник, односно инфор-
мација, а ако су утврђене незаконитости и неиспра-
вности, Служба ће на седницу упутити свог пред-
ставника. 

Ч л а н 50. 
Записник се достављ-а кориснику друштвених 

средстава одмах, а најдоцније у (року од (осам дана 
од дана извршене контроле. Корисник друштвених 
средстава може на записник дати примедбе. 

У записнику се одређује р о к з а давање приме-
даба, који не може да буде краћи од осам дана ни 
дужи од 30. дана од дана достављања записника, 

Приликом доношења решења Служба је дужна 
да узме у обзир примедбе које је корисник друштве-
них -средстава дао на записник и да се о њима из-
јасни у образложењу решења. 

Члан 51. 
Ако Служба у поступку контроле утврди неза-

конитости и неисправности, надлежни старешина 
у Служби или овлашћени радник донеће (решење ко-
јим ће наложити предузимање одређених радњи за 
отклањање незаконитости и неисправности и доста-
виће га кориснику друштвених средстава. 

Решење из става 1. овог члана доноси се у 
року од 30 дана од дана пријема примедаба датих 
на записник, односно од дана истека рока за дава-
ње примедаба на записник. 

Решењем из става 1. овог члана одређују се 
мере и рокови за отклањање утврђених незакони-
тости и неисправности, који не могу бити краћи од 
15 ни дужи од 30 дана од дана кад решење постане 
коначно. 

Члан 52. 
Ако се у поступку контроле утврде радње које 

имају обележја кривичног дела или привредног 
преступа, Служба је дужна да „против одговорног 
радника, односно корисника друштвених средстава, 
без одлагања, поднесе пријаву надлежном јавном 
тужиоцу и да о томе обавести орган управљања и 
орган самоуправа радничке контроле корисника 
друштвених средстава. 

Ако се у поступку контроле оцени да је извршен 
прекршај, Служба је дужна да надлежном органу 
поднесе захтев за покретање прекршај нот поступка 
и да о томе обавести органе из става 1. овог члана. 

Ако постоји основана сумња да је учињено кри-
вично дело или привредни преступ, овлашћени рад-
ник Службе може привремено одузети исправе, 
предмете, узорке и др. који су употребљени,' односно 
намењени за извршење кривичног дела, односно 
привредног преступа, о чему је дужан да обавести 
надлежног јавног тужиоца. 

О одузимању исправа, предмета, узорака и др. 
из става 3. овог члана овлашћени радник Службе 
издаје писмену потврду. 

3. Правна средства и управно-рачунски спор 

Члан 53. 
Против решења Службе донесеног у првом сте-

пену корисник друштвених средстава може изја-
вити жалбу у року од 15 дана од дана достављања 
решења. 

Члан 54. 
По жалби против решења Службе донесеног у 

првом степену, решење доноси старешина службе 
у републици, односно службе у аутономној покра-
јини и такво решење је коначно. 

Ако је решење у првом степену донео старе-
шина службе у републици, односно службе у ауто-
номној'покрајини, или генерални директор Службе, 
такво решење је коначно. 

Члан 55. 
О извршењу коначног решења стара се и из-

вршење спроводи организациона јединица Службе 
код које се воде ^новчана средства корисника дру-
штвених средстава према коме се извршење спро-
води. 

Члан 56. 
О одлагању извршења коначног решења одлу-

чује доносилац првостепениот решења под условима 
из Закона о управним споровима. 

Члан 57. 
Поступак завршен коначним решењем Службе 

може се поновити под условима из Закона о општем 
управном поступку. 

Члан 58. 
Ако је коначним решењем Службе, против кога 

није вођен управно-рачунски спор, повређен пропис 
и тиме причињена знатна штета друштвеној заједни-
ци или кориснику друштвених средстава, може се 
у поступку ревизије по 'службеној дужности донети 
ново решење у року од две године од дана достав-
љања коначног решења кориснику друштвених 
средстава, којим се (коначно решење мења, укида 
или поништава. 

Друштвено-политичка заједница или други ко-
рисник друштвених средстава може у року из става 
1. овог члана поднети захтев да се измени, укине 
или поништи коначно решење Службе којим је 
повређен пропис на њихову штету. 

Ако је коначним решењем Службе повређен 
општински, покрајином, односно републички про-
пис, решење у поступку ревизије по службеној 
дужности или по захтеву доноси старешина службе 
у републици, односно службе у аутономној покра-
јини, а ако је повређен и савезни пропис или само 
савезни пропис, решење доноси генерални директор 
Службе. 

Старешина Службе из става 3. овог члана ду-
жан је да донесе ревизионо решење у року од 60 
дана од дана подношења захтева. 

У поступку ревизије не може се одлучивати о 
оном делу у коме је против тог решења покренут 
управно-рачунски спор. 

Решење донесено у поступку ревизије је ко-
начно. 

Члан 59. 
У погледу поступка доношења решења и пре-

дузиман^ других радњи примењују се одредбе За-
кона о општем управном поступку, ако овим законом 
није друкчије одређено. 

Члан 60. 
Против решења Службе донесеног у другом 

степену, решења против кога није допуштена жалба 
и против ревизионог решења може се водити уп-
равно-рачунски спор. 
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Тужбу којом се покреће уиравно-рачуноки спор 
из става 1. овог члана може поднети корисник 
друштвених средстава, ако сматра да је решењем 
Службе повређено његово право или интерес за-
снован на закону. 

Тужбу могу поднети и друштвено-политичка 
заједница и други корисник друштвених средстава 
ако сматрају да су решењем Службе, које се одно-
си на другог корисника друштвених средстава, про-
тивно закону, умањени њихови приходи. 

Члан 61. 
Управно-рачунске спорове против решења ста-

. решиле службе у републици, односно службе у 
аутономној покрајини решава надлежан суд у ре-
публици, односно аутономној покрајини, у већу 
састављеном од двојице судија, од којих је један 
председник бећа, и једног судије-поротника, ;а уп-
равно-рачунске спорове против решења генералног 
директора Службе — Савезни суд, у већу саставље-
ном од двојице судија, од којих је "један председник 
већа, и једног судије-поротника. 

Против правноснажне одлуке коју је у управно-
-рачунском спору донео највиши суд у (републици, 
односно аутономној покрајини, којом је повређен 
савез,ни закон, странке могу поднети Савезном суду 
захтев за ванредно преиспитивање те одлуке. 

Против одлуке Савезног суда, донесене у сми-
слу става 1. овог члана, странке могу поднети Са-
везном суду захтев за ванредно преиспитивање те 
одлуке. 

О захтеву из става 3. овог члана Савезни суд 
решава у општој седници. 

Захтевом из ст, 2. и 3. овог члана одлука се 
може побијати због битне повреде одредаба посту-
пка и због повреде материјалног права. 

Захтев се подноси у року од 30 дана од. дана 
достављања побијане одлуке непосредно Савезном 
суду. 

Члан 62. 
Против одлуке већа Савезног суда из члана 60. 

ст. 1. и 2. овог закона, савезни јавни тужилац може 
подићи захтев за заштиту законитости општој се-
дници Савезног суда, ако је том одлуком учињена 
тежа повреда савезног закона. 

Захтев за заштиту законитости може се подићи 
у року , од 60 дана од дана достављања одлуке стран-
кама. 

Члан 63. 
У управно-рачунским споровима сходно се при-

мењују одредбе Закона о управним споровима, од-
носно Закона о парничном поступку, ако овим зако-
ном није друкчије одређено. 

IV. ПОСЛОВИ ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ РЕ-
ВИЗИЈЕ 

Члан 64. 
Економско-финансијска ревизија обухвата суш-

тинско испитивање целокупног материјалног и фи-
нансијског пословања или дела тог пословања као 
и преглед, испитивање и оцену организације финан-
сијског пословања, евиденције података и економског 
положаја корисника друштвених средстава. Економ-
ско-финансијском ревизијом посебно се утврђује да 
ли су у завршном рачуну објективно исказани ста-
ње средстава, извори средстава и резултати посло-
вања. 

Члан 65. 
Служба може да врши ревизију из члана 64. 

овог закона на захтев корисника друштвених сред-
става и на захтев друштвено-политичких заједница. 

Накнада Служби за вршење послова из става 1. 
огог члана утврђује се уговором закљученим изме-
ђу Службе и подносиоца захтева за економско-фи-
нансијску ревизију. 

Члан 66, 
Служба може кориснику друштвених средстава, 

на његов захтев, пружати и друге услуге у вези са 
економско-финансијском ревизијом, као што су оце-
на успешности његовог пословања и организација 
његовог финансијског пословања и његовог кни-
говодства 

Члан 67. 
Служба је дужна, на захтев корисника друш-

твених средстава, да врши економско-финансијску 
ревизију његовог пословања под условима утврђе-
ним уговором: 

1) кад је корисник друштвених средстава обаве-
зан да страној финансијској организацији поднесе 
извештај Службе о извршеној ревизији поводом 
пројеката које финансира та страна организација; 

2) кад страна лица улажу средства у домаћу ор-
ганизацију удруженог рада; 

3) кад домаћа организација удруженог рада ула-
же средства у страну организацију. 

Члан 68. 
Ако је по међународном уговору гарант феде-

рација, а из њега проистиче обавеза корисника 
друштвених средстава на подношење извештаја о 
економско-финансијској ревизији, корисник друш-
твених средстава је дужан да Служби поднесе зах-
тев за економско-финансијску ревизију, а Служба 
је дужна да изврши ту ревизију, под условима ут-
врђеним уговором. 

Члан 69. 
По извршеној економско-финансиј ској ревизи-

ји, подносиоцу захтева се доставља одговарајући 
извештај. Ако је ревизија извршена на захтев 
друпггвено-политичке заједнице, извештај се дос-
тавља и кориснику друштвених средстава код кога 
је извршена ревизија. 

Члан 70. 
Поступак вршења економско-финансијске реви-

зије прописује генерални директор Службе. 

V. ПОСЛОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА 

1. Плаћање преко рачуна код Службе 

Члан 71. 
Корисник друштвених средстава дужан је да на 

рачунима код Службе води сва своја новчана сред-
ства, осим девизних средстава која се воде на на-
чин и под условима предвиђеним законом. 

Члан 72. 
Рачуни које корисници друштвених средстава 

могу имати код Службе јесу: 
1) жиро-рачуни; 
2) рачуни издвојених средстава; 
3) рачуни средстава за обављање функција од-

ређених корисника (банке и заједнице осигурања, 
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као и њихове јединице и самоуправа интересне за-
једнице и др.); 

4) рачуни за уплату прихода друштвено-поли-
тичких заједница и њихових фондова .и самоуправ-
н а , интересних заједница; 

5) пролазни рачуни за прикупљање реализације 
средстава одређених корисника. 

Члан 73. 
Средствима са рачуна за уплату прихода друш-

твено-политичких заједница и њихових фондова, 
самоуправна интересних заједница и пролазних 
рачуна за прикупљање реализације средстава од-
ређених корисника друштвених средстава не може 
се раополагати пре преношења на жиро-рачун. 

Пренос средстава са рачуна из става 1. овог чла-
на врши Служба. 

Члан 74. 
Корисник друштвених средстава може код 

Службе имати само један жиро-рачун. 
Организација удруженог рада коју Савезно из-

вршно веће одреди на основу овлашћења из Закона 
о народној одбрани, мора имати" свој жиро-рачун 
код Службе. 

Савезно извршно веће, на предлог генералног 
директора Службе, прописаће начин и услове под 
којима корисници друштвених средстава могу код 
Службе отварати и укидати рачуне из члана 7,2. 
овог закона. 

Савезни секретар за 'народну (одбрану одређује 
које војне јединице и војне установе могу имати 
жиро-рачун код Службе. 

Члан 75. 
Корисници друштвених средстава својим нало-

зима зрше сва међусобна и друга плаћања са рачу-
на који се воде код Службе, осим плаћања која се 
врше путем обрачуна између чланица интерне бан-
ке, у складу са Законом о основама кредитног и 
банкарског система. 

Налоге за плаћање потписују лица овлашћена 
за потписивање чији су потписи депоновани код 
Службе. 

Корисници су дужни да депонују код Службе 
потписе лица овлашћених за потписивање корисни-
ка друштвених средстава ради располагања њихо-
вим новчаним средствима. 

Изузетно од одредбе става 1. овог члана, плаћа-
ње еа рачуна корисника друштвених средстава — 
дужника може се вршити и на основу налога за на-
плату његовог повериоца, ако је дужник отворио 
акредитив у корист повериоца, или ако му је предао 
сопствену вучену меницу, као и у другим случаје-
вима предвиђеним савезним законом. 

Члан 76. 
Плаћање са рачуна корисника друштвених 

средстава врши се и на основу судских одлука о 
дозволи извршења, извршних одлука о казнама за 
привредне преступе, извршних решења о казнама 
за прекршаје, извршних решења, односно извршних 
налога органа и организација који су законом ов-
лашћени за доношење таквих решења и налога, 
коначних решења Службе, као и налога Службе за 
чије је издавање Служба законом овлашћена (ос-
нови за наплату). 

Члан 77. 
Ако корисник друштвених средстава не изда у 

прописаном року налог за плаћање законом пропи-
саних обавеза у корист друштвено-политичких за-

једница, њихових органа и фондова или самоуп-
равних интересних заједница, Служба ће издати 
налог за наплату доспелих обавеза. 

Члан 78. 
Ако банка, овлашћена за вршење послова плат-

ног промета и кредитних послова са иностранством, 
до уговореног рока доспелости обавеза по кредитном 
послу са иностранством не изда налог за плаћање 
доспеле обавезе, Народна банка Југос л авије издаће 
Служби налог за пренос динарске противувредности 
неизвршене обавезе, који Служба извршава из нов-
чаних средстава на жиро-рачуну и другим рачунима 
банке у корист Народне банке Југославије. 

Члан 79. с 
Корисници друштвених средстава врше плаћа-

ња преко својих рачуна код Службе путем налога 
за пренос, чека и других инструмента плаћања 
предвиђених савезним законом. 

Корисници друштвених средстава који врше 
плаћања предајом акцептираних меница ремитенту, 
индосирањем издатих меница и чекова и преносом 
обвезница, цертифииата о удруженим средствима и 
других хартија од вредности, дужни су да крајем 
сваког месеца доставе Служби налог за обрачун о 
плаћањима извршеним на овај начин. 

У налоге из ст. 1. и 2.- овог члана обавезно се 
уноси основ плаћања (сврха дознаке). 

Члан 80. 
Служба, заједно са банкама, може за потребе ко-

рисника друштвених средстава вршити обрачун њи-
хових дуговања и истраживања која су покривена 
хартијама од вредности. 

Члан 81. 
Корисници друштвених средстава дужни су да 

издају налоге за плаћање на прописани начин и уз 
налоге да поднесу Служби документацију, ако је 
прописима предвиђена обавеза подношења доку-
ментације. 

Служба је дужна да налоге за плаћање између 
корисника друштвених средстава чији се рачуни 
воде у истбм месту, ако су испуњени прописани ус-
лови, изврши истог дана кад их је примила. 

Налоге које је Служба примила од других је-
диница и пошта за кориснике друштвених средстава 
чији се рачуни воде код ње, Служба је дужна да 
изврши истог дана кад их је примила. 

Ако се плаћање врши између корисника друш-
твених средстава чији се рачуни не воде у истом 
месту, а испуњени су прописани услови, Служба је 
дужна да примљене налоге изврши истог дана на 
терет рачуна издаваоца налога и да их одмах отпре-
ми Служби код које се води рачун корисника коме 
се врши плаћање. 

Члан 82. 
Служба извршава налоге корисника друштве-

них средстава који су издати у складу са законом 
и другим прописима. 

Налоге за плаћање и налоге за пренос, за које 
не постоји покриће на рачуну подносиоца налога, 
Служба неће извршити. 

Служба ће кориснику друштвених средстава ис-
тог дана вратити налоге који не испуњавају услове 
из ст. 1. и 2. овог члана, документацију поднесену 
уз налоге и предрачуне или другу документацију 
који нису у складу са законом и другим прописима 

и навести разлог због чега их враћа. 
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4 У случају из става 3. овог члана, Служба ће, на 
захтев корисника друштвених средстава, у року од 
пет дана од дана пријема захтева донети решење о 
одбијању налога. 

Против решења Службе о одбијању налога ко-
рисник друштвених средстава може да изјави жал-
бу и да употреби друга правна средства предвиђена 
овим законом. 

Изузетно од одредбе става З, овог члана, Служба 
неће вратити налоге за измирење прописаних оба-
веза за које не постоји покриће, него ће их по од-
редбама , овог закона извршавати из прилива сред-
става на одговарајући рачун корисника друштвених 
средстава. 

Члан 83. 
Служба је дужна да кориснике друштвених 

средстава обавештава о дневним променама на њи-
ховим рачунима код Службе и да им омогући увид 
у стање средстава на тим рачунима. 

Члан 84. 
Средства корисника друштвених средстава која 

се воде на рачунима код Службе сматрају се де-
позитима по виђењу банке с којом је корисник за-
кључио уговор о депоновању средстава. 

Средства са једног рачуна корисника друштвених 
средстава могу се депоновати само код једне банке. 

Корисници друштвених средстава дужни су да 
Служби код које се води одређени рачун доставе 
уговор о депоновању тих средстава код одређене 
банке, а у случају промене банке депозитара — и 
доказ о раскиду уговора с том банком. 

Члан 85. 
Служба је дужна да редовно обавештава банку 

о променама и о стању средстава на рачунима ње-
них депонената. 

Служба је дужна да свакодневно утврђује и 
обавештава банку о стању средстава на рачуну бан-
ке за функционално пословање. 

Члан 86. 
Служба свакодневно прати текућу ликвидност 

банака на целој територији Социј а ли етичке Феде-
ративне Републике Југославије. 

Ако средства на рачуну банке за функционално 
пословање по завршеној Дневној обради у платном 
промету нису довољна за покриће свих обавеза бан-
ке, Служба ће издати налог за покриће настале 
разлике из средстава банке према следећем редос-
леду, и то: 

1) из резервног фонда банке; 
2) из обавезне резерве код Народне банке Ју-

гос л авије, у складу са савезним законом. 
Служба је дужна да у случају коришћења сред-

става из тач. 1. и 2. става 2. овог члана одмах обавес-
ти пословодни орган банке и народну банку репуб-
лике, односно народну банку аутономне покрај ине. 
О коришћењу средстава из тачке 2. става 2. овог чла-
на Служба је дужна да обавести и Народну банку 
Југосл авије. 

Члан 87. 
Средства коришћена за измирење текућих оба-

веза банке из члана 86. овог закона морају се са ра-
чуна банке вратити из првог наредног прилива. 

Ако банка одмах не изда налог за повраћај сред-
става из става 1. овог члана, Служба је дужна да 
према висини коришћених средстава изда налог 
првог наредног дана, и то прво за повраћај сред-

става обавезне резерве код Народне банке Југосла-
вије, а затим средстава резервног фонда банке. 

Члан 88. 
Изузетно од Одредаба чл. 71. !и 79. став 1. овог за-

кона, корисници друштвених средстава могу у сво-
јој благајни држати готов новац (благајнички мак-
симум) и вршити одређена плаћања готовим , новцем, 
под условима и на начин које пропише савезни се-
кретар за финансије. 

Висину благајничког максимума из става 1. овог 
члана за војне јединице и војне установе прописује 
савезни секретар за народну одбрану. 

Члан 89. 
Упутством генералног директора Службе пропи-

сује се начин употребе једнообразних инструмента 
плаћања, као и јединствени поступак и начин вр-
шења послова платног промета у земљи, у складу 
са савезним законом. 

Облик и садржину образаца за вршење послова 
платног промета прописује генерални директор 
Службе, а издаје их Служба друштвеног књиговод-
ства Југославије. 

У вршењу послова платног промета, упутства из 
става 1. овог члана обавезна су за све кориснике 
друштвених средстава. 

2. Редослед наплате и извршење са рачуна код 
Службе 

Члан 90. 
Кад корисник друштвених средстава на рачу-

нима код Службе нема довољно новчаних средстава 
за сва своја , плаћања, исплата се врши према сле-
дећем редоследу: 

1) доспеле обавезе по основу пореза и других 
јавних дажбина које је корисник наплатио по по-
себним прописима уз цену својих производа или 
услуга за рачун друштвено-политичких заједница, 
њихових органа и фондова; 

2) доспеле обавезе пб зајму за кредитирање бр-
жег развоја привредно 'недовољно развијених ре-
публика, аутономних покрајина и крајева; 

3) налози за измирење обавеза за отплату ино-
страних зајмова и кредита по Закону о преношењу 
средстава, права и обавеза федерације за инвести-
ције у привреди на републике и аутономне покра-
јине; 

4) налози банака за плаћање доспелих обавеза 
по кредитним пословима са иностранством, односно 
налози Народне банке Југославије издати по одред-
би члана 78. овог закона; 

5) обавезе по основима за наплату и налози из 
члана 75. овог закона; 

6) доспеле прописане обавезе по налозима које 
подносе корисници друштвених средстава. 

Служба води евиденцију о редоследу пријема ос-
нова за (наплату кз тач. 5. и 6. става 1. овог члана 
према дану и часу њиховог пријема и дужна је да 
по том редоследу извршава наплату, а на захтев 
повериоца издаје потврду о редоследу његовог ис-
траживања. 

'Члан 91. 
Неизвршени основи за наплату корисника дру-

штвених средстава који је престао да постоји због 
статусних промена, ,уступају се Служби код које се 
води жиро-рачун корисника друштвених средстава 
који је преузео права и обавезе корисника који је 
престао да постоји. 
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Служба код које се води жиро-рачун корисника 
друштвених средстава у смислу става 1. овог члана 
уводи у евиденцију о редоследу наплате тог корис-
ника основе за наплату корисника друштвених сред-
става који је престао да постоји, и то према редо-
следу по коме су били првобитно заведени у Служби. 

Члан 92. 
Изузетно, налоге корисника друштвених сред-

става за исплату личних доходака радника из њи-
хових средстава резерви, или из средстава добије-
них од банке, друштвено-политичке заједнице или 
другог корисника друштвених средстава за ту на-
мену, која се у Служби посебно евидентирај у, 
Служба извршава пре налога наведених у члану 
90. овог закона. 

Служба извршава и налоге корисника за испла-
ту личних доходака радника из средстава са жиро-
-рачуна пре обавеза заведених у евиденцију из чла-
на 90. став 2. овог закона, ако су се повериоци, од-
носно преузимаоци санације с тим сагласили. 

Новчана средства дозначена из буџета федера-
ције Или са жиро-рачуна Савезног секретаријата за 
народну одбрану за исплату личних доходака у 
војним јединицама и војним установама, као и ор-
ганизацијама удруженог (рада из (члана (98. ^тав 1. 
овог закона, изузимају се од наплате по одредбама 
члана 90. овог закона. 

Члан 93. 
Служба извршава наплату из новчаних сред-

става корисника друштвених средстава — дужника 
која се воде на његовим рачунима код Службе, као 
и из Динарске вредности 'девизних (средстава (корис-
ника Која се воде на рачунима код банака, ако за-
коном нису изузета од извршења. 

Наплата се врши првенствено са жиро-рачуна 
корисника, а ако на том рачуну нема довољно сред-
става, Служба врши пренос новчаних средстава са 
других рачуна корисника на његов жиро-рачун 
дрема следећем редоследу: 

1) средства дохотка остварена у току године ко-
ја су издвојена на посебан рачун; 

2) средства са девизних рачуна прерачуната у 
динаре; 

3) остала новчана средства, ако законом нису 
изузета од извршења. 

Корисник друштвених средстава може да одреди 
и друкчији редослед коришћења његових средстава, 
с тим да о томе писмено обавести Службу пре наи-
па те по одредбама овог закона. 

Члан 94. 
Барка код које се воде рачуни девизних сред-

става . корисника друштвених средстава дужна је 
да редовно доставља Служби дневне изводе о стању 
и променама на тим рачунима. 

На захтев Службе, банка из става 1. овог члана 
дужна Је да својим налозима редовно врши пренос 
стања, односно прилива девизних средстава прера-
чунатих у динаре у корист жиро-рачуна корисника 
друштвених средстава — дужника. 

По пријему захтева Службе, банка из става 1. 
овог члана не може извршавати друге налоге из 
средстава на девизним рачунима корисника друш-
твених средстава — дужника док не прими обавеш-
тење од Службе да је престала потреба за прено-
шењем тих средстава за измирење обавеза из члана 
90. овог закона. 

Корисник друштвених средстава је дужан да 
Службу писмено обавести код које се банке воде 

његова девизна средства, као и о евентуалној про-
мени банке. 

3. Односи Службе са народним банкама и поштама 

Члан 95. 
Ради обављања благајничког и трезорског пос-

ловања, Народна банка Југоелавије и народне бан-
ке република и народне банке аутономних покра-
јина "снабдевају Службу потребним готовим новцем 
(дотације) и од ње преузимају готов новац изнад 
благај ничког максимума (сјувишци). 

Трошкове снабдевања и преузимања готовог 
новца у смислу става 1. овог члана и члана 96. овог 
закона сносе народне банке. 

Народне банке одређују висину благајничког 
максимума у Служби. 

За рачун народних банака Служба 'Обавља и пос-
лове у вези са повлачењем из оптицаја похабаних 
и оштећених новчаница. 

Служба може да обавља и послове продаје, за-
мене и откупа таксених и пореских вредносница уз 
уговорену накнаду. 

Члан 96. 
Организације удруженог рада поштанског, теле-

графског и телефонског саобраћаја, на основу спо-
разума са Службом, врше одређене послове благај-
ничко службе преко својих јединица (пошта), при-
државају^ се стручних упутстава које издаје За-
једница ј угословенских пошта, телеграфа и теле-
фона, у споразуму са генералним директором 
Службе. 

Служба и организације из става 1. овог члана, 
односно њихове јединице (поште) дужне су да са-
рађују ради ефикаснијег извршавања и унапређи-
вања послова платног промета. 

Служба је дужна, у складу са споразумом за-
кљученим са организацијама из става 1. овог члана, 
а на захтев поште, и пошту да снабдева готовим 
новцем потребним за обављање послова из става 1. 
овог члана (дотације), као и да од поште прима го-
тов новац изнад одређеног благај ничког максимума 
(сувишци). 

Висину благај ниског максимума поштама одре-
ђује старешина надлежне јединице Службе. 

VI. ПОСЛОВИ СЛУЖБЕ (КОЈИ (СЕ (ОДНОСЕ НА 
ВОЈНЕ ЈЕДИНИЦЕ И ВОЈНЕ УСТАНОВЕ 

Члан 97. 
Послове из свог делокруга који се односе на 

војне јединице и војне установе Служба врши пре-
ко свог посебног организационог дела. 

Послове контроле Служба врши на основу еви-
денције коју води и Налога којима војне јединице 
и војне установе располажу средствима са својих 
рачуна. 

Контролу код корисника друштвених средстава 
из става 1. овог члана врше посебно овлашћена лица 
Југословенске народне армије, на начин који про-
пише савезни секретар за народну одбрану, по прет-
ходно прибављеном мишљењу генералног директора 
Службе. 

Члан 98. 
Послове из свог делокруга који се односе на ор-

ганизације удруженог рада које Савезно извршно 
веће одређује на основу овлашћења из савезног 
закона, као и на Војни сервис у саставу Народне 
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банке Ју гос л авије, Служба врши преко свог посеб-
ног организационог дела, по поступку који важи и 
за остале кориснике друштвених средстава. 

При вршењу контроле из става 1. овог члана, 
увид у податке, документацију и просторије које 
посебно одреди Савезни секретаријат за народну 
одбрану могу вршити само овлашћени радници 
Службе за које је дата сагласност од стране савез-
ног секретара за народну одбрану, 

Увид у податке, документацију и просторије из 
става 2. овог члана могу вршити и посебно овлаш-
ћена лица из члана 97. овог закона, с тим што су 
дужна да записник о извршеној контроли доставе 
Служби. 

Члан 99. 
Служба у посебном организанионом делу води 

евиденцију о извршавању финансијског плана Ју-
гословенско народне армије у обиму и на начин које 
утврди генерални директор Службе у сагласности 
са савезним секретаром за народну одбрану. 

VII. СРЕДСТВА ЗА РАД СЛУЖБЕ 

Члан 100. 
Тарифу о накнадама за послове и услуге у плат-

ном промету доноси надлежни орган службе у ре-
публици, односно аутономној покрајини, у складу са 
прописима републике, односно аутономне покра-
јине. 

Накнаде за послове које Служба обавља за по-
требе друштвено-политичших заједница утврђују се 
прописима републике, односно аутономне покрајине, 
ако републичким, односно покрајинским законом 
није друкчије одређено. 

Накнада и други услови за обављање послова 
које Служба врши на захтев корисника друштвених 
средстава утврђују се уговором закљученим између 
Службе и тог корисника друштвених средстава. 

Накнаде ра (послове од интереса ва (целу земљу 
које Служба обавља обезбеђују се у буџету федера-
ције и пред став л^ају приход Службе. 

Члан 101. 
Ради успешнијег обављања послова од интере-

са за целу земљу, Служба удружује средства за ис-
траживања, развој и унапређршање материјално ос-
нове рада, оспособљавање кадрова и за друге за-
једничке потребе. 

VIII. ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР СЛУЖБЕ 

Члан 102. 
Радом Службе руководи генерални директор 

Службе и представља је у ,њеним пословима од ин-
тереса за целу земљу, утврђеним савезним законом. 

У вршењу послова од интереса за целу земљу, 
генерални директор Службе обезбеђује контролу 
примењивана савезних прописа и стара се о извр-
шавању послова из делокруга Службе од интереса 
за целу земљу. 

Генерални директор Службе покреће поступак „ 
пред Уставним судом Ју гос л авије за оцењивање са-
гласности прописа са Уставом СФРЈ и савезним за-
коном, решава о сукобу надлежности у вршењу пос-
лова Службе од интереса за целу земљу између 
служби на територији различитих република, од-
носно аутономних покрајина, ако савезним законом 
није друкчије одређено, и врши друге послове који 
су му савезним законом стављени у делокруг. 

Члан 103. 
Генералног директора Службе именује и раз-

решава од дужности Скупштина СФРЈ. 
Генерални директор Службе има заменика, кога 

именује и разрешава од дужности Скупштина 
СФРЈ. 

Генерални директор Службе и његов заменик 
именују се на четири године и могу бити именовани 
два пута узастопно на исту дужност, а изузетно, 
ако то захтевају оправдани разлози — још за један 
мандатни период. 

Члан 104. 
Заменик генералног директора Службе замењује 

генералног директора у случају његове одсутности 
или спреченост са свим његовим правима, овлаш-
ћешима и одговорностима, и врши друге послове 
које му одреди генерални директор Службе. 

Члан 105. 
Генерални директор Службе одговоран је Скуп-

штини СФРЈ за свој рад, а у оквиру својих права 
и дужности — и з а извршавање послова Службе од 
интереса за целу земљу. 

У вршењу своје функције, генерални директор 
Службе (не (може примати Смернице и налоге органа 
и функционера других друштвено-политичких за-
једница ни поступати по њиховим смерницама и 
налозима. 

IX. САВЕТ СЛУЖБЕ 

Члан 106. 
Ради усмеравања рада Службе и остваривања 

сарадње између Службе друштвеног књиговодства 
Ју гос л авије и служби у републикама и служби у 
аутономним покрајинама, образује се Савет Службе 
друштвеног књиговодства (у даљем тексту: Савет 
Службе). 

Савет Службе сачињавају генерални директор 
Службе, старешине служби у 1републикама, старе-
шине служби у аутономним покрајинама ји но је-
дан представник Скупштине СФРЈ, Савезне конфе-
ренције Социјалистички1 савеза радног народа Ју-
гослав^ е, Савеза синдиката Југослвије и Привред-
не коморе Југославије. 

Члан 107. 
Савет Службе: 
1) доноси годишњи програм рада Службе, који 

обухвата послове из делокруга Службе од интереса 
за целу ^земљу, утврђене савезним ђаконом; 

2) разматра и прати извршавање послова Служ-
бе од интереса за целу земљу и доноси закључке 
ради предузиман^ мера за извршавање тих послова 
од стране Службе; 

3) утврђује програм развоја функција Службе, 
даје смернице за организована истраживања у 
Служби и разматра материјале и предлоге за уна-
пређивање система и метода рада у вршењу послова 
Службе од интереса за целу земљу; 

4) предузима мере за обезбеђивање јединства 
информационог система Службе и у складу с тим 
утврђује јединствен програм аутоматизације посло-
ва Службе, као и техничке и технолошке услове за 
набавку средстава за припрему, аутоматску обраду 
и пренос података, и стара се да се та средства 
примењују у вршењу послова у Служби; 

5) усваја годишњи извештај о раду Службе; 
6) доноси Статут Службе друштвеног књиговод-

ства Ју гос л авије, на предлог генералног директора 
Службе; 
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7) утврђује основе и мерила јо расподели сред-
става која се обезбеђују у буџету федерације као 
накнада за обављање послова Службе од интереса 
за целу земљу; 

8) утврђује процент учешћа Службе друштвеног 
књиговодства Југославије у приходима служби у 
републикама и служби у аутономним покрајинама 
за обезбеђивање средстава за рад Службе друштве-
ног књиговодства Југославије; 

9) доноси одлуку о распоређивању средстава из 
члана 101. овог закона; 

10) одређује који подаци и исправе, осим пода-
така и исправа из члана 39. овог закона, представ-
љају пословну тајну; 

11) обавештава надлежну скупштину друштве-
но-политичке заједнице, ако старешина службе у 
републици, односно службе у аутономној покрајини,, 
у оквиру својих овлашћења, не обезбеди правилно 
примењив ање савезних прописа и мера утврђених 
од стране Скупштине СФРЈ и Савезног извршног 
већа: 

12) одлучује о накнади за услуге по посебним 
споразумима и уговорима које врши Служба; 

13) на предлог генералног директора Службе, 
под условима и на начин који су утврђени Стату-
том Службе друштвеног књиговодетва Ју гос л авије, 
именује и разрешава од дужности помоћнике гене-
ралног директора Службе; 

14) образује комисије и друга радна тела који 
разматрају и проучавају одређена питања из дело-
круга Службе и о тим питањима дају мишљења и 
предлоге Савету Службе ради предузиман^ мера за 
побољшање рада Службе; 

15) разматра и друга питања од заједничко! ин-
тереса за вршење послова Службе. 

Начин (рада и одлучивања Савета Службе уре-
ђују се пословншшм. ( 

Члан 108. 
Генерални директор Службе сазива седнице Са-

вета Службе по својој иницијативи или на захтев 
једног или више чланова Савета, предлаже дневни 
ред седнице, председава седницама и стара се о 
спровођењу одлука, закључака и смерница Савета 
Службе. 

Члан 109. 
Генерални директор Службе ЈИ старешине служ-

би у реггубликама и (старешине служби у аутономним 
покрајинама дужни су, у оквиру својих овлашћења, 
да обезбеде спровођење закључака, смерница и од-
лука Савета Службе. 

X. СЛУЖБА ДРУШТВЕНОГ КЊИГОВОДСТВА ЈУ-
ГОСЛВИЈЕ 

Члан ИО. 
Служба друштвеног књиговодства Југославија у 

сарадњи са службама у републикама и аутономним 
покрај инам а, врши следеће послове: 

1) припрема и предлаже годишњи програм рада 
и годишњи извештај о раду Службе; 

2) утврђује метод о л оги ју рада и поступке за је-
динствено вршење платног промета; одређује начин 
издавања и употребе прописаних једнообразних ин-
струмента плаћања; организује примењивана так-
вих начина плаћања којима се обезбеђује брже и 
ефикасније циркулисање друштвених средстава; 

3) утврђује и разрађује систем евиденције 
Службе од интереса за целу земљу; 

4) утврђује систем рачуна у Служби и издаје 
упутства за примењив ање јединствен е методологије 
у вршењу тих послова; 

5) припрема и предлаже упутства за чије је до-
ношење надлежан генерални директор Службе; 

6) утврђује процес рада по јединственим поступ-
ку и методологија за припрему, аутоматску ,обраду 
и пренос података од интереса за целу земљу; 

7) прикупља, обрађује и објављује податке од 
интереса за целу земљу; израђује на основу финан-
сијских показатеља информације и анализе о при-
вредним кретањима, о спровођењу мера економске 
политике и о уоченим појавама и проблемима у 
привреди за потребе федерације и других заинте-
ресованих друштвено-политичких заједница; 

8) врши истраживања за унапређивање инфор-
мационог система, метода и организације рада у вр-
шењу послова Службе који су од интереса за целу 
земљу; 

9) врши и друге послове које Служба друштве-
ног књиговодства Југославије, службе у република-
ма и службе у аутономним покрај инама споразум-
но одреде 1да Их врши Служба друштвеног књиго -
водства Ју гос лави је. ( 

Члан 111. 
У вршењу послова из свог делокруга, Служба 

друштвеног књиговодства Југославије: 
1) учествује у поступку контроле и управно-ра-

чунском спо^у у случајевима одређеним овим за-
коном; 

2) врши контролу примењив ања савезних про-
писа и упутстава генералног директора Службе код 
служби у републикама и (служби у аутономним (по-
крај инама ради јединственог применувања прописа 
и ажурног и квалитетног вршења послова; 

3) врши непосредну контролу примењив ања са-
везних прописа код корисника друштвених средста-
ва, на захтев Скупштине СФРЈ, скупштина репуб-
лика и скупштина аутономних покрајина и њихо-
вих извршних већа, као и генералног директора 
Службе; 

4) врши, повремено, непосредну контролу код по-
јединих корисника друштвених средстава ради пра-
ћења да ли се савезни прописи јединствено приме-
њују на целој територији Социј алистичке Фед ера-
тавне Републике Ју гос лави је; 

5) организује и учествује у вршењу послова 
економско-финансијске ревизије из чл. 67. и 68. овог 
закона за потребе страних организација; 

6) врши одређене послове у вези са извршава-
њем буџета федерације и у погледу других средста-
ва федерације; 

7) Е риги контролу правилности извршавања бу-
џета федерације, контролу периодичних обрачуна и 
завршних рачуна корисника буџета федерације и 
контролу завршног рачуна буџета федерације; 

8) припрема и предлаже упутства за вршење 
послова из делокруга Службе који се односе на вој-
не јединице, војне установе, Војни сервис у саставу 
Народне банке Јутоелавије и организације удруже-
ног рада које производе или врше услуге за Југо-
словена^ народну армију за чије је доношење 
надлежан генерални директор Службе; 

9) сарађује с међувародним организацијама и 
организацијама других земаља у питањима из свог 
делокруга; 

10) обавља стручне и административне послове 
за Савет Службе; 

И) врши и друге послове предвиђене савезним 
законом, Статутом и другим самоуправите општим 
актом. 
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Служба друштвеног ,књиговодства Југослава је 
дужна је да доставља Савезном извршном већу, на 
његов захтев, податке и обавештења о извршењу 
појединих Послова од Интереса оа !целу (земљу који 
су поверени Служби, ако му је то Потребно ради 
вршења права и дужности на (основу Устава СФРЈ 
и савезних закона. 

Члан 112. 
Служба друштвеног књиговодства Југославије 

израђује свој годишњи програм рада којим утврђује 
задатке из свог делокруга. 

Члан ИЗ. 
Службе у републикама и службе у аутономним 

покрајинама дужне су, у оквиру свог делокруга, да 
обезбеде вршење послова од интереса за целу зем-
љу утврђених савезним законом, као и да се при-
државају упутстава генералног директора Службе 
којима су утврђени поступци и методологија у вр-
шењу тих послова. 

Ако је решењем Службе учињена повреда саве-
зног прописа, генерални директор Службе ће доне-
ти решење о обустави извршења тог решења до 
његове правоснажности. 

Ако Служба друштвеног књиговодства Југосла-
в а е утврди да се не примењују или да се неправил-
но примењују савезни прописи, или упутства ге-
нералног директора Службе, генерални директор 
Службе предузеће одговарајуће мере и донеће ре-

, шење којим се обезбеђује спровођење савезних 
прописа, односно упутстава генералног директора 
Службе, а Савету Службе предложиће да покрене 
поступак пред надлежном републичком, односно по-
крај ниском скупштином против одговорног старе-
шине службе у републици, односно службе у ауто-
номној покрајини ради утврђивања његове одговор-
ности. 

Члан 114. 
Служба друштвеног књиговодства Ју гос л авије 

је правно лице са правима, обавезама и одговорнос-
тима које има на основу Устава СФРЈ, закона и 
Статута Службе друштвеног књиговодства Југос-
лав^ е. 

Седиште Службе друштвеног књиговодства Ју-
гос л авије је у Београду. 

На печату Службе друштвеног књиговодства 
Југославије налази се њен назив на језицима наро-
да Југославије и грб Социјалистичке Федеративне 
Републике Југос л авије. 

Члан 115. 
Служба друштвеног књиговодства Ју гос лави је 

има статут. 
Статутом Службе друштвеног књиговодства Ју-

гос л авије уређују се основе унутрашње организаци-
је Службе друштвеног књиговодсгоа ѕЈугославије, 
међусобни односи генералног директора Службе и 
Савета Службе, као и генералног директора Службе 
и органа управљања радном заједницом Службе 
друштвеног књиговодства Југославије, акти које 
самостално доноси генерални директор Службе, са-
моуправни општи акти које доносе органи управ-
љања у сагласности са генералним директором 
Службе, као ,и питања која се уређују Статутом 
радне заједнице Службе друштвеног књиговодства 
Јутославије. 

Статут Службе друштвеног књиговодства Југо-
слвије потврђује Скупштина СФРЈ. 

Члан 116. 
Радом Службе друштвеног књиговодства Југо-

слвије руководи генерални директор Службе, који 
представља и заступа Службу друштвеног књиго-
водства Југославије, стара се о организацији рада 

те службе, доноси упутства из делокруга Службе 
друштвеног књиговодства Југославије и врши дру-
ге послове који су му савезним законом или Стату-
том Службе друштвеног књиговодетва Југослав^ е 
ставлЈени у делокруг. 

Статутом или другим актом Службе друштвеног 
књиговодства Југославије утврђује се које послове 
из делокруга Службе друштвеног књиговодетва Ју-
гос л авије генерални директор Службе може прене-
ти на свог заменика и на помоћнике и друге руко-
водеће раднике Службе друштвеног књиговодства 
Југосл авије. 

Члан 117. 
Средства за рад Службе друштвеног књиго-

водства Југославије обезбеђују се: 
1) учешћем у приходима служби у републикама 

и служби у аутономним покрај мнама; 
2) из дела средстава буџета федерације за оба-

вљање послова извршења буџета федерације; 
3) из накнада за послове од (интереса за целу 

земљу које она обавља, обезбеђени^ у буџету фе-
дерације; 

4) из накнада за послове ,које она врши по по-
себним захтевима органа и организација федераци-
је и корисника друштвених средстава на основу 
закључених уговора. 

Члан 118. 
Радници у радној заједници Службе друштве-

ног књиговодства Југославије стичу доходак сходно 
начелима слободне размене рада, у складу са само-
управним споразумом закљученим између радне за-
једнице и Службе друштвеног књиговодства Југо-
славија 

Радници у радној Заједници !из става 1. овог 
члана стичу, у оквиру дохотка, средства за личне 
дохотке и заједничку потрошњу у складу са наче-
лом расподеле према раду и са друштвено утврђе-
ним основама и мерилима расподеле у друштвеном 
договору и самоуоравном споразуму. 

Члан 119. 
Учешће Службе друштвеног књиговодства Ју-

. гославије у приходима служби у републикама и 
служби у аутономним покрајинама утврђује се у 
проценту од прихода тих служби. 

XI. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 120. 
Новчаном казном ; од 20.000 до 500.000 динара 

казниће се за привредни преступ корисник друштве-
них средстава: 

1) ако не чува као пословну тајну податке о 
другом кориснику друштвених средстава, као и по-
датке из информација и анализа Службе, а није у 
питању кривично дело (члан 34. став 3. и члан 38); 

2) ако не омогући раднику Службе да изврши 
контролу (члан 46); 

3) ако не поступи по (решењу Службе и у одре-
ђеном року не отклони утврђене незаконитости и 
неисправности (члан 51); 

4) ако не води новчана средства на рачунима 
код Службе (члан 71); 

5) ако поднесе захтев за отварање жиро-рачуна, 
а код Службе већ има жиро-рачун (члан 74. став 1). 

Новчаном казном из става 1. овог члана казни-
ће се за привредни преступ банка ако не врши ре-
довно пренос стања, односно целокупног прилива 
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девизних средстава прерачунатих у динаре у ко-
рист жиро-рачуна корисника друштвених средста-
ва — дужника (члан 94). 

За радње из ст. 1. и 2. овог члана казниће се 
за привредни преступ и одговорно лице код кори-
сника друштвених средстава новчаном казном од 
3.000 до 30.000 динара. 

Уз казну из става 3. овог члана суд ће кажње-
ном лицу изрећи ,и заштитну меру забране вршења 
одређене дужности код корисника, друштвених 
средстава у трајању од једне до три године. 

Члан 121. 
Новчаном казном од 10.000 до 300.000 динара 

казниће се за привредни преступ корисник дру-
штвених средстава ако не поступи по закључку 
Службе и у одређеном року не изврши наложене 
мере (члан 47). 

За радњу из става 1. овог члана казниће се за 
привредни преступ и одговорно лице код корисника 
друштвених средстава новчаном казном од 1.000 до 
20.000 динара. 

Одговорном лицу из става 2. овог члана изрећи 
ће се и заштитна мера забране вршења одређене 
дужности код корисника друштвених. средстава у 
трајању од једне до три године. 

Члан 122. 
Новчаном казном од 3.000 до 30.000 динара казни-

ће се за привредни преступ одговорно лице у Слу-
жби: 

1) ако не поступи по упутству или смерницама 
Службе друштвеног књиговодства Југославије (члан 
8. став 4); 

2) ако у прописаном року не достави показате-
ље предвиђене Законом о удруженом раду (члан 32. 
став 3); 

3) ако не поднесе пријаву јавном тужиоцу за 
покретање поступка за утврђивање кривичног дела 
(члан 52. став 1); 

4) ако кориснику друштвених средстава отвори 
више од једног жиро-рачуна (члан 74. став 1); 

5) ако изврши налог за плаћање или налог за 
пренос кад не постоји покриће на рачуну подносио-
ца налога (члан 82. став 2); 

6) ако изврши наплату из новчаних средстава 
корисника друштвених средстава противно ,пропи-
саном редоследу наплате по одредбама овог закона 
(чл. 86, 90, 91, 92. и 93). 

Одговорном лицу из става 1. овог члана, коме 
је Изречена казна према (Одредбама (тач. 1. до 6. става 
1. овог члана, суд ће изрећи заштитну меру забране 
вршења одређене дужности у Служби у трајању 
од једне до три године. 

Члан 123. 
Новчаном казном од 1.000 до 20.000 динара каз-

ниће се за привредни цреступ одговорно лице у 
Служби: 

1) ако не поднесе пријаву јавном тужиоцу за 
покретање поступка за утврђивање привредног 
преступа (члан 52. став 1); 

2) ако поступи противно одредби члана 73. овог 
закона; 

3) ако налоге заѕ плаћање између корисника 
друштвених средстава чији се ^рачуни воде !у (истом 
месту, а испуњени су прописани услови, не изврши 
истог дана кад их је примило, односно ако се пла-
ћање врши између корисника чији се рачуни не 
воде у истом месту, примљене налоге не изврши 
истог дана на терет рачуна издаваоца налога и не 

отпреми их одмах Служби код које се води рачун 
корисника коме се врши плаћање (члан 81). 

Одговорном (лицу (из (става 1. (овог (члана, (коме 
су у времену од једне године изречене две или више 
казни према одредбама тач. 1. до 3. става 1. овог 
члана, суд ће изрећи заштитну меру забране врше-
ња одређене дужности у Служби у трајању од једне 
до три године. 

Члан 124. 
Новчаном казном од 5.000 до 100.000 динара 

казниће се за прекршај корисник друштвених сред-
става: 

1) ако Служби, на њен захтев, не достави по-
датке или документацију (члан 14); 

2) ако Служби, на писмени захтев, у одређе-
ном року не поднесе тражено објашњење (члан 46. 
став 2); 

3) ако Службу писмено не обавести код које 
се банке воде његова девизна средства, као и о 
евентуалној промени банке (члан 94. став 4). 

Новчаном казном из става 1. овог члана казни-
ће ,се (за прекршај банка код које се воде (рачуни де-
визних сред,става корисника друштвених средстава 
ако Служби редовно не доставља дневне изводе о 
стању и променама на тим рачунима /(члан 94. став 1). 

За радње из ст. 1. и 2. овог члана казниће се 
за прекршај и одговорно лице код корисника дру-
штвених средстава новчаном казном од 500 до 5.000 
динара. 

Члан 125. 
Новчаном казном од 500 до 5.000 динара казни-

ће се за прекршај одговорно лице у Служби: 
1) ако' неосновано ускрати давање података или 

да нетачне податке или не да податке у одређеном 
року (чл. 11. и 34); 

2) ако на основани захтев корисника друштве-
них средстава не покрене поступак против радника 
у Служби због повреде радне дужности или не под-
несе пријаву надлежном органу гоњења (члан 17. 
став 3); 

3) ако не обрађује и не објављује прописане 
податке у периодичним публикацијата (члан 29); 

4) ако не достави записник о извршеној контро-
ли кориснику друштвених средстава, органу упра-
вљања и самоуправној радничкој контроли кори-
сника друштвених (средстава или им, на (њихов зах-
тев, не поднесе и (информацију о утврђеном :стању 
у поступку контроле (чл. 49. и 50); 

5) ако не поднесе захтев надлежном органу за 
покретање прекршајног поступка (члан 52. став 2); 

6) ако корисницима друштвених 'средстава не 
омогући увид у стање средстава 1на њиховим рачу-
нима или ако их не обавештава о дневним промена-
ма стања на тим рачунима (члан 83); 

7) ако редовно не обавештава банку о променама 
и стању средстава на рачунима њених депонената, 
или ако не обавештава Народну банку Јутославије 
о стању ликвидноста сваке банке и банака у цели-
ни (чл. 85. и 86). 

Члан 126. 
Одредбе члана 120. став 1, члана 121. став 1. и 

члана 124. став 1. овог закона не односе се на 
друштв ено- политичке заједнице, њихове органе, 
друге државне органе и на месне заједнице. 

За привредне преступе из члана 120. став 2. и 
члана 121. став 2. овог закона казниће се новчаном 
казном од 1.000 до 30.000 динара одговорно лице у 
органу друштвено-политичке заједнице, другом 
државном органу или у месној заједници. 
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Одговорном лицу из става 2. овог члана, коме 
оу у периоду од једне године изречене 'две или 
више казни ГЕО тим одредбама, изрећи ће се и за-, 
штитна мера забране вршења одређених послова у 
органу друштвено-политичке заједнице, другом 
државном органу или у месној заједници. 

За прекршај из члана 124. став 2. овог закона 
казниће се новчаном казном од 500 до 10.000 ди,нара 
одговорно лице у органу друштвено-политичке за-
једнице, другом државном органу или у месној за-
једници/ 

ХИ. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 127. 
Служба друштвеног књиговодства Југос л авије 

ускладиће своју организацију рада са одредбама 
овог закона у року од једне године од дана његовог 
ступања на снагу. 

Члан 128. 
Даном ступања на снагу овог закона престаје 

да важи Закон о Служби друштвеног книговодство 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 5/72, 23/72, 33/72, 39/72. 
55/72, 63/72, 71/72 и 60/75). 

Члан 129. 
Овај закон ступа на с,нагу осмог дана од дана 

објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

12. 

На основу члана 337. тачка 1. Устава Социјали-
стичке Федеративне Републике Југославије, издајем 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ЕВИДЕНЦИЈАМА У 

ОБЛАСТИ РАДА 

Проглашава се Закон о евиденцијама у области 
рада, који је усвојила Скупштина СФРЈ, на седници 
Савезног 'већа од 24. децембра 1976. године. 

ПР бр. 560 
24. децембра 1976. године 

Београд 

Председник Републике, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Председник 
(Скупштине СФРЈ, 

Киро Глигоров, с. р. 

З А К О Н 
О ЕВИДЕНЦИЈАМА У ОБЛАСТИ РАДА 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
У области рада установљивању се евиденције 

које садрже статистичка податке од интереса за це-
лу земљу, и то: 

1) евиденција о запосленим радницима; 
2) евиденција о личним дохоцима;. 
3) евиденција о несрећама на послу; 
4) евиденција о лицима која траже запослење; 

5) евиденција о: потреби за радницима; 
6) евиденција о ју гос л ов епским грађанима при-

времено запосленим у иностранству; 
7) евиденција о понудама иностраних послода-

в а ц за привремено запошљавање југословенских 
грађана у иностранству; 

8) евиденција о страним држављаеима и лицима 
без држављанства, запосленим у Социјалистичкој 
Федеративној Републици Југославија 

9) евиденција о осигураницима и уж,иваоцима 
права из здравственог осигурања; 

10) евиденција о члановима породица југосло-
венских грађана привремено запослених у иностран-
ству — корисницима здравствено заштите. 

Ев-иденција која садржи податке од интереса за 
целу земљу је и матична евиденција о осигураници-
ма и уживаоцима пензије. 

Члан 2. 
Евиденцију о запосленим радницима, евиденцију 

о личним дохоцима и евиденцију о несрећама на по-
слу воде основне организације удруженог рада, рад-
не организације које у свом .саставу немају основне 
организације удруженог рада, уговорне организације 
удруженог рада, земљорадничке и друге задруге, 
радне заједнице, банке, заједнице осигурања, имо-
ви,не и лица и друге финансијске организације, са-
моуправа интересне заједнице, органи и организа-
ције друштвеночполитичких заједница, и орга,ни 
друштвене заједнице, друштвено-политичке органи-
зације, ,друштвене организације и удружења грађа-
на и друге организације и заједнице (у даљем тек-
сту: организације), као и радни људи који личним 
радом самостално у виду занимања обављају профе-
сионалну делатност и ра,дни људи који обављају 
делатност личним радом средствима у својини гра-
ђана, који при том користе допунски рад других 
радника (у даљем тексту: радни људи који користе 
допунски рад других радника). 

Евиденцију о лицима .која траже запослење, 
евиденцију о потреби за радницима, евиденцију о 
југословенским грађанима привремено запосленим у 
иностранству и евиденцију о страним држављанима 
и лицима без држ ав љан с тв а, запосленим у Соција-
листичкој Федеративној Републици Југославија 
воде самоуправа интересне заједнице за запошља-
вање. 

Евиденцију о осигураницима и уживаоцима 
права из здравственог осигурања и евиденцију о 
члановима породица ј у гос л ов епских грађана привре-
мено запосленим у иностранству — корисницима 
здравствене заштите воде самоуправно интересне за-
једнице у области здравственог осигурања. 

Евиденцију о понудама иностраних послодаваца 
за привремено' запошљавање ју гос л ов епских грађана 
у иностранству води Савезни биро за послове за-
пошљавања. 

Које ће се евиденције из става 1. овог члана 
водити у јединицама и установама Југословенске на-
родне армије прописује савезни секретар за народ-
ну одбрану. 

Члан 3. 
Ради обезбеђивања јединственог система стати-

стичких истраживања, црн вођењу евиденција уста-
новљених овим законом примењују се јединствени 
методолошки принципи и статистички стандарди. 
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Члан 4. 
Подаци садржани у евиденцијана у-становљеним 

овим законом могу се користити за статистичка ис-
траживања и друге службене .сврхе. 

Податке садржане у евиденцијава уетановљеним 
овим законом могу користити и појединци на које 
се ти подаци односе ради остваривања својих права. 

О коришћењу података садржаних у евиденци-
јана установљеним "овим законом у друге сврхе, а 
не у оне из ст.1. и 2. овог члана, одлучује овлашћени 
орган организације која води евиденцију, односно 
радни људи који користе допунски рад других рад-
ника. 

Члан 5. 
У евиденције установљене овим законом подаци 

и промена података морају се уносити у прописаним 
роковима. 

II. ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА У ОБЛАСТИ РАДА 

1. Евиденција о запосленим радницима 

Члан 6. 
У евиденцију о запосленим радницима уносе се 

подаци за .сваког радника који је у радном односу. 

Члан 7. 
Евиденција о запосленим радницима садржи 

следеће податке: 
1) презиме и име радника: 
2) матични број; 
3) пол; 
4) дан, месец и годину рођења; 
5) место рођења (место, општина, република, од-

носно аутономна покрајина); 
6) пребивалиште и адресу (место, општина, ре-

публика, односно аутономна покрајина); 
7) место рада (место, општина, република, однос-

но аутономна покрајина): 
8) занимање; 
9) школску спрему; 
10) стручно образовање; 
11) стручну спрему за обављање одређених по-

слова, односно задатака; 
12) послове, односно радне задатке које радник 

обавља; 
13) радно време радника — у часовима (дневни 

просек); 
14) радни стаж до ступања у организацију; 
15) да ли је запослен на одређено или неодре-

ђено време; 
16) да ли је инвалид рада или уживалац пен-

зије; 
17) назив друге организације у којој је запо-

слен; 
18) да ли се бави допунским радом у виду обав-

љања споредне делатности; 
19) датум заснивања радног односа; 
20) датум (престанка радног односа; 
21) разлог престанка радног односа; 
22) делатност организације, односно радног чове-

ка који користи допунски рад других радника. 

Члан 8. 
Евиденција о запосленим радницима почиње за 

појединог радника да се води даном заснивања рад-

ног односа, а престаје да се води даном престанка 
радног односа. 

Подаци о раднику за кога престане да се води 
евиденција о запосленим радницима чувају се као 
документ трајне вредности. 

Члан 9. 
У евиденцију о запосленим радницима уносе се 

и подаци од интереса за народну одбрану које про-
пише савезни секретар за народну одбрану. 

Члан 10. 
Радник је дужан да ове промене података који 

су у евиденцији о запосленим радницима унесени 
на основу (његове изјаве или личних исправа при-
јави организацији, односно радном човеку који ко-
ристи допунски рад других радника у року од 15 
дана од дана настанка промене, ако о тим промена-
ма организација, односно радни човек који користи 
допунски рад других радника није на други начин 
непосредно обавештен. 1 

2. Евиденција о личним дохоцима 

Члан 11.' 
У евиденцију о личним дохоцима уносе се по-

даци о радном времену, личном дохотку и осталим 
личним примањима која радник остварује из сред-
става организације, односно радног човека који ко-
ристи допунски рад других радника, о накнадама 
личног дохотка оствареног на терет других органи-
зација и о борачком додатку. 

Члан 12. 
Евиденција о личним дохоцима, поред података 

из члана 7. тач. 1. до 13, тач. 18. до 14. и тачка 22. овог 
закона, садржи и следеће податке: 

а) податке о радном времену радника и његовом 
коришћењу: 

1) могући број радних часова, са пуним и кра-
ћим од пуног радног времена; 

2) укупно остварене радне часове са пуним и 
краћим од пуног радног времена, од тога: 

— ефективно извршени часови; 
— часови (чекања на посао, застоја и прекида у 

раду; 
3) укупно неизвршене часове; 
4) укупно неизвршене часове, за које се прима 

накнада личног дохотка из средстава организације, 
од тога: 

— часови годишњег одмора; 
— часови одмора за државне, празнике; 
— часови одсуства, уз накнаду личног дохотка; 
— часови за стручно образовање; 
— часови боловања за које се прима накнада 

личног дохотка из средстава организације; 
— остало; 
5) неизвршене часове за које се прима накнада 

личног дохотка на терет других организација и ор-
гана; 

б) укупно неизвршене часове за које се прима 
накнада личног дохотка из средстава самоуправни^ 
интересних заједница у области здравствена оси-
гурања, од тога: 

— часови боловања; 
— часови породиљског одсуства и скраћеног 

радног времена мајке са дететом; 
7) неизвршене часове за које се не прима нак-

нада личног дохотка; 
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8) часове на раду дужем од пуног радног вре-
мена; 

б) податке о личном дохотку који служи за за-
довољавање личних потреба радника (нето износ 
личног дохотка) и основама за накнаду: 

1) укупно исплаћени лични доходак, од тога: 
— за рад у пуном и краћем од пуног радног 

времена (часови под а) тачка 2); 
— за рад дужи од пуног радног времена (часови 

под а) (тачка 6); 
2) накнаду личног дохотка ив средстава органи-

зације, односно радног човека који користи допун-
ски рад других радника (часови под а) тачка 4), од 
тога: 

— накнаду личног дохотка за боловање (износ 
основа за накнаду, износ накнаде); 

— остале накнаде личног дохотка из средстава 
организације, односно радног човека који користи 
допунски рад других радника (износ основа за нак-
наду, износ накнаде); 

3) накнаду личног дохотка на терет других ор-
ганизација (часови под а) тачка 5); 

4) део личног дохотка остварен минулим радом; 
в) податке о дечјем додатку: 
1) број деце за коју је дечји додатак исплаћен; 
2) износ исплаћеног дечјег додатка; 
г) податке о осталим примањима из средстава 

организације: 
1) дневнице за службено путовање; 
2) накнаде трошкова превоза за службено путо-

вање; 
3) накнаду трошкова за коришћење сопственог 

моторног возила; 
4) теренски додатак; 
5) накнаду за одвојен живот од породице; 
6) накнаду за превоз до места рада; 
7) регрес за годишњи одмор; 
8) регрес за исхрану; 
9) остала прашања из средстава заједничке по-

трошње; 
д) податке о износу наплаћеног борачког до-

датка; 
ђ) податке о пословима, односно радним зада-

цима које је радник обављао а за које се стаж оси-
гурања рачуна са увећаним трајањем: 

1) број часова рада на пословима, односно рад-
ним задацима за које се стаж осигурања рачуна са 
увећаним трајањем; 

2) стопу увећања. 

Члан 13. 
Евиденција о личним дохоцима почиње за поје-

диног радника да се води даном заснивања радног 
односа, а престаје да се води даном престанка рад-
ног односа. 

Подаци о раднику за кога престане да се води 
евиденција о личним дохоцима чувају се као доку-
мент трајне вредности. 

Члан 14. 
При евидентирању података о личном дохотку 

за трговачке-путнике и друге раднике за које се 
лични доходак, накнаде личног дохотка, дневнице и 
накнаде трошкова превоза за службено путовање 
одређују у ваду провизије и сл., из укупног износа 
провизије издвајају се износ личног дохотка, износ 
накнаде личног дохотка, износ дневница и накнада 

трошкова превоза за службено путовање и тако из-
двојени износи евидентирају се по члану 12. одред-
бе под б) до г) овог закона. 

3. Евиденција о несрећама на послу 

Члан 15. 
У евиденцију о несрећама на послу уносе се по-

даци о повредама радника кад су у питању несреће 
на послу из члана 17. Закона о основним правима 
из пензијског и нива лидског осигурања и републич-
ког, односно покра ј ниским прописима о инвалид-
ском и пензијском осигурању. 

Члан 16. 
У евиденцију о несрећама на послу подаци се 

уносе најдоцније у року од три дана од дана кад се 
догодила несрећа на послу. 

Члан 17. 
Евиденција о несрећама на послу, поред подата-

ка из члана 7. тач. 1. до 14. и тач. 22. овог закона 
садржи и следеће податке: 

'а) податке о повређеном раднику: 
1) посао који је радник вршио у часу кад се 

догодила несрећа на послу; 
2) колико часова је радник радио дана кад се 

догодила несрећа на послу; 
3) да ли је радник раније претрпео несрећу на 

послу ји колико пута; 
4) природу повреде; 
5) повређени део тела; 
6) да ли је повреда смртоносна; 
7) основ осигурања; 
б) податке о несрећи на послу: 
1) кад се несрећа десила; 
— датум; 
— дан у седмици; 
— доба дана; 
2) где се несрећа догодила: 
— на месту обављања послова, односно радних 

задатака; 
— на редовном путу од стана до сталног места 

рада; 
— на редовном путу од сталног места рада до 

стана; 
— на службеном путу; 
— остало; 
3) колико је укупно лица повређено у несрећи 

на послу (заједно с погинулима); 
4) колико је лица погинуло на месту несреће, 

односно умрло на путу до здравствене организације; 
5) да ли се слична несрећа десила раније на ис-

том радном месту и на истом послу; 
6) извор несреће; 
7) узрок несреће; 
8) да ли је утврђено да је радник на радном ме-

сту угрожен; 
9) коришћење личних заштитних средстава: 
— да ли је наређено коришћење личних заш-

титних средстава и личне заштитне опреме; 
— да ли су коришћена лична заштитна средства 

и лична заштитна опрема; 
— да ли су примењене опште и посебне мере за-

штите на раду. 
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4. Евиденција о лицима која траже запослење 

Члан 18. 
У евиденцију , о лицима која траже запослење 

уносе се подаци о -шаком лицу које се пријави са-
моуправној интересној заједници за запошљавање 
ради тражења запослења. 

Члан 19. 
Евиденција о лицима која траже запослење са-

држи следеће податке: 
1) презиме и име; 
2) пол; 
3) дан, месец и годину рођења; 
4) место рођења (место, општина, република, од-

носно аутономна, покрајина); 
5) пребивалиште и адресу стана (место, општина, 

република, односно аутономна покрајина); 
6) датум пријавЉИВАЊА; 
7) занимање; 
8) школску спрему; 
9) стручно образование; 
10) радни стаж; 
11) радну способност према изјави радника (пот-

пуна, ограничена, умањена); 
12) разлог престанка радног односа; 
13) да ли запослење тражи први пут или је већ 

био запослен; 
14) да ли запослење тражи: 
— у Социјалиотичкој Федеративној Републици 

Југославен — у пребивалишту, ван пребивалишта; 
— у иностранству; 
15) величину земљишног поседа 
— сопствени земљишни посед у хектарима; 
— земљишни посед домаћинова у хектарима; 
16) лична примања чланова домаќинства по 

члану домаћинство — просечан износ; 
17) да ли је радник упућен ради запослења и 

колико пута; 
18) да ли је радник црихватио — одбио понуђе-

но запослење и колико пута; 
19) време за које радник може да користи нов-

чану накнаду; 
20) време стварног коришћења новчане накнаде; 
21) висину новчане накнаде; 
22) време коришћења права на дечји додатак; 
23) број деце за коју користи право на дечји , 

додатак; 
24) да ли је здравствено осигуран; 
25) датум запошљавања; 
26) да ли се запослио посредством самоуправна 

интересне заједнице за запошљавање: 
— у Социјалистичкој Федеративној Републици 

Југославија; 
— у иностранству; 
27) датум престанка вођења евиденције; 
28) разлог престанка вођења евиденције. 

Члан 20. 
Евиденција о лицима која траже запослење по-

чиње за поједино лице да се води даном његовог ' 
пријавлзивања самоуправној интересној заједници за 
запошљавање, а престаје да се води кад се односно 
лице запосли, кад се само одјави, у случају брисања 
из евиденција на основу републичких, односно по-
крајиескизх прописа и у случају смрти. 

Лице о коме ое води евиденција из члана 19. овог 
закона дужно је да сваку промену података пријави 
самоуправно^ интересној заједници за запошљавање 
у року од 15 дана од дана настанка промене. 

Члан 21. 
\ 

У евиденцији о лицима која траже запослење 
обезбеђују се и подаци о незапослепим лицима. 

Под незапосленим лицем, у смислу става 1. овог 
члана, подразумева се лице које је способно за рад, 
које жели да у Социјалистичкој Федеративној Ре-
публици Југославен прихвати запослење које од-
говара његовим радним и стручним способностима и 
које нема могућности да својим радом обезбеђује 
себи и породици с,редства неопходна за живот. 

Критеријуми на основу којих се утврђује које 
лице жели 'да прихвати запослење у Социјали-
стичкој Федеративној Републици Југославен и које 
лице нема Могућности да својим радом обезбеђује 
себи и породици средства неопходна за живот, утвр-
ђују се друштвеним договором који закључују: Са-
везно (извршно реће, извршна већа република и из-
вршна већа аутономних (покрајина (и (заинтересоване 
друштвено-политичке организације и самоуправно 
интересне заједнице. 

5. Евиденција о потреби за радницима 

Члан 22. 
У евиденцију о потреби за радницима уносе се 

подаци о пословима, односно радним задацима који 
треба да Обављају радници који су потребни органи-
зацијама, односно радним људима који користе до-
пунски рад других радника. 

Члан 23. 
У евиденцију о потреби за радницима уносе се 

подаци на основу пријаве о потреби за радницима, 
коју организације (и радни људи који бористе до-
пунски рад других радника достављају самоуправ-
ној интересној заједници за запошљавање. 

Пријаву из става 1. овог члана не достављају 
установе и јединице Југословенско народне армије 
и органи унутрашњих послова. 

Пријава из става 1. овог члана доставља се у 
року од осам дана од дана доношења одлуке о за-
снивању радног односа са другим радницима и ут-
врђивања броја потребних радника, односно од дана 
доношења одлуке о објављивању јавног конкурса. 

Пријава (из става 1. овог члана садржи (нарочито 
податке из члана 124. овог закона. 

Члан 24. 
Евиденција о потреби за радницима садржи сле-

деће податке: 
1) назив организације, односно радног човека 

који користи допунски рад других радника; 
2) место и адресу организације, односно радног 

човека који користи допунски рад других радника; 
3) делатност организације, односно радног човека 

који користи допунски рад других радника; 
4) опис послова, односно радних задатака Које 

треба да обавља радник; 
5) да ли је организацији потребан радник или 

приправник; 
6) на које време се заснива радни однос на: 
— неодређено време; 
— одређено време; 
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7) за обављање послова, односно радних зада-
така ,предвиђено је: 

— пуно радно време; 
— краће радно време од пуног радног времена; 
8) занимање које треба да има радник; 
9) школску опрему коју треба да им-а ,радник; 
10) стручно образовање које треба да има рад-

ник; 
11) радно искуство које треба да има радник. 

Члан 25. 
Ако организација, односно радни човек који ко-

ристи доп,унски рад (других радника заснује радни 
однос са радником ради обављања послова, односно 
радних 'задатака који су пријављени (самоуправно ј 
интересној заједници за запошљавање као послови, 
односно радни задаци за чије оу обављање потребни 
радници, та организација, односно тај рад,ни човек 
доставља самоуоравној интересној заједници за за-
пошљавање извештај о заснивању редног односа. 

Члан 26. 
Извештај о заснивању радног односа садржи на-

рочито следеће податке: 
1) назив организације, односно радног човека 

који користи допунски рад других радника који под-
носи извештај; 

2) место и адресу организације, односно радног 
човека који користи допунски рад других радника; 

3) број и датум подношења пријава о потреби 
за рад,ницима; 

4) датум заснивања радног односа; 
5) нач,ин примања радника, односно приправ-

н и к : 
— посредством самоуправне интересне заједнице 

за запошљавање; 
— без посредувања самоуправно интересне за-

једнице за запошљавање; 
— ангажовањем радника који је у радном од-

носу у другој организацији. 
Извештај из става 1. овог члана подноси се у 

року од пет ,дана од дана заснивања р а д н о г односа. 

6. Евиденција о југословенским грађанима привре-
мено запосленим у иностранству 

Члан 27. 
У евиденцију о југослоовенским грађанима при-

времено запосленим у иностранству уносе се подаци 
о југословенским грађанима који су отишли на при-
времени рад у иностранство посредством самоуправ-
них интересних заједница за запошљавање или без 
њиховог п о с р е д у в а њ а ,и ,подаци о југословенски^ 
радницима које организације упућују на привремени 
рад у иностранство ради извођења инвестиционих 
радова у иностранству, односно по основу пословне 
техничке сарадње еа иностраним пословним парт-
нерима. 

Члан 28. 
Евиденција о југословеноким грађанима привре-

мено запосленим у иностранству садржи следеће 
податке: 

а) ,податке о раднику на ,раду у иностранству: 
1) ,презиме и име, за удату жену и девојачко 

презиме; 
2) пол; 
3) дан, ,месец и годину рођења; 
4) (место рођења (место, општина, република, Од-

носно аутономна покрајина); 
5) последње пребивалиште у Социјалистичкој 

Федеративној Републици Југославен '(улица и број, 
место, општина, република, односно аутономна по-
крајина) ; 

6) брачно стање; 
7) школска спрема; 
8) степен стручног образовања; 
9) занимање опре одласка на рад у иностранство; 
10) радни стаж до одласка на рад у иностран-

ств о; 
11) назив земље запослења; 
12) начин запошљаваоња у иностранству: 
— посредством самоуправно ,интересне заједни-

це за запошљавање; 
— упућива,њем од стране југословенско органи-

зације удруженог рада; 
— на други начин; 
13) да ли је регрут обвезник или л,ице у резерв-

ном саставу; 
14) за чланове уже породице које издржава: 
— који оу остали у Социјалистичкој Федера-

тивној Републици Југославији — име и презиме, 
датум рођења, сродство и пребивалиште. у Ооција-
листичкој Федеративној Републици Југославији; 

— који се налазе са радником у земљи запосле-
ња — име и презиме, датум рођења, сродство и бо-
равиште у иностранству; 

15) за чланове породице који ,су з,дравствено оси-
гурани на терет (иностраног носиоца осигурања: 

— који су остали у Социјалистичкој Федератив-
ној Републици Југославен — име и презиме, дату,м 
рођења, сродство и пребивалиште у Социјалистич-
кој Федеративној Републици Југославија 

— који -се са радником налазе у земљи запо-
слења — име и презиме, датум рођења, сродство и 
боравиште у иностранству; 

16) за путну исправу: 
— број; 
— датум издавања; 
— назив органа који је издао исправу; 
— рок важења; 
17) датум одласка на рад ,у иностранство; 
18) држављанство које је радник примио (ако 

је, поред држављанства СФРЈ, ,примио и неко дру-
го држављанство) и датум примања држављанства; 

19) назив (фирму) и адресу иностраног посло-
давца; 

20) занимање којим се радник бави у иностран-
ству; 

21) место џ (адресу стана у земљи (запослења; 
22) назив и а,дресу иностраног носиоца осигу-

рања (болесничке благајне) ,код кога је радник со-
цијално осигуран; 

23) датум повратка са рада из иностранства; 
24) бреме проведено на раду у (иностранству; 
б) ,податке о посредовању при запошљавању у 

Социјалистичка Федеративној Републици Југос-
лавија 

1) да ли ра,дник жели да ,му самоуправна ин-
тересна заједница за запошљавање посредује ради 
запослења у Социјалистичкој Федеративној Репуб-
лици Југославен; 

2) какво запослење тражи (послови, односно 
радни задаци); 

3) где тражи запослење: 
— у пребивалишту; 
— на подручју самоуправно интересне заједни-

це за запошљавање; 
— на територији републике, односно аутономне 

покра јаше; 
— ван територије републике, односно аутономне 

покрајине; 
4) послови за чије обављање се оспособио ра-

дом у иностранству; 
5) степен стручне спреме који је стекао радом 

у иностранству; 
6) стручно образовање стечено радом у инос-

транству; 
7) датум кад -може да прихвати понуђено за-

послење; 
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8) да ли је раднику понуђено запослење и ко-
лико пута; 

9) да ли је радник -прихватио — одбио понуђе-
^ но запослење; 

10) датум запослења у Социјалистичко^ Феде-
ративној Републици Југославија 

Члан 29. 
Евиденција о југословенским грађанима привре-

мено запосленим у иностранству почиње за поједи-
ног грађанина да се своди даном његовог упућивања 
на привремени рад у иностранство, одно,сно пријав-
љивања одласка на привремени рад у иностранство 
самоуправној интересној заједници за запошљава-
ње, односно даном пријема писмене пријаве о при-
временим запослењу у иностранству из члана 30. 
под а) тачка 2. овог закона, а престаје да се води 
— даном пријављивања повратка, с привременог 
рада из иностранства. у Случају отпуста Из држава 
љанства СФРЈ, пензионисања и смрти. 

Члан 30. 
Ради- вођења евиденције о југословенска гра-

ђанима привремено запосленим у иностранству, ду-
жни су: 

а) грађанин: 
1) који одлази на привремени рад у иностран-

ство без пооредовања самоуправно интересне зајед-
нице за запошљавање — да се најдоцније на осам 
дана пре одласка пријави надлежној самоуправној 
интересној заједници за заполтување ради давања 
података о привременом запослењу у иностранству; 

2) који се налази на привр сменом раду у инос-
транству — да приликом сваког продужаван^ рока 
важења пасоша поднесе дипломатеком или конзу-
л а р н а лредст авништву Социј а листичке Федора-
тивне Републике Југославије у земљи запослења 
писмену пријаву о привременом запослењу у (инос-
транству; 

3) који се враћа с приђем еног рада из инос-
транства — да се најдоцније у року од 15 дана од 
дана повратка из иностранства пријави надлежној 
самоуправној интересној заједници за запошљава-
ње ради давања података о повратку јс привреме-
ног рада из иностранства; 

4) који се налази на раду у иностранству, а 
жели да му одговарајућа самоуправна интересна 
заједница за запошљавање посредује ради запош-
љавања у Социј а л истичко ј Федеративној Републи-
ци Југославен — да самоуправној интересној за-
једници за запошљавање поднесе писмену пријаву 
о посредовању при запошљавању у Социјалистич-
ко ј Фед еративној Републици Југославија; 

б) организација: 
1) која упућује своје раднике на привремени 

рад у иностранство — да надлежној самоуправно^ 
интересној заједници за запошљавање најдоцније 
на осам дана пре дана одласка радника на привре-
мени рад у иностранство поднесе писмену пријаву 
о упућивању радника на привремени рад у инос-
транство; 

2) чији се радници враћају са привременог рада 
из иностранета — да надлежној самоуправној ин-
тересној заједници за запошЈвавање најдоцније у 
року од 15 дана од дана повратка радника из инос-
транства достави писмени извештај о повратку рад-
ника с привременог рада из иностранства. 

Члан 31. 
Пријава о привременом .запослењу у иностран-

ству (члан 30. под а) тачка 2), поред података из 
члана 28. под а) ткч. 1. до 22. овог закона, садржи 
и следеће податке: 

1) да ли се пријавио самоуправној интересној 
заједници за запошљавање приликом одласка из-
Социјалистичке Федеративне Републике Ј у г о с л -
вије; 

2) да ли је раније поднео пријаву о привреме-
ном запошљавању — боравку у иностранству и ком 
дипломатском или конзуларном пред ставништву 
Социј алистичке Федеративне Републике Југослави-
је у иностранству; 

3) назив и адресу организације која га је упу-
тила на јрад у иностранство (ако Та је јна привреме-
ни рад у иностранство упутила југословенска орга-
низација). 

Дипломатско или конзуларно представништво' 
Социјалистичко Федеративне Републике Југослави-
је у иностранству које прими пријаву из става 1. 
овог члана доставља је најдоцније у року од 15 да-
на од дана пријема Савезном бироу за послове за-
пошљавања. 

Савезни биро за послове запошљавања достав-
ља пријаву из става 2. овог члана републичким, од-
носно нокрајинским заједницама у области зап ош-
љавања у року од 15 дана од дана пријема, а репуб-
личке, односно ^крајинске заједнице у области за-
пошљавања достављају пријаве самоуправним ин-
тересним заједницама за запошљавање у року о,д 
15 дана од дана пријема. 

Самоуправно интересне заједнице за запошља-
вање дужне су да примљене пријаве о привременом 
запослењу у иностранству ставе на увид органи-
ма који су за то овлашћени, односно самоуправни^: 
интересним заједницама у области здравственог оси-
гурања, (на њихов захтев. 

Члан 32. 
Пријава о посредовању при запошљавању у Со-

цијалистичко ј Федеративној Републици Југославен 
(члан 30. под а) тачка 4) садржи податке из члана 
28. под а) тач. 1. до 22. и под б) тач. 1. до 7. овог 
закона. 

Члан 33. 
Пријава, односно извештај из члана 30. под б) 

овог закона садржи нарочито следеће податке: 
1) назив организације која подноси пријаву, од-

носно извештај; 
2) место и адресу организације; 
3) делатност за коју је организација регистро-

вана; 
4) укупан број радника запослених у организа-

цији на дан подношења пријаве, односно извештаја; 
5) основ по коме се радници упућују, односно 

основ по коме су били упућени на привремени рад 
у иностранство (извођење инвестиционих радова, 
пословно-техничка сарадња и др.); 

6) укупан број радника који се упућују на при-
времени рад у иностранство, односно који се вра-
ћају с привременог рада , из иностранства, према 
радном стажу у организацији. 

Приликом достављања пријаве из члана 30. под 
б) тачка 1. овог закона, организација која упућује 
своје раднике на привремени рад у иностранство 
доставља надлежној самоуправној интересној зајед-
ници за запошљавање за сваког појединог радника 
и пријаву о привременом запослењу у иностранству 
из члана 30. под а) тачка 2. овог закона, са уписа-
ним подацима из члана 28. под а) тач. 1. до 17. овог 
закона. 

Приликом достављања извештаја из члана 30. 
под б) тачка 2. овог закона, организација чији се 
радници враћају с повременог рада из иностранства 
доставља надлежној самоуправној интересној за-
једници за запошљавање и списак радника који су 
се вратили с- привременог рада из иностранства. 
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7. Евиденција о понудама иностраних послодаваца 
за привремено запошљаваше југословенских грађа-

на у иностранству 

Члан 34. 
У евиденцију о понудама иностраних послода-

в а ц за привремено запошљавање југословенска 
грађана у иностранству уносе се подаци о понудама 
за привремено запошљавање југословенска грађа-
на у иностранству, које достављају инострани пос-
лодавци, инострани органи или иностране орган,и-
зације (у даљем тексту: инострани послодавци). 

Члан 35. 
Евиденција о понудама иностраних послодаваца 

за привремено запошљавање југословенских грађа-
на у иностранству садржи следеће податке: 

1) датум пријема понуде; 
2) ,назив државе у којој се налази инострани по-

слодавац; 
3) назив и адресу иностраног послодавца; 
4) делатност иностраног послодавца; 
5) број радника које инострани послодавац тра-

жи, по занимањима и квалификацијама; 
6) врсту понуде (анонимна, поименична, са наз-

наком подручја); 
7) подручја са којих се траже радници; 
8) број тражених радника додељених појединим 

републикава и аутономним покрај инама; 
9) рок за реализацију понуде; 
10) број упућених радника из појединих репуб-

лика и аутономних покрајина; 
11) разлоге због којих понуда у целини или де-

лимично није реализована. 

8. Евиденција о страним држављанима и лицима 
без држављанства, запосленим у Социјалистичкој 

Федеративној Републици Југославен 

Члан 36. 
У евиденцију о страним држављанима и лицима 

без држављанства запосленим у Социјалистичкој 
Федеративној Републици Југославен уносе се пода-
ци о страном држављанину и лицу без државјан-
ства (у даљем тексту: странци) који радни однос у 
организацији или код радних људи који користе 
допунски рад других радника заснују на подручју 
самоуправне интересне заједнице за запошљавање, 
односно који се тој заједници пријаве ради тражења 
запослења. 

Члан 37. 
Евиденција о странцима запосленим у Соција-

листичкој Федеративној Републици Југославен са-
држи следеће податке: ' 

1) презиме и име; 
2) пол; 
3) 'дан, -месец !и ^годину рођења; 
4) назив државе и место рођења; 
5) државјанство; 
6) брачно -стање; 
7) школску спрему; 
8) занимање (специјалност); 
9) земљу из које је дошао; 
10) датум доласка; 
11 положај (запослен, незапослен); 
12) назив и адресу организације, односно радног 

човека који користи допунски рад других радника 
код кога је странац запослен; 

13) да ли се јзапослио 1као: 
— странац ангажован од стране организације; 
— странац који је дошао да се запосли у Со-

цијалистичко ј Федеративној Републици Југославен; 
— странац који ужива политички азил; 
— странац рођен на територији Социјалистичке 

Федеративне Републике Југославије; 
— члан породице лица запослених у страним 

дипломатеким или конзуларним представништвима 
у Социјалистичко^ Федеративној Републици Југо-
славен; 

— остало; 
14) датум заснивања радног односа, односно 

увођења у евиденцију о лицима која траже запо-
слење; 

15) датум престанка радног односа, односно бри-
сања из евиденције о лицима која траже запослење; 

16) адресу најближе родбине странца у ино-
странству. 

Члан 38. 
Ради вођења евиденције о страним држављанима 

и лицима без државјанства, запосленим у Соци-
јалистичкој Федеративној Републици Југославен, 
орг,анизације и радни људи који користе допунски 
рад других радника достављају надлежној само-
управној интересној заједници за запошљавање; 

1) пријаву о странцу запосленом у Социјалис-
тичко ј Федератииној Републици Југославен; 

2) пријаву о промени података о запосленом 
странцу; 

,З) јпријаву 0 престанку рада (странца. 

Члан 39. 
Пријава о странцу запосленом у Социјалистич-

кој Федеративној Републици Југославен садржи 
нарочито податке из члана 37. овог закона. 

Пријава о престанку рада странца садржи на-
рочито следеће податке: 

1) презиме, очево име и име; 
2) датум подношења пријаве о странцу запо-

сленом у Социјалистичкој Федеративној Републици 
Југославија; 

3) датум престанка рада. 

Члан 40. 
Пријава о странцу запосленом у Социјалистич-

кој Федеративној Републи,ци Југославен подноси 
се у року од осам дана од дана заснивања радног 
односа. 

Пријава о промени података о странцу запосле-
ном у Социј генетичкој Федеративној Републици 
Југославији доставља се у року од три дана од 
дана настанка промене. 

Пријава о престанку рада странца (подноси (се 
у року од осам дана од дана престанка радног од-
носа. 

Члан 41. 
Евиденција о страним држављанима и лицима 

без држављанства, запосленим у Социјалистичкој 
Федеративној Републици Југославен, почиње за 
појединог страног држављанина да се води даном 
пријема пријаве о запослењу страног држављанин, 
односно даном пријављивања страног држављанин 
самоуправној интересној заједници за запошљавање, 
а престаје да се води даном пријема пријаве о пре-
станку рада страног држављанин. 

Податке о страном држављанину за кога пре-
стане да се води евиденција о страним држављанима 
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и лицима без држављанства, запосленим у Соција-
листичкој Федеративној Републици Југославен, 
самоуправна интересна заједница за запошљавање 
чува ,као документ трајне вредности. 

Ако страни држављанин због промене места за-
послења или због тражења запослења трајно пређе 
на подручје друге самоуправно интересне за,једнице 
за запошљавао е, самоуправна интересна заједница 
за запошљавање која је водила еви,денцију о стра-
ном држав,љанину и лицу без држављанства, за-
посленим у Социјалистичкој Федеративној Републи-
ци Југославија доставља податке еамоуправвој ин-
тересној заједници за запошљавање на, чије под-
ручје се страни држављанин: преселио. 

9. Евиденција о осигураницима и уживаоцима ,права 
из здравственог осигурања 

Члан 42. 
У евиденцију о осигура,ницима и уживаоцима 

права из здравственог осигурања уносе се подаци о 
осигураницима ,и осигураним лицима по прописима 
о здравственом осигурању (у даљем тексту: осигура-
ници). 

У евиденцију из става 1. овог члана не уносе се 
подаци о југо словенским грађанима привремено за-
посленим у иностранству, о војним осигураницима 
и о привремено незапоеленим лицима — корисници-
ма права из здравственог осигурања. 

Члан 43. 
Евиденција о осигураницима ,и уживаоцима пра-

ва' из здравственог осигурања садржи следеће по-
датке: 

а) податке о осигуранику — носиоцу права: 
1) презиме и име; 
2) матични број; 
3) пол; 
4) дан, месец и годину рођења; 
5) пребивалиште ,и адресу (место, општина, ре-

публика, односно аутономна покрајина); 
б) занимање; 
7) школску спрему; 
8) основ осигурања; 
9) сектор (друштвени сектор, индивидуални сек-

тор) ; 
6) податке о организацији, односно радном чо-

веку који користи (допунски рад 1других радника: 
1) назив и адресу; 
2) регистарски број; 
3) делатност; 
в) податке о осигураним члановима породице: 
1) име и презиме; 
2) пол; 
3) дан, месец, и годину рођења; 
4) занимање; 
5) сродство; 
г) податке о 'коришћењу права: 
1) број дана неспособноста, односно спреченоста 

за рад за које се прима накнада личног дохотка из 
средстава самоуправа интересне заједнице у об-
ласти здравственог осигурања; 

2) исплаћени износ накнаде за неспособност, од-
носно спреченост за рад; 

3) број дана лечења у стационарној здравстве-
но ј организацији; 

4) број првих о поновних посета амбулантној и 
диспанзерској здравственој организацији. 

Члан 4'4. 
Евиденц,ија о осигураницима и уживаоцима пра-

ва из здравственог осигурања води се о- поједином 
оеигуранику на основу пријављивања на осигурање, 
односно одјављивања осигурања и на основу извеш-
таја о неспособноста, односно' спреченоети за рад, о 
лечењу у стационарним здравственим организација-
ма које се врши по републичким, односно покра-
јниским прописима о здравственом осигурању. 

10. Евиденција о члановима породица југословен-
ских грађана привремено запослених у иностран-

ству — корисницима здравствена заштите 

Члан 45. 
У (евиденцију о члановима породица југословен-

ских грађана привремено запослених у иностран-
ству — корисницима здраветвене заштите уносе се 
подаци о југословенским грађанима привремено за-
посленим у иностранству и члановима њихове поро-
дице са 'сталним пребивалиштем у Социјалистичкој 
Федеративној Републици Југославен, који користе 
права из здраветвеног осигурања на терет иностра-
ног носиоца социјалног осигурања. 

Члан 46. 
Евиденција из члана 45. овог закона садржи 

следеће податке: 
а) податке !о осигураник: 
1) презиме и име; 
2) пол; 
3) дан, ,месец и годину рођења; 
4) пребивалиште у Социјалистичкој Федератив-

ној Републици Југославен и адресу (место, општи-
на, република, односно аутономна покрајина); 

5) место' и адресу у иностранству; 
6) назив државе у којој је запослен; 

7) назив и адресу иностраног носиоца социјал-
ног осигурања; 

8) датум почетка права на давања; 
9) датум престанка драва на давања; 
10) разлог престанка права на давања; 
6) податке о члановима продица оеигураника 

са сталним пробивалиштем у Социј алистмчкој Фе-
даративеој Републици Југославен — корисницима 
права на здравствену заштиту: 

1) име и презиме; 
2) пол; 
3) дан, ,месец и годину рођења; 
4) сродство са носиоцем права; 
5) пробивалиште у Социјалистичко Федерати-

вној Републици Југославија 
в) податке о издатим и примљеним исправама у 

вези с коришћењем права. 

Члан 47. 
Евиденција о члановима породица југословен-

ских грађана привремено запослених у иностран-
ству — корисницима здравствено заштите води се 
на основу исправа утврђених конвенции ама о соци-
јалном осигурању и другим међудржавним спора-
зумима, које инострани носилац осигурања достав-
ља самоуправним интересним заједницама у облас-
ти здравство,ног осигурања. 

Евиденција о Длановима )породица југословен-
ских грађана привремено запослених у иностран-
ству — корисницима здравствено заштите почиње 
да се води даном пријема исправа из става 1. овог 
члана, а престаје да се води даном престанка права 
на коришћење здравствено заштите. 

Податке о осигуранику и члановима његове по-
родице за које престане да се води евиденција из 
става 1. овог члана самоуправна интересна заједни-
ца у области здравственог осигурања чува као до-
кумента трајне вредности. 



Петак, 7. јануар 1977. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ Број 2 — Страна 51 

III. ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА И ДОСТАВЉА-
ЊЕ ИЗВЕШТАЈА 

Члан 48. 
Вођење евиденција у области рада установље-

них овим законом врши се уписивањем података у 
средства за вођење евиденција (картотеке, књиге, 
обрасци и др.); 

Средства за вођење евиденција утврђују: 
1) за евиденције (из чл. јб, 11. и (15. (овог закона 

— орган управљања организацијом; 
2) за евиденције из чл. 18, 22, 27, 36, 42. и 45. 

овог (закона I— (надлежни републички, Односно по-
крајински органи; 

3) за евиденцију из члана 34. овог закона — 
Савезни комитет за рад и запошљавање. 

Обрасце за достављање пријава, односно извеш-
таја прописаних овим законом утврђују: 

1) за пријаве, односно извештаје прописане у 
чл. 23, 25. и 38. овог закона — надлежни републи-
чки, односно покрајински органи; 

2) за пријаве прописане у члану 30. овог закона 
— Савезни комитет за рад и запошљавање. 

При утврђивању средстава ио тачке 2. став 2. и 
образаца из тачке 1. ,став 3. овог члана надлежни 
републички, односно покрај ниски органи могу у та 
средства, односно обрасце (поред података пропи-
саних овим законом, уносити у друге потребне по-
датке. 

Члан 49. 
Уписивање података у средства за вођење еви-

денције установљених овим законом врши се на 
основу јавних исправа, других исправа (пријаве, 
одјаве, извештаји и др.) и унутрашње документаци-
је организације. 

Ако се подаци не могу уписати у евиденцију на 
начин из става 1. овог члана, уписују се на основу 
изјаве лица чији се подаци уписују у евиденцију. 

Ако организација која дода: евиденцију не рас-
полаже исправама из става 1. овог члана, лице о 
коме се води евиденција дужно је да организацији 
поднесе ,те (исправе, односно да да (изјаву у смислу 
става 2. овог члана. 

Члан 50. 
Вођење евиденција из члана 2. став 1. овог за-

кона основне организације удруженог рада пов ери-
ке, по правилу, заједничкој служби у радној орга-
низацији, другој организацији удруженог рада у 
чијем је саставу, или овлашћеној специјализованој 
организацији. 

Члан 51. 
За тачност података унесених у пријаву, од-

носно извештај из чл. 23, 25, 30. тод б) и члана 38. 
овог закона и унутрашњу документацију организа-
ције (члан 49) одговоран је руководилац организа-
ције. 

За тачност података унесених у пријаву из чла-
на 30. под а) тач. 2. и 4. овог закона одговоран је 
грађанин који подноси пријаву. 

За тачност података датих изјавом одговорно је 
лице које је дало изјаву. 

За тачност података уписаних у евиденцију од-
говоран је радник одређен за вођење евиденције. 

Члан 52. 
Методолошке принципе за вођење евиденција 

у области рада утврђује Савезни комитет за рад и 

запошљавање, по прибављеном мишљењу Савезног 
завода за статистику и других заинтересованих ор-
гана и организација. 

Члан 53. 
Извештаје с подацима из евиденције о југосло-

веноким грађанима привремено запосленим у инос-
транству, републичке, односно покрај ниске заједнице 
у области запошљавања достављају Савезном би-
роу за послове запшпљавања. 

Члан 54. 
Извештаје с подацима из евиденције о понудама 

иностраних послодаваца за привремено запошља-
вање југословенских грађана у иностранству Савез-
ни биро за послове запоашБавања доставља Савез-
ном комитету за рад и запошљавање и републич-
ким, односно покрај ниским заједницама у области 
запогшљавања. 

Члан 55. 
Извештаје С подацима из евиденције о Чланови-

ма породица југославансних грађана привремено 
запослених у иностранству — корисницима здрав-
ствено заштите, републичке и покрај ниске зајед-
нице у области здравственог осигурања достављају 
Савезном комитету за рад и запошљавање. 

Члан 56. 
Средства, начин (и рокове достављања извешта-

ја из чл. 53. до 55. овог закона утврђује Савезни 
комитет за рад и запошљавање. 

IV. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 57. 
Новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара каз-

ниће се за прекршај организација ако не води или 
неуредно води евиденције из чл. 6, 11. и 15. овог 
закона. 

За радњу из става 1. овог члана казниће се за 
прекршај новчаном казном од 500 до 5.000 динара и 
одговорно лице у организацији. 

Члан 58. 
Новчаном казном од 2,000 до 50.000 динара каз-

ниће се за прекршај организација: 
1) ако у евиденцију о несрећама на послу не 

унесе податке у року прописаном у члану 16. овог 
закона; 

2) ако у прописаном року не достави пријаву из 
чл. 23. и 30. под б) тачка 1. и чл. 38. и 61. овог за-
кона; ' 

3) ако у прописаном року н е достави извештај 
из чл. 25. и 30. под б) тачка 2. овог закона; 

4) 1ако у пријаву из чл. 23. и 30. под б тачка 1. 
и чл. 38. и 61. овог закона, односно у извештај из 
чл. 25. и 30. под б) тачка 2. овог закона унесе нета-
чне податке; 

5) ако податке не уписује на начин прописан у 
члану 49. овог закона. 

За радњу из става 1. 'овог члана казниће се за 
прекршај новчаном казном до 500 динара и одгово-
рно лице у организацији.. 

Члан 59. 
Новчаном казном од 3.000 до 10.000 динара каз-

ниће се за прекршај радни човек који користи до-
пунски рад других (радника који не води или неу-
редно води евиденције из чл. 6,11. и 115. овог закона. 
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Члан 60. 
Новчаном казном од 1.000 до 10.000 динара каз-

ниће се за прекршај радан човек који користи до-
пунски рад других радника: 

1) ако у прописаном року не достави пријаве 
из чл. 23. и 38, овог закона; 

2) ако у прописаном року не достави извештај 
из члана 25. овог закона; 

3) ако у пријаву прописану у чл. 23. и 38. овог 
закона, односно у извештај из члана 25. овог зако-
на унесе нетачне податке. 

Члан 61. 
Новчаном казном од 500 до 10.000 динара казни-

ће се за прекршај појединац: 
1) који не пријави промену података уписаних 

у евиденцију (члан 10. и члан 20. став 2); 
2) који путем изјаве да нетачне податке (члан 

51. став 3); 
3) који оде на привремени рад у иностранство, 

односно ќоји се врати с привременог рада (из инос-
траества а у прописаном року се не пријави само-
управно ј интересној заједници за запошљавање 
(члан 30. под а) тач. 1. и 3); 

4) (који 1не поднесе прописаног пријаву о привре-
меном запослењу у иностранству (члан 30. под а) 
тачка 2); 

5) који унесе нетачне податке у прописану при-
јаву о привременом запослењу у иностранству (члан 
30. под тач. 2. и 4); 

6) који податке садржане у евидвилијама уста-
новљеним овим законом употреби у сврхе ван оних 
које (су одређене у члану 4. овог закона. 

Новчаном казном из става 1. овог члана казни-
ће се за прекршај и радник одређен за вођење 
евиденције који у евиденцију упише нетачне подат-
ке (члан 51. став 4). 

V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 62. 
Организације чији се радници затекну на при-

временом раду у иностранству на дан ступања на 
снагу овог закона дужне су да за те раднике прија-
ву из члана 30. под б) тачка 1. овог закона поднесу 
надлежној самоуправној интересној заједници за 
запошљавање у року од 60 дана од дана почетка 
примењивана овог Закона. 

Члан 63. 
До почетка примењивана Закона о увођењу је-

динственог матичног броја грађана, у евиденцију о 
запосленим радницима и евиденцију о осигурани-
цима и уживаоцима права из здравствен ог осигура-
ња уписиваће се лични број осигураника и (уживао-
ца пензије утврђен тачком 3. Упутства о матичном 
броју осигураник и уживалаца пензија („Службе-
ни лист СФРЈ", бр. 42/71). 

Члан 64. 
Даном ступања на снагу овог закона престају 

да важе Основни закон о евиденцијама у области 
рада („Службени лист СФРЈ", бр. 15/65) и Правил-
ник о вођењу евиденције у области рада („Службе-
ни Л е т СФРЈ", бр. 55/65^ 32/66, 11/67 и 42/71). 

Члан 65. \ 
Овај закон (ступа на снагу 1. јануара 1978. годи-

не, осим одредаба члана ј48. Ст. 2. !и 13. ји !чл. 52. и 56. 
овог закона, које ступају на снагу осмог дана од 
дана објављиван^ овог закона у „Службеном листу 
СФРЈ". 

13. 

На основу члана 281. став 1. тачка 14. Устава 
Социјалистичко Федеративне Републике Југослави-
ја, а у вези са чланом 11. ст. 1. и 2. Закона о ста-
тистичким истраживањима од интереса за целу 
земљу, Скупштина СФРЈ, на седници Савезног већа 
од 24. децембра 1976. године, донела је 

О Д Л У К У 
О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА СТАТИСТИЧКИХ 
ИСТРАЖИВАЊА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ЦЕЛУ ЗЕ-

МЉУ ЗА 1977. ГОДИНУ 

1. Доноси се Програм 'статистичких истражива-
ња од интереса за целу земљу за 1977. годину, који 
садржи статистичка истраживања која нису обухва-
ћена Програмом 'статистичких истраживања од инте-
реса за целу земљу за период од 1973. до 1977. 
године („Службени лист СФРЈ", бр. 13/73), као и 
измене и допуне статистичких истраживања обухва-
ћеним тим програмом. 

2. Одлажу се статистичка истраживања предви-
ђена Програмом статистичких истраживања од инте-
реса за целу земљу за период од 1973. до 1977. 
године, садржана у одељцима: Научноистраживачки 
радови у статистици — под редним бројем 17; Ста-
тистика друштвеног самоуправљ ања — под редним 
бројевима 9 и 10; Статистика рада — под редним 
бројевима 15, 17 и 18; Статистика привредних би-
ланса — под редним бројем 35; Статистика саобра-
ћаја и веза — под редним бројем 39 и Статистика 
образовања — под редним бројевима 9 и 14. 

3. Неће се спроводити (статистичка истраживања 
предвиђена Програмом статистичких истраживања 
од интереса за целу земљу за период од 1973. до 
1977. године, садржана у одељцима: Статистика 
друштвеног самоуправљања — под редним бројем 
2; Статистика становништва — под редним бројем 
8; Статистика привредних биланса — под редним 
бројевима 2, 6, 8, 14 и 15; Статистика шумарства 
— под редним бројем 11; Статистика буџета и дру-
штвених фондова — под редним бројевима 1, З, 13, 
14, 16, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31; Статистика новца и 
кредита — под редним бројем 1; Статистика инвести-
ција и основних средстава — под редним бројевима 
З, 4 и 8; Статистика образовања — под редним бро-
јем 2; Статистика правосуђа — под редним бројем 
24 и Организационо-териториј алии оквири статис-
тичких истраживања — под редним бројевима 1 и 2. 

4. Спровођење статистичких истраживања из 
тачке 1. ове одлуке и статистичких истраживања 
која се према Одлуци о доношењу Програма ста-
тистичких истраживања од интереса за целу земљу 
за период од 1973. до 1977. године врше у 1977. го-
дини, вршиће се према тим програмима. 

5. Програм статистичких истраживања од инте-
реса за целу земљу за 1977. годину одштампан је 
уз ову одлуку и чини њен саставни део. 

6. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Скупштина СФРЈ 

АС бр. 429 
24. децембра 1976. године 

Београд 

Председник 
Скупштине СФРЈ, 

Киро Глигоров, с. р. 

Председник 
Савезног већа, 

Данило Кекић, с. р. 



ПРОГРАМ СТАТИСТИЧКИХ ИСТРАЖИВАЊА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ЦЕЛУ ЗЕМЉУ ЗА 1977. ГОДИНУ 

Обавезе статистичких и овлашће-
них органа и организација 

Подаци 
се ут-
врђују 

за 

Назив и периодика 
спровођења истраживања 

Садржина истраживања Ко је дужан да-
ти податке и у 

ком року федерације 
република и ау-

тономних по-
крајина 

8 9 10 

Научноистраживачки 
дави у статистици 

ра-

т, НОВА ИСТРАЖИВАЊА 

до 3 Истраживање метода, 
поступака и технике за по-
пис становништва 1981. го-
дине и попис пољопривре-
де 1979. године 

Статистички органи 
Истраживање метода^ поступака и тех-
нике у прик,упљању података и обради 
ради изналажења оптималних решења 
са гледишта трошкова, квалитета ин-
формација, брзине давања информаци-
ја и оптерећења становништва 

Изабрана дома-
ћинска ;и орга-
низације удру-
женог 'рада, уз 
редовна статис-
тичка Истражи-
вања Одређене 
садржине 

Израда методо-
логије, штампа-
ње упитника и 
упутстава; обра-
да података и 
објављивање 
резултата 

Сарадња на ме-
тодолошким 
припремама, 
спровођење ис-
траживања, 
концентрациј а 
материјала, 
логичка и ра-
чунска контрола 
и преношење 
података на бу-
шеле картице, 
односно магнет-
не траке1) 

15.12 

1) Пробно истраживање о 
могућности употребе 
поштанских анкета 
приликом пописа 

2) Пробно истраживање о 
могућности самопописи-
вања у будућим попи-
сима 

3) Пробно истраживање о 
утицају пописивача на 
грешке у резултатот 
великих пописа 

Број становника, пол, година живота, 
школска спрема, занимање, положај у 
занимању, вишеструка занимања, ква-
лификација, сектор, подаци о правцима, 
времену пресељења, броју пољопривре-
дних Јединстава, земљиште, вишвгоди-
шњи засади, стока и живина, зграде, 
пољопривредне машине и транспортот 
средства, радна снага на пољопривред-
ним газдинствима, запосленог ван пољо-
привреде, приходи, расходи и потрошња 
домаћинстава 

8 дана по прије-
му упитника 

Финансијска средства за ова Истраживања обезбедиће Савезни завод за статистику. 
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4 Евалуација система стати-
стичких кругова 

Испитивање адекватност хжица и опи-
са граница статистичких кругова; њихо-
во картографско утврђивање; одређива-
ње тачних граница и израда адекватних 
описа граница 

Уз редовна јета- Израда методо-
тистичка истра- лотје , обрада 
живања ' / ' података и об-

јављивање ре-
зултата 

Спровођење те-
ренског истра-
живања, кон-
центрација ма-
теријала, прено-
шење података 
на бушене кар-
тице, односно 
магнетне траке1) 

Статистика друштвеног са-
моуправлгања 

5 Истраживање о учесници-
ма НОР-а и војним инва-
лидима у погледу оствари-
вања њихових основних 
права — годишње 

Адресни подаци корисника, права, пол, 
старост, основ за здравствену заштиту, 
стручно образовање, национална при-
падност, занимање и положај у занима-
њу, учешће у НОР-у, основна права' ко-
ја корисник остварује по савезним про-
писима (стално месечно новчано примање, 
борачки додатак, додатак за негу и помоћ, 
ортопедски додатак), група инвалидите-
та, узрок и настанак инвалидитета, а за 
породичне кориснике још и подаци о 
увећању породичне инвалидните, срод-
ству са лицем од кота се извода: право, 
броју сауживалаца и о корисницима ин-
валид скот додатка 

Општински 'ор-
ган управе над-
лежан за пита-
ња бораца ЈИ 
војних Инвали-
да до 
28.02 

Статистички органи 
Израда методо- Штампање обра-
л оги је и обрада заца и упутста-
података ва, прикушвање 

и контрола по-
датака, прено-
шење података 
на картице, од-
носно траке 

15.06 
1977. 

Статистика становништва 

6 Анкета о утицају биолош-
ких и социјалних фактора 
на смртност одојчади 
(ДЕМ-1а, ДЕМ-26 и ДЕМ-
-Н) 

1) За узорак живорођене деце подаци: 
виталитет детета (живорођених), пол, ме-
сто рођења, пребивалиште мајке, где је 
дете рођено (у здравствено^ установи 
или на другом месту), вишеструки поро-
ђај, тежина детета при рођењу, ред ро-
ђења, ред рођења у вишеструким поро-
ђају, број сада живе деце, број деце ро-
ђене у браку, дете је рођено у браку 
или ван брака, трајање брана, брак по 
реду. За мајку и оца: године живота 
(датум рођена), народност, школска 
опрема, занимање и положај у занима-
њу и др. 

1) и 32) Грађани, 
матичари, лека-
ри 1и здравстве-
но (установе, ,ли-
ца овлашћена за 
утврђивање ! 

смрти, ја ва 1на-
силне смрти ,ли-
ца која су врши-
ла увиђај 
31.01. 1976. до 
31. 12. 1977. 

Статистички органи 
Израда методо- Превођење на 
лотје , обрада 
података и об-
јављивање ре-
зултата 

Језике народа 
Јутославије, 
штампање обра-
заца и упутста-
ва и спровођење 
истраживања 

1978. 

г) Финансијска средства за Јова Истраживања обезбедиће Савезни завод за статистику. 
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2) За умрлу одојчад: пол, године живо-
та, пребивалишта, место смрти, где је 
смрт наступила, лечење и ко је дао по-
датке о узроку смрти, уз,рок смрти; да 
ли је дете рођено у браку или ван бра-
ка, тежина детета при рођењу, редослед 
рођења у вишеструким порођају, о дру-
гој умрлој деци у породици, за нелечено 
одојче разлог зашто није лечено. За 
мајку умрлог детета: подине живота, за-
нимање, положај у занимању и школ-
ска спрема и колико је мајка умрлог 
детета укупно ,родила деце. Ако је на-
силна смрт, кад и оде се случај десио, 
природа повреде и спољни узрок смрти 
и др. 

3) За насеља од значаја за здравствену 3) Скупштина 
заштиту мајке и одојчади: здравствена општине 
установа, болница, саветоеа лиште за 01.01. до 31.03 
мајку и дете, (медицинска патронажна 
служба, редовна саобраћајна веза с ме-
стом где се налази лекар, болница или 
саветовалиште и удаљеност; основна 
школа и др. 

Текућа анкета домаћин-
става — пробно у .1977. 

Број чланова домаћинова, пол, година Изабрана дома-
живота, брачно стање, број живорођене ћинства 
и сада живе деце, школска спрема, за- 01.10 
цимање, положај у занимању, квалифи-
кација, делатност, сектор у коме ради, 
з алое леност у земљ-и и иностранству, 
место рада, невапосленост, приходи до-
маћинстава по изворима, трошкови по 
врстама (количине, вредност и цене); 
величина и квалитет стана, опремљеног 
домаћинетава трајним потрошним добри-
ма, недељни и годишњи одмор 

Израда методо-
логије, обрада 
података и об-
јављивање ре-
зултата 

Сарадња у изра-
ди методологије, 
штампање упит-
ника и упутста-
ва, спровођење 
истраживања, 
концентрација и 
контрола мате-
ријала, прено-
шење података 
на бушене кар-
тице, односно 
магнетне траке1) 

31.12. 

Статистика 
биланса 

привредних 

8 Економско-технолоижа са-
радња домаћих ОУР с 
иностраиством у 1976. го-
дини (ПК-2) 

Број уговора, предмети и реализација 
сарадње, порекло и делатност партнера, 
вредност уговорених и извршених међу-
собних испорука, улагања иквестицио-

Статистички органи 
ОУР јкоје у рри- Израда методо- Штампање обра-
вреди и ванпри- логи је и обрада заца; прикупља-

података ње, контрола и 
преношење по-

вреди ,имају у-
говоре )о економ-

15.03. 

Финансијска средства за ова истраживања обезбедиће Савезни завод за статистику. 
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них радова у земљи и иностранству, 
то по облицима сарадње 

ско-технолош- Ј 
кој ! Сарадњи ; с 
иностранством 
20. 01 

датака на кар-
тице (траке) 

Статистички органи 
9 Периодични друштвени и 

финансијски рачуни Југо-
слвије — тромесечно 

Обрачун и расподела друштвеног произ-
вода, текуће, . капиталне и кредитне 
трансакции е основних носилаца економ-
ске активности: 
1) организације удруженог рада у при-

вреди 
2) остале организације и органи управе 
3) становништво 
4) друштвено-политичке и самоуправа 

интересне заједнице 
5) иносцраиство (девизни биланс) 

Из кггатистичке 
документације 
СДК, Народне 
банке Југосл-
вије и статис-
тичких органа 

Обрачун за 
СФРЈ 

10 Пробни периодични друш-
твени и финансијски ра-
чуни република и ауто-
номних покрајина — тро-
месечно 

Обрачун и расподела друштвеног произ-
вода, текуће, капиталне и кредитне 
трансакције основних носилаца економ-
ске активности: 
1) организације удруженог рада у при-

вреди 
2) остале организације и органи управе 
3) становништво 
4) друштвено-политичке заједнице и 

самоуправа интересне заједнице 

Из статистичке 
документације л оги је 
СДК, Народне 
банке Југосла-
в а е и статис-
тичких органа 

Статистички органи 
Израда методо- О,брачун за ре- х - ') 

публику, однос-
но за аутономну 
покрај рту 

11 Месечни извештај о ис-
плати умањених и мини-
малних личних доходака 
за КДС, код којих је оте-
жана исплата личних до-
ходака (ЛД) 

СДК 
Број ОУР и број радника који примају Филијале 
умањене и минималне личне дохотке 07. МЕС. 
због губитака и других узрока 

СДК Директивом: и 
методолошки 
послови, штам-
пање образаца, 
контрола пода-
така и израда 
сумара за СФРЈ 

Прикупљање, 
припрема пода-
така за обраду, 
инструктажа и 
обрада података 

х х х 11. МЕС. 

12 Месечни извештај о сани-
рању, принудном поравна-
њу и стечају због нелик-
видност (СПС) 

I 

Број ОУР и број запослених у поступку Филијале 
санације, принудног поравнања и сте- 10. МЕС. 
чаја 

I ( 
0 15 дана по (изласку одговарајућег етатиетичког билтена СДКЈ. 

сдк 
СДК Директиви^ и Прикупљање, 

методолошки припрема пода-
послови, штам- така за обраду, 
пање образаца, инструктажа и 
контрола пода- обрада података 
така и израда 
сумара за СФРЈ 

х х х 20. МЕС. 



13 Месечни извештај о бло-
кади жиро-рачуна (Л) 

Судске одлуке, акцептни налози, неиз^ Филијале 
вргнем обавезе — (износ и број налога, Об. МЕО. 
број запослених 

сдк 
СДК Директивна и Прикупљање, 

методолошки по- припрема пода-
слови, штампа- така за обраду, 
ње образаца, инструктажа и 
контрола пода- обрада података 
така и израда 
сушара за СФРЈ 

х х 16. МЕС. 

СДК 
14 Месечни извештај за пра-

ћење поступка санације 
код ОУР које су по заврш-
ним рачунима претходне 
године имале нескривене 
губитке (ПОГ) ' 

Број ОУР и број запослених и износ Филијале 
непокривеног губитка по завршним ра- 15. МЕС. 
чулима претходне године 

СДК Директивнии 
методолошки 
послови, штам-
пање образаца, 
контрола пода-
така и израда 
сумара за СФРЈ 

Прикупљање, 
припрема пода-
така за обраду, 
инструктажа и 
обрада података 

х х х 20. МЕС. 

СДК 
15 Обрачун обавезних трај-

них обртних средстава 
(ТОС) — тромесечно уз 
периодичне обрачуне и го-
дишње уз завршни рачун 
(ООУР и ОУР) 

Просечна вредност залиха, обавезни ни-
во трајних обртних средстава; нед о ста-
ју ћа трајна обртна средства или средства 
преко обавезног нивоа и сл. 

Основне органи-
зације удруже-
ног рада и орга-
низације удру-
женог рада 
28.02 
20.04 
20.07 
20.10 , 

Директивни и 
методолошки 
послови, кон-
трола података 
и израда сумира 
за СФРЈ 

Прикупљање, 
припрема пода-
така за обраду, 
инструктажа и 
обрада података 

15.04. 
25.05. 
25.08. 
25.11. 

СДК 
16 Годишњи биланс ' стања 

(завршни рачун) предузе-
ћа у иностранству 

Пословна средства, обртна, основна и 
осталанепословна средства. Извори 
средстава: трајни извори, кредити, пове-
риоци и остала пасива (по гранама, об-
ластима, укупно за све области, држава-
ма и оснивачима) 

Основне органи-
зације Удруже-
ног рада ји ,орга-
низације удру-
женог рада 1 , 
28.03 

Директивни и 
методолошки 
послови, кон-
трола података 
и израда сумара 
за СФРЈ 

Прикупљање, 
припрема пода-
така за обраду, 
инструктджа и 
обрада података 

х х 05.05. 

17 Годишњи биланс успеха 
(завршни рачун) предузећа 
у иностра нств у 

сдк 
Утврђивање добити, (расподела добити, Основне органи- Директивни и Прикупљање, 
покриће губитака и сл. (по гранама, об- зације Удруже- методолошки 
ластама, укупно за све области, држа- ног рада и ор- послови, кон-
вама и оснивачима) ганизације . ј 1уд- трола података 

руженог рада I и израда сумара 
28.03. / за СФРЈ 

припрема пода-
така за обраду, 
инструктажа и 

података 

х х 05.05. 



18 Пословни резултати у току 
године (периодични обра-
чун, полугодишна) ООУР 
које обављају друштвену 
делатност 

Утврђивање дохотка, привремена распо-
дела, губитак, структура дохотка, испла-
ћени лични дохоци, одабрани книговод-
ствени подари (по подгрупама, групама, 
гранама и областима) 

Основне ,органи-
зације (удруже-
ног рада које 
врше Друштве-
ну делатност 
20.07. ! 

СДК 
Директивна и Прикупљање, 
методолошки припрема ћода-
послови, кон- така за обраду, 
трола података инструктажа и 
и израда сумара обрада података 
за СФРЈ 

х х х 10.09. 

Годишњи биланс стања 
(завршни рачун) ООУР 
које обављају друштвену 
делатност 

Позиција активе и пасиве са упоредним 
подацима претходне и текуће године о 
синтетичким контима основног контног 
плана за организације удруженог рада 

сдк 
Директивни и Прикупљање, 
методолошки припрема пода-
ти: л ови, кон- така за обраду, 

врше друштве- трола података инструктажа и 
ну делатност ) и израда сумара обрада података 
28.02. за СФРЈ 

Основне ,органи-
зације удруже-
ног рада које 

х х х 30.04. 

20 Годишњи биланс успеха 
(завршни рачун) ООУР 
које обављају друштвену 
делатност 

СДК 
Утврђење и расподела дохотка, добитак- Основне органи- Директивни и Прикупљање, 
-губитак и покриће губитака, посебни з аци је удруже- методолошки припрема пода-
подаци о просечно коришћеним основ- ног ) рада (које послови, контро- така за обраду, 
ним и обртним средствима, о просечном врше I јцруштве- ла података и инструктажа и 
броју запослених и сл. ну 'делатност израда сумара обрада података 

28.02. ) за СФРЈ 

х х х 30.04. 

21 Периодични обрачун пре-
дузећа, у иностранству 

СДК 
Утврђивање добити, привремена расло- Организације 1 Методолошки Прикупљање, 
дела добити по делатностима, државама удруженог ,рада послови, кон- контрола и об-
и оснивачима — оснивачи трола сумарних рада података 

предузећа у података 
иностранству ! 
30.05. 
20.08. 
20.11. ^ 

х х 24.06. 
14.09. 
14.12. 

Статистика индустрије и 
занатства 

22 Истраживање о коришће-
њу капацитета у целој ин-
дустрији у 1976, години 
(Ивд-К/76) — годишње 

Статистички органи 
Укупан број комада и њихов распоред 
према броју смена рада, часови рада, 
капацитет и набавна вредност каракте-
ристичног дана и могући и остварени 
фонд часова рада по врстама основних 
машина и уређаја, набавна вредност оп-
реме, број укупно запослених и број 
радника запослених у првој смени у ио-

Организације - Израда методо-
у дру жено г рада л оги је и обрада 
које !Имају ин- података 
дустријске ка-
пацитете 
15.03. 

Штампање обра-
заца и упутста-
ва, прикупљање 
и контрола по-
датака, прено-
шење података 
на кратице, од-
носно траке 

х х х 30.09. 



ѓону: остварена и могућа производња 
према номенклатури производа за (месе-
чни статистички извештај 

Пољопривредна статисти-
ка 

23 Извештај о трошковима 
производње пољопривред-
них производа (ПО-72 а, 
б п ц ) 

Директни трошкови материјала и услу-
га, амортизација, лични дохоци, општи 
трошкови и вредност производње за 
пшеницу, кукуруз, шећерну репу, сун-
цокрет, кромпир, пиринчану 'арлу, па-
мук, конопљину стабљику, соју и шљи-
ву пожегачу (суву и свежу), товљену 
јунад, товл^ене свиње, товљене овце, 
товљени пилиће (број л ере), кравље мле-
ко и вуну 

Статистички органи 
Организације Израда методо-
удруженог рада логије и упугг 
у пољопривре- става и обрада 
ди, (основне рр- података 
ганизацрде , уд-
руженог веда 
пољопривредне 
делатности у 
организација-
ма 1 , удруженог 
рада ван пољо-
привреде и , по-
љопривредне 
задруге 
31.03. 

Штампање обра-
заца и упутста-
ва, ажурирање 
адресара, прено-
шење података 
на бушеле кар-
тице, односно 
траке 

х х 10.06. 

24 Извештај о очекиваним 
приносима кукуруза — 
стање 1. августа (ПО-32-
1а и б) 

Површина, очекивани принос по хекта-
ру и прогноза укупне производње куку-
руза 

Статистички органи 
Друштвена по- Израда сумара Штампање обра-
љопривредна 
газдинства и 
проценители 
02.08. 

за СФРЈ заца, прикупља-
ње, припрема и 
обрада података 
и трошкови про-
ценитеља 

20.08. 

Статистика водшгривреде 

25 Годишњи извештај о ко-
ришћењу вода и заштити 
вода од загађивања 
(ВОД-1) 

Статистички органи 
Искоришћавање и употреба вода према Организације Израда методо- Штампање обра-
изворима снабдевања и начину у потре- удруженог рада логи је и сумара заца и упутста-
бе, отпадне воде, пречишћавање отпад- у индустрији и за СФРЈ 
них вода, уређаји и трошкови одржава- рударству 
ња уређаја 02.04. 

ва, израда адре-
сара, прикупља-
ње и обрада по-
датака 

30.06, 

Грађевинско-комунална 
статистика 

26 Истраживање о расподели 
станова и кредита за ста-
нове (Р. ст.-1) — годишње 

Број запослених који су поднели захтев 
за доделу стана или кредита за стан и 
који су добили стан или кредит, степен 
стручне спреме запослених, разлог за 

ч Статистички органи; 
Организације Израда метода- Штампање обра-
удруженог рада, л о т ј е и обрада заца и упуѓста-
у привредним и података ва, прикупљање 
в анпривредним и контрола по-

15.11. 



подношење захтева или доделу стана, 
број чланова у домаћинство запосленог 
који је добио стан, величина добијеног 
стана, да ли је стан изграђен из фонда 
солидарности, да ли је нов или кориш-
ћен итд.; нерешени захтеви за станове 
и кредите и доделу станова и кредита 
пензионерине, учесницима НОП-НОР, 
лицима која се расељ-авају и др. 

делатностима и 
државни органи 
15.04 

датака, прено-
шење података 
на картице, од-
носно траке , 

Статистика саобраћаја и 
веза 

27 Месечни извештај бродар-
ских радних организација 
које превозе робу на језе-
рима (СР/М-11) 

Превоз робе и путника иа језерима 
тоне, тон,ски километри, путници, пу 
нички километра, запослено особље 

х х х 28. МЕС. 

Статистика спољне трго-

Народна банка Југослав^ е 
28 Текуће истраживање на 

основу пријаве о закљу-
ченим пословима извоза и 
увоза — обрада месечно 

Подаци о закљученом послу извоза и 
увоза робе по номенклатури, гранама, 
земљама, валути и др. 

Извозници ји I 
увозници јпри-
ликом давања 
пријаве о зак-
љученим посло-
вима довоза ? и 
увоза надлеж-
ном ^седишту 
девизне доку-
ментарна кон-
троле народних 
банака републи-
ка и народних 
банака Јаутоном-
них покрајина 

Директивни и 
методолошки 
послови, кон-
трола података 
и израда сумара 
за СФРЈ 

Контрола, при-
јава седишта де-
визне докумен-
тарне контроле 
народних бана-
ка република и 
народних бана-
ка аутономних 
покрајина 

х х 25. МЕС. 

Статистика цена 

29 Полугодишна истражива-
ње паритета домаћих цена 
и цена на светском тржи-
шту (ПЦ-1) 

Статистички органи 
Домаће цене произвођача, увозне и из- На ; основу , по- Припрема обра- — 
возне цене и друге цене на светском стојеће статис- де и обрада по-
тржмшту за најмање око 200 индустрии- тичке докумен- датака 
ских и пољопривредних производа таци је ) 

х 15.05. 
15.11. 

- Бродарске рад-
- не организације 

које превозе ро-
бу на језерима 
10. МЕО. 

/ 

Статистички органи 
1зрада упутста-
ва, обрада пода-
рка и објављи-
;ање резултата 

Штампање обра-
заца, прикупља-
ње и обрада по-
датака 



30 Тромесечни извештај 
каматним стопама 

Каматне столе на кредите и депозите, Банке 
које банке уговарају с корисницима 03.01. 
кредита и дал он ензима средстава 03.04. 

03.07. 
03.10. ' 

4 Народна банка Ју гос л авије 
Израда упутста- — 
ва и образаца, 
прикупљање и 
обрада података 

х 10.01. 
10.04. 
10.07. 
10.10. 

Статистички органи 
31 Тромесечни извештај о 

ценама грађевинских обје-
ката (Ц-50) 

Цене грађевинских објеката по врстама 
објеката и цене појединих врста радова 
по позицијама радова 

Привредне ко- Израда методо-
море (постојећа логије и обрада 
документации- података 
ја), организаци-
је удруженог 
рада и основне 
организације! I 
удруженог рада 
које изводе ра-
дове да грађе-
винским објек-
тима 

31.01. 30.10. 
30.07. 30.10. 

Штампање обра-
заца; прикупља-
ње, контрола, 
преношење на 
картице и траке 

х 30.09. 

32 Тромесечни извештај о це-
нама опреме (Ц-51) 

Цене опреме по врстама опреме 
Статистички органи 

Организације 1 
удруженог рада 
и основне јорга-
низације удру-
женог (рада,, 
произвођачи, I 
продавци и из-
возници опреме 
31.01. 30.04. 
30.07. 30.10. 

Израда методо-
логије и обрада 
података 

Штампање обра-
заца; прикупља-
ње, контрола, 
преношење на 
картице и траке 

30.09. 

Статистика буџета, само-
у п р а в н а интересних за-
једница и фондова 

33 Годишњи биланс средста-
ва (завршни рачун) само-
управшгх интересних за-
једница (самоуправне ин-
тересне заједнице у обла-
сти културе, физичке кул-
туре, науке и друге само-

сдк 
20.07. Пренесена средства из претходне годи-

не, остварена средства по начину обра-
зовања и секторима, непосредни расход! 
и упот-ребљена средства 

Органи управ-
љања I самоуп-
равното интере-
сном Заједницом 
31. ОЗ. до 10. 05. 

Директивни и 
методолошки 
послови, кон-
трола података 
и израда самара 
за СФРЈ 

Прикупљање 
података, при-
према обраде, 
обрада упитни-
ка, инструкта-
жа и обрада 



управне интересне зајед-
нице за које није прописан 
посебан образац) (ЗРИЗ-1) 
— годишње 

34 Годишњи биланс (завршни 
рачун) средстава заједни-
це пензијског и пива лид-
ског осигурања и савеза 
заједница 

35 Годишњи биланс (завршни 
рачун) средстава заједница 
здравствено? осигурања и 
савеза заједница 

Пренесена средства, прилив по врстама, 
расходи по изворима и стање средстава 
на крају године 

сдк 
Органи управе, Директивни и Инструктажа, 
самоуправа ин- методолошки прикупљање и 
тересне Заједно- послови, кон- обрада података 
це трола и израда 
31.03. до сумара 
10.05. 

СДК 
Пренесена средства, прилив по врстама, Органи 1 управ- Директивен и 
расходи по изворима и стање средстава љања самоуп- методолошки 
на крају године равном интерес- послови, коп-

ном заједницом трола и израда 
30.03. Шо сумара 
10.05. 

Икструктажа, 
прикупљање и 
обрада података 

20.07. 

20.07, 

36 Извештај о извршењу би-
ланса планираних средста-
ва за опишу и заједничку 
потрошњу (БИС) 

Подаци о изворима прихода и врстама 
расхода опште потрошње (буџети ДПЗ и 
део фондова и средства ДПЗ за финан-
сирање (потрошње) и заједничке потро-
шње (СИЗ из друштвених делатности и 
део фондова и средстава ДПЗ за њихо-
во финансирање) 

Надлежни орга-
ни ДПЗ, СИЗ и 
фондова 
15.04. 
15.07. 
15.10. 
15.01. 

СДК 
Методолошки Штампање об-
послови, кон- разаца, инструк-
трола и израда тажа, прикуп-
сумара за СФРЈ љање, припрема 

обраде и обрада 
података 

05.05. 
05.08. 
05.11. 
05.02. 

СДК 
37 Биланс прихода и расхода 

средстава за финансирање 
задатака (функција) за-
једница за запошљавање 
(ЗРЗ-1) 

38 Биланс прихода и расхода 
средстава за материјално 
обезбеђење (ЗРЗ-2) 

Структура прихода: доприноси: по секто-
рима, удружена наменска средства; по-
себна средства од ОУР и грађана; при-
ходи из буџета и фондова; кредити и 
др. Структура расхода: з-а рад стручне 
службе и органа управљања; функцио-
нални расходи; пренесена нераспоређена 
средства и др. 

Структура прихода: од ОУР и грађана; Самоуправа 
буџета, фондова и СИЗ; позајмице и кре- интересне зајед-
дити. Структура расхода: новчана да- нице за запош-
вања незапосленима; доприноси и остала љавање 
давања. 30.03. до 

10.05. 

Контрола и об-
рада сумара, ди-
рективни и ме-
тодолошки пос-
лови 

Прикупљање, 
контрола пода-
така и инструк-
тажа 

20.07. 

СДК 
Контрола и об- Прикупљање, 20.07. 
рада сумара, 
директивни и 
методолошки 
послови 

контрола пода-
така и инструк-
тажа 

Самоуправна 
интересне зајед-
нице за запош-
љаваше 
30.03. до 
10.05. 



ф 

39 Тромесечни извештај о 
стању и кретању средста-
ва фондова заједничкмх 
резерви и средстава ста-
билизације (Ф-2) 

Структура прихода и расхода, стање Одређени КДС 
средстава, кретање пласмана, стање жи- 10.04. 
ро-рачуна: 10.07. 
— средства фондова зајетничких ре- 10.10. 

зерви 
— средства за сгабилизацију 

СДК 
Директивни и Штампање об-
методолошки раз аца, инстрк-
послови, кон- тажа, прикуп-
трола и израда љање, припрема 
сумера за СФРЈ обраде и обрада 

података 

х х х 03.05. 

40 Тромесечни ,извештај о 
стању и кретању средста-
ва ДПЗ за инвестиције у 
,привр,еди и средстава фон-
дова за развој привредно 
недовољно развијених по-
дручја (Ф-3) 

Структура прихода и расхода, стање - Одређени КДС 
средстава, кретање пласмана, стање жи- 10.04. 
ро-рачуна: 10.07. 
— средства ДПЗ за инвестиције у при- 10.10. 

вреди 
— средства фондова за развој привред-

но недовољно развијених подручја 

Директивки и 
методолошки 
послови, кон-
трола и израда 
сумара за СФРЈ 

СДК 
Штампање об-
разаца, иеструк-
тажа, прикуп-
љање, припрема 
обраде и обрада 
података 

х х х 03.05. 
03.08. 

41 Тромесечни извештај о 
стању и окретању средста-
ва СИЗ и фондова ДПЗ 
из области привреде, 
фондове и средстава удру-
жене привреде. (Ф-4) 

Структура прихода и расхода, стање 
средстава, кретање пласмана, стање жи-
ро-рачуна: 
— СИЗ ив привреде, 
— фондова ДПЗ за унапређење привре-

дних делатности 
— средстава за комунално уређење гра-

ђевинског земљишта 
— средстава удружене привреде 
— средстава солидарности 

СДК 
Одређени КДС Директивна и Штампање об-
10.04. методолошки раз аца, игаструк-
10.07. послови, кон- тажа, прикуп-
ило. трола и израда љање, припрема 

сумара зф. СФРЈ обраде и обрада 
података 

х 03.05. 
' 03.08. 

ОЗ.Н. 

Статистика 
дита 

новца и кре-

42 Текуће истраживање о Глобални 
девизном приливу и од- девиза 
ливу — обрада десето-
дневна 

подаци о приливу и одливу Овлашћене банс-
ке !на (основу 
књиговодстве-
них белега, 
дневно , ' 

Народна банка Југославије 
Директивни и — 
методолошки 
послови и обра-
да података 

10 дана по 
истеку 
декаде 

43 Извршење девизног би-
ланса — обреда месечно 

Подаци према шеми девизног биланса у 
платном промету са иностранством 

Народна банка Ју гос л авије 
Народна банка Директивни и — 
Југос л авије .— методолошки 
дирекција ста- послови, кон-
тиетике : ) трола и обрада 
30. МЕС. подата,ка 

- х 30. МЕС. 



44 Месечни извештај о при-
мљеним кредитима од 
ииостраиства и датим кре-
дитима иностранству, као 
и датим гаранции ама 

Народна банка Југославија 
х х 45 дана по 

истеку 
месеца 

45 Месечни извештај о обра-
чунатим разликама по из-
возу и увозу 

Народна банка Ју гос л авије 
Вредност извезене робе, франко грани-
ца и фоб лука, фактурна вредност у 
валути и динарима 

Народне банке Директивни и 
република и на- методолошки 
родне банке ау- послови, кон-
тономних по- трола и обрада 
крајина бушених и ве-
25. МЕС. рифицираних 

картица 

35 дана по 
истеку 
месеца 

46 Месечни биланс банака 
по скраћеној шеми 

Стање средстава и пласмана банака по-
следњег дана у месецу према важнијим 
билансним позицијама 

Пословне банке, 
народне банке 
република и на-
родне банке ау-
тономних - по-
крајина. До 
12-ог, односно 
16-ог у месецу з̂а 
банке с већим 
бројем послов-
них јединица за 
стање послед-
њег дана прет-
ходног (месеца 

Народна банка Југос л авије 
Методолошки Прикупљање и 
послови, прикуп- обрада за репуб-
љање и збирна лику, односно 
обрада за СФРЈ, аутономну по-
као и по репуб- крајину 
ликама и ауто-
номним покра-
јинама 

25. МЕС. 
за стање 
послед-
њег дана 
претход-

ног ме-
сеца 

47 Спецификација краткоро-
чни х пласмана по роко-
вима доспећа — месечно 

Подаци о краткорочним изворима сред- Пословне банке, 
става и структури пласмана према роко- До 12-ог, одно-
вима доспећа сно 16-ог у ме-

сецу (банке Са 
већим бројем 

Народна банка Југос л авије 
Методолошки Прикупљање и 
послови, израда обрада за репуб-
упутстава и об- лику, односно 
разаца, прикуп- аутономну ПО-
ЈЕ ање и израда крајину 

25. МЕС. 
за стање 
послед-
њег дана 
претход-

Организације 
удруженог рада, 
овлашћене (бан-
ке за девизно и 
кредитно посло-
вање са ино-
странством, на-
родне банке ре-
публика м ' на-
родне банке ау-
тономних по-
крајина 
30. МЕО. 

Директивни и 
методолошки 
послови, кон-
трола и обрада 
података, изра-
да сумара за 
СФРЈ 

Коришћење, 
економским 

отплата и стање дуга у 
односима са иностранством 



пословних једи- су мара за СФРЈ ног ме-
ница) за стање сеца 
последњег дана 
претходног ме-
сеца , 

Народна банка Југослава е 
48 Спецификација кредита 

за селективне намене пре-
ма самоуправном споразу-
му банака — месечно 

Подаци о кредитима за селективне на-
мене према самоуправном споразуму ба-
нака за одређени период 

Пословне банке. 
ДО 12-ог, одно-
сно 16-ог у ме-
сецу (банке с 
већим бројем 
пословних једи-
ница) за стање 
последњег дана 
претходног ме-
сеца 

Методолошки 
послови, израда 
упутстава, обра-
да, прикупљање 
и израда сумара 
за СФРЈ 

Прикупљање и 
обрада за репуб-
лику, односно 
аутономну по-
крајину 

27. МЕС. 
за стање 
послед-
њег дана 
претход-

ног ме-
сеца 

49 Десетодневни извештај 
оптицају готовог новца 

о Подаци о готовом новцу у оптицају 
Народна банка Југослвије 

Јединице СДК. 
У року јод 3 да-
на по истеку 
декаде 
Народне банке. 
У року од 4 да-
на по истеку де-
каде 

Методолошки 
послови, израда 
упутстава и об-
разаца, прикуп-
љање и обрада 
података 

Прикупљање 
података од је-
диница СДК 

05. МЕС. 
15. МЕС. 
25. МЕС. 
за послед-
њу декаду 

Народна банка Југослава е 
50 Десетодневни извештај о 

обрачуну минималне ре-
зерве ликвидност и ста-
ња кредита пословних ба-
нака 

Д ес ето дневни просек новчаних средста-
ва резервног фонда и ликвидних плас-
мана из тог фонда (укључујући у те 
пласмане и део благајничка записа На-
родне банке Југославија уписаних из 
средстава са жиро-рачуна) у односу на 
прописани део стања ' резервног фонда, 
о стању краткорочне кредита, о стању 
жиро-рачуна и других средстава депо-
зита пословних банака 

Пословне банке. 
Образац „МЛ" 
(обрачун мини-
малне резерве 
ликвидност) — 
У року јод 5 (дана 
од дана истека 
декаде 
Народне банке 
република и на-
родне банке ау-
тономних по-
крајина 
Збирни извеш-
тај јо Обрачуну 
минималне , ре-
зерве ликвидно-
с т пословних 

Директивни и 
методолошки по-
слови, израда у-
путстава, шема, 
образаца и из-
вештаја. Кон-
трола збирног 
извештаја по ре-
публикама и об-
једињавање на 
нивоу СФРЈ 

Контрола обра-
заца „МЛ", сас-
тављање збир-
них извештаја и 
обрачунавање 
минималне, ре-
зерве ликвидно-
с т по банкама 
са свог подручја 

х 10 дана 
по истеку 
декаде 



банака )— у ро-
ку вд 7 дана јод 
дана истека де-
каде I 

51 Извештај о примени ин-
струмената обезбеђивања 
(плаћања (ОП) 

Подаци о примени инструмената обезбе- Филијале СДК 
ђивања плаћања, као и подаци о броју 10.04. 
и износу налога за плаћање који нису 10.07. 
могли бити извршени са рачуна дужни- 10.10. 
ка, батаке̂  гаранта, односно авалисте 10.01. 

сдк 
Методолошки Прикупљање, 
послови, кон- контрола, при-
трола и израда према обраде и 
сумара за СФРЈ обрада података 

х х х 30.04. 
30.07. 
30.10. 
30.01. 

52 Месечни извештај о 
чуну обавезне резерве по-
словних банака код На-
родне банке Југослав^ е 

Депозити банака на које се обрачунава 
обавезна резерва разврстани према ди-
ференцираним стопама обавезне резер-
ве. Износ обрачунате и издвојене обаве-
зне резерве. Разлика по обрачуну у од-
носу на издвојену обавезну резерву 

Пословне банке 
Образац ОР (об-
рачун обавезне 
резерве) I— до 
10-ог у ^месецу 
за ^протекли 'ме-
сец ' , 
Народне ,банке 
република и на-
родне банке ау-
тономних ' по-
крајина. Збирни 
извештај јо! (об-
рачуну обавезне 
резерве послов-
них банака до 
15-ог Ју месецу 

Народна банка Југос л авије 

Директивни и методолошки послон 
ви, израда упутстава, шема, обра-

заца и извештаја 

Контрола збир-
них извештаја 
по републикава 
и обједињавање 
на нивоу СФРЈ 

Контрола обра-
заца ОР — сас-
тављање збир-
ног извештаја о 
обрачуну оба-
везне резерве 
пословних бана-
ка за банке са' 
свог подручја 

СДК 
Контрола прим-
љених образаца 
ОП од послов-
них банака 

х х 20. МЕС. 

53 Тромесечни извештај о 
примањима и издавањи-
ма, дуговањима и истра-
живањима домаћих орга-
низација удруженог рада 
у неђународном послова-
њу у области транспорта 
и услужне делатности 

Примања и издавања, прилив и одлив 
"девиза, стање дуговања и истраживања 
у иностранству за потребе платног би-
ланса 

Организације ј1  

удруженог рада 
регистроване за 
обављање међу-
народно г тран-
спорта и услуж-
ник делатности 
30.04. 
31.07. 
30.10. 
31.03. 

31.05. 
31.08. 
ЗО.Н. 
31.05. 

Народна банка Југославија 
Директивна и 
методолошки 
послови, кон-
трола и обрада 
сумарних пре-
гледа 



Статистика инвестиција и 
основних средстава 

54 Извештај о намераваним 
инвестиции ама у основна 
средства (ИНВ-Н) 

Предрачунска вредност инвестиција по 
основним облицима финансирања, ка-
рактеру изградње и техничкој структу-
ри. Очекивани ефекти од инвестиција 
изражени просечном годишњом вред-
ношћу производа и услуга, бројем нових 
радних места и величином капацитета 
инвестиционог објекта у натуралним је-
диницама мере. Време изградње објекта 
и врста примењене технологије 

Сви' инвестито-
ри, осим оних 
који Јулажу У 
стамбено-ко-
муналну делат-
ност — у року 
од 90 дана пре 
дана почетка 
израде главног 
пројекта 

Статистички органи 

30. МЕС. 
за про-
текли 
месец 

55 Штете од елементарних 
непогода — годишње 

Територија захваћена непогодом, угро-
жена лица, штете у натуралном и вред-
носном изразу по областима привреде и 
у ванзпривредним делатностима; укупни 
трошкови спречавања и ублажавања 
штете и др. 

Статистички органи 
Комисије за Израда методо- Штампање об-
процену штета, логије и сумара разаца и упут-
републичке и за СФРЈ става, прикуп-
покрајинске 
институције и 
републички и 
покрајински за-
води за статис-
тику 
30.03. 

љање и обрада 
података 

31.05. 

Статистика здравства 

56 Годишњи извештај о ста-
њу загађеност и мерама 
које су предузете за заш-
титу ваздуха, воде и зем-
љишта од јонизујућих 
зрачења и других штетних 
материја које угрожавају 
живот и здравље људи 

Заводи за здравствену заштиту 

Извори и узроци загађења, број изврше-
них прегледа, степен загађеност, врста 
и количина штетних материја, последи-
це загађеност: и врста предузетих мера 
по медијуму (ваздух, вода, земљиште) 

Израда збирног 
извештаја за 
СФРЈ по репуб-
ликама и ауто-
номним покра-
јинама 

Израда сумарног 
извештаја за 
републику и ау-
тономну покра-
јину 

30.09. за 
претходну 
годину 

Органи управе 
надлежни за 
послове сани-
тарне инспек-
ције, Здравстве-
не и друге ор-
ганизације 
удруженог 1рада 
гоје се у окви-
ру (своје делат-
ности баве про-
блемима зашти-
те "човекове сре-
дине — до краја 
јануара за пре-
тходну годину 

Штампање об-
разаца и упут-
става, контрола 
података и об-
рада за репуб-
лике, односно 
аутономне по-
крајине 

Израда методо-
логије и обрада 
сумара за СФРЈ 



Заводи за здравствену заштиту 

57 Полугодишни извештај о 
здравствено^ стању и 
здрав ственој заштити ра-
динка који раде на рад-
ним местима на којима се 
врше послови штетни по 
здравље (угрожена радна 
места) 

Подаци о броју угрожених радних мес-
та, броју радника који раде на угроже-
ним радним местима, броју прегледаше 
радника који раде на угроженим радним 
местима, броју радника код којих је ут-
врђено патолошко стање према дијагно-
зама по скраћеној листи и све то по 
гранама привредне делатности 

Здравствена Израда сумара 
радна организа- за СФРЈ 
ција која у 
свом саставу 
има службу за 
медицину рада 
која обавља ме-
дицинске прег-
леде радника 
који раде на 
угроженим ме-
стима и друга 
здравствена 
радна органи-
зација ко.та се 
уговором обаве-
зала да обавља 
периодичне ме-
дицинске прег-
леде радника 
на угроженим 
радним местима 
03.01. 
31.07. 

Прикупљање, 
припремање за 
обраду и обрада 
података 

х х х 03.05. 
31.10. 

Статистика правосуђа 

бб Статистички упитник о 
мерама и правним сред-
ствима које предузима 
друштвени правобранилац 
самоуправљања ради ос-
тваривања заштите само-
управних права радних 
људи и друштвене своји-
не (ДПС-1) — прикушва-
ње и обрада годишње 

Подносилац предлога — ОРШИЦИЈативе, 
мере и правна средства предузети ради 
заштите самоуиравних права и друш-
твене својине, организација, заједница 
или орган код кога је предузета мера 
или правно средство, исход поступка по 
предузетим мерама правним средствима 

х х 15.10. 

59 Статистички извештај о 
споровима у самоуправ-
н а ! односима у првосте-
пеном поступку (СУР/1) 
— годишње 

Предлози за покретање поступка, од- Судови удру-" 
лука суда и трајање поступка^ предло- женог рада1) 
зи за испитивање законитости коначне 
одлуке, унутрашње арбитраже, одлука 
суда и трајање поступка 

Секретариј ати За правосуђе 

Израда методо- Прикупљање, 
логкје и обра- припрема обраде 
да података и обрада пода-

така 

х8) х 01.06. 

Рок у коме Зе Извештај на јединица дужна да достави податке одређује републички, односно Украјински орган управе надлежан ва нослове правосуђа. 
1) Подаци се обрађују за подручје суда удруженог рада. 

, Правобрани-
: оци самоуправ-

двања 
I 30.06. 
I 
) 

Статистички органи итатисти^ 

Израда метоло-
гије и сумара за 
СФРЈ 

Прикупљање, 
I контрола и об 

рада података 



60 Статистички извештај о 
споровима у самоуправ-
н а ! односима у другосте-
пеном поступку (СУР/П) 
— годишње 

Из јављене жалбе против првостепених Судови удру-
одлука, одлуке другостепеног суда по- женог рада1) 
водом жалбе и трајања другостепеног 
поступка 

Секретаријата за правосуђе 
Израда методо-
логије и обрада 
података 

Прикупљање, 
припрема обраде 
и обрада упит-
ника 

х х 01.06. 

61 Статистички извештај о 
поднесешш предлозима за 
покретање поступка пред 
судовима удруженог рада 
(СУР/вр) — годишње 

Подносилац предлога за покретање пос-
тупка, носилац права и дужности у од-
носу у коме је покренут поступак, пред-
мет спора — спорни однос 

х х 01.06. 

62 Статистички извештај о 
судијама и осталом особ-
љу запосленом у судови-
ма удруженог рада (СУР/ 
/ос) — годишње 31.12. 

Судије сталне и повремене, стручни са- Сви судови 
радници, административни, технички и удруженог 
помоћни радници и приправници — по рада1) 
квалификации оној структури 

Секретаријата за правосуђе 
Израда методо- Прикупљање, 
логије и обрада припрема обраде 
података и обрада упит-

ника 

01.06. 

Организационо-територи-
јални оквири статистич-
ких истраживања 

63 Увођење и вођење регис-
тра територијалних једи-
ница 

Јединице територијалних подела: ста-
тистички кругови, насеља, месне зајед-
нице, општине, регионалне заједнице, 
као и промене назива, шифара, терито-
рије и других података код тих једи-
ница 

Статистички органи 
Републички и Методолошки 
покрај ински за- послови, израда 
води за статис- територијалних 
тику: увођење шифарника и 
до 30.06, промене обрада података 
текуће 

Штампање об-
разаца, шифар-
ника, именика и 
других матери-
јала, спровође-
ње промена; из-
вештавање о 
променама 

текуће 

64 Вођење јединственог ре-
гистра организација и 
заједница на основу упит-
ника (РОЈ-1 и РОЈ-1а) 

Идентификациони подаци: назив орга-
низации е-зај еднице, адреса, матични ре-
гистарски број; територијална припад-
ност: СР-С АП; општина, место, статис-
тички круг; подаци о организацији у чи-
јем су саставу; подаци за везу са дру-
гим регистрима; подаци (телефон, пош-
тански број и друго) 

Организације 
удруженог рада, 
земљорадничке 
и друге задруге, 
општа и посебна 
удружења и 
привредне ко-
море, финансиј-

Статистачки органи 
Директивни и Штампање об-
методолошки разаца и других 
послови, израда материјала, кон-

трола упитника, 
припрема пода-
така и вођење 
регистра на ра-
чунару, израда 

адресара и об-
рада података 

текуће 

х) Рок ЈТ коме је извештај на јединица дужна да достави податке (ОДРЕЂУЈЕ републички, односно покраински орган управе надлежан ЕА поедове правосу,ђа. 

Судови удру-
женог рада над-
лежни за вође-
ње првостепе-
ног поступка') 

Секретаријата за правосуђе 
Израда методо-
логије и обрада 
података 

Прикупљање, 
припрема обраде 
и обрада упит-
ника 



ске организаци-
је, СИЗ, органи 
и организације 
ДПЗ и друштве-
не заједнице, 
друштвено-по-
литичке и друге 
организације и 
удружења гра-
ђана, привредни 
судови и други 

регистарски ор-
гани при упису 
у регистар 

адресара, обрада 
података 

II. ИСТРАЖИВАЊА КОЈА СЕ СПРОВОДЕ У ВИШЕГОДИШЊИМ ИНТЕРВАЛИМА, А СПРОВОЂЕЊЕ СЕ ВРШИ У 1977. ГОДИНИ1) 

Статистика друштвеног 
самоуправљања 

3 Активност самоуправних 
интересних заједница 
(СИЗ-1) — двогодишње 
од 1973.2) 

Самоуправа 
интересне зајед-
нице до 15.12. за 
текућу годину 

Статистички органи 
Израда методо- Штампање об-
логи је и сумара разаца, прикуп-
за СФРЈ љање, контрола 

и обрада пода-
. така 

30.09. 

4 Извештај о именовању 
директора ООУР, органи-
зација удруженог рада 
привредних делатности и 
организација у друштве-
ним делатностима (Дир-1 
и 2) — двогодишње од 
1973. године 

Подаци о учесницима на конкурсима 
(пол, године живота, степен стручног 
образовања), о новом, односно поново 
именованом директору (пол, године жи-
вота, степен стручног образовања, школ-
ска одрема, радна организација у којој 
је био пре именовања, стаж и стаж на 
^ректорској функцији, радно место) 

Организације 
удруженог рада 
производних и 
друштвених де-
латности 

Статистички органи 
Израда методо- Штампање об-
логи;^ и сумара 
за СФРЈ 

разаца, прикуп-
љање, контрола 
и обрада пода-
така 

15.04. 
1978. 

Статистика рада 
16 Извештај о стипендисти-

ма, корисницима кредита 
за студирање и о лицима 
с плаћеним СТУДИЈСКИМ 
допустом (РАД-1 О-А) —' 
двогодишње од 1973. го-
дине 

1) Редни ,бројеви истраживања односе се на редне бројеве из Програма статистичких истраживања од интереса за делу земљу за период од 1973. до 1977. године 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 13/73). г) Активност годишње, а састав органа двогодишње. 



Статистика 
биланса 

привредних 

26 Извештај о репродукцио-
нен потрошњи и залихама, 

. набавци и продаји робе 
(ПБ-11)— двогодишње од 
1973. године 

27 Извештај организације 
удруженог рада у при-
вреди о испорукама по 
републикама и аутоном-
ним покрајинама (ПБ-11а) 
— двогодишње од 1973. 
године 

31 Међусобни односи при-
вредних делатности Југо-
слав^ е (основна шри1-
-ои1ри1; табела) — двого-
дишње 

32 Међусобни односи при-
вредних делатности Југо-
слвије (увоз по делатно-
стима намене и порекла) 
— двогодишње 

34 Производне и увозне иг-
ри!-оиђриЈ; табеле у стал-
ним ценама — двогодиш-
ње од 1975. године 

Комплексан приказ структуре производ-
ње и расподеле у привреди Југославије 
по делатностима (98 сектора), инверзне 
матрице техничких коефицијената који-
ма се приказују директне и индиректне 
потребе појединих делатности за репро-
дукционим материјалом 

Приказ укупног увоза у привреди СФРЈ 
по делатностима порекла и делатности-
ма коначне намене (29 сектора), као и 
израчунавање одговарајуће инверзне 
матрице техничких коефицијената 

Комплексан приказ структуре производ-
ње и расподеле у привреди СФРЈ иска-
зани у сталним ценама 

Из статистичка 
д окументаци ј е 
СЗ С и других 
установа 

Из статистичко 
документације 
СЗС 

Из статистичко 
документације 
СЗС 

Статистички органи 
Обрачун и обра- — 
да података 

х 31.12. 

Статистички органи 
Обрачун и обра- — 
да података 

Статистички органи 
Обрачун и обра- — 
да података 

31.12. 

х 31.12. 

Статистика шумарства 

12 Пробни п о ж е шума 
1977. години (Шум-11) 

Површина, дрвна маоа и прираст шума Изабране орга-
по основним карактери сличним обележ-
јима 

Статистички органи 
Израда методе- Штампање об-

низације из об- логије и сумара разаца, прикуп-
ласти шумарс- љање и обрада 
тва и друге рад- - података 
не организације 
и скупштине 
општина1) 
од 01.09 до 
31.10. 

х1) - 1978. 

') Само за изабране општине. 



Статистика унутрашње 
трговине 

8 Извештај о капацитетима 
продаје у трговини на ма-
ло (Трг 41) — двогодишње 
од 1973. године 

Статистика угоститељства 
и туризма 

10 Попис капацитета за сме-
штај у угоститељству (Уг-
-20, 21, 22) — петогодиш-
ње од 1977. године 

Број објеката, односно пословних једи-
ница по врстама и категоријама, број 
соба и лежаја у њима, оцремљеност по-
словних јединица (хотела) уређај,има за 
комфор и разоноду и одржавање кон-
греса. Година изградње објекта. Пода-
ци о угоститеЛзским услугама које гра-
ђани пружају потрошачима 

Статистички органи 
Угостителско и 
друге организа-
ције које у свом 
саставу имају 
објекте за смеш-
тај, туристичке 
организације за 
домаћинова ко-
ја преко њих 
пружају услуге 
смештаја и дру-
ге угоститељске 
услуге, органи 
скупштине оп-
штине за дома-
ќинства која не-
посредно пру-
жају услуге 
смештаја и 
друге угости-
телско услуге 
од 01.08. до 10.08. 

Израда методо-
логије, обрада 
сумара за СФРЈ 

Штампање об-
разаца и упут-
става, прикуп-
љање података 
и обрада пода-
така 

30.11. 
1977. 

Статистика цена 

21 Извештај о продајним це-
нама у индустрији и на-
бавним и продајним цена-
ма у трговини (Ц-60) — 
пробно истраживање 

Продајне цене у индустрији за 2000 до 
3000 одређених производа и набавне и 
продајне цене, маржа и порез ка промет 
у трговини за односне производе 

х 30.04. 
1978. 

Статистички органи 
Изабране инду-
стријске и трго-
винске органи-
зације 

Израда упутста-
ва, номенклату-
ра и образаца, у 
сарадњи са ре-
публичката и по-
крај ниским за-
водима за ста-
тистику. При-
купљање и об-
рада1 података за 
СФРЈ 

Штампање об-
разаца и упут-
става, прикуп-
љање и обрада 
података 



Статистика образовања 

10 Извештај о слободним ак-
тивностима ученика (Ш-А) 
— трогодишње од 1974. 
године 

Назив и место школе, број организација 
(секција) према врсти, број ученика у ор-
ганизацијима, чланови посебних секција 
омладине и пионира у школи. Ученици 
према месту производиот рада 

Статистички органи 
Основне и сред- Израда сумара Штампање 
ње школе 
30.06. 

за СФРЈ 
об-

разаца; прикуп-
љање, припрема 
података и об-
рада 

х 30.10. 
1978. 

Статистика друштвене 
заштите деце и омладине 
и социјална заштита 

8 Извештај организација за 
смештај деце лишене ро-
дитељског старања 
(СЗ-20) — двогодишње од 
1973. године 

9 Извештај организцаија за 
збрињавање теже инва-
лидне деце (СЗ-ЗО) — 
двогодишње од 1973. го-
дине 

10 Извештај организација за 
професионалну рехабили-
тацију (СЗ-40) —- двого-
дишње од 1973. године 

11 Извештај прихватилингга 
за одрасле (СЗ-51) —дво-
годишње од 1973. године 

12 Извештај организација за 
(смештај и Збрињавање 
одраслих лица (СЗ-52) — 
двогодишње од 1973. го-
дине 

13 Извештај центра за соци-
јални рад (СЗ-61) — дво-
годишње од 1973. године 



III. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ИСТРАЖИВАЊА КОЈА СЕ СПРОВОДЕ СВАКЕ ГОДИНЕ1) 

Статистика друштвеног 
самоуправљања 

I Годишњи (извештај о ак-
тивности месних заједни-
ца (МЗ-1) 

31.07. 

Статистика рада 
I Месечни извештај о запо-

сленом особљу и личним 
дохоцима у друштвеном 
сект,ору (РАД-1) 

После речи: „завршном рачуну," додају 
се речи: „исплате за рад дужи од пуног 
радног времена;", а после речи: „личних 
доходака" додају се речи: ,,и број запо-
слених на које се односе подаци о нето 
личном дохотку за рад дужи од пуног 
радног времена" 

Организације 
удруженог рада, 
основне органи-
зације удруже-
ног рада, радне 
заједнице и по-
словне (радне) 
јединице у при-
вредним и ван-
привредним де-
латностима и 
државни органи, 
изабрани узорак 
15. МЕО. привре-
да 
05. МЕС. ваепри-
вредне делатно-
сти 

7 Полугодишна извештај о 
запосленом особљу и лич-
ним дохоцима у друш-
твеном сектору. Март и 
септембар сваке године 
(РАД-1) 

Организације 
удружено? рада, 
основне органи-
зације, удруже-
ног рада, радне 
заједнице и пос-
ловне (радне) 
јединице у при-
вредним и ван-
привредним де-
латностима и 
државни органи 

Статистика 
биланса 

привредних 

I Месечни извештај о раш- Структура примања (наплаћена ,реали- Филијала СДК 
члањеном промету жиро- зација и др.) и издавања (за материјал, 10. МЕС. 

Ј) Редни бројеви истраживања односе се на редне бројеве из Програма статистичких истраживања од интереса за целу земљу за период од 1973. до 1977. године 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 13/73). 



-рачуна и рачуна издвоје-
них средстава заједничке 
потрошње (Р-1) 

Пословни резултати у то-
ку године (периодични об-
рачун) — тромесечно, по-
луточиште и деветоме-
сечно 

30.04 и 15.05. 
20.07 и 30.07. 
20.10 и 30.10. 

7 Периодични друштвени 
рачуни Југослава е, репуб-
лика и аутономних покра-
јина — тромесечно 

Обрачун друштвеног (производа и кате-
горије финалне употребе друштвено 
производа 

Статистички органи 
Обрачун за фе- Обрачун за ре-
дерацију публике и ауто-

номне покрајине 

х 15.06. за I 
троме-
сечје 
01.09. 
за II тро-
месечје 
25.11. 
за III 
троме-
сечје 

9 Годишњи биланс стања 
(завршни рачун) 

05.04. 

10 Годишњи биланс 
(завршни рачун) 

успеха 05.04. 

13 Годишњи обрачун друш-
твеног производа и наци-
оналног дохотка по теку-
ћим и сталним ценама и 
обрачун наменске употре-
бе друштвеног производа 

После речи: 
,,и заједничка4 

.,општа" додаду се речи: 

16 Комплексни годишњи из-
вештај организација удру-
женог рада и радних за-
једница ванпривредне де-
латности и органа управе 
(КГИ-02) 

Вредност основних средстава заједничке 15.04. 
потрошње по техничкој структури (по 
набавној и садашњој вредности), сред-
става у изградњи, приходи по изворима 
и расходи по намену, материјални трош-

.кови (материјал и услуге) 

31.07. 

услуге и трговачку робу; личне дохотке; 
инвестиције и др.) за ОУР, буџете и ор-
гане еамоуправне интересне заједнице, 
друштвене организације и средства за-
једничке потрошње ОУР и органа уп-
раве 

Из статистике 
д окументациј е 
СДК, статистич-
ких органа и 
других установа 



17 Годишњи извештај о сред-
ствима буџета општина и 
средствима самоуправна 
интересних заједница на 
територији општине 
(КГИ-02Б) 

Национални доходак по делатностима и 
секторима (друштвени и индивидуални 
сектор својине), број запослених у дру-
штвеном сектору, лични дохоци и сред-
ства радних организација (привредних, 
ванпривредних), приходи и расходи дру-
штвених делатности, наплата друштве-
них прихода на територији општине и 
образовање средстава за заједничку и 
општу потрошњу у општини 

Општине о на-
плати и распо-
дели прихода од 
пореза и допри-
носа на терито-
рији општине; 
остале податке 
републички и 
покрајински за-
води за статис-
тику 01.06. 

Статистички органи 
Методолошки Штампање об-
послови (израда разаца и упут-
образаца и у- става; прикуп-
путства), при- љање, контрола 
према података и обрада пода-
за објављивање така 

30.09. 

19 Друштвени рачуни Југо-
слав^ е — годишње 

У тачки 4. речи: 
њу ју се речима: 
једничке" 

,личке и опште" заме-
„ личне, опште и за-

Статиетика индустрије и 
занатства 

1 Нетачни извештај индус-
трије (Инд-1) 

Уместо речи: ,,предузећа" 
ји: „организација" 

треба да сто- Организације 
удруженог рада 
и ООУР које се 
баве индуприј-
еком производ-
њом 
Об. МЕС. 

2 Тромесечне 
ду сиријских 
(Инд-50) 

прогнозе ин-
организ адија 

Реч: „инвестиције" брише се ООУР и органи-
зације удруже-
ног рада које се 
баве инду(приј-
еком производ-
њом 
05.03. и 
15.06. 

20.05. 
10.09. 

4 Годишњи извештај индус-
трије (Инд-21) 

Речи: „контроли 
бришу се 

квалитета производа" Организације 
удруженог рада 
и ООУР, које се 
баве ин ду етри ј-
ском производ-
њом 
22.02. 

Статистички органи 
Штампање но- Штампање об-
менклатуре и разаца и упут-
обрада података става; прикуп-

љање, контрола 
и преношење 
података на бу-
шете картице 
односно траке 



5 Годишњи извештај о но-
вим индустрииским објек-
тима (Лнд-53) 

-6 Годишњи биланс произ-
водње и потрошње електро-
енергије (Инд-4) 

7 Годишњи извештај друш-
твених занатских органи-
зација (Зан-21) 

8 Годишњи извештај о ка-
пацитетима и коришћењу 
електронских рачунских 
машина (АОП-1) 

Организације 
удруженог рада 
и ООУР, које се 
баве индустриј-
ском производ-
њом, а које су 
пустиле у рад 
нове погоне; но-
ве организације 
удруженог рада 
и ООУР и пре-
регистроване за-
натске радне ор-
ганизације 
22.02. 

Организације 
удруженог рада 
и ООУР за про-
изводњу, пренос 
и дистрибуцију 
електроенерги ј е 
и организације 
удруженог рада 
и ООУР елект-
рометалургије и 
електрохемиј е 
05.03. 

Статистички органи 

Припрема пода-
така за обраду и 
обрада података 

Статистички органи 

Организације 
удруженог рада, 
ООУР, радне за-
једнице и пос-
ловне (радне) 
јединице у при-
вредним и ван-
привредним де-
латностима и 
државни органи 
15.06. 

Израда сумара 
за СФРЈ 

Штампање об-
разаца; прикуп-
љање, контрола 
и преношење 
података на 
картице, однос-
но траке 

Уместо речи: „предузећа" треба да сто-
ји: „организација" 



9 Годишња анкета о про-
дуктивности и капаците-
тима у рудницима угља, 
метала и неметала 
(Инд-32) 

Организације 
удруженог рада 
и ООУР, које 
имају руднике 
15.02. 

10 Извештај 
сти 

о продуктивно -

5) ,индустрија папира 
(Инд-37) и текстилна 
индустрија (Инд-34) 

Организације 
удруженог рада 
и ООУР, које се 
баве инду(приј-
еком производ-
њом 
15.09. 

Статистички органи 
Израда сумара Штампање об-
за СФРЈ разаца, прикуп-

љање, контрола 
и обрада пода-
така 

Пољопривредна статисти -
тика 

5 Тромесечни извештај о 
клању стоке у кланицама 
(ПО-52) 

На крају додају се тачка и речи: „Си-
рове масноће и изнутрице" 

17 Анкета о броју стоке, ста-
ње 15. јануара (ПО-51-2) 

15.03. 
31.03. 

23 Годишњи извештај о за-
штити од штетног дејства 
вода и уређењу водотока 
(ВОД-3) 

Радна снага, одбрана од поплава, поп-
лављене површине, регулација река 
машине и транспортни средства и утро 
шак енергије 

Статистички органи 

Израда методо- Штампање об-
логије и сумара разаца и упут-
за СФРЈ става и обрада 

података 

30.04. 

24 Годишњи извештај о сис-
темима за наводњавање 
(ВОД-4) 

Објекти и уређаји за наводњавање, на-
водњавање површине и остварени при-
носи на наводњаваним површинама дру-
штвеног сектора 

Статистички органи 

Израда методо- Штампање об-
логи је и сумара разаца и упут-
за СФРЈ става и обрада 

података 

30.04. 

20 Месечни извештај о уло-
ву морске рибе (ПО-61а 
и б) 

Улов морске рибе по врстама, број за-
паса пливарења, време вучења мреже у 
кочарењу и место улова 

Водопривредне 
организације и 
ООУР у пољо-
привреди 

Водопривредне 
организације и 
ООУР у пољо-
привреди 



Статистика шумарства 

2 Полугодишни извештај о 
подизању пл антажних 
топола и врба (ШУМ-42) 

Допуњује се подацима о извршеној чи-
стој сечи 

Грађевинско - комунална 
статистика 

1 Месечни извештај грађе-
винарства (Грађ. 21) 

Уместо речи: „предузећа" треба да стоји: 
„организација" 

Организације 
удруженог рада 
и ООУР, које 
изводе грађеви-
нске радове 
20. МЕО. 

2 Тромесечни извештај о 
грађевинској делатности и 
стамбеној изградњи друш-
твеног сектора, по општи-
нама СГрађ. 31) 

Речи: „Потрошња 
ла" бришу се 

важнијих матери^ а- Организације 
удруженог рада 
и ООУР, које 
изводе грађе-
винске радове 
20.01. 
20.04. 
20.07. 
20.10. 

3 Тромесечни извештај о 
радовима у иностранству 
(Грађ. 33) 

4 Тромесечне прогнозе гра- Речи: „подаци о уговарању радова" ООУР и органи-
ђевиеских организација бришу се задије удруже-
(Грађ. 32) ног рада, које 

изводе грађе-
винске радове 
15.03. 
20.05. 

10.05. 
01.07. 

После речи: „по врстама градње," додају 
се речи: „Укупна в,редност утрошених 
домаћих материјала за уграђивање и 
уграђене домаће опреме." 

Организације 
удруженог рада 
и ООУР, које 
изводе радове у 
иностранству 
15.02. ^ 
15.05. " 
15.08. 
15.11. 



5 Годишњи извештај за 
грађевински објект (Грађ. 
11): 

а) за извођаче друштве-
ног сектора 

б) за изградњу у сектору 
индивидуалне својине 

1) Организације 
удруженог 
рада и ООУР, 
које изводе 
радове на 
грађевинским 
објектима 
31.01. 

2) општине 
01.12. 

Статистички органи 
Обрада резул- Штампање об-
тата разаца, прикуп-

љање, контрола 
и преношење 
података на 
картице и траке 

6 Годишњи извештај о по-
трошњи грађевинског ма-
теријала (Грађ. 13) 

Организације 
удруженог рада 
и ООУР, које 
изводе грађеви-
нске радове 
01.04. 

Извештај о управљању 
друштвеним стамбеним 
фондом и пословним про-
стором (Грађ-15) 

Величина фонда зграда, станова и пос-
ловних просторија, вредност зграда, 
приходи од фонда, удруживање сред-
става, утрошена средоја за изградњу и 
одржавање станова и пословних просто-
рија и други подаци 

Самоуправно 
интересне зајед-
нице становања 
и самоуправа 
интересне зајед-
нице за послов-
ни простор 
15.03. 

10 Извештај о јавном водо-
воду и јавној канализа-
ц и и (ВОД-2) 

Врсте изворишта, испоручене количи- Комуналне ор-
не воде, водоводна мрежа и уређаји, от- ганизације 
падне воде и пречишћавање отпадних 10.03. 
вода, канализациона мрежа и уређаји 

Статистички органи 

Израда сумара 
за СФРЈ 

Штампање об-
разаца и при-
купљање и об-
рада података 

х1) 15.05. 

Статистика 
вине 

спољне трго-

Текуће истраживање о 
промету робе с иностран-
етвом (ОСТ) — обрада ме-
сечно 

Подаци у декларации о извозу-увозу: Царински обвез 
царинарница, царински обвезник, земља ник (шпедитер) 
наѕмене-порекла, земља наплате — пла-
ћања, врста извоза — увоза, врста робе 
према Царинској тарифи, износ у валу-
ти, количина у јединици мере, количина 

преко царинар-
нице при прела-
ску робе преко 
границе, свако-

Подаци за насеља у којима постоје јавни водовод и канализација. 

Статистички органи 

Све фазе истра-
живања 

х х 10. МЕС. 



у кило1рамима нето, вредност у дина-
рима фактурна, вредност у динарима 
франко југословенска граница, стопа ца-
рине, стопа пореза, корисник и произ-
вођач робе, република и грана корисни-
ка, режим извоза и режим увоза 

дневно. Савезна 
управа царина 
доставља свако-
дневно магнетне 
траке у Савезни 
завод за статис-
тику са поједи-
начним подаци-
ма за сваку ца-
ринску декла-
рацију извоза и 
увоза 

Статистика 
трговине 

унутрашње 

2 Месечни извештај о отку-
пу пољопривредних про-
извода (Трг-31 и 33) 

Текст у загради: 
па" брише се 

,до 80 артикала и гру- Организације 
које се баве от-
купом пољопри-
вредних произ-
вода и органи-
зације друштве-
ног сектора које 
продају пољо-
привредне про-
изводе сопстве-
не производње 

3 Месечни извештај о про-
мету на сељачкој пијаци 
(Трг-13) 

10.03. 

Статистика цена 

10 По лу годишње истражива-
ње о кретању набавних 
цена у индустрији 

Статистички органи 
На основу пос- Израда сушара ! , 
тојеће статис- за СФРЈ 
тичке докумен-
тације 

31.07. 
31.01. 

11 Тромесечни извештај о 
ценама релродукциоиог 
материјала, средстава ра-
да и услуга у ползопри-
вреди (Ц-52) 

01.03. 
01.06. 
01.09. 
01.12. 

Количине и вредности за 138 производа 
и услуга 

Изабране пољо-
привредне орга-
низације удру-
женог рада и 
земљораднички 
задруге 
20.01. 
20.04. 
20.07. 
20.10. 

Израда упутста-
ва, номенклату-
ра, образаца и 
сумара за СФРЈ 

Штампање об-
разаца и упут-
става, прикуп-
љање и обрада 
података 



12 Полу годишњи извештај о 
продајној цени станова 
(Грађ. 41) 

Уговорене цене станова по 1 квадратном 
метру стамбене површине, структура 
цене, опремл^ност зграда и станова ин-
сталацијама и др. 

Самоуправно 
интересне зајед 
нице становања, 
организације 
удруженог рада 
и произвођача 
станова 
30.06. 
20.12. 

19 Годишњи извештај о це-
нама за образовање, кул-
туру, уметност, социјално 
осигурање и друге услуге 
(Ц-18 до 20) — Пробно ис-
траживање 

Статистика буџета, само-
управних интересних за-
једница и фондова 

2 Месечни извештај о на-
плати прихода друштве-
но-политичких заједница, 
самоуправних интересних 
заједница и фондова и 
њихова расподела ка ко-
риснике (Б-2) 

Истраживања под редним 
бројевима 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11 и 12 

Бруто наплата прихода по облицима и 
врстама и њихова расподела на буџете, 
самоуправно интересне заједнице и 
фондове друштвено-политичких зајед-
ница 

Филијала СДК 
07. МЕС. 

30.03. до 
10.05. 

Истраживања под редним 
бројевима 15, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23 и 24 

30.03. до 
10.05. 

32 Пословни резултати у то- 20.04. 
ку године осигуран ај у ћих 20.07. 
организација (периодични 20.10. 
обрачун) — тромесечно, 
полугодишна и деветоме-
сечно 

33 Годишњи биланс стања Осигуравај уће 
осигурава^ућих организа- организације 
ција 28.02. 

31.12. 

14. МЕО. 

25.07. 

20.07. 

25.05. 
25,08. 
25.11. 

31.03. 



34 Годишњи биланс успеха 
осигурава ј ућих организа-
ција 

35 Годишњи биланс успеха 
средстава осигурања 

Статистика 
дита 

новца и ире-

2 Месечни извештај о кре-
дитима за обртна средства 
(К-1) 

Осигурава јуће 
организације 
28.02. 

Осигурава јуће 
организације 
28.02. 

Банке 
09. МЕС. 

Месечни телеграфски из-
вештај о исплатама за ин-
вестиције, наплаћеној ре-
ализацији и издацима за 
материјал, услуге и купо-
вину трговачке робе 
ОУР 

Примања која улазе у укупан приход, 
односно изворни приходи ОУР из при-
вреде и издвајање по основу набавке 
материјала, услуга, куповине трговинске 
робе за ОУР из привреде и непривреде 
и исплате за инвестиције у основна 
средства 

4 Месечни извештај о при-
мањима и издавачима ста-
новништва (СТ-3) 

Банке 05. МЕО. 
Филијале СДК 
08. МЕС. 

5 Месечни извештај о бруто 
промету и салду по рачу-
нима (КЊ-ПБ) 

Банке 
08. МЕС. 

б Месечни извештај о бру-
то промету и салду рачу-
на (КДС-КЊ-1-СДК) 

Филијале СДК 
Об. МЕС. 

7 Месечна 
средстава 
СДК) 

спецификациј а 
(КДС-КЊ-2-

Филијале СДК 
Об. МЕС. 

8 Пословни резултат банака 
у току године (периодич-
ни обрачун) — тромесечно 
полугодишна и деветоме-
еечно 

Банке 
30.04. 
30.07. 
30.10. 

31.03. 

31.03. 

18. МЕС. 

13. МЕС. 

13. МЕС. 

17. МЕС. 

12. МЕС. 

12. МЕС. 

25.05. 
25.08. 
25.11. 

Филијале СДК 
и пословне бан-
ке 09. МЕС. 



Статистика инвестиција 
и основних средстава 

1 Месечни извештај о ин-
вестиционим кретањима у 
коришћењу (ИНК-К-1) 

Реч: ,,утрошак'4 замењује се речју: 
„исплате" 

Банке 12. МЕО. 19. МЕО. 

2 Месечни извештај о ис-
платама за инвестиције 
из сопствених средстава 
корисника друштвених 
средстава (ИН-1) 

Исплате за инвестиције из средстава 
корисника друштвених средстава по на-
мени улагања и изворима средстава (ме-
сечно по областима, тромесечно ЕРО гра-
нама) 

19. МЕС. 

5 Полугодишна извештај о 
исплатама за инвестиције 
у основна средства из свих 
извора средстава за ин-
вестиције (ИН-4) 

Исплате за инвестиције у основна сред-
ства по техничкој структури, изворима 
средстава, по делатностима инвеститора 
и намени и територији на којој се врше 
улагања (по подгрупама, трупама, гра-
нама и областима) 

28.02. 
31.08. 

6 Полугодишна! извештај о 
обезбеђењу средстава и 
плаћања за инвестиције у 
току (ИН-ОБ) са стањем 
ка дан 31. ОЗ. и 30. 09. 

Обезбеђење средстава по инвестиционион 
програмима и обезбеђење плаћања по 
уговорима 

10.06. 
10.12. 

7 Годишњи извештај о ин-
вестицијама у основна 
средства привредних и 
ванприв редних организа-
ција друштвеног сектора 
(ИНВ-01) 

30.06. 

Статистика образовања 

1 Годишњи статистички 
извештај за основне и сре-
дње школе 

Статистички органи 
1) За крај наставне године, после речи: 
„ученици по разредима" речи: ,,и годинама 
старости" бришу се; у обрасцу за основне 
школе следећа обележја: број ученика 
I до IV разреда и V до VIII разреда 
којима су обезбеђени бесплатни уџбе-
ници, број ученика I до IV и V до 
VIII разреда којима је обезбеђен бес-
платан превоз до школе, укупан број 
ученика од I до VIII разреда којима је 
обезбеђен интернатоки смештај у месту 
школовања бришу се; речи: „настава и 
организација физичке културе и школ-
ске библиотеке — трогодишње од 
1974/75." бришу се 

Основне и сред- Израда сумара 
ње школе за СФРЈ 
30.06. 

Штампање об-
разаца, прикуп-
љање, припрема 
података за об-
раду и обрада 
података 

х х х 25.04. 
1978. 

Банке 
28.01. 
28.07. 

Филијале СДК 
05.02. 
05.08. 

Филијале СДК 
15.05. 
15.11. 

Филијале СДК 
12. ШЕС. 



3) За почетак школске године, у обра- 30.09. 
зад се уносе обележја: број ученика I 
до IV разреда и V до VIII разреда који-
ма су обезбеђени бесплатни уџбеници, 
број ученика I до IV разреда и V до 
VIII разреда којима је обезбеђен бес-
платан превоз до школе, број ученика 
I до VIII разреда којима је обезбеђен 
интернатско смештај у месту школова-
ња; ученици' средњих школа према пре-
бивалипггу СР — САП — петогодишње 
од 1972. године 

15.01. 
1978. 

4 Пријавни лист за студен-
те — упис у зимски семе-
стар (ШВ-20) — годишње 

30.10. 
30.01. 

15.03. 
15.04. 

Статистика научноис-
траживачке и развојне 
делатности 

1 Годишњи извештај науч-
ном страживачких и раз-
војних организација 
(НИРО) 

Статистички органи 
После речи: „научни радници — истра- Научноистра- Израда сумара Штампање об-
живачи и стручни и технички кадар 
према" речи: „школској спреми" бришу 
се и додају речи: „годинама живота" 

живачке уста-
нове; научне је-
динице у саста-
ву академија 
наука, научно-
истраживачке 
и развојне једи-
нице у саставу 
привредних и 
других органи-
зација удруже-
ног рада 
30.04. 

за СФРЈ 
20.10. 

разаца 

Статистика 
уметности 

културе 

2 Годишњи извештај про-
фесионалних и експери-
мвиталних позоришта 
(КУ-1) 

После речи: „приказане представе и 
посетиоци" речи: „за свако појединачно 
изведено дело" бришу се 

3 Годишњи извештај о раду 
аматерских позоришта 
(АП-1) 

После речи: „представе и посетиоци" 
речи: „за свако појединачно изведено 
дело" бришу се 



4 Годишњи извештај о раду 
дечјих позоришта (ДП-1) 

После речи: ^представе и посетиоци" 
речи: „за свако појединачно изведено 
дело" бришу се 

7 Годишњи извештај о ор-
ганизацијама удруженог 
рада радија и телевизије 
(Радио-1 и ТВ-1) 

После речи: ,,и ТВ програма по врстама" 
додају се зарез и речи: „произведеш! ТВ 
филмови, приказани дугометражни фи-
лмови на ТВ екрану, извезени и увезе-
ни ТВ филмови, филмови извезени пре-
ко ТВ центара" 

9 Годишњи извештај о про-
изводњи дугометражних 
и краткометражних фил-
мова (Кино-2, 2а и 26) 

После речи: „Филмови по називу" до-
дају се речи: „филмови произведени за 
приказивање специјално на телевизији 
по" 

10 Годишњи извештај о из-
возу домаћих дугометраж-
них и краткометражних 
филмова (Кино 3 и За) 

Пословао удру-
жење Југосла-
в а а-филм и 
организације у-
друженог рада 
за производњу 
и изнајмљивање 
филмова, ако 

- -' нису чланови 
удружења 

11 Годишњи извештај о уво-
зу дугометражних и кра-
ткометражних филмова 
(Кино 4, 4а и 46) 

Пословно удру-
жење Југосла-
вија-филм и ор-
ганизације у-
друженог рада 
за дистрибуцију 
филма, ако нису 
чланови удру-
жења 

13 Годишњи извештај — ста-
тистички лист за књиге и 
брошуре (ШТ-1) 

После речи: „књига и брошура," додају 
се речи: „број дела тзв. шунд-литера-
туре," 

14 Годишњи извештај — ста-
тистички лист за новине 
— листове (ШТ-2) 

После речи: „број новина-листова," до-
дају се речи: „број новина и листова 
тзв. шунд-литература," 

16 Годишњи извештај стати-
стички лист за часописе 
(ШТ-3) 

10.07. 

10.07. 

10.07. 



Статистика пензијског и 
инвалидног осигурања 

2 Полугодишњи и дев ето-
месечни извештај о при-
ходима и расходима за-
једница пензијског и ин-
валид еног осигурања 

3 Полугодишна и годишњи Подаци о стању и улагању резерви 
биланс резерве заједница 
пензијског и инвалидског 
осигурања 

6 Годишњи извештај опен- Просечан износ пензија по врсти пензи-
ји јама за које у обезбеђе- је и основима 
њу средстава учествује 
федерација због признања 
и одређивања пензија под 
повољнијим условима 

Статистика здравственог 
осигурања 

5 Годишњи извештај о при-
времен ој спреченост за 
рад (ЗС-З) 

7 Полугодишна, деветоме- Подаци о стању и улагању резерви 
сечии и годишњи збирни 
биланс резерви заједница 
здравственог осигурања 

11 и 12 Тромесечни и годиш-
њи извештај о не-
срећама на послу 

Статистика друштвене за-
штите деце и омладине и 
социјалне заштите 

"2 Годишњи статистички из-
вештај организација за 
претшколски васпитно-

20.07. 31.07. 
20.10. 31.10. 

20.07. 31.07. 
10.03. 31.03. 

Заједнице здравственог осигурања 
Заједнице здра- 30.04. 
вственог осигу-
рања 
20.02. 

Заједнице здрав ств еног осигурања 
Заједнице 10.08. 
здравственог 10.11. 
осигурања 30.04. 
20.07. 
20.10. 
20.03. 

Заводи за здравствену заштиту 

Све васпитно-о-
бразовне једи-
нице за пред-

Подаци о стању и улагању резерви 

Просечан износ пензија по врсти пензи-
је и основима 

Подаци о стању и улагању резерви 



-образовни рад и дечјих 
јасала (ПШВ) 

3 Годишњи статистички из-
вештај организација за 
слободне активности деце 
(СП) 

4 Годишњи статистички из-
вештај домова ученика и 
сгуденских домова (ШД) 

5 Годишњи статистички из-
вештај организација за 
рад са васпитно запуште-
ном децом и омладином 
(ВЗ) 

6 Годишњи извештај о до-
хотку на децу (ДД) 

7 Годишњи извештај о ко-
рисницима и облицима со-
цијалне заштите (СЗ-1) — 
од 1974. године 

Статистика правосуђа 
1 Истраживања под редним 

бројевима1) 1, З, 5 и 7 

2 Истраживања под редним 
бројевима1) 2, 4, 6, 8 и 9 

1) Ревизија методологије по усвајању измена у кривичном законодавству. 

школско васпи-
тање и образо-
вање и све дечје 
јасле 
31.03. 

Све организаци-
је за слободне 
активности 
деце 
31.03. 

Сви домови уче-
ника, студент-
ски домови и 
домови-ин-
тернати за децу 
ометену у пси-
хичком и фи-
зичком развитку 
31.03. 

Све врсте орга-
низација за рад 
са васпитно за-
пуштеном децом 
и омладином 
31.03. 

Јавно тужилаш-
тво надлежно за 
вођење поступка 

Суд надлежан 
за вођење по-
ступка 
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ОДЛИКОВАЊА 
У К А З 

ПРЕДСЕДНИК 
СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕДЕРАТИВНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ЈУГОСЛАВИЈА 

на основу члана 337. тачка 4. Устава Социјали-
стичке Федеративна Републике Југославије и члана 
4. Закона о одликовањима Социјалистичке Федера-
титане Републике Југослава е одлучује да се 

о д л и к у ј у: 

Из СР Б о с н е и Х е р ц е г о в и н е 
— за нарочите заслуге у ствара,њу и ширењу 

братства и јединства међу нашим народима и народ -
ностима 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА СА СРЕБР-
НИМ ВЕНЦЕМ 

Гудић Суље Ђулејман, Турчиновић Алије Муха-
рем; 

— за нарочите заслуге и постигнуте успехе у 
раду од значаја за напредак земље 

ОРДЕНОМ РАДА СА ЗЛАТНИМ ВЕНЦЕМ 

Гранић Мухарема Енис; 
— за заслуге и постигнуте успехе у раду од зна-

чаја за социјалистичку изградњу земље 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГА ЗА НАРОД СА СРЕБРНОМ 
ЗВЕЗДОМ 

Абаѕовић Рашида Фахрија, Муса Јусуфа Есад, 
Риђал Месуда Сулејман; 

— за заслуге и постигнуте успехе у раду од зна-
чаја за напредак земље 

ОРДЕНОМ РАДА СА СРЕБРНИМ ВЕНЦЕМ 

Брзака Салиха Јусо, Џевахирић Хусе Сакиб, 
Хаџимехаеовић Асима Мујо, Херић Салиха Сафет, 
Јерковић Илије Аугустин, Марчета Милана Блажо, 
Ореч Стипе Иван, Ружа Ивана Јосип, Шабановић 
Салке Шахееман, Тирић Фрање Фрањо, Тончић 
Хусе Јусуф, Зекотић Хусе Абдулах; 

— за заслуге у развијању и реа лиз ов ању кон-
цепције оашггвнародне одбране и за успехе у поди-
зању в ој нестручног знања и борбене готовости на-
ших (грађана 

ОРДЕНОМ ЗА ВОЈНЕ ЗАСЛУГЕ СА СРЕБРНИМ 
МАЧЕВИМА 

Ђикић Анте Јозо, Малинар Винка Хрвоје, Ша-
реница Назифа Омер; 

— за залагање у социјалистичка изградњи 
землуе 

МЕДАЉОМ ЗАСЛУГА ЗА НАРОД 

Брзака Мује Кемал; 
— за залагање и постигнуте успехе у раду 

МЕДАЉОМ РАДА 

Абазовић Салиха Мустафа, Барњак Блажена 
Ивица, Бостан Адема Ибрахим, Дујмовић Филипа 

Стипо, Хаџиабдић Мехмеда Салих, Хељић Абида 
Алмаса, Херић Салиха Адил, Кубат Пере Ивица, 
Сичаја Нике Стипо, Топчић Хусе Едхем. 

Бр. 65 
9. јула 1976. године 

Београд 

Председник Републике, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕДСЕДНИК 
СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕДЕРАТИВНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ЈУГОСЛАВИЈЕ 

на основу члана 1337. тачка 4. Устава Социјали-
стичке Федеративне Републике Југославије и члана 
4. Закона о одликовањима Социјалистичке Федера-
тивне Републике Југославије одлучује да се 

о д л и к у ј у : 

И з СР С л о в е н и ј е 
— за нарочите заслуге и постигнуте успехе у 

раду од Значаја за напредак земље 

ОРДЕНОМ РАДА СА ЗЛАТНИМ јВЕНЦЕМ 

Гргич Силвестер Силвестер, Комар Франца Гој-
мир, Ротор Албина Радо; 

— за заслуге На пољу јавне делатности којом 
се доприноси општем напретку земље 

ОРДЕНОМ РЕПУБЛИКЕ СА БРОНЗАНИМ ВЕНЦЕМ 

Бутинар Франца Албин, Лундер Фрање Фрањо, 
Петерлин Франца Јоже, Шкабар Антона Антон, 
Шкорловај Антона Франц; 

— за заслуге и постигнуте успехе у раду од 
значаја за социјалистичку изградњу земље 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГА ЗА НАРОД СА СРЕБРНОМ 
ЗВЕЗДОМ 

Беле-Равбар Јоже Олга; 
— за заслуге и постигнуте успехе у (раду од 

значаја за напредак земље 

ОРДЕНОМ РАДА СА СРЕБРНИМ ВЕНЦЕМ 

Баша Августа Емилија, Батиста Јосипина Драга, 
Верник Ивана Татјана, Блазник Ивана Мирко, Ја-
годник Алојза Алојз, Јамшек Марјана Метка, Јаз-
бец-Бавчар Јожефа Марија, Капељ Карела Карел, 
Крејан Јоже Јоже, Лекше Ловре Милош, Липич-
-Ротар Филипа Магдалена, Логар Франца Даница, 
Логар Ивана Марија, Лукеж-Јарец.-Ведлин Стани-
слава Марјана, Мирошич Франца Драго, Пајк Ан-
тона Антон, Поберај Ивана Јанез, Распор Драга 
Драго, Разборшек-Ребек Јосипа Невенка, Ремец-Ра-
чки Антона Нежка, Родих Антона Бранко, Самса 
Станислава Станислав, Шајн Јосипа Јоже, Ширцељ 
Ивана Зора, Турна Михаела Иван, Удович Антона 
Стано, Врхунец-Јесенко Леополда Ерика, Зајц Јоже 
Јанез, Зајц Мартина Јоже, Жејн Матевжа Франц, 
Железник Андреја Иван; 

— за залагање и постигнуте успехе у раду 

МЕДАЉОМ РАДА 

Бернард Франца Франц, Божич Франца Јоже, 
Горјан Јордана Јадранка, Грбец Антона Антон, 
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Груичич-Лозиншек Антона Марија, Хрватин Анто-
на Антон, Иванчич Приможа Иван, Капељ-Лундер 
Ивана Фрања, Кнап-Шабец Јосипа Ју ста, Куфер-
шин Јоже Емил, Лампич-Ахлин Јоже Вера, Логар 
Франца Франц, Мервич-Блажич Игнаца Лиљана, 
Петак Ивана Ивица, Ројц Франца Франц, Скок Ан-
тона Звоне, Смртник-Клобучар Антона Антонија, 
Шестан Алојза Јоже, Штембергер Антона Антон, 
Вичич Антона Франц. 

Бр. 66 
14. јула 1976. године 

Београд 

Председник Републике, 
Ј а с и п Броз Тито, с. р, 

У К А З 

ПРЕДСЕДНИК 
СОЦИЈАРТИСТИЧКЕ ФЕДЕРАТИВНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ЈУГОС ЛАВИ Ј Е 

на основу члана 337, тачка 4. Устава Соција-
листичке Федеративна Републике Југославије и 
члана 4. Закона о одликовањима Социјалистичка 
Федеративна Републике Југославија одлучује да се 

о д л и к у ј у : 

— за заслуге У развијању !и учвршћивању Ми-
рољубиве сарадње и пријатељских односа између 
Социјалистичка Федеративна Републике Југослави-
ја и Републике Того 

' ОРДЕНОМ ЈУГО СЛОВЕНСКЕ ЗАСТАВЕ СА 
ЛЕНТОМ 

Hunlede Ayi Houenou, министар иностраних по-
слова, члан Политбироа, 

Mivedor Ayite Gachin, министар јавних радова 
и рударства, 

Kodjo Edem, министар финансија и привреде, 
члан Политбироа, 

Bagnah Ogamo, министар за развој села, 
Eklo Yao Kunale, министар унутрашњих посло-

ва, административни секретар РПТ, 
Dogo Koudjolou, министар плана, трговине, ин-

дустрије и саобраћаја, 
Johnson Kwaovi Benyi, министар информација, 

штампе, радиодифузија, телевизије, пошта и теле-
комуникација; 

ОРДЕНОМ ЈУГОСЛОВЕНСКА ЗВЕЗДЕ СА 
ЗЛАТНИМ ВЕНЦЕМ 

Госпођа Gnassingbe Eyadema; 

ОРДЕНОМ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ЗАСТАВЕ СА 
ЗЛАТНИМ ВЕНЦЕМ 

Amedegnato Kokou, члан Централног комитета 
РИТ, 

Awesso Batoke, члан Централног комитета РПТ. 
Amedome Abla, председник Националне уније 

жена Того-а; 

ОРДЕНОМ ЈУГОСЛОВЕНСКА ЗАСТАВЕ СА 
ЗЛАТНОМ ЗВЕЗДОМ НА ОГРЛИЦИ 

Balkissou Boukari, to Националне уније жена, 
Atcha Kokou, из Националне конфедерација 

радника Того-а, 
Palanga Paloukimondou, из Националне конфе-

дерације радника Того-а, 
Tchedre La-n'gobu, из Организације народне 

омладине Того-а, 
Sedalo Tevi, из Организације народне омладине 

Того-а, 
Gaba Ata-kue, шеф Протокола, 
Osseyi Doh Koffi, ађутант, 
Effoe Eklou, директор Радио Лама-Кара, 
Тоћа Tchibara Yaooubi, директор телевизије, 
Quadjovie Semeho, директор Тогоанске штампе, 
Attivor lYawo Medewod^i, шеф Канцеларије ор-

дена 
Kabassema Mba, генерални директор Национал-

ног уреда за фосфате, 
Господин Amedin Tonato; I 
Господин Ahoussi; 

ОРДЕНОМ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ЗАСТАВЕ СА 
ЗЛАТНОМ ЗВЕЗДОМ ' 

Господин Daridan Francois, Господин Morvan, 
Господин Gnandi Akpo; 

ОРДЕНОМ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ЗАСТАВЕ СА СРЕ-
БРНОМ ЗВЕЗДОМ I 

Господин Ва, Господин Sogadji, Господин Bog-
liossian Pascal; 

— за заслуге у извршењу поверених задатака 
који доприносе пријатељским односима између Со-
цијалистичке Федеративне Републике Југославије и 
Републике Того 

МЕДАЉОМ ЗА ЗАСЛУГЕ 

Hantz Koffi, D'almeide Ayicoe, Labe t,engue, Be-
del Sassou, Metsoko Koffi, Nouvi Tevi Degbava, Kon-
do Amavi, Sant-Anna Akouavi, Tchamie Kossi, Asso-
ki Abalo, Assih Abalo, Lakignan Kokou, Alfa Pouli, 
D'almeida Ameto, Anani Assiongbon, Agbelekpo Кош-
lavi, Adjalla Holla, Coupe, Akoli Delali, Simala Djo-
ssaga, Kadjama Kpadou Kossi, Lambony Nayendjoa, 
Bary Emile, Ajavon, Amuh, Diallo 

Бр. 67 
16. јула 1976. година 

Београд 

Председник Републике, 
Јосип Броз Тито, с. p. 
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