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У К А З 
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РАБОТЕЊЕ 

Се прогласува Законот за девизно работење, што 
го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Собо-
рот на народите од 28 јуни 1972 година и на седни-
цата на Стопанскиот собор од 28 јуни 1972 година. 
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Претседател ча 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровић е. р. 

З А К О Н 
ЗА ДЕВИЗНО РАБОТЕЊЕ 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Плаќањето и наплатувањето при работењето со 

странство, купувањето и продажбата на девизи и 
здобивањето и располагањето со девизи се вршат 
според одредбите од овој закон. 

Член 2 
Плаќањето и наплатувањето во работењето со 

странство се вршат со девизи или со динари. 
Плаќањето и наплатувањето во работењето со 

земјите со кои е склучен платен или друг меѓунаро-
ден договор, се вршат на начин предвиден со тој до-
говор. Народната банка на Југославија може да од-
реди поинаков начин на плаќање и наплатување, 
ако таквиот начин на плаќање и наплатување не е 
исклучен со тој договор. 

Член 3 
Здобивањето со девизи се врши со работење 

со странство, со остварување други односи со стран-
ство и со купување за динари кај овластените бан-
ки. 

Член 4 
Со средствата кои, согласно важечките пропи-

си, се остварени со работењето со странство, со ос-
тварување други односи со странство и со купување 

кај овластените банки, може слободно да се распо-
лага. 

Ограничувања во поглед на користењето и рас-
полагањето со средствата остварени на начинот од 
став 1 на овој член, можат да се воведат само со со-
јузен закон и со пропис донесен врз основа на со-
јузен 'закон. 

Член 5 
Остварените или купените девизи домашните 

лица можат да ги држат на девизни сметки кај о-
властените банки, да ги користат за плаќања во 
странство, во согласност со сојузен закон, или да п 
ги продадат на овластената банка. 

За одредени категории девизни сметки од став 1 
на овој член Сојузниот извршен совет може да од-
реди рокови до кои девизите можат да се држат на 
тие сметки кај овластените банки. 

Одредбата од став 2 на овој член не се однесува 
на девизните сметки и девизните штедни влогови на 
граѓаните. 

Член 6 
Плаќањето и наплатувањето во работењето со 

странство се врши преку банките овластени за ра-
боти со странство и преку Народната банка на Ју-
гославија, ако со овој закон односно со пропис доне-
сен врз основа на сојузен закон не е одредено пои-
наку. 

Член 7 
Домашно лице^ ги избира овластените банки пре-

ку кои врши плаќања и нагшатувања во работење-
то со странство и кај кои ќе има девизни сметки. 

Член 8 
Купувањето и продажбата на девизи се врши 

на девизниот пазар, ако со овој закон односно со 
пропис донесен врз основа на сојузен закон не е 
одредено поинаку. 

Купувањето и продажбата на девизи на девиз-
ниот пазар ги вршат овластените банки во свое име 
и за своја сметка и во свое име а за туѓа сметка и 
Народната банка на Југославија. 

Член 9 
Девизите од член 5 на овој закон што се др-

жат на девизни сметки кај овластените банки не 
можат да се орочуваат, да се отстапуваат или да се 
здружуваат, ако со овој закон односно со пропис 
донесен врз основа на соујузен закон не е одредено 
поинаку. 

Член 10 
Купопродажба на девизи и отстапување на пра-

во на девизи помеѓу домашни лица и помеѓу до-
машни и странски лица во Југославија не се дозво-
лени, ако со овој закон или со пропис донесен врз 
основа на сојузен закон не е одредено поинаку. 

Како купопродажба на девизи, во смисла на 
став 1 од овој член, се смета и плаќањето на увезени 
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стоки и услуги за потребите на домашно лице со 
девизи од друго домашно лице. 

Член 11 
Девизите што ќе ги остварат со извоз на стоки 

и услуги толи по некој друг основ, домашните лица 
се должни да ги внесат во земјата, ако со овој за-
кон односно со пропис донесен врз осноза на со-
јузен закон не е одредено поинаку. 

Член 12 
Во прометот на стоки и услуги нд територијата ма 

Југославија помеѓу домашни лица и помеѓу граѓани 
и странски лица е забрането плаќање и наплатување 
во девизи или во злато, како и склучување работи 
со кои се одредува дека динарската вредност иа 
договорната обврска ќе се пресмета врз основа на 
пената на златото или на курсот на динарот во гре-
мето на плаќањето, ако со овој закон или со пропис 
донесен врз основа на него не е одредено поинаку. 

Одредбите на правна работа противни на забра-
ната од став 1 на овој член се неважечки. 

Член 13 
Внесувањето на девизи во Југославија е слобод-

но. 
Изнесувањето на девизи од Југославија се врши 

под условите одредени со овој закон односно со 
пропис донесен врз основа на сојузен закон. 

Член 14 
Прописот за внесување динари во Југославија и 

за изнесување динари од Југославија го донесува 
Народната банка на Југославија. 

Член 15 
Паритетот на динарот во однос на златото го 

утврдува Сојузниот извршен совет, врз основа на у-
согласените ставови со надлежните републички и 
покраински органи. 

Курсот на динарот се формира на девизниот па-
зар според понудата и побарувачката на девизи, во 
рамките одредени со прописот за паритетот на ди-
нарот. 

Сојузниот извршен совет презема мерки за одр-
жување на реалниот курс на динарот. 

Со прописот за паритетот на динарот се одреду-
ва начинот на следењето и одржувањето на реалниот 
курс на динарот. 

Член 16 
Како домашни лица, во смисла на овој закон, се 

[ подразбираат организациите на здружениот труд, 
општествено-политичките заедници и нивните орга-
ни и организации, општествено-политичките и дру-
ги организации, здруженијата на граѓани и другите 
правни лица, како и поединци со живеалиште во 
Југославија. 

Член 17 
Како организации на здружениот труд, во смис-

^ ла на овој закон, се подразбираат претпријатијата, 
, организациите на деловното здружување, устано-
вите, задругите и основните организации на 

; здружениот труд чие својство на правно лице е за-
нишано во регистарот на организациите на здру-

к абениот труд, освен овластените банки. 

Член 18 
Како овластена банка, во смисла на овој за- ' 

кон, се подразбира банката што од Народната банка 
на Југославија ќе добие овластување за вршење 
платен промет и кредитни работи со странство (бан-

ка овластена за работи со странство) и банката што 
од народната банка на републиката односно од на-
родната банка на автономната покраина ќе добие 
овластување за вршење девизно-валутни работи во 
Југославија (банка овластена за девизни работи во 
земјата). 

Член 19 
Како девизи, во смисла на овој закон, се подраз-

бираат побарувањата во странство по кој и да е ос-
нов и во која и да е валута, без оглед на начинот на 
располагањето. 

Како девизи се подразбираат и сите видови е-
фективни странски пари, освен ковани златни 
пари. 

11. ДЕВИЗЕН ПАЗАР 

Член 20 
Девизен пазар е меѓубанкарска институција на 

која како купувач и продавач на девизи се појаву-
ваат овластените банки и Народната банка на Југо-
славија. 

На девизниот пазар се врши купување и про-
дажба на девизи од значење за одржување на лик-
видноста во меѓународните плаќања. 

Сојузниот извршен совет одредува под кои ус-
лови предмет на купување и на продажба на девиз-
ниот пазар можат да бидат девизи што не се зна-
чајни за одржување на ликвидноста во меѓународ-
ните плаќања, како и начинот на утврдување на 
курсевите за таквите девизи. 

На девизниот пазар се изнесува само оној дел од 
вкупната дневна купувачка или продажба на де-
визи по сите основи, што овластените банки не мо-
желе да го извршат, по налозите за купување и про-
дажба на девизи кај секоја од нив поединечно. 

На девизниот пазар банките овластени за ра-
боти со странство купуваат и продаваат девизи во 
свое име и за сметка на домашни лица или во свое 
име и за своја сметка. 

На девизниот пазар можат да се купуваат и да 
се продаваат девизи промптно или на термин. 

Член 21 
Купувањето и продажбата на девизи кај овлас-

тените банки се врши по дневниот курс постигнат 
на девизниот пазар. 

Член 22 
Народната банка на Југославија купува и про-

дава девизи на девизниот пазар заради Одржување 
на движењето на курсот на динарот, во согласност 
со утврдената политика и со важечките прописи,' 
како и за потребите на постојаните и тековните де-
визни резерви. 

Народната банка на Југославија врши интер-
венции на девизниот пазар за износите на девизи 
чија понуда не е покриена со побарувачка односно 
чија побарувачка нема понуда. 

Член 23 
Народната банка на Југославија, во согласност 

со Сојузниот извршен совет, донесува правилник за 
организацијата и работењето на девизниот пазар. 

Согласноста на правилникот од став 1 на овој 
член Сојузниот извршен совет ја дава врз основа 
на усогласените ставови со надлежните републички 
и покраински органи. 
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III. ПЛАЌАЊЕ И НАПЛАТУВАЊЕ ВО РАБОТЕ-
ЊЕТО СО СТРАНСТВО 

1. Општи одредби 

Член 24 
Домашните лица се должни да ги наплатат из-

везените стоки и извршените услуги во рок од 60 де-
на од денот кога се извезени стоките односно кога е 
извршена услугата. Како ден на извозот се смета де-
нот кога / е извршено царинење на стоките. 

Побарувањата по други основи, организациите 
на здружениот труд се должни да ги наплатат во 
рок од 60 дена од денот на втасаноста на побарува-
њето. 

Организациите на здружениот труд се должни 
да ги наплатат извезените стоки и извршените ус-
луги на кредит во рокот предвиден со договорот. 

Член 25 
Народните банки на републиките и народните 

банки на автономните покраини, согласно со општи-
те услови што ќе ги одреди Народната банка на Ју-
гославија, можат да ги продолжат роковите од член 
24 на овој закон. 

Против решението на народната банка на ре-
публиката односно на народната банка на автоном-
ната покраина, донесено во смисла на став 1 на овој 
член, може да се поднесе жалба до Народната банка 
на Југославија. 

Член 26 
Народната банка на Југослваија, кога работење-

то со странство го бара тоа, може да и даде одобре-
ние на организација на здружениот труд девизите 
потребни за тоа работење да ти држи на сметките 
во странство, под услови што ќе ги одреди Народна-
та банка на Југославија. 

Организациите на здружениот труд се должни 
на Народната банка на Југославија да и доставуваат 
извештаи за прометот и за состојбата на средствата 
на сметките во странство, како и други податоци во 
врска со работењето со странство, на начин и во 
рокови што ќе ги одреди Народната банка на Ју-
гославија. -

Член 27 
Плаќањето на стоките и услугите што ги увезу-

ваат, организациите на здружениот труд го вршат 
без ограничувања. 

По исклучок од одредбата на став 1 на овој член, 
ако заради обезбедување развојот на стопанство^ 
во согласност со утврдената економска политика и 
заради урамнотежување на платниот биланс, увозот 
и извозот на стоки и услуги се регулираат со сојузен 
пропис, плаќањето на таквите стоки и услуги се вр-
ши според одредбите од овој закон за начинот на 
плаќањето на такви стоки односно услуги. 

Член 28 
Плаќањето на стоки и услуги чиј увоз е регу-

лиран со сојузни прописи со одредување на стоко-
вен контингент, на девизен контингент, со издавање 
увозна дозвола или со давање согласност за увоз, 
организациите на здружениот труд го вршат со де-
визите што ги држат на девизна сметка и со деви-
зите купени од овластената банка, а врз основа на 
утврденото право на тој увоз. 

Сојузниот извршен совет може да одреди дел од 
увозот на стоки и услуги од став 1 на овој член 
да се врши слободно, со плаќање во одреден »вид 
валута. 

Член 29 
Платените стоки мораат да се увезат во рок од 

90 дена од денот кога банката, овластена за работи 
со странство, ќе го изврши налогот за плаќање. К | г 
ко ден на увозот се смета денот кога е извршено 
царинење на стоките. 

Член 30 
Народните банки на републиките и народните 

банки на автономните покраини, соглстио со оптчти-
те услови што ќе ги одреди Народната банка на Југо-
славија, можат да го продолжат рокот од член 29 
на овој закон. 

Против решението на народната банка на ре-
публиката односно на народната банка на автоном-
ната покраина, донесено во смисла на став 1 на овој 
член, може да се поднесе жалба до Народната банка 
на Југославија. 

Член 31 
Разликите во вредностите настанати во работе-

њето со странство поради превозни ризици, бонифи-
кации, платени пенали, рабати, исправка на вред-
носта и др., организациите на здружениот труд ги 
правдаат со документација. 

Начинот и постапката за правдање на разли-
ките (став 1) ги пропишува сојузниот секретар за 
финансии^ во спогодба со сојузниот секретар за над-
ворешна трговија. 

Член 32 
Организациите на здружениот труд што вршат 

услуги во меѓународниот стоковен и патнички про-
мет, ги наплатуваат своите услуги од домашни лица 
во динари и кога тие услуги ги вршат во странство. 

Член 33 
Услугите во меѓународниот стоковен промет што 

ги вршат странски лица, организациите на здруже-
ниот труд можат да ги плаќаат со девизи купени-од 
овластената банка, под услови што ќе ги одреди Со-
јузниот извршен совет. 

Член 34 
Плаќањето и наплатувањето во врска со увозот 

и извозот на стоки и услуги во малограничиот и со-
седниот прекуморски промет и со меѓународните 
саемски компензациони договори, се регулираат со 
прописите што ги донесува Сојузниот извршен со-
вет, врз основа на усогласени ставови со надлежните 
републички и покраински органи, а во согласност со 
овој закон и со склучените меѓународни договори за 
таквиот промет. 

Член 35 
Странско лице може да се здобива со динарски 

побарувања на сметката ка ј овластената банка со 
купување динари за девизи, со продажба на стоки и 
услуги на домашно лице со наплата во динари, 
и по други основи. 

Динарските побарувања здобиени според став 1 
на овој член, странско лице може да ги употреби за 
одредени плаќања во Југославија и за трансфер во 
странство. 

Домашни лица, врз основа на динарите наплате-
ни од странски лица според став 2 на овој член, 
можат да ги остваруваат правата што според одред-
бите од овој закон и прописите донесени врз основа 
на сојузен закон ги имаат од наплатите во девизи. 

Уловите и начинот за остварување на правата од 
овој член ги пропишува Сојузниот извршен совет, 
врз основа на усогласени ставови со надлежните ре-
публички и покраински органи. 

2. Посебни привремени Мерки 

Член 36 
Додека не се стекнат објективни услови за ос-

тварување поширока либерализација на економските 
односи со странство, со одредбите од чл. 37 до 61 на 
овој закон се пропишуваат посебни мерки во поглед 
на здобивањето и користењето на девизите во пла-
ќањата со странство. 
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Сојузниот извршен совет донесува прописи за 
извршување на одредбите од чл, 37 до 39, член 41, 
чл. 44 до 49, чл. 53 до 56 и член 61 на овој закон. 

Прописите за, извршување на одредбите од чл. 
38, 39, 41, 44, 45, 47, 48, 49, 53, 55, 56, 59 и 61 на овој 
закон Сојузниот извршен совет ги донесува врз ос-
нова на усогласени ставови со надлежните репуб-
лички и покраински органи. 

Член 37 
Стоките и услугите, освен опремата и резервни-

те делови за инвестиционо одржување, што ги уве-
зуваат за потребите на сопственото производство, а 
чиј увоз со сојузни прописи е регулиран со одреду-
вање глобална девизна квота, организациите ва 
здружениот труд ги плаќаат со девизи што ги држат 
ва девизна сметка и со девизи купени ка ј овластената 
банка, врз основа на утврденото драво на тој увоз. 

Одредбата од став 1 на овој член се применува 
и врз организациите на здружениот труд што суро-
вините и другите репродукциони материјали, чиј у-
воз е регулиран со одредување глобална девизна 
квота, ги увезуваат во одреден однос спрема оства-
рениот извоз, а за стоките што ги увезуваат по ос-
нов на стоковен контингент, девизен контингент или 
дозвола — само во рамките на количините и износи-
те што им се утврдени. 

Опремата и резервните делови за инвестиционо 
одржување, што ги увезуваат за сопствени потреби, 
а чиј увоз со сојузни прописи е регулиран со одре-
дување глобална девизна квота или врз основа на доз-
вола, организациите на здружениот труд ги плаќаат 
со девизите од чл. 39, 41 и 57 на овој закон. 

Со прописот од член 36 на овој закон може да 
се одреди дел од увозот на стоки и услуги од стар 1 
на овој член да се врши слободно, со плаќање во 
одреден вид валута. 

Член 38 
Производител ските организации на здружениот 

труд што извезуваат претежен дел од своето произ-
водство, суровините и другите репродукциони мате-
ријали што ги увезуваат за потребите на сопстве-
ното производство, до изнбсот на девизите^ остваре-
ни со иззозот на стоки, можат да ги плаќаат сло-
бодно, а стоките што ги увезуваат по основ на сто-
ковен контингент, девизен контингент или дозвола 
— само во рамките на количините и износите што 
им се утврдени. 

Со прописот од член 36 на овој закон ќе се од-
редат мерилата врз основа на кои се утврдува кои 
производителски организации на здружениот труд 
се сметаат како организации што извезуваат прете-
жен дел од своето производство (претежни извозни-
ци) и условите што тие организации, мораат да ги 
исполнуваат за да можат да вршат плаќање според 
став 1 на овој член. 

Производител ските основни организации на 
здружениот труд што по основот на сопствен извоз 
се здобиле со статус на претежен извозник, девиз-
ите од став 1 на овој член можат да ги користат са-
мо за потребите на сопственото производство. 

Член 39 
Од девизите што ќе ги остварат со извоз на сто-

ки и услуги, за непосредни потреби на своето рабо-
тење организациите на здружениот труд можат да 
користат дел одреден со прописот од член 36 на овој 
закон и со него можат: 

1) да плаќаат стоки што се увезуваат; 
2) да плаќаат патенти, лиценци и други права 

на индустриска сопственост; 
3) да ги отплатуваат кредитите земени во стран-

ство; 
4) да даваат кредити во странство; 
5) да вложуваат заради основање претпријати-

ја во странство и учествување во странски прет-
пријатија; 

6) да вршат трансфер на добивката и враќање на 
вредноста на вложените .средства врз основа на до-

говорот за вложување средства на странски лица во 
домашна организа^ја за заедничко работење; 

7) да плаќаат услуги и други трошоци на ра-
ботењето во странство; 

8) да га користат и за други намени утврдени 
со пропис на Сојузниот извршен Совет. 

Со девизите од став 1 на овој член организаци-
јата на здружениот труд може да ги плаќа стоките 
што се увезуваат по основ на стоковен контингент, 
девизен контингент или дозвола, само во рамките на 
количините и износите што и се утврдени. 

Со девизите од став 1 на овој член организаци-
јата на здружениот труд не може да ги плаќа сто-
ките и услугите што ги увезува заради продажба, 
освен ако со прописот од член 36 на овој закон не 
е одредено поинаку. 

. Со прописот од член 36 на овој закон може да 
се одреди како остварени девизи, во смисла на став 
1 од овој член, да се подразбира и целата или делум-
ната вредност на опремата извезена на кредит. Со 
ова право организацијата на здружениот труд се 
здобива со денот на царинењето на извезената оп-
рема. 

За организациите на здружениот труд што вр-
шат услуги во меѓународниот стоковен и патнички 
промет односно што вршат услуги на странски ту-
ризам, наплатата на овие услуги извршена во ди-
нари се зема во целост односно во одреден износ 
како основица за пресметување на делот на девизите 
од став 1 на овој член. Оваа основица се одредува 
со прописот од член 36 на овој закон. 

Девизите од ст. 1 до 5 на овој член организа-
циите на здружениот труд, во извршувањето на до-
говорите за долгорочна производствена кооперација 
или на договорите за долгорочна деловно-техничка 
соработка, можат меѓусебно да ги отстапуваат или 
здружуваат заради користење за намените што се 
предмет на тие договори. 

Член 40 
Делот од девизите на кој имаат право според 

член 39 од овој закон организациите на здружениот 
труд се должни да го утврдат со овластената банка 
во рок од 60 дена од денот на остварената наплата. 

Организациите на здружениот труд што правото 
на делот од девизите од член 39 на овој закон не ќе 
го искористат во една година за купување девизи, 
тоа право можат да го користат во наредните го-
дини. 

Народните банки на републиките и народните 
банки на автономшгге покраини, согласно со опш-
тите услови што ќе ги одреди Народната банка на 
Југославија, можат да го продолжат рокот од став 
1 на овој член. Против решението на народната бан-
ка на републиката односно на народната банка на 
автономната покраина може да се поднесе жалба до 
Народната банка на Југославија. 

Член 41 
За плаќање на опремата и резервните делови за 

инвестиционо одржување што ги увезуваат за соп-
ствени потреби, организациите на здружениот тр> д 
можат да користат девизи во височината на про-
тиввредноста на делот од средствата на амортиза-
цијата на опремата утврден со пропис од член 36 
на овој закон. 

За плаќање на увозот во рамките на така утвр-
дениот дел на амортизацијата на опремата, органи-
зациите на здружениот труд можат да употребат де-
визи: 

1) купени од овластените банки за динари; 
2) стечени со извоз на стоки и услуги и по друг 

основ; 
3) остварени со наплата на побарувањата од кре-

дитите одобрени на странство; 
4) стечени со наплата на приходите од вложе-

ните средства во претпријатијата во странство, Ѕ Ѕ Ѕ 
и со враќање на вложените средства во странство; 
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5) стечени од купување и продажба на странски 
хартии од вредност и од приходи од странски хар-
тии од вредност. 

Со девизите од став 1 на овој член организа-
циите на здружениот труд можат да ги плаќаат сто-
ките од тој став што се увезуваат по основ на сто-
ковен контингент, девизен контингент или дозвола 
— само во рамките на количините и износите што 
им се утврдени. 

Девизите од став 1 на овој член организациите 
на здружениот труд, во извршувањето на договори-
те за долгорочна производствена кооперација или на 
договорите за долгорочна деловпо-техничка соработ-
ка, можат меѓусебно да ги отстапуваат или здружу-
ваат заради користење за намените што се предмет 
на тие договори. 

Девизите од став 1 на овој член организациите 
на здружениот труд можат да ги користат за вра-
ќање на вредноста на вложените средства на стран-
ски лица во домашна организација врз основа на 
договор за заедничко вложување. 

Девизите од став 1 на овој член на организа-
циите на здружениот труд можат да им служат ка-
ко основа за задолжување во странство по увозот 
на опрема и резервни делови на кредит за инвести-
ционо одржување, како и за отплатување на тие 
кредити. 

Организациите на здружениот труд што правото 
за купување девизи по основ на амортизација во 
една година не ќе го искористат за плаќање на оп-
ремата и резервните делови за инвестиционо одржу-
вање што ги увезуваат, тоа право можат да го ко-
ристат во наредните години . 

Член 42 
Организациите на здружениот труд, во граници-

те на глобалната девизна квота, на стоковниот кон-
тингент и на девизниот контингент, на увозната доз-
вола односно на согласноста можат да вршат плаќања 
само за стоките и услугите што ги увезуваат за пот-
ребите на сопственото производство односно за вр-
шење на својата дејност. 

Во границите од став 1 на овој член, организа-
циите на здружениот труд можат да вршат плаќа-
ње и за стоките и услугите што ги увезуваат заради 
извршување на договорите за меѓусебна долгорочна 
производствена кооперација и на договорите за дол-
горочна деловна-техничка соработка. 

Член 43 
Производите што врз основа на договорите за 

долгорочна производствена кооперација со странство 
ќе ги увезат производителските организации на 
здружениот труд, тие организации можат да ги пла-
ќаат до износот на девизите остварени со извозот на 
производите по тој договор, со тра што плаќањето 
на стоките за кои е̂ пропишан увоз врз основа на 
стоковен контингент, девизен контингент или доз-
вола, да можат да го вршат без ограничување, ако 
за тој увоз добијат согласност од Сојузниот секрета-
ријат за стопанство. Оваа согласност се дава при о-
добрувањето на договорот за долгорочна призводс-
твена кооперација и важи за сето време на траење-
то на договорот. 

Ако со договорот за долгорочна производствена 
кооперација од став 1 на овој член е предвидена 
поделба на програмата на производството (специја-
лизација и на испораките на готовите производи од 
една технолошка групација од истородно производ-
ство, а кои можат да се увезуваат само во рамките 
па стоковниот контингент, на девизниот контингент 
или на дозволата, домашниот производител може да 
врши плаќање на увозот на тие производи само врз 
основа на утврденото право на тој увоз. 

Во рамките на девизниот прилив остварен врз 
основа на договорот за долгорочна производствена 
кроперација со странство се стекнуваат и правата 
1£ОИ според одредбите од овој закон се стекнуваат по 
основ на редовен извоз, 

Член 44 
Девизите за вршење инвестициони работи во 

странство организациите на здружениот труд ги др-
жат на сметките кај овластените банки во Југосла-
вија, а можат да ги држат и на сметки кај странски 
банки врз основа на посебно одобрение од Народ-
нада банка на Југославија. 

Остварената добивка во девизи по секоја рабо-
та, организациите на здружениот труд што изведу-
ваат инвестициони работи во странство се должни 
да ја внесат во Југославија во рок од 90 дена од де-
нот кога е завршена работата. Народната банка на Ју-
гославија во оправдани случаи може да го продол-
жи овој рок. 

Располагањето со девизи во текот на изведува-
њето на инвестиционите работи, пресметувањето на 
трошоците на работењето и утврдувањето на добив-
ката од тие работи, се вршат согласно со прописот 
од член 36 на овој закон. 

Член 45 
Организациите на здружениот труд регистрира-

ни за работите на посредување во надворешнотрго-
вскиот промет вршат плаќање и наплатување во 
тоа работење под условите и на начинот утврдени со 
прописот од член 36 на овој закон. 

Член 46 
Девизите што ќе ги остварат организациите на 

здружениот труд што се занимаваат со работи на 
преработка, доработка односно обработка на стоки 
од странска сопственост, во поглед на здобивањето 
со правата според одредбите од овој закон и пропи-
сите од член 36 на овој закон, се сметаат како деви-
зи остварени со редовен извоз на стоки или услуги. 

Член 47 
Организациите на здружениот труд што се за-

нимаваат со вршење услуги во меѓународниот сто-
ковен и патнички промет ги вршат плаќањата на 
репродукциониот материјал, на резервните делови 
што служат за тековно одржување за сопствени пот-
реби и на одредени трошоци на работењето во стран-
ство, под условите и на начинот утврдени со пропи-
сот од член 36 на овој закон. 

Член 48 
Плаќањето на стоки со девизи во Југославија 

дооже да се врши само врз основа на прописот од 
член 36 на овој закон. Со тој пропис се утврдува и 
начинот на располагањето со девизи остварени со 
продажбата на стоки во Југославија. 

Член 49 
Осигурителните организации со домашни лица 

можат да склучуваат договори за осигурување со нап-
лата на премија во девизи односно со обврска ште-
тата да ја надоместат во девизи, во случаите и под 
условите утврдени со прописот донесен врз основа 
на член 36 на овој закон. 

Исплатата на штетата од став 1 на овој член и 
на соодветните трошоци осигурителната организаци-
ја ја врши со девизите од својата девизна сметка и 
со девизите што ќе ги купи од овластената банка, 
согласно прописот од член 36 на овој закон. 

Со девизите од надоместокот остварен според 
став 2 на овој член, домашни лица можат да пла-
ќаат само стоки и услуги по основ на кои го оства-
риле надоместокот. Плаќањето на овие стоки и ус-
луги може да се врши слободно и ако увозот на тие 
стоки односно услуги е ре!улиран. 

Член 50 
Девизите внесени во Југославија врз основа на 

договорот за вложување средства во домашна орга-
низација на здружениот труд можат да се користат 
за плаќање на стоките согласно чл, 27 и 28 на овој 
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закон, да се држат на девизна сметка ка ј овласте-
ната банка, да се орочат да и се продадат на овлас-
тената банка. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, 
плаќањето на опремата чиј увоз е регулиран со ут-
врдување стоковен контингент, девизен контингент 
или со давање дозвола, може да се врши со деви-
зите од тој став само врз основа на согласноста што 
за увоз на таква опрема ја дава Сојузниот секрета-
ријат за стопанство, во спогодба со Сојузниот секре-
таријат за надворешна трговија, а плаќањето на 
увозот на суровини и репродукциони материјали чиј 
увоз е регулиран, може да се врши врз основа на 
согласноста што ја дава Сојузниот секретаријат за 
надворешна трговија на предлог од Сојузниот се-
кретаријат за стопанство. 

Член 51 
Делот од доходот (добивката) што странски лица 

со заедничко работење-со домашни организации на 
здружениот труд ќе го остварат во согласност со ва-
жечките прописи, може слободно да се трансферира 
во странство до височината на една третина од де-
визниот прилив остварен со извозот на производите 
и услугите од тоа работење, и тоа во оној вид де-
визи во кои е остварен девизниот прилив. 

Ако со договорот за вложување средства за за-
едничко работење, согласно со сојузниот закон е 
предвидено правото на странскиот содогозарач на 
враќање на вредноста на вложените средства, и тие 
средства можат да се трансферираат од в средствата 
на една третина од девизниот прилив од став 1 на 
овој член. 

^искористените средства до една третина на 
девизниот прилив во една година, можат да се ко-
ристат за целите од ст. 1 и 2 на овој член и во на-
редните години. 

Член 52 
За основање претпријатија во странство и за 

учествување со средства во странски претпријатија, 
организациите на здружениот труд и банките овлас-
тени за работи со странство можат да ги користат 
девизите прибавени по пат на кредити во странство, 
добивката во девизи остварена во претпријатијата 
во странство и девизите од чл. 39 и 84 на овој за-
кон, како и стоките, средствата за работа и другите 
средства и права, согласно со сојузен закон. 

Добивката што ќе ја оствари врз основа на рас-
пределба во претпријатие во странство, организа-
цијата на здружениот труд може да ја користи во 
странство, согласно со сојузен закон. 

Добивката од став 2 на овој член што ќе ја вне-
се во Југославија, организацијата на здружениот 
труд може'да ја користи и за плаќањата според член 
39 на овој закон. 

Член 53 
Сојузниот извршен совет одредува што се смета 

како долгорочна производствена кооперација и дол-
горочна деловнотехничка соработка во смисла на чл. 
39, 41 и 42 од овој закон и како долгорочна произ-
водствена кооперација во смисла на член 43 од овој 
закон. 

Член 54 
Со прописот од член 36 на овој закон спрема 

одделни земји и подрачја во кои постојат посебни 
услови за размена, согласно со важечките Трговски 
и платни договори и дадените насоки, можат да се 
одредат посебен начин и посебни услови за пресме-
тување во надворешнотрговската размена со тие 
земји односно подрачја. 

Член 55 
Трошоците за деловни патувања и реклами во 

странство, како и таксите и давачките во врска со 
работењето во странство, организациите на здруже-

ниот труд можат да ги плаќаат и со купување деви-
зи од овластената банка, под условите утврдени со 
прописот од член 36 на овој закон. 

Член 56 
Со прописот од член 36 на овој закон може да 

се одреди за сите подрачја или за сите организации 
на здружениот труд, односно за одделни подрачја 
или за одделни видови или одделни дејности на ор-
ганизациите на здружениот труд, трошоците на 
претставништвата и на делегатите во странство да 
се плаќаат и со девизи купени од овластената банка. < 

Одредбата на став 1 од овој член се применува 
врз организациите на здружениот труд што изве-
зуваат стоки односно чии стоки и услуги се извезу-
ваат. 

Член 57 
Организациите на здружениот труд, заради пла-

ќање на опремата и на резервните делови за ин-
вестиционо одржување што ги увезуваат за сопстве-
ни потреби, можат да прР1бавуваат девизи со изда-
вање обврзници што се запишуваат и се уплатуваат 
во девизи. 

Девизите прибавени со издавање обврзници, ор-
ганизациите на здружениот труд можат да ги ко-
ристат во согласност со важечките прописи. 

Обврзниците од став 1 на овој член, по кои об-
врската за отплатување ја презеле во девизи, ор-
ганизациите на здружениот труд ги отплатуваат со 
девизите што им припаѓаат според'чл. 39 и 41 на 
овој закон и со девизите што ќе ги купат од овлас-
тената банка, според прописите донесени врз основа 
на сојузен закон. 

Член 58 
Износите на девизите за потребите на федера-

цијата, на републиките и на автономните покраини 
ги утврдува за одделна година Сојузната сукпштина 
со своја одлука. 

Девизите од став 1 на овој член се користат за 
нестоковни и стоковни плаќања на општествено-по-
литичките заедници и на нивните органи и органи-
зации, установи, општествени организации и граѓан-
ски правни лица. 

Повеќегодишни обврски што се извршуваат во 
девизи, корисниците на девизите од став 2 на овој 
член можат да преземат само со претходна соглас-
ност од Сојузната скупштина, односно од надлеж-
ниот орган на републиката и на автономната пок-
раина. 

Износите на девизите за плаќање на увозот на 
опрема за посебни намени се утврдуваат со сојузен 
закон. 

Член 59 
На Фондот на федерацијата за кредитирање на 

побрзиот развој на стопански недоволно развиените 
републики и Автономна Покраина Косово ќе му се 
обезбедат соодветни девизни квоти за купување де-
визи кај овластената банка за покритие на готовин-
ските плаќања по основ на увоз на опрема и корис-
тење странски инвестициони кредити за одредени 
потреби што произлегуваат од одобрените инвести-
циони кредити од страна на тој фонд. Оваа де-
визна квота ја утврдува Сојузниот извршен совет. 

Заради зајакнување на стопанската и образов-
ната активност на подрачјата од кои се отидени ра-
ботници на привремена работа во странство, на ре-
публиките и автономните покраини им се утврдува 
девизна квота од откупените девизни дознаки на 
работниците и иселениците од тие подрачја. Висо-
чината на оваа квота ја утврдува Сојузниот извр-
шен совет со посебна одлука. 

Девизите од став 2^на овој член можат да се ко-
ристат согласно со одредбите на член 41 на овој за-
кон. 
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Член 60 
Износот на девизите, утврден за одделна година, 

за потребите на федерацијата, го распоредува Со-
јузниот извршен совет за нестоковни и стоковни 
плаќања на сојузните органи, на одредени органи на 
општествените организации што својата дејност ја 
вршат на територијата на цела Југославија, на уста-
нови и на граѓански правни лица, и за намиру-
вање на другите потреби на федерацијата. 

Член 61 
Девизите што ќе ги остварат со своја дејност 

или по некој друг основ^ општествено-политичките 
заедници и нивните органи и организации не можат 
да ги користат за намирување на своите потреби, 
ако со сојузен закон не е одредено поинаку. 

Општествените организации, здруженијата на 
граѓани и граѓански правни лица остварените де-
визи можат да ги држат на девизна сметка кај ов-
ластената банка, да ги користат за сопствени пот-
реби во согласност со овој закон и со прописот од 
член 36 на овој закон, или да ft ги продадат на ов-
ластенатачбанка. 

На општествените организации, на установите и 
на граѓанските правни лица што со своето работење 
или по друг основ ќе остварат девизи со кои според 
овој закон, слободно располагаат а тие девизи не 
им се доволни за извршување на нивните задачи, 
општествено-политичката заедница од средствата од 
член 58 на овој закон 'може да им обезбеди девизи 
до износот што им недостига. 

IV. ИЗНЕСУВАЊЕ И ВНЕСУВАЊЕ НА ДЕВИЗИ И 
НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

Член 62 
Странци и југословенски граѓани на привремена 

работа во странство, при излегување од Југославија, 
можат да ги изнесат девизите што ги внеле во Ју-
гославија и други девизи со кои слободно распола-
гаат во Југославија, според одредбите од овој закон. 

Динарите со кои во Југославија располагаат 
странци и југословенски граѓани на привремена ра-
бота во странство, а кои произлегуваат од девизи 
продадени на овластена банка или на менувач, мо-
жат да се употребат за купување ист вид девизи за-
ради трансфер во странство. 

Член 63 
Домашни и странски вложни книшки што гла-

сат на девизи, и домашни вложни книшки што гла-
сат на име и на динари, можат слободно да се из-
несуваат или да се праќаат од Југославија и да се 
внесуваат или праќаат во Југославија. 

Домашни вложни К Н И Ш К И ШТО гласат на динари 
а не гласат на име, можат да се изнесуваат или да 
се праќаат од Југославија само по одобрение од На-
родната банка на Југославија. 

Домашни хартии од вредност што гласат на де-
визи или на динари можат слободно да се изнесу-
ваат или да се праќаат од Југославија и да се вне-
суваат или праќаат во Југославија. 

Странски хартии од вредност можат слободно да 
се внесуваат или праќаат во Југославија, а да се из-
несуваат или праќаат од Југославија — само по одо-
брение од Народната банка на Југославија, од на-
родната банка на републиката односно од народна-
та банка на автономната покраина. 

Член 64 
Странски хартии од вредност, купони на стран-

ски хартии од вредност и странски вложни книшки, 
можат да ги наплатуваат домашни лица преку бан-
ките овластени за работи со странство. 

Вредносниците од став 1 на овој член можат да 
им се продадат на овластените банки, со наплата на 

противвредноста во динари или во девизи, согласно 
со важечките прописи. 

Член 65 
Изнесувањето во странство, по пат на поштенски 

и други пратки, на динари и на вредносници што 
гласат на динари, на ефективни странски пари и на 
вредносници што гласат на странска валута, се вр-
ши под условите што ќе ги одреди Народната банка 
на Југославија. 

Член бб 
Чекови влечени во Југославија на странство не 

смеат да се препродаваат ниту да се индосираат во 
Југославија. 

Чековите на динари влечени во Југославија не 
смеат да се хонорираат ако на нив се наоѓа индоса-
мент на странско лице. 

V. ПРОМЕТ НА ЗЛАТО 

Член 67 
Злато во непреработена и кована форма можат 

да извезуваат и да изнесуваат во странство: 
1) Народната банка на Југославија — во непре-

работена и кована форма; 
2) организациите на здружениот труд — произ-

водители на злато — во непреработена форма; 
3) банките овластени за работи со странство — 

во кована форма. 
Други домашни лица можат да извезуваат и да 

изнесуваат во странство злато во непреработена и 
кована форма само по одобрение од Народната бан-
ака на Југославија. 

Член 68 
Произведеното злато организациите на здруже-

ниот труд — производители на злато — можат да им 
го продадат на организациите на здружениот труд 
што користат злато во рамките на својата редовна 
дејност и на државните органи за нивни потреби 
(во натамошниот текст: корисниците на злато), како 
и на Народната банка на Југославија, или да го про-
дадат во странство. 

Корисниците на злато и Народната банка на Ју-
гославија можат да купуваат непреработено злато 
во Југославија од организациите на дзружениот труд 
— производители на злато — или во странство. 

Сојузниот извршен совет го одредува стоковниот 
контингент во чии граници корисниците на злато 
можат да купуваат злато од производителите на 
злато во Југославија или во странство. 

Член 69 
Од девизите што ќе ги остварат со продажба на 

злато во странство организациите на здружениот 
труд — производители на злато, согласно член 39 од 
овој закон, можат да користат дел на девизи во ви-
сочината што ќе ја одреди Сојузниот извршен со-
вет. 

Сојузниот извршен совет може да пропише под 
код услови и во која височина организациите на 
здружениот труд — производители на злато — мо-
жат да купуваат девизи за динари остварени со 
продажба на злато во Југославија. 

Член 70 
Топење и преработка на злато во лостови можат 

да вршат само корисниците на злато, и тоа за соп-
ствени потреби и за-потребите на други корисници 
на злато. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, корисниците на злато и рафинери је на злато 
можат да топат и да преработуваат злато од лостови 
во заботехнички лим и во друг заботехнички мате-
ријал само по налог и за потребите на оние корис-
ници на злато што користат заботехнички лим и 
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друг заботехнички материјал во своето редовно ра-
ботење. 

Забрането е топење на ковано злато. 

Член 71 I 
Овластените банки, организациите на здруже-

ниот труд — преработувачи на злато и рафинерии-
те на злато можат да вршат замена на заботехнички 
лим за предмети од злато и за кршено злато. 

Овластените банки можат да вршат замена на 
заботехнички лим за ковано злато. 

Член 72 
Прометот на предмети од злато и прометот на 

кршено злато е слободен во границите на прописите 
за прометот на стоки и на прописите за контрола на 
предмети од скапоцени метали. 

Член 73 
Организациите на здружениот труд — произво-

дители на злато — се должни да водат евиденција 
за произведените и продадените количини иа злато, 
а корисниците на злато — за купените и преработе-
ните количини на злато. 

Сојузниот секретар за финансии го пропишува 
начинот за водење на евиденцијата од став 1 на овој 
член. 

Член 74 
Како злато, во смисла на овој закон, се подраз-

бира злато во секоја состојба и форма, освен пред-
метите од злато и од кршено злато. 

Како предмети од злато, во смисла на овој за-
коп, се подразбираат накитот, украсите, предметите 
од уметничка вредност и предметите од употребна 
вредност, изработени од злато. 

Како кршено злато, во смисла на ОБОЈ закон, се 
подразбираат предметите од злато што се купуваат 
односно се продаваат по тежина и по цена на чисто 
злато, не земајќи ги предвид трошоците на изра-
ботката. 

Како лост злато, во смисла на овој закон, се 
подразбира непреработено злато во која и да е фор-
ма. 

Како ковано злато, во смисла на овој закон, се 
подразбираат сите видови златници, без оглед дали 
се законско средство за плаќање во некоја земја. 

VI. РАСПОЛАГАЊЕ СО ДЕВИЗИ ОД СТРАНА НА 
ГРАЃАНИТЕ 

Член 75 
Граѓаните можат да купуваат девизи за сопстве-

ни потреби кај овластената банка во износот и под 
условите што ќе ги пропише Сојузниот извршен со-
вет. 

Член 76 
Девизите што ќе ги внесат или примат од стран-

ство граѓаните можат, во целост или делум да и 
ги продадат на овластената банка или на овласте-
ниот менувач или можат да ги стават на девизна 
сметка или на девизен штеден влог кај овластената 
банка и да ги користат во согласност со прописот од 
Сојузниот извршен совет. 

Сојузниот извршен совет може да одреди гра-
ѓаните, зависно од основот по кој се здобиле со де-
визите од став 1 на овој член, да можат да ги ста-
ват тие девизи, во целост или делум, на своја де-
визна сметка или девизен штеден влог и да го утвр-
ди рокот до кој можат да ги стават на девизна смет-
ка или на девизен штеден влог. 

Член 77 
Девизните сметки и девизните штедни влогови 

на граѓаните можат да бидат по видување или о-
рочени. 

Член 78 
На девизните сметки на граѓаните и на девизни-

те штедни влогови на граѓаните овластената банка 
плаќа камата во девизи од средствата со кои распо-
лага според член 84 од овој закон или во девизи што 
ќе ги купи на девизниот пазар. 

Народната банка на Југославија, во согласност 
со Сојузниот извршен совет, може да ги пропише 
највисоките каматни стапки во девизи. 

Член 79 
Податоците за девизните сметки на граѓаните и 

за девизните штедни влогови на граѓаните се де-
ловна тајна на овластената банка. 

Известувања за девизните сметки на граѓаните 
и за девизните штедни влогови на граѓаните можат 
да се даваат само на писмено барање од судот. 

Член 80 
За девизните сметки на граѓаните и за девизните > 

штедни влогови на граѓаните гарантира федераци-
јата. 

VII. ДЕВИЗНО РАБОТЕЊЕ НА ОВЛАСТЕНИТЕ 
БАНКИ 

Член 81 
Девизно-валутни работи, работи на платен про-

мет со странство и кредитни работи со странство мо-
жат да вршат банките што ги исполнуваат условите 
одредени со сојузен закон односно со прописи до-
несени врз основа на сојузен закон. 

Народната банка на Југославија им дава овлас-
тувања на банките за вршење работи на платниот 
промет и кредитни работи со странство, а народните 
банки на републиките и народните банки на авто-
номните покраини — овластувања за вршење де-
визно-валутни работи во Југославија. 

Условите за давање овластувања од став 2 на 
овој член ги утврдува Сојузниот извршен совет врз 
основа на усогласени ставови со надлежните репуб-
лички и покраински органи, водејќи сметка за фи-
нансиската сила и за оспособеноста на банката за 
вршење девизни работи. 

Член 82 
Купување и продажба на ефективни странски 

пари, на патнички и банкарски чекови и на кредит-
ни писма од странски и домашни лица (менувачки 
работи) можат да вршат и организациите на здруже-
ниот труд што ќе добијат за тоа овластување од на-
родната банка на републиката односно од народната 
банка на автономната покраина (овластени мену-
вачи). 

Начинот на работењето и контролата на работа-
та на овластените менувачи ги одредува Народната 
банка на Југославија. 

Член 83 
Средствата на сметките на овластената банка во 

странство претставуваат девизни обртни средства на 
банката што таа ги користи за плаќања во странс-
тво, за продажба на девизниот пазар и за пласмани 
во странство, согласно со сојузен закон. 

Овластените банки се должни да држат ^ а н г а -
жиран одреден износ девизи како обезбедување на 
минималната ликвидност за плаќање од депозитите 
по видување. 

Народната банка на Југославија, во согласност 
со Сојузниот извршен совет, ја пропишува височи-
ната на износот на девизите од став 2 на овој член. 

-Член 84 
Приходите во девизи што ќе ги оствари во ра-

ботењето со странство, овластената банка може да ги 
користи за плаќањата од член 39 на овој закон. 
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Член 85 
Народната банка на Југославија организира е-

виденција на плаќањата и наплатувањата по рабо-
тите со странство и на другите податоци од областа 
на девизното работење. 

Народната банка на Југославија, народните бан-
ки на републиките и народните банки на автоном-
ните покраини водат евиденција., з^ податоците од 
став 1 на овој член на начин што ќе го одреди На-
родната банка на Југославија. 

Овластените банки се должни на народната бан-
ка на републиката односно на народната банка на 
автономната покраина да и доставуваат извештаи за 
податоците од став 2 на овој член, во рокови и на 
начин што ќе ги одреди Народната банка на Југо-
славија. 

VIII. ДЕВИЗНИ РЕЗЕРВИ 

Член 86 
Девизните резерви се состојат од постојани де-

визни резерви и тековни девизни резерви. 
Со девизните резерви ракува Народната банка 

на Југославија. 

Член 87 
Постојани девизни резерви сочинуваат златото 

и хартиите од вредност со кои располага Народната 
банка на Југославија и дб лот од побарувањата на 
Народната банка на Југославија во конвертибилни 
девизи на сметките во странство. 

Со постојаните девизни резерви се обезбедува 
општа и долгорочна ликвидност во меѓународните 
плаќања и се придонесува за стабилноста на дина-
рот. 

Износот на постојаните девизни резерви го ут-
врдува Сојузниот извршен совет во рамките на про-
порциите на платниот биланс. 

Средствата на постојаните девизни резерви се 
користат, по исклучок, за неопходни посебни наме-
ни, врз основа на одлука од Сојузниот извршен со-
вет. 

Член 88 
Тековните девизни резерви ги сочинуваат поба-

рувањата на Народната банка на Југославија на 
сметките во странство, освен делот кој според член 
87 од овој закон претставува постојани девизни ре-
зерви. 

Сојузниот извршен совет, во рамките на про-
порциите на платниот биланс, го утврдува најмали-
от износ на тековните девизни резерви. 

Член 89 
Средствата на тековната девизна резерва На-

родната банка на Југославија ги користи за продаж-
ба на девизниот пазар заради одржување дви-
жењето на курсот на динарот во границите утврдени 
со прописите, за отплатување на кредитите што ги 
зема во странство, како и за други намени што ќе 
ги одреди Сојузниот извршен совет. 

IX. ДЕВИЗНА КОНТРОЛА 

Член 90 
На девизна контрола подлежат извршувањето на 

сојузните прописи и мерки со кои се регулира плат-
ниот промет со странство, надворешнотрговското ра-
ботење, плаќањето и наплатувањето во работењето 
со странство, девизно-валутните работи во Југосла-
вија, кредитните работи со странство, изнесувањето 
од Југославија и внесувањето во Југославија на ди-
нари, на девизи, на хартии од вредност и на злато 

и други девизни работи во земјата и со странство 
што се од влијание врз развојот на платниот би-
ланс и врз вредноста на динарот во меѓународниот 
промет. 

Девизна контрола вршат Сојузниот секретаријат 
за финансии, Сојузниот девизен инспекторат, На-
родната банка на Југославија, народните банки на 
републиките, народните банки на автономните пок-
раини (девизни органи), царинските органи и други 
органи и организации одредени со сојузен закон или 
што ќе ги овласти за тоа Сојузниот извршен совет. 

Член 91 
Сојузниот девизен инспекторат врши девизна 

контрола над: 
1) девизното и надворешнотргОвското работење 

на организациите на здружениот труд, на банките, 
на државните органи и на претставништвата на ор-
ганизациите на здружениот труд во странство; 

2) работата на царинарниците во спроведувањето 
на девизните прописи од нивната надлежност одре-
дена со овој закон и со други прописи; 

3) девизното работење на Другите правни и фи-
зички лица што вршат девизно работење или ќе из-
вршат одделни девизни работи. 

За вршење на работите' од својата надлежност 
Сојузниот девизен инспекторат може да има орга-
низациони единици на териториите на републиките 
и на автономните покраини. 

Член 92 
Народната банка на Југославија, заради един-

ствена примена на девизните прописи: 
1) издава упатства во границите на овластува-

њата утврдени со прописите за надворешнотрговско-
то и девизното работење; 

2) го следи вршењето на девизната контрола од 
страна на народните банки на републиките и народ-
ните банки на автономните- покраини, со организира-
ње извештај на служба и со непсореден увид. 

Народната банка на Југославија врши девизна 
контрола на овластените банки по работите на плат-
ниот промет и на кредитните односи со странство и 
контрола на другите работи, во границите одредени 
со овој закон и со други сојузни прописи. 

Член 93 
Народната банка на Југославија, народните бан-

ки на републиките и народните банки на автоном-
ните покраини вршат контрола на: л 

1) платниот промет со странство; 
2) кредитните работи со странство; 
3) девизно-валупште работи; 
4) менувачките работи; 
5) применувањето на посебни мерки на девизна-* 

та политика; \ 
6) други работи со странство што ги вршат о-

властените банки. 
Начинот на вршење контрола од став 1 на овој 

член (екстерна контрола) го одредува Народната 
банка на Југославија врз основа на овластувањата 
утврдени со сојузен закон. 

Член 94 
Народната банка на Југославија, народните бан-

ки нач републиките и народните банки на автоном-
ните покраини вршат контрола на следните девизни 
и надворешнотрговски работи: 

1) на работите на извоз и увоз што ќе ги склу-
чат организациите на здружениот труд — во поглед 
на правилната примена на прописите утврдени со 
овој закон и со други сојузни прописи; 
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2) на наплатувањето на извезени стоки и одре-
дени услуги и на увозот на платени стоки и одреде-
ни услуги; 

3) на остварувањето и користењето на правото 
на девизи според одредбите од овој закон и други со-
јузни прописи; 

4) на посебниот начин на пресметување во над-
ворешнотрговската размена со одделни земји, во 
смисла на член 54 на овој закон; 

5) на продолжувањето на роковите, во смисла на 
чл. 25 и 30 од овој закон; 

6) на другите работи со странство, во смисла на 
посебните прописи на сојузните органи на управата 
(регулирање на настанатите разлики во работењето 
со странство). 

Контролата на работите од став 1 на овој член 
Народната банка на Југославија, народните банки на 
републиките и народните банки на автономните по-
краини ја вршат, по правило, со преглед на испра-
вите на надворешнотрговскиот промет и на плат-
ниот промет со странство што им се поднесуваат 
(документарна девизна контрола), а, по потреба, и со 
непосрден увид во девизното работење на организа-
циите на здружениот труд и на други домашни ли-
ца. 

Народната банка на Југославија одредува кои 
исправи од став 2 на овој член и во кој рок треба 
да се поднесат до народните банки на републиките 
и до народните банки на автономиите покраини, ако 
тоа не е регулирано со посебни сојузни прописи. 

Член 95 
Народната банка на Југославија, народните 

банки на републиките и народните банки на авто-
номните покраини самостојно ги применуваат мер-
ките со кои се остваруваат целите и задачите на 
девизната политика, во границите на овластува-
њата дадени со овој закон и со други сојузни про-
писи. 

Член 96 
Домашни лица што подлежат на девизна конт-

рола се должни иа органите овластени за вршење 
девизна контрола да им овозможат увид во ра-
ботењето и, на нивно барање, да им ја стават на 
располагање потребната документација и да им гк 
дадат бараните податоци. 

Домашните лица се должни да водат евиденција 
за секоја склучена девизна или надворешеотргов-
ска работа, за извршувањето на тие работи и за 
плаќањата и наплатувањата во врска со тие ра-
боти. 

Сојузниот секретар за финансии, по прибавено 
мислење од Стопанската комора на Југославија, мо-
же да пропише начин за водење на евиденцијата 
од став 2 на овој член. 

Член 97 
Сите количини ефективни динари над износите 

и апоените дозволени за изнесување од Југославија 
односно за внесување во Југославија според посеб-
ни сојузни прописи, а што домашен или странски 
патник не ќе им ги пријави на граничните царин-
ски органи, привремено се одземаат со издавање 
потврда. 

Решение за одземање или враќање, во целост 
или делум, на привремено одземените динари спо-
ред став 1 на овој член, се донесува во постапката 
по девизен прекршок. Ова решение се донесува и 

ч ако постапката за прекршок не може да се води 
поради малолетство, болест или смрт на сторителот 
на прекршокот или затоа што тој е непознат или 
не им е дастапен на органите надлежни за водење 
на постапката. 

Пријавените количини ефективни динари што 
ги надминуваат износите и апоените чие изнесу-
вање односно внесување во Југославија е дозволено 
според посебни прописи, се депонираат кај Сојуз-
ниот девизен инспекторат. 

Количините на ефективни динари пријавени 
во смисла на став 3 од овој член му се враќаат на 
патникот ако не се предмет на девизен прекршок. 

Член 98 
Домашни патници можат да ги изнесуваат во 

странство сите видови девизи што ги прибавиле или 
со кои располагаат, во смисла на одредбите од овој 
закон и прописите донесени врз основа на сојузен 
закон. 

Девизите што, противно на став 1 од о/вој член, 
домашен патник ќе се обиде да ги изнесе од Југо-
славија без пријава на граничните царински органи, 
привремено се одземаат со издавање потврда. 

Решение за одземање или враќање, во целост 
или делум на привремено одземените девизи според 
став 2 на овој член, се донесува во постапката по 
девизен прекршок. Ова решение се донесува и ако 
постапката за прекршок не може да се води поради 
малолетстко, болест или смрт на сторителот на пре-
кршокот или затоа што тој им е непознат или не им 
е достапен на органите надлежни за водење на 
постапката. 

Пријавените количини девизи што ги надмину-
ваат износите чие изнесување е дозволено според 
посебни прописи или по посебно одобрение од 
девизниот орган, ќе и се достават на Народната 
банка на Југославија. 

Количините на девизи пријавени во смисла на 
став 4 од овој член му се враќаат на патникот ако 
не се предмет на прекршок. 

Член 99 
Царинските органи вршат контрола на изнесу-

вањето и внесувањето на динари, девизи, хартии од 
вредност и злато што ги внесуваат односно изнесу-
ваат домашни и странски патници. 

Преглед заради девизна контрола, во смисла 
на став 1 од овој член, вршат царинските органи 
согласно со прописите што ја регулираат постапка-
та на царинска контрола во патничкиот промет со 
странство. 

Поблиски прописи во постапување со одзе-
мените предмети при вршењето на девизната конт-
рола, донесува сојузниот секретар за финансии. 

Член 100 
Народната банка на Југославија, народните! 

банки на републиките, народните банки на авто-
номните покраини и Сојузниот девизен инспекто-
рат се должни едни на други да ЈСИ ГИ ставаат на 
располагање податоците со кои располагаат, а кои 
се потребни за вршење на девизна контрола. 

Член 101 
Сојузниот девизен инспекторат ги известува ре-

публичкиот односно покраинскиот орган на упра-
вата надлежен за работите на финансиите и дру-
гите заинтересирани републички односно покраин-
ски органи за состојбата утврдена при вршењето на 
контрола на територијата на републиката односно 
на автономната покраина. 

Член 102 
Работата на Сојузниот девизен инспекторат ја 

раководи главен сојузен девизен инспектор. 
Работите од надлежноста на Сојузниот девизен 

инспекторат ги вршат сојузни девизни инспекто-
ри, а за извршување одделни работи можат да се 
користат и стручњаци од други органи и органи-
зации. 
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Член 103 
Сојузните девизни инспектори вршат работи иа 

девизна инспекција врз основа на овластувањата 
утврдени со сојузен Закон и за својата работа од-
говараат пред главниот сојузен девизен инспектор. 

Сојузен девизен инспектор мора да има посебна 
легитимација со која се потврдува неговото својство 
на инспектор. 

Образецот на легитимацијата за сојузен деви-
зен инспектор и начинот на нејзиното издавање ги 
пропишува сојузниот секретар за финансии. 

Член 104 
Ако сојузниот девизен инспектор, при прегледот 

на девизното работење, утврди незаконитости во 
вршењето на девизните работи или утврди дека 
мерките наредени од надлежниот девизен орган во 
областа на девизното работење не се извршени, со 
решение ќе нареди да се отстранат утврдените не-
законитости односно да се извршат наредените мер-
ки, одредувајќи го рокот, во кој мора да се изврши 
тоа, а ќе преземе и други мерки ако тие се пропи-
шани со сојузен закон или врз основа на сојузен 
закон. 

Ако сојузниот девизен инспектор при прег-
ледот на девизното работење на државен орган, 
утврди незаконитости во вршењето на девизните 
работи или утврди дека мерките наредени од над-
лежниот државен орган не се извршени, ќе под-
несе за тоа извештај до главниот сојузен девизен 
инспектор, кој ќе го извести за тоа сојузниот сек-
ретар за финансии. 

Член 105 
Ако сојузниот девизен инспектор, при прегле-

дот на девизното и надворешнотрговското работе-
ње на организација на здружениот труд или на дру-
го правно лице, смета дека постои основано сомне-
вање дека е извршен стопански престап и дека со 
него е прибавена имотна корист, ќе донесе реше-
ние за привремено одземање на таква прибавената 
имотна корист. 

Врз основа на решението за привремено одзе-
мање на имотната корист, донесено "во смисла на 
став 1 од овој член, Службата на општественото 
книговодство ќе изврши блокирање на соодветниот 
износ на жиро-сметката на лицето спрема кое е 
изречена таа мерка. 

Против решението од став 1 на овој член не 
може да се изјави жалба ниту да се поведе управен 
спор. 

Одлука' за основаноста на привремената мерка 
одземање на имотната корист и за височината на 
одземената имотна корист донесува надлежниот 
стопански суд ЕО постапката поради стопански 
престап. , 

Ако не се поведе постапка за стопански престап 
или во таа постапка не се донесе одлука за одзема-
ње на имотната корист, одземената имотна корист 
се враќа. 

Во случајот ед став 5 на овој член сојузниот 
девизен инспектор по службена должност е дол-
жен да го стави вон сила решението за привреме-
но одземање на имотната корист. 

Член 106 
Против решението на Сојузниот девизен ин-

спекторат, донесено во вршењето на работите на де-
визната контрола, може да се поднесе жалба до 
Сојузниот секретаријат за финансии во рок од 15 
дена од денот на приемот на решението Жалбата 
не го задржува извршувањето на решението. 

Сојузниот девизен инспекторат, по барање на 
странката, може да го одложи извршувањето на 
решението против кое е поднесена жалба до окон-
чувањето на управната постапка. 

^ Член 107 
Ако утврденото незаконито дејствие не претста-

вува кривично дело, стопански престап или прекр-
шок, надлежниот орган за вршење девизна конт-
рола е должен да поднесе пријава до органот над-
лежен за водење на постапката. 

Член 108 
Ако според важечките прописи е предвидено 

одземање на предметите во врска со извршеното 
кривично дело или стопански престап или прекршок 
во областа на девизното работење, сојузниот девизен 
инспектор може привремено да го одземе односниот 
предмет, за што е должен да издаде писмено ре-
шение. 

За извршеното одземање на предметот сојуз-
ниот девизен инспектор е должен веднаш да го 
извести органот надлежен за водење на постапката. 

X. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 109 
Со парична казна од 30.000 до 200.000 динари ќе 

се казни за стопански престап организација на 
здружениот труд, овластена банка или друго правно 
лице: 

1) ако плаќањето или наплатувањето во проме-
тот на стоки и услуги со странство и другите пла-
ќања со странство не ги изврши на начин пред-
виден во чл. 2 и 6 на овој закон; 

2) ако купувањето и продажбата на девизи не 
ги врши на начин предвиден во чл. 8 и 20 на овој 
закон; 

3) ако девизите од член 5 на овој закон ги де-
понира со отказен рок, ги отстапи или ги здружи 
(член 9); 

4) ако купопродажбата на девизи или отстапу-
вањето на правото на девизи го изврши противно 
на член 10 од овој закон; 

5) ако при склучувањето на работите, при пла-
ќањето или при наплатувањето на стоки и услуги 
постапи противно на забраната од член 12 став 1 
на овој закон; 

6) ако држи девизи во странство без одобрение 
или противно на условите што ќе ги одреди Народ-
ната банка на Југославија (член 26 став 1); 

7) ако изврши плаќање на стоки и услуги про-
тивно на одредбите од чл. 28, 37 и 42 од овој закон; 

8) ако услугите извршени во странство не ги 
наплати од домашни лица во динари (член 32); 

9) ако плаќањето на услугите на странски ли-
ца во^меѓународниот стоковен промет не го изврши 
на пропишаниот начин (член 33); 

10) ако плаќањето односно наплатувањето во 
врска со увозот и извозот на стоки и услуги во 
малограничниот и соседскиот прекуморски промет 
и со меѓународните саемски компензациони догово-
ри не го изврши на пропишаниот начин (член 34); 

11) ако плаќањето на увозот на суровини и дру-
ги репродукциони материјали не го изврши на на-
чинот одреден во член 38 ст. 1 и 3 на овој закон; 

12) ако на производргтелска организација на 
здружениот труд и признае свој етно на протежеи 
извозник противно на одредбите од член 38 став 2 
на овој закон; 

13) ако утврди одреден дел девизни средства 
противно на одредбите од член 39 на овој закон; 

14) ако формира или користи средства по основ 
на амортизација противно на одредбите од член 41 
на овој закон; 

15) ако плаќање на увозот врз основа на до-
говор за долгорочна производствена кооперација 
со странство не го изврши на начинот предвиден во 
член 43 на овој закон; 

16) ако во поглед на држењето на девизи за вр-
шење инвестициони работи во странство, на распо-
лагањето со тие девизи во текот на изведувањето 
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на работите, на утврдувањето на добивката од тие 
работи и на внесувањето на остварената добивка*во 
Југославија, не постапи според одредбите од член 
44 на овој закон; 

17) ако плаќањето и наплатувањето во работи-
те на посредување во надворешнотрговскиот про-
мет не ги врши на начин и под услови утврдени со 
п р о п и с о т донесен врз основа на овој закон (член 45);' 

18У ако со девизите остварени со вршење работи 
на преработка, доработка односно обработка на 
стоки од странска сопственост не постапи на на-
чинот предвиден со овој закон (член 46); 

19) ако во работите на вршење услуги во меѓу-
народниот стоковен и патнички промет плаќањето 
на репродукциони материјали, на резервни делови 
за сопствени потреби и на одредени трошоци на 
работењето во странство, не го врши на начин и 
под услови утврдени со прописот донесен врз ос-
нова на свој закон (член 47); 

20) ако плаќањето и наплатувањето на стоките 
во девизи во Југославија или располагањето со 
девизи остварени со продажба на стоки во Југо-
славија, не ги врши според прописот донесен врз 
основа на овој закон (член 48); 

21) ако склучи договор за осигурување со об-
врска за надоместок на штета во девизи или деви-
зите од надоместок на штета ги користи противно 
на одредбите од член 49 на овој закон; 

22) ако девизите внесени во Југославија врз ос-
нова на договор за вложување средства во домашна 
организација на здружениот труд ги користи про-
тивно на член 50 од овој закон; 

23) ако трансфер на дел од доходот (од добив-
ката) или трансфер на дел од вредноста на вложе-
ните средства врши противно на одредбите од член 
51 на овој закон; 

24) ако за основање претпријатие во странство 
и за учествување со средства во странски претпри-
јатија користи одредени средства или добивка ос-
тварена врз основа на распределбата во претприја-
тието во странство противно на одредбите од член 52 
на овој закон; 

25) ако плаќањето на трошоците за деловни па-
тувања, за реклами во странство или плаќањето на 
такси и давачки во врска со работењето во странс-
тво ги врши противно на член 55 на овој закон; 

26) ако трошоците на претставништво или на 
делегат во странство ги плаќа противно на одред-
бите од член 56 на овој закон; 

27) ако отплатување™ на обврзници запишани 
и уплатени во девизи, за кои е утврдена обврска за 
отплата во девиза, го врши противно на важечките 
прописи (член 57); 

28) ако извезе или изнесе злато во непрерабо-
тена или кована форма без одобрение од Народната 
банка на Југославија (член 67 став 2); 

29) ако произведено злато продаде односно купи 
противно на одредбите од член 68 на овој закон; 

30) ако изврши топење или преработка на злато 
во лостови противно на член 70 ст. 1 и 2 од овој 
закон; 

31) ако изврши топење на ковано злато (член 70 
став 3); 

32) ако работите од чл. 81 и 82 на овој закон ги 
врши без овластување или ако тие работи ги врши 
противно на важечките прописи; 

33) ако не држи неангажиран одреден износ 
девизи како обезбедување на минимална ликвид-
ност за плаќање од депозит по видување (член 83); 

34) ако приходите во девизи што ќе ги оствари 
во работењето со странство ги користи противно на 
одредбата од член 84 на овој закон. 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни 
за стопански престап и одговорното лице во орга-
низацијата на здружениот труд, во овластената 
банка или во друго правно лице со парична казна 
од 1.500 до 6.000 динари. 

Член НО 
За стопанските престапи од член 109 на овој 

закон стопанскиот суд може да и изрече на организа-
ција на здружениот труд или на друго правно лице, 
накрај парична казна, и заштитната мерка забрана 
за вршење една или повеќе форми на надворешно-
трговски промет. 

На овластената банка што ќе стори стопански 
престап од член 109 на овој закон, стопанскиот суд 
може да и изрече, покрај парична казна, и заш-
титна, мерка одземање на овластувањето за вршење 
девизни работи. 

За стопанските престапи од член 109 на овој за-
кон стопанскиот суд може да му изрече и на одго-
ворното лице во организацијата на здружениот 
труд, во овластената банка или во друго правно 
лице, покрај парична казна, и забрана за вршење 
должност на работните места на кои се вршат де-
визни работи. 

Член 111 
Со парична казна од 5.000 до 50.000 динари ќе 

се казни за прекршок организација на здружениот 
ТРУД, овластена банка или друго правно лице: 

I) ако во пропишаниот рок не ја изврши нап-
латата на извезените стоки и извршените услуги 
или наплатата на побарувања по други основи 
(член 24); 

2) ако на Народната банка на Југославија во, 
пропишаниот рок и на начин што таа ќе го одреди, 
не ќ достави извештај и податоци за прометот и за 
состојбата на средствата на сметките во странство 
и други податоци во врска со работите со странство 
(член 26 став 2); 

3) ако платените стоки не ги увезе од странс-
тво во рокот одреден во член 29 на овој закон; 

4) ако правдањето вредноста на разликите нас-
танати во работењето со странство не го врши на 
пропишаниот начин (член 31); 

5) ако правото на дел од девизите не го утврди 
со овластената банка во одредениот рок (член 40); 

6) ако девизите ги користи противно на одред-
бата од член 61 став 2 на овој закон; 

7) ако трансферот на динари со кои распола-
гаат странци и југословенски граѓани на привре-
мена работа во странство не го изврши на пропи-' 
итниот начин (член 62); 

8) ако со вредносниците од член 64 на овој за-
кон постапи противно на одредбите од тој член; 

9) ако со чековите влечени во Југославија 
постапи противно на член бб на овој закон; 

10) ако не води евиденција за произведените и 
продадените количини злато или за купените и 
преработените количини злато (член 73); 

II) ако на народната банка на републиката 
односно на народната банка на автономната пок-
раина не и достави извештај во одредениот рок или 
на пропишаниот начин (член 85); 

12) ако исправите, потребни за девизна контро-
ла, во одредениот рок не ги достави до народната 
банка на републиката односно до народната банка 
на автономната покраина (член 94); 

13) ако на овластеното лице не му овозможи 
да изврши контрола на девизното работење или не 
му ја стави на располагање потребната документа-
ција или не му ги даде потребните податоци за 
вршење на девизната контрола (член 96 став 1); 

14) ако не ја води или неуредно ја води пропи-
шаната евиденција (член 96 ст. 2 и 3); 
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15) ако во одредениот рок не ги отстрани утвр-
дените незаконитости или неправилности во девиз-
ното работење по решението од Сојузниот девизен 
инспекторат (член 104). 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни 
за прекршок и одговорното лице во организацијата 
на^ здружениот труд, во овластената банка или во 
друго правно лице со парична казна од 500 до 3.000 
динари. 

Член 112 
Со парична казна од 100 до 10.000 динари ќе се 

казни за прекршок поединец: 
I) ако плаќањето и наплатувањето во работе-

њето со странство го врши противно на член 6 од 
овој закон; 

2) ако купопродажбата на девизи или отстапу-
вањето на правото на девизи го изврши противно 
на одредбата од член 10 на овој закон; 

3) ако остварените девизи ги држи во странс-
тво противно на члан 11 од овој закон; 

4) ако при склучувањето на работи, при пла-
ќањето или при наплатувањето на стоки и услуги 
постапи противно на забраната од член 12 став 1 на 
овој закон; 

5) ако се обиде да изнесе или изнесе девизи во 
патничкиот промет со странство противно на од-
редбите од член 13 на овој закон; 

6) ако се обиде да изнесе или да внесе односно 
изнесе или внесе динари во патничкиот промет со 
странство противно на член 14 од овој закон; 

7) ако при купопродажбата на стоки за девизи 
во Југославија не постапи според прописот донесен 
врз.основа на член 48 од овој закон; 

8) ако склучи договор за осигурување со об-
врска за надоместок на штета во девизи или ако 
плаќа премија за осигурување, наплатува штета 
или ако девизите од надоместокот на штетата ги 
користи противно на одредбите од член 49 на овој 
закон; 

9) ако домашна вложна книшка што гласи на 
динари, а не гласи на име или на странски хартии 
од вредност, изнесе или испрати од Југославија без 
одобрение од Народната банка на Југославија 
(член 63); 

10) ако со вредносниците од член 64 на овој 
закон постапи противно на одредбите од тој член; 

II) ако со чековите влечени во Југославија 
постапи противно на член бб на овој закон; 

12) ако се обиде да извезе или да изнесе од-
носно извезе или изнесе злато во непреработена 
или кована форма без одобрение од Народната 
банка на Југославија (член 67); 

13) ако изврши топење или преработка на зла-
то во лостови или топење на ковано злато (член 70). 

Член 113 
За прекршоците од чл. 111 и 112 на овој закон, 

покрај паричната казна, може да се изрече и заш-
титната мерка одземање на предметот на прекр-
шокот. За овие прекршоци се изрекува и заштит-
ната мерка одземање на имотната корист стечена 
во целост со извршувањето на прекршокот. 

По исклучок од одредбата на став 1 на овој 
член, може да се изврши делумно одземање на 
предметот на прекршокот ако побудите или другите 
околности под кои е извршен прекршокот укажу-
ваат дека не е оправдано предметот на прекршокот 
да се одземе во целост. 

За прекршоците од член 112 точ. 5, 6 и 12 на 
овој закон може да се изрече и заштитната мерка 
одземање на превозното средство ако неговите тај-
ип односно скришни места биле користени за крие-
ње на предметот на прекршокот. 

Член 114 
Органот што го донесува решението за прекр-

шокот може да одлучи паричната казна, изречена 
за прекршок од овој закон, да се исплати во рати, 
со тоа што рокот за целосна исплата да не може да 
биде подолг од две години. 

Член 115 
Постапката по прекршоците од овој закон ја 

води во прв степен и решенија донесува Сојузниот 
девизен инспекторат. 

Но жалбата против решението на Сојузниот 
девизен инспекторат решава Сојузниот секретари-
јат за финансии. 

Член 116 
Ако барањето за поведување постапка е ста-

вено врз основа на пријава од граничните царински 
органи, поднесена во смисла на чл. 97 и 98 на овој 
закон, а вредноста на предметот на прекршокот не 
е поголема од 1.000 динари, Сојузниот девизен инс-
пекторат без повикување и сослушување на обви-
нетиот може да изрече само заштитна мерка одзе-
мање на предметот на прекршокот, во целост или 
делум. 

Против решението донесено според став 1 на 
овој член обвинетиот во рок од 8 дена од денот на 
доставувањето на решението може да поднесе при-
говор до Сојузниот девизен инспекторат. 

Ако обвинетиот во одредениот рок поднесе при-
говор, Сојузниот девизен инспекторат ќе го стави 
вон сила донесеното решение и ќе ја продолжи ре-
довната постапка. Решението за прекршокот доне-
сено во редовната постапка за обвинетиот не може 
да биде понеповолно од решението што по повод 
неговиот приговор е ставено вон од сила. 

Член 117 
Постапката по прекршоците од овој закон не 

може да се поведе кога ќе изминат три години од 
1 денот на извршувањето на прекршокот. Застаре-
носта се прекинува со секое дејствие на надлеж-
ниот орган управено на водење постапка против 
сторителот на прекршокот. По секој поекин на зас-
тареноста, застареноста започнува одново да тече, 
но постапката во никој случај не може да се по-
веде по истекот на шест години од денот на извр-
шувањето на прекршокот. 

Изречената казна и заштитната мерка за пре-
кршок не може да се изврши кога ќе изминат три 
години од денот на правосилноста на решението за 
прекршокот. Застареноста се прекинува со секое 
дејствие од надлежниот орган управено на извр-
шување на казната. По секој прекин на застаре-
носта, застареноста започнува повторно да тече, но 
таа настанува во секој случај по истекот на шест 
години од денот на правосилноста на решението за 
прекршокот. 

Член 118 
Средствата за плаќање, имотната корист и 

вредноста на предметот на прекршокот, одземени 
во постапката по прекршоците од овој закон, се 
уплатуваат во буџетот на федерацијата. 

XI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ! ОДРЕДБИ 

Член 119 
Купувањето и продажбата на девизи на девиз-

ниот пазар банките овластени за работи со странс-
тво ќе ги вршат, од денот што ќе го одреди Народ-
ната банка на Југославија. 

Член 120 
Девизите што организациите на здружениот 

труд, врз основа на договор склучен со овластената 
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банка, ги орочиле до денот на влегувањето во сила 
на овој закон, можат да се држат орочени до денот 
утврден со тој договор. 

Член 121 
Банките што до денот на влегувањето во сила 

на овој закон биле овластени за вршење девизно-
валутни работи односно за вршење работи на 
платниот промет и кредитни работи со странство, ја 
продолжуваат работата како овластени банки според 
ОБОЈ закон, со тоа што во рокот одреден со пропи-
сот што ќе биде донесен врз основа на член 81 став 
3 од овој закон се должни да ги исполнат условите 
утврдени со тој пропис. 

Член 122 
Договорите за девизните кредити што овласте-

ните банки ги склучиле со домашни лица до денот 
на влегувањето во сила на овој закон можат да се 
извршуваат под договорените услови. 

Член 123 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престануваат да важат: 
1) Законот за девизното работење („Службен 

лист на СФРЈ", бр. 29/66, 54/67, 55/68, 13/69, 20/69, 
50/69, 55/69, 32/70, 47/70, 53/70, 15/71, 25/71 и 33/71), 
освен одредбите од чл. 43 и 81 на тој закон кои 
престануваат да важат со денот на влегувањето во 
сила на прописот донесен врз основа на член 33 на 
овој закон односно со денот на почетокот на купу-
вањето и продажбата на девизи на девизен пазар; 

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

3) Законот за обезбедување девизи на огаптес-
твено-политичките заедници, установите,' општес-
твените организации и граѓанските правни лица 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 13/69); 

4) Законот за паритетот на динарот („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 58/71); 

5) Одлуката за условите што деловните банки 
мораат да ги исполнуваат за вршење девизни ра-
боти „Службен лист на СФРЈ", бр. 32/66 и 52/67); 

6) Одлуката за плаќање определени трошоци во 
странство од страна на стопанските организаци?! 
што не остваруваат девизи со извоз на стоки и ус-
луги („Службен лист на СФРЈ", бр. 45/66 и 44/66). 

До донесувањето на соодветните прописи, а нај-
долго деведесет дена од денот на влегувањето во 
сила на овој закон, остануваат во сила: 

1) Одлуката за мерилата за утврдување кои 
стопански организации се сметаат како претежни 
извозници („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/66, 
20/70 и 32/71); 

2) Одлуката за височината на делот од амор-
тизацијата до кој работните организации можат да 
купуваат девизи за плаќање на опрема и резервни 
делови („Службен лист еа СФРЈ", бр. 32/66, 11/67, 
8/68, 17/69, 22/69, 9/70, 10/70, 41/70 и 2/72); 

3) Одлуката за располагањето со девизи во те-
кот на изведувањето на инвестициони работи во 
странство и за пресметувањето на трошоците на 
работењето и утврдувањето на добивката („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 45/66, 30/67 и 52/67); 

4) Одлуката за начинот и услсзите за корис-
тење девизи остварени со вршење работи на пос-
редување во надворсшнотрговскиот промет („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 45/66); 

5) Одлуката за височината на износот на де-
визите што производителите на злато можат да ги 
купуваат за продадено злато („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 45/66, 58/70 и 26/72); 

6) Одлуката за плаќањата во странство од 
страна на претпријатијата што се занимаваат со 
давање услуги во меѓународниот стоковен и пат-
нички промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 45/66, 
52/67, 8'68, 9/70 и 18/72); 

7) Одлуката за продажбата на стоки за девизи 
во Југославија и за начинот на располагањето со 
тае девизи („Службен лист на СФРЈ", бр. 45/66, 
20/67, 26/67, 11/68, 26/69, 16/70, 6/71, 16/71, 29/71, 
60/71 и 26/72); 

8) Одлуката за трансферот на побарувањата 
во динари на странски лица и домашни лица со 
живеалиште во странство („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 45/66 и 4/69); 

9) Одлуката за износите и условите за прода-
вање девизи на граѓаните („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 45/66, 52/67 и 60/71); 

10) Одлуката за располагање со девизите што 
ќе ги остварат општествени организации, здруже-
нија на граѓани и граѓански правни лица („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 45/66); 

Ш Одлуката за признавање на определени ра-
ботни организации наплатите во динари како ос-
новица за прибавување девизи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 45/66, 52/67 и 25/71); 

12) Одлуката за располагање со девизите што 
ќе ги остварат граѓани („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 45/66 и 28/71); 

13) Одлуката за работите на вршење услуги 
при облагородување стоки („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 45/66 и 19/68); 

14) Наредбата за начинот и постапката за прав-
дање на разликите настанати при работењето со 
странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 45/66); 

15) Одлуката за изнесување и внесување ефек-
тивни динари во патничкиот промет со странство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 45/66, 23/69, 2/70 и 
60/71); 

16) Одлуката за полагање динарска противвред-
ност на девизите пред стасаноста за плаќање на 
увозот на стоки („Службен лист на СФРЈ", бр. 51/66 
и 17/69); 

17) Одлуката за пријавување поголеми плаќања 
и договори за поголеми сезонски набавки во странс-
тво („Службен лист на СФРЈ", бр. 51/66, 50/67, 4/71 
и 60/71); 

18) Одлуката за плаќање во девизи на надо-
местокот на штета, осигурените износу и трошо-
ците од работите по осигурување („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 52/66, 33/67 и 25/69); 

19) Одлуката за работните организации од оп-
ределени дејности кои можат да користат девизи во 
смисла на членот 16 од Законот за девизното рабо-
тење за плаќање увозот на стоки наменети за 
лична потрошувачка („Службен лист на СФРЈ", бр. 
14/68, 31/69, 47/70 и 30/71); 

20) Одлуката за деловно-техничката соработка 
и кооперација која се смета долгорочна („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 32/68); 

21) Одлуката за условите и начинот на плаќа-
њето на извозот и увозот на стоки во рамките на 
определените меѓународни саемски компензациони 
аранжмани („Службен лист на СФРЈ", бр. 45^68); 

22) Одлуката за производствена кооперација 
која се смета долгорочна („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 4/69); 

23) Одлуката за плаќањето на трошоците на 
претставништвата и делегатите на стопанските ор-
ганизации во странство („Службен лист на. СФРЈ", 
бр. 30/69); . 

24) Наредбата за определување на производите 
и материјалите што можат да се продаваат за де-
визи во Југославија за потребите на домашни и 
странски бродови што сообраќаат на меѓународни 
релации („Службен лист на СФРЈ", бр. 41/69 и 13/71); 

25) Одлуката за височината на каматата што се 
плаќа во девизи на средствата ставени на девизни 
сметки и на девизните штедни влогови на граѓа-
ните и на штедните влогови во странски средства 
за плаќање на иселениците и иселениците-поврат-
ници („Службен лист на СФРЈ", бр. 22/70 и 56/70); 
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26) Наредбата за начинот на кој работните ор-
ганизации и другите домашни лица се должни да 
водат евиденција за склучените девизни и надвс-
решнотрговски работи („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 50/70); 

27) Одлуката за постапката за определуваше и 
распределба на стоковниот контингент за купување 
злато („Службен лист на СФРЈ", бр. 58/70); 

28) Одлуката за утврдување на делот на деви-
зите што работните организации можат да го ко-
ристат во смисла на член 16 од Законот за девиз-
ното работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 11/72); 

29) Одлуката за одредување на стоковниот кон-
тингент за злато во 1972 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 15/72). 

Член 124 
Овој закон влегува во сила на 1 октомври 1972 

година. 

359. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КРЕДИТ-

НИТЕ РАБОТИ СО СТРАНСТВО 

Се прогласува Законот за кредитните работи со 
странство, што го усвои Сојузната скупштина, на 
седницата на Соборот на народите од 28 јуни 1972 
година и на седницата на Стопанскиот собор од 28 
јуни 1972 година. 

ПР бр. 69 
29 јуни 1972 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Мијалко Тодоровић, е. р. 

З А К О Н 
ЗА КРЕДИТНИТЕ РАБОТИ СО СТРАНСТВО 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Како кредитни работи со странство, во смисла 

на овој закон, се подразбираат: 
1) извоз и увоз на стоки и на услуги на кредит;. 
2) давање и земање финансиски кредити; 
3) давање и земање краткорочни банкарски 

кредити. 

Член 2 
Според одредбите од овој закон се вршат и ра-

боти во врска со кредитните работи со странство, 
и тоа: примање и давање орочени депозити, давање 
гаранции и рефинансирање по кредитни работи со 
странство. 

Член 3 
Кредитни работи со странство можат да вршат 

организациите на здружениот труд, овластените бан-

ки, Народната банка на Југославија и општествено-
-политичките заедници. 

Како организации на здружениот труд, во сми-
сла на овој закон, се подразбираат претпријатијата, 
основните организации на здружениот труд и други 
организации чие својство на правно лице е запи-
шано во регистарот на организациите на здружениот 
труд. 

Како овластена банка, во смисла на овој закон, 
се подразбира банката што од Народната банка на 
Југославија ќе добие овластување за вршење пла-
тен пропет и кредитни работи со странство. 

Член 4 
Гаранции по кредитните работи со странство мо-

жат да даваат организациите на здружениот труд, 
овластените банки, Народната банка на Југославија 
и општествено-политичките заедници, под услови 
предвид ени со овој закон. 

Член 5 
Рефинансирање по кредитните работи со стран-

ство можат да вршат организациите на здружениот 
труд, овластените банки и Народната банка на Ју-
гославија. 

Член 6 
Осигурување од ризици по работите по кои се 

кредитираат корисници во странство, вршат осигу-
рителните организации и други организации под ус-
лови предвидени со сојузен закон. 

Член 7 
Вршењето на кредитните работи со странство е 

слободно. 
Вршењето на кредитните работи со странство 

може да се ограничи само со сојузен закон и со 
прописи донесени врз основа на сојузен закон, ако 
тоа е потребно заради обезбедување на развојот на 
стопанството во согласност со утврдената економска 
политика и заради урамнотежување на платниот 
биланс. 

Организациите на здружениот труд и овласте-
ните банки самостојно одлучуваат за вршењето на 
кредитните работи со странство, тргнувајќи од потре-
бите на своето работење и од својата кредитна спо-
собност. 

Народната банка на Југославија и општествено-
-политичките заедници ги вршат кредитните работи 
со странство во согласност со сојузни закони и со 
прописи донесени врз основа на сојузни закони. 

Член 8 
Кредитни работи по кои се задолжуваат во 

странство, организациите на здружениот труд, овлас-
тените банки и Народната банка на Југославија и 
општествено-политичките заедници можат да вршат 
ако за извршувањето на обврските по тие работи 
обезбедат потребни девизи и динари, во согласност 
со важечките прописи. 

За извршување на обврските по кредитните ра-
боти со странство од чл, 1 и 2 на овој закон во 
границите на договорот и законот, одговараат: ор-
ганизациите на здрзгжениот труд — со сите средства 
со кои располггаат: овластените банки — со сите 
средства здружени во банката и со други средства 
ка основачите со кои, согласно со законот, одговара 
банката за своите обврски; Народната банка на Ју-
гославија — во границите одредени со посебен со-
јузен закон, а општествено-политичките заедници — 
со средствата со кои располагаат. 

Член 9 
Кредитните работи со странство мораат да бидат 

регистрирани. Народната банка на Југославија ги 
пропишува начинот, постапката и роковите за ре-
гистрација на кредитните работи со странство. 
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Народната банка на Југославија може да про-
пишува и обврска за претходно регистрарање на на-
мера за склучување кредитна работа со странство. 

Кредитните работи со странство, односно наме-
рата за склучување кредитни работи со странство, 
се регистрира кај народните банки на републиките 
и кај народните банки на автономните покраини. 

Член 10 
Народната банка на Југославија, народните бан-

ки на републиките и народните банки на автоном-
ните покраини водат евиденција за склучувањето, 
користењето и отплатување™ на кредитните работи 
со странство, на начин што ќе го одреди Народната 
банка на Југославија. 

Организациите на здружениот труд и овласте-
ните банки се должни да им доставуваат извештаи 
за податоците од став 1 на овој член на Народната 
банка на Југославија, на народните банки на ре-
публиките и на народните банки на автономните 
покраини, во рокови и на начин што ќе ги одреди 
Народната банка на Југославија. 

Член И 
Народната банка на Југославија, по претходно 

прибавено мислење од овластените банки, согласно 
со чл. 62 и 63 од Законот за Народната банка на Ју-
гославија и за единственото монетарно работење на 
народните банки на републиките и на народните 
банки на автономните покраини, може да одреди 
рамковни услови за склучување на кредитните ра-
боти со странство. 

II. ВРШЕЊЕ КРЕДИТНИ РАБОТИ СО СТРАНСТВО 

1. Организации на здружениот труд 

Член 12 
Организациите на здружениот труд можат да ги 

вршат кредитните работи од член 1 точ. 1 и 2 на 
овој закон ако тие кредити служат за вршење на 
дејностите за кои се регистрирани. 

Член 13 
Кредитирањето на корисниците во странство, 

организацијата на здружениот труд го врши од сите 
свои средства, од средствата добиени од фондот за 
кредитирање на извозот, од динарските кредити до-
биени во Југославија и од кредитите добиени во 
странство. ' 

Член 14 
За стоките и услугите чиј извоз и увоз е регу-

лиран, договори за извоз и увоз на стоки и на услу-
ги на кредит можат да се склучуваат само во со-
гласност со прописите за извозот и увозот на такви 
стоки и услуги. 

Член 15 
За отплатување на странски кредит користен за 

увоз на транспортни средства во поморскиот, речниот 
и воздушниот сообраќај организациите на здруже-
ниот труд можат да ги користат и девизите оства-
рени со закуп на своите транспортни средства, де-
визите од кредитите добиени по основ на заложно 
право (хипотека) на своите транспортни средства и 
девизите добиени по основ на осигурување на транс-
портните средства во тој сообраќај. 

Сојузниот извршен совет може да пропише ор-
ганизациите на здружениот труд од одредени гранки 
на сообраќајот да можат да ги користат девизите, 
остварени со продажба на основните средства во 
странство, за извршување на обврските од став 1 
ка овој член. 

Член 16 
Работите на извоз на стоки чи услуги на кредит 

според член 1 на овој закон што ги вршат органи-

зациите на здружениот труд, не се сметаат како 
кредитни работи во смисла на овој закон, ако цело-
купното плаќање по тие работи е договорено со рок 
до 60 дена. 

Народната банка на Југославија, по претходно 
прибавено мислење од овластените банки, ги утвр-
дува рокот и условите под кои работите на увоз НЕ* 
стоки и услуги на кредит не се сметаат како кредит-
ни работи. 

Член 17 
Девизите што ќе ги прибават по основ на фи-

нансиски кредити од странство организациите на 
здружениот труд можат да и ги продадат на овлас-
тената банка, со право да ги купат повторно во рокот 
на втасаноста на отплатите на тие кредити. 

Член 18 
Организацијата на здружениот труд може да 

»дава гаранции по кредитните работи со странство 
што ги врши друга организација на здружениот труд 
ако со таа организација има договор за долгорочна 
производствена кооперација или договор за долго-
рочна деловно-техничка соработка, што се склучени 
согласно со прописите донесени врз основа на Зако-
нот за девизно работење. 

2. Овластени банки 

Член 19 
Овластените банки можат да вршат кредитни 

работи со странство од член 1 точ. 2 и 3 на овој 
закон. 

Член 20 
За давање кредити во странство овластената 

банка може да ги користи девизите со кои располага 
на сметките во странство, девизите прибавени преку 
кредити во странство, како и динарите што произле-
гуваат од работењето со странство, согласно со по-
себен сојузен закон. 

Член 21 
Девизите што ќе ги прибави по основ на кредити 

и примени депозити од странство, овластената банка 
може да ги користи за плаќања и пласмани во стран-
ство и за продажба на девизниот пазар, со п р а в о г а 
ги купи повторно во рокот на втасаноста на отпла-
тата на тие кредити. 

Член 22 
Курсниот ризик од работењето со Девизи го под-

несува секој учесник во прометот со девизи за де-
визите на своите девизни депозити и за своите об-
врски и побарувања од девизните заеми и кредити 
и од други работи во кои се појавува курсен ризик. 

Овластената банка што врши работи со туѓи де-
визи го поднесува курсниот ризик што fen можел да 
произлезе од тие работи, ако овој ризик не го отстра-
нила со договор. 

Член 23 
За отплатување странски кредити овластената 

банка може да ги користи девизите со кои распо-
лага на сметките во странство, девизите прибавени 
преку кредити во странство и динарите што произ-
легуваат од работењето со странство, согласно со по-
себен сојузен закон. 

Член 24 
Овластената банка може да дава гаранции и су-

пергаранции по кредитните работи со странство што 
ќе ги склучат организациите на здружениот труд и 
други овластени банки. 
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III. УСОГЛАСУВАЊЕ И НАСОЧУВАЊЕ НА КРЕ-
ДИТНИТЕ РАБОТИ СО СТРАНСТВО 

Член 25 
Заради обезбедување ликвидност во меѓународ-

ните плаќања и за извршување на политиката на 
платниот биланс, можат да сг воведуваат ограничу-
вањата во областа на кредитното работење со стран-
ство предвидени со овој или со посебен сојузен за-
кон. 

Член 26 
Народната банка на Југославија, во согласност 

со Сојузниот извршен совет, може: 
1) да пропише обврска за држење одредени де-

визни износи во вид на резерва и обврска за пола-
гање динарски или девизни депозити, ако организа-
циите на здружениот труд и овластените банки 
одобруваат или користат кредити во странство и да-
ваат гаранции за такви кредити; 

2) да пропише дека овластените банки се долж-
ни по кредитните работи со странство да одржуваат 
одредени одншп помеѓу одобрените кредити и депо-
зити и примените кредити и депозити од странство; 

3) по исклучок, да ја одреди височината на из-
носот до кој овластените банки можат да даваат га-
ранции по кредитните работи со странство, да ко-
ристат кредити во странство и да примаат депози-
ти од странство, ако тоа е потребно заради зачуву-
вање на ликвидноста во меѓународните плаќања и 
за спречување на растројувања во извршувањето на 
платниот биланс. 

При одредувањето на ограничувањата од став 1 
на овој член, Народната банка на Југославија води 
сметка за состојбата на веќе преземените обврски, 
за износот на сопствените девизи и за промената на 
состојбата на сопствените девизи, за рочноста и ви-
дот на пласманот на сопствените девизи, за височи-
ната на динарските средства со кои работат овлас-
тените банки, за рочноста и видот на пласманот на 
динарските средства со кои работат овластените бан-
ки, за вкупниот износ на извршените кредитни ра-
боти во динари и во девизи и за вкупниот износ на 
извршените работи во девизи во свое име и за своја 
сметка и во свое име и за туѓа сметка. 

Член 27 
Организациите на здружениот труд и овластени-

те банки можат да дадат финансиски кредити во 
странство, по претходно прибавено одобрение од На-
родната банка на Југославија, или од народната 
банка на републиката, или од народната банка на 
автономната покраина, и тоа за намени и под ус-
ловите што ќе ги утврди Народната банка на Југо-
славија. 

Член 28 
Странските кредити што се користат за увоз на 

опрема наменета за инвестиционо вложување во не-
доволно развиените подрачја и за вложувања во 
одредени дејности од општо стопанско и друго зна-
чење, Сојузниот извршен совет може да ги ослободи 
од мерките на ограничување од член 26 на овој за-
кон. 

IV. НАРОДНА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 29 
Народната банка на Југославија, по одлука од 

Сојузната скупштина, може да стапува во кредитни 
односи со странство — во свое име и за сметка на 
федерацијата. 

Член 30 
Народната банка на Југославија може да стапу-

ва во кредитни односи со странство во свое име и за 
воја сметка заради извршување на своите функции 
предвидени со посебен сојузен закон и со прописите 
донесени врз основа на посебен сојузен закон. 

Член 31 
Народната банка на Југославија може да дава 

гаранции и супергаранции за кредитите што ги ко-
ристат организациите на здружениот труд и овлас-
тените банки — само врз основа на сојузен закон. 

V. ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ ЗАЕДНИЦИ 

Член 32 
Федерацијата може да врши кредитни работи со 

странство. само врз основа на сојузен закон кој се 
донесува врз основа на постигната согласност со 
собранијата на републиките и на автономните покра-
ини. 

Со законот од став 1 на овој член се одредуваат 
и средствата и начинот за отплата на користениот 
кредит во странство. 

За отплатување на долговите на федерацијата 
кое се врши во девизи, девизите се купуваат по кур-
севите што се формираат на девизниот пазар.. 

По исклучок од став 1 на овој член, кредитните 
работи со странство што се однесуваат на опремата 
за посебни намени се вршат по одобрение од Со-
јузниот извршен совет. 

Член 33 
Федерацијата може да презема обврски како 

супергарант врз основа на сојузен закон кој се до-
несува посебно за секоја работа за која се дава су-
пергаранција. 

Федерацијата може да ја преземе обврската од 
став 1 на овој член само ако давачот на заемот или 
на кредитот изречно бара таква обврска и ако содо-
говорачот и првиот гарант од своите средства го о-
безбедуваат извршувањето на сите договорни и до-
полнителни обврски од заемот или од кредитот. 

Член 34 
Републиките, автономните покраини и другите 

огаптествено-политички заедници можат да вршат 
кредитни работи со странство во договор со овласте-
ните банки и во рамките на важечките прописи што 
се однесуваат на кредитното работење на организа-
циите на здружениот труд и на овластените банки. 

Член 35 
Републиките, автономните покраини и другите 

општествено-политички заедници, за отплатувањето 
на финансиските кредити склучени во смисла на 
член 34 од овој закон: по кои девизите им се прода-
дени на овластените банки, можат повторно да ку-
пат девизи кај овластените банки за динари. 

VI. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 36 
Со парична казна од 30.000 динари до 200.000 ди-

нари ќе се казни за стопански престап организација 
на здружениот труд: 

1) ако за извршување на обврските по кредитна 
работа, по која се задолжила во странство, не ги о-
безбеди потребните средства според одредбите од 
член 8 на овој закон; 
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2) ако во своето кредитно работење со странство 
н е т е придржува кон рамковните услови од член 11 
на овој закон; 

3) ако кредитните работи со странство од член 1 
то**. 1 и 2 на овој закон ги врши противно на од-
редбата од член 12 на овој закон; 

4) ако кредитира корисник во странство од сред-
ства што не се предвидени во член 13 на овој закон; 

5) ако склучи договор за увоз на стоки и услуги 
на кредиг противно на прописите за увозот на так-
ви стоки и услуги (член 14); 

6) ако девизите, прибавени преку финансиски 
кредит од странство, ги продаде противно на член 17 
од овој закон; 

7) ако за друга организација на здружениот 
труд даде гаранција по кредитни работи со стран-
ство противно на одредбата од член 18 на овој за-
кон; 

8) ако по кредитна работа со странство не по-
ложи динарски или девизен депозит според пропи-
сите донесени врз основа на член 26 од овој закон; 

9) ако одобри финансиски кредит во странство 
без одобрение од Народната банка на Југославија, 
или од народната банка на републиката, или од на-
радната банка на автономната покраина, или ако 
постапи противно на намената и условите што ќе ги 
утврди Народната банка на Југославија (член 27). 

За стопанскиот престап од став 1 на овој член 
ќе се казни и одговорното лице во организацијата на 
здружениот труд со парична казна од 1.500 до 6.000 
динари. 

Член 37 
Со парична казна од 30.000 до 200.000 динари ќе 

се казни за стопански престап банка што врши кре-
дитни работи со странство, а за вршењето ни тие 
работи не е овластена (член 3 став 1). 

За стопанскиот престап од став 1 на овој член 
ќе се казни и одговореното лице во банката со па-
рична казна од 1.500 до 6 000 динари. 

Член 38 
Со парична казна од 30 000 до 200,000 динари ќе 

се казни за стопански престап овластена банка: 
1) ако за извршување на обврските по кредитна 

работа, по' која се задолжила во странство, не ги 
обезбеди потребните средства според одредбите од 
член 8 на овој закон; 

2) ако во кредитното работење со странство не се 
придржува кон рамкозните услови од член 11 на 
овој закон; 

3) ако во кредитното работење со странство не 
-се придржува кон ограничувањата одредени во про-
писите донесени врз основа на член 25 на рзој за-
кон; 

4) ако одобри финансиски кредит во странство 
без одобрение од Народната банка на Југославија, 
или од народната банка на републиката, или од на-
родната банка на автономната покраина, или ако 
постапи противно на намената и условите што ќе ги 
утврди Народната банка на Југославија (член 27). 

За стопанскиот престап од став 1 на овој 'член 
ќе се казни и одговорното лице во овластената бан-
ка со парична казна од 1 500 до 6.000 динари. 

Член 39 
Со парична казна од 5.000 до 50.000 динари ќе 

се казни за прекршок организација на здружениот 
труд или овластена банка; 

1) ако не ја регистрира кредитната работа со стран-
ство или не ја регистрира намерата за склучување 
кредитна работа со странство на начин, под услови 
и во рок што ќе ги пропише Народната банка на 
Југославија, или ако во пријавата за регистрација 
наведе неточни податоци (член 9); 

2) ако на Народната банка на Југославија, на на-
родната банка на републиката и на народната банка 
на автономната покраина не им достави извештај 
за кредитните работи со странство, во рокови и на 
начин што ќе ги одреди Народната банка на Југо-
славија (член 10 став 2). 

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се каз-
ни и одговорното лице во организацијата на здруже-
ниот труд или во овластената банка со парична 
казна од 500 до 3.000 динари. 

Член 40 
За стопанскиот престап од чл. 36, 37 и 38 на овој 

закон, покрај паричната казна, може да се изрече 
и заштитната мерка одземање на имотната корист 
остварена со извршувањето на стопанскиот престап. 

Член 41 V 
За стопанските престапи од чл. 36 и 38 на овој 

закон, покрај паричната казна, можат да се изре-
чат и заштитните мерки: 

1) забрана на организацијата на здружениот 
труд односно на овластената банка да врши кредит-
ни работи со странство во траење од најмалку една 
година; 

2) забрана на одговорното лице работите од точ-
ка 1 на овој член да ги врши во траење до пет го-
дини. 

Член 42 
Кон казната за прекршокот од член 39 на овој 

закон покрај -паричната казна, можат да и се из-
речат на организацијата на здружениот труд или на 
овластената банка и заштитните мерки: 

1) одземање на имотната корист остварена со 
извршувањето на прекршокот; 

2) забрана на вршење кредитни работи со стран-
ство во траење од една година. 

Член 43 
Постапка по прекршоците од овој закон води во 

прв степен и решенија донесува Сојузниот девизен 
инспекторат. 

По жалба против решението од Сојузниот де-
визен инспекторат решава Сојузниот секретаријат 
за финансии. 

Член 44 
Како одговорно лице, во смисла на овој закон, 

се сметаат и лицето во организацијата на здруже- • 
ГЈИОТ труд односно во овластената банка што е овлас-
тено за склучување договори за кредитни работи 
со странство и лицето што е должно да го преду-
преди органот на управувањето дека договорот за 
склучена кредитна работа со странство е во спро-
тивност со важечките прописи. 

, VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 45 
Обврските по задолжувањата во странство, со-

здадени врз основа на сојузните прописи почнувајќи 
од 28 јули 1966 година до денот на влегувањето во 
сила на овој закон, ќе се извршуваат под условите 
и на начинот утврден со прописите врз основа на 
кои и се создадени тие обврски. 
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Обврските по задолжувањата во странство, соз-
дадени до 28 јули 1966 година, за кои во чл. 30 и 31 
од Законот за кредитните работи со странство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 29/66 и 24/71) е про-
пишано да се намируваат под одредени услови, ќе 
се намируваат и натаму под условите и на начинот 
утврден со тие одредби. 

По исклучок., ако е предвидено должниците по 
обврските од ст. 1 и 2 на овој член да купуваат де-
визи од Народната банка на Југославија или од ов-
ластените банки, ќе ги купуваат девизите за тие 
обврски од денот на влегувањето во сила на овој 
закон, под условите одредени со Законот за девиз-
но работење и со прописите донесени врз основа на 
него. ^ 

Член 46 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престануваат да важат: 
1) Законот за кредитните работи со странство 

(„Службен лист на СФРЈ", бр 29/66 и 24/71); 
2) Одлуката за височината на делот од девизите 

што работните организации не можат да го ангажи-
раат кога даваат гаранции по странските кредити 
што ги" користат други работни организации („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 45/66); 

3) Одлуката за височината на каматата што На-
родната банка на Југославија ја плаќа на депони-
раните девизни средства на овластените банки 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 5/71) 

До донесувањето на соодветни прописи остану-
ваат во сила: 

1) Одлуката за користење на девизите што ра-
ботните организации на определени гранки на соо-
браќајот ќе ги остварат со продавање основни сред-
ства во странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
45/66 и 13/67); 

2) Одлуката за користење странски кредити за-
ради обезбедување средства за довршување на оп-
ределени инвестициони објекти („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 33/67 и 42/68); 

3) Одлуката за условите за склучување заеми 
кај Меѓународната бинка за обнова и развој („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 31/68, 36/70, 2/71 и 52/71); 

4) Наредбата за документацијата што се подне-
сува како доказ за исполнување на условите од 
точката 7 на Одлуката за условите за склучување 
заеми ка ј Меѓународната банка за обнова и развој 
(„Службен лист на СФРЈ", бр 37/68); 

5) Одлуката за задолжително регистрирање на 
кредитните работи со странство (..Службен лист на 
СФРЈ", бр. 29/71). 

До завршувањето на кредитните работи наста-
нати од следните прописи, остануваат во сила: 

1) Одлуката за начинот на користење кредити 
во странство во 1967 и 1968 година за изградба на 
објекти наменети за зголемување на прометот на 
странци („Службен лист на СФРЈ", бр. 13/67 и 46/68); 

2) Одлуката за девизите кои овластените банки 
не можат да ги ангажираат кога преземаат обврски 
по странски кредити што се користат за реализација 
на Програмата за модернизација 'на Југословенските 
железници („Службен лист на СФРЈ", бр. 47/67, 
25/68 и 3/70); 

3) Одлуката за гаранција на федерацијата по 
странски кредити за изградба на определени објекти 
на алуминиумската индустрија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 15'68); 

4) Одлуката за начинот на користењето на кре-
дитите во странство во 1968, 1969 и 1970 година за 
изградба на капацитети за производство на нафта, 
природен гас и цемент („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 27/68); 

5) Одлуката за обврските на овластените банки 
Бога користат определени странски кредити или да-
ваат гаранции за такви кредити за понатамошен 

развој на црната металургија преку програмата од 
3,2 милиони тони суров челик („Службен лист на 
СФРЈ", бр 8/69); 

6) Одлуката за гаранција на федерацијата по 
странски кредит за доградба на Железарницата 
Скопје („Службен лист на СФРЈ" бр. 11/69); 

7) Одлуката за девизите што овластените банки 
не можат да ги ангажираат кога преземаат обврски 
по странски кредити што се користат за реализација 
на програмата за модернизација на превозните ка-
пацитети на цивилниот воздушен сообраќај („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 17/69 и 41/70); 

8) Одлуката за девизите што овластените банки 
не можат да ги ангажираат кога преземаат обврски 
по странски кредити што се користат за модерниза-
ција на Југословенските железници и за ослободу-
вањето од обврската странските кредити и гаран-
циите да бидат во рамките на девизните кредитно-
-гаранциски потенцијали на овластените банки 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 30/71); 

9) Одлуката за износот на*девизите што овлас-
тените банки не можат да ги ангажираат кога пре-
земаат обврски по странски кредити што се корис-
тат за набавка на електронски сметковни системи 
за Службата на општественото книговодство и за 
изземање од обврските тие кредити и гаранции да 
го товарат девизниот кредитно-гаранциски потен-
цијал на овластените банки („Службен лист на 
СФРЈ", бр 56/71); 

10) Одлуката за девизите што овластените бан-
ки во 1972 година не можат да ги ангажираат кога 
преземаат обврски по странски кредити и за исто-
варање на девизниот и кредитно-гаранцискиот по-
тенцијал на овластените банки со кредити и гаран-
ции за модернизација на воздушната флота („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 15/72). ~ 

Член 47 
Овој закон влегува во сила на 1 октомври 1972 

година. 

360. 

Врз основа на точка 3 од Решението за опре-
делување царински контингенти („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8/68, 13/69, 
31/69, 30/70, 36/70, 40/70, 56/70, 8/71, 21/71, 24/71, 26/72 
и 28/72), во спогодба со сојузниот секретар за над-
ворешна трговија, сојузниот секретар за финансии 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ 
СТАПКИ ЗА УВОЗ НА ЖИЧНИЦИ ЗА ТУРИС-

ТИЧКИ ЦЕЛИ 

1. На увозот на жичници за лица, кружни, ед-
нојажни и кабински од тар. број 84.22/26 на Царин-
ската тарифа, наместо царинските стапки предвиде-
ни во Царинската тарифа односно но Решението 
за одредување на пониски царински стапки за увоз 
на стоките за кои е предвиден папински контингент 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 29/72), ќе се приме-
нува царинска стапка од 10%. 

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

Бр. 3-7803/1 
26 јуни 1972 година 

Белград 
4 Сојузен секретар 

за финансии, 
Јанко Смоле, е. р. 
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361. 

Брз основа на точка 3 од Решението за опре-
делување царински контингенти („Службен лист 
ка СФРЈ", бр. 34/65, 27/66, 48 67, 54/67, 8/68, 13/69, 
31 69, 30/70, 36 70, 40/70, 56/70, 8 71, 21/71, 24/71, 26/72 
и 28/72;, во спогодба со сојузниот секретар за над-
ворешна трговија, сојузниот секретар зџ финансии 
дсс Јесу ва 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА Д СПОЛ БЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОДРЕДУ-
ВАЊЕ ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА 
УВОЗ НА ОДРЕДЕНИ ПРОИЗВОДИ, ШТО СЕ ВР-
ШИ ПО ОСНОВ НА ДОГОВОР ЗА ДОЛГОРОЧНА 

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЈА 

1. Во Решението за одредување пониски царин-
ски стапки за увоз на одредени производи, што се 
врши по основ на договор за долгорочна производ-
ствена кооперација („Службен "лист на СФРЈ", бр. 
19/72) во точка 1 пред тар. број 84.61/2 се додаваат 
два нови тарифни броја, кои гласат: < 

! < 
„73.36/16 Печки на течни горива 

Ех. 
— Обработен регулатор за воздух 12 
— Шаржери 12 
— Заштитни ѕидови за маслени 

печки 12 

76.16/2 Други обработени изработки од 
алуминиум * 
Ех. 
Специјални навртил за кујнска 
вага 12". 

По тар. број 85,/19/9а се додава нов тарифен 
број, кој гласи: 
„85.23/7 Изолирани електрични спроводник 

Ех. 
Електрични гајтани со штекер за 
ладилници и шпорети 12". 

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

Бр. 3-1141/1 
29„ јуни 1972 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Јанко Смоле, е. р. 

362. 

Врз основа на точка 1 од Одлуката за одредува-
ње на стоките за кои стоковните контингенти и де-
визните- контингенти ти утврдува Сојузниот секре-
таријат за надворешна трговија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 14/72), на предлог од Сојузниот секре-
таријат за стопанство, а по претходно прибавеното 
мислење од Стопанската комора на Југославија, со-
јузниот секретар за надворешна трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ МА СТОКОВНИТЕ КОНТИНГЕНТИ И ДЕ-
ВИЗНИТЕ КОНТИНГЕНТИ ЗА УВОЗ НА СТОКИ 

ВО 1972 ГОДИНА 

1. Во Наребдата за утврдување на стоковните 
контингенти и девизните контингенти за увоз на 
стоки во 1972 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 

20/72, 23/72, 27/72, 31/72 и 33/72) во точка 2 одредба 
под 1 Репродукциони материјали, по редниот број 32 
се додава нов реден број 33, кој гласи: 
„33 29.01/2Ѓ-4 До децил бензол 3.300 тона".-

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

П бр. 11015 
30 јуни 1972 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за надворешна трговија, 

Мухамед Хаџиќ, е. р. 

з ѕ з . 

Врз основа на член 4 став 1, член 25 став 4 и 
член 29 стаз 1 од Законот за, југословенските стан-
дарди („Службен лист иа ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), 
директорот на Југословенскиот завод за стандарди-
зација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЧЕЛИ-

ЧЕН ЛИМ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за 
стандардизација се донесува југословенскиот стан-
дард: 

Челични лимови, дебели. Облик 
и мери — — — — — — j u s С.В4.110 

2. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова 
решение е објавен во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел на ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова 
решение е задолжителен и влегува во сила на 1 
јануари 1973 година. 

4. Се става вон сила југословенскиот стандард: 
Челични лимови дебели — Ди-

мензии и толеранции — — — — JUS С.В4.110 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
за челични лимови („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
53/56). 

5. Југословенскиот стандард од точка 4 на ова 
решение престанува да важи на 1 јануари 1973 го-
дина. 

Бр. 04-2127/1 
6 јуни 1972 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод за 

стандардизација, 
Славољуб Виторовић е. р. 

364. 

Врз основа на член 4 став 1, член 25 став 4 и 
член 29 став 1 од Законот за југословенските стан-
дарди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), 
директорот на Југословенскиот завод за стандарди-
зација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ХИДРО-

ФОРСКИ САДОВИ 

1 Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесува југословенскиот стандард: 

Хидрофорски садови. Главни мери 
и услови на квалитетот — — — JUS М.Е2.100 

\ 
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2. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова 
решение е објавен во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел на ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точка 1 на оиа 
решение е задолжителен и влегува во сила па 1 
јануари 1973 година. 

4. Се става вон сила југословенскиот стандард: 
Хидрофорски садови. Главни ме-

ри и услови на квалитетот — — — JUS М.Е2.100 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
за хидрофорски садови и транспортери со гумена 
лента („Службен лист на СФРЈ", бр. 5/69). 

5. Југословенскиот стандард од точка 4 на ова 
решение престанува да важи на 1 јануари 1973 го-
дина. 

Бр. 09-2122/1 
6 јуни 1972 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод за 

стандардизациј а, 
Славољуб Виторовић е. р. 

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 
1 јануари 1973 година. 

Бр. 04-2128/1 
6 јуни 1972 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод за 

стандардизација, 
Славољуб Виторовић е. р> 

365. 

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 
од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБ-
ЛИСТА НА ХЕМИСКОТО ИСПИТУВАЊЕ НА 

ЖЕЛЕЗО И ЧЕЛИК И НА ЧЕЛИЧНА ЛЕНТА 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Методи за испитување на хемискиот состав на 
железото и челикот: 

— Фотометриско одредување на 
ванадиум — — — — — — — JUS С.А1.072 

— Фотометриско одредување на 
алуминиум — — — — — — — JUS С.А1.080 

— Гравиметриско одредување на 
алуминиум со оксин — — — — JUS С.А1.081 

— Фотометриско одредување на 
калај — — — — — — — — JUS С.А1.083 

— Волуметриско одредување на 
магнезиум — — — — — — JUS С.^..084 

— Потенциометриско одредување 
на арсен — — — — — — — JUS С.А1.085 

— Фотометриско одредување на 
арсен — — — — — — — — JUS С.А1.086 

— Фотометриско одредување на 
антимон со родамин В — — — — JUS С.А1.087 

— Фотометриско одредување на 
бор со карминска киселина — — — JUS С.А1.088 

— Фотометриско одредување на 
бор со метилен модар — — — — JUS С.А1.089 

— Волуметриско одредување на 
азот — — — — — — — — JUS С.А1.090 

Челични поцинкувани ленти за 
заземј ување. Технички услови за . 
изработка и испорака — — — — JUS С.К5.080 

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се објавени во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, кое е соста-
вен дел на ова решение. 

366. 

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 
од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16 60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СИЈА-

ЛИЦИ И ПРИБОР 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Грла за флуоресцентки цевки. 
Грло Fa6. Главни мери — — — — JUS N.E3.840 

Подножја за флуоресцентни цев-
ки: 

— Подножје Fa6 со еден чеп. 
Главен мери — 

— Гранично мерило „оди" и „не 
оди" за подножјето Fa6 со еден чеп 
на готовите цевки. Главни мери — 

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се објавени во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 
1 јануари 1973 година. 

Бр. 16-2126/1 
6 јуни 1972 година 

Белград 

— — — — JUS KL4.070 

JUS N.L4.071 

Директор 
на Југословенскиот завод за 

стандар дизаци ј а, 
Славољуб Виторовић, е. р* 

367. 

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 
од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист иа ФНРЈ", бр. 16 60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МАС-

ЛЕНО СЕМЕ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Методи за одредување: ј 
— Маслено семе. Намалување v 

просечните мостри во мостра за ана-
лиза — — — — — — — — JUS Е.В8.010 

— Маслено семе. Одредување на 
содржината на нечистотија — JUS E.B8.01I 
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— Маслено семе. Одредува ње на 
водата и на испарливите материн — JUS Е.В8.012 

— Маслено семе. Одредување на 
кисело ста ка маслото — — — — JUS Е.В8.013 

— Маслено семе. Методи за од-
редување на количината на суровото 
масло - — — — — —• — — _ JUS Е.В8.014 

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се објавени во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, кое е соста-
вен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 
1 јануари 1973 година. 

Бр. 07-2129/1 
јуни 1972 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод за 
станд ардизаци ј а, 

Славољуб Виторовић, е. р. 

368. 

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 
од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16'60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА БАКАР 

И БАКАРНИ ЛЕГУРИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесува југословенскиот стандард: 

Бакар и бакарни легури за гме-
чење. Цевки за кондензатори и за 
топлотни изменувани — — — — JUS C.D5.521 

2. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова 
решение е објавен во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел на ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова 
решение е задолжителен и влегува во сила на 1 
јануари 1973 година. 

Бр. 05-2124/1 
6 јуни 1972 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод за 
стандар дизаци ј а, 

Славољуб Виторовић, е. р. 

369. 

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 
од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16 60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЛАБО-

РАТОРИСКИ САДОВИ И ПРИБОР 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Лабораториски садови и прибор: 
. — Инка за одвојување (одделу-

вање) — — — — — — — — JUS В.Е4.101 
— Инка за докапување — — — JUS В.Е4.102 

— Иичеста сигурносна цевка, 
права — — — — — — — — JUS В.Е4.104 

— Сигурносна цевка со две кугли JUS В.Е4.105 
— Цевки за апсорпција (хлор-

-калциум цевка) — — — — — JUS В.Е4.106 
— Цевки за апсорпција ,,U" со 

NB чеп-славина — — — — — — JUS В.Е4.107 
— Кул иња за апсорпција — — JUS В.Е4.110 
— Апарат за развивање гасови 

според Kipp — — — — — — JUS B.E4.1U 
— Стаклени садиња со ѕвонест 

капак, ниски — — — — — — JUS В.Е4.115 
— Стаклени садиња со ѕвонест 

капак, високи — — — — — — JUS В.Е4.116 
— Шишиња со ту бу е при дното JUS В.Е4.117 
Лабораториски садови и прибор 

од стакло: 
— Бирети — — — — — — JUS В.Е4.400 

, —Пикнометри — — — — JUS В.Е4.401 
2.-Југословенските стандарди од точка 1 на ова 

решение се објавени во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се применуваат од 1 јануари 1973 година. 

Бр. 19-2142/1 
7 јуни 1972 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод за 

стандард изациј а, 
Славољуб Виторовић, е. р. 

370. 

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 
од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЕДИН-

СТВЕНИ НАЗИВИ ЗА ПЕСТИЦИДИ 

Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Единствени називи за пести-
ц и д и ^ 

— Шесназсетта листа — — — JUS Н.В5.112 
— Седумнаесетта листа — — JUS Н.В5.113 
— Осумнаесетта листа — — — JUS Н.В5.114 
2, Југословенските стандарди од точка 1 на ова 

решение се објавени во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се применуваат од 1 јануари 1973 година. 

Бр. 19-2144/1 
7 јуни 1972 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод за 

стандардизација, 
Славољуб Виторовић, p. 
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371. 

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 од 
Законот за југословенските стандарди („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на 
Југословенскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБ-

ЛАСТА НА ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА 

1. Во издание на Југословенскиот завод за 
стандардизација се донесуваат следните југословен-
ски стандарди: 

Испитување на текстилот: 
— Услови за осветлување на 

просторија за распоредување на па-
мук по боја — — — — — — — JUS F.S2.O08 

— Одредување на јачината на 
шоп памучни влакна со помош на 
динамометар — — — — — — ЈТЈЅ F.S2.228 

— Одредување на степенот на 
незрелост на памучни влакна. Ме-
тода со помош на мерач на протокот 
на воздухот — — — — — — ЈХЈЅ F.S2.231 

— Одредување на зрелоста на 
памучни влакна со бојосување на 
влакната во раствор на бинарна ме-
шавина на стандардни боила — — JUS F.S2.232 

— Одредување на зрелоста на 
памучни влакна. Метода на бабрење 
во натриумхидроксид и метода на 
поларизирана светлина — — — JUS F.S2.233 

— Одредување на содржината на 
туѓи примеси и нечистотен во па-
мучни влакна. Постапка со помош на 
механичко-пнеуматски анализатор— JUS F.S2.235 

— Одредување на финоста на па-
мучни влакна врз сноп влакна — JUS F.S2.238 

— Одредување на бројот на јаз-
лиња во памучни влакна и распоре-
дување според изгледот — — — — JUS F.S2.239 

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се објавени во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, кое е соста-
вен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се применуваат од 1 јануари 1973 година. 

Бр. 10-2321/1 
20 јуни 1972 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод за 
стандардизациј а, 

Славољуб Виторовић е. р. 

372. 

Врз основа на чл. 31 и 62 точка 6 од Законот 
за Народната банка на Југославија и за единстве-
ното монетарно работење на народните банки на 
републиките и на народните банки на автономните 
покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/72), Со-
ветот на гувернерите на Народната банка на Југо-
славија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ДЕПОЗИТОТ ПО СТРАНСКИ 
ФИНАНСИСКИ И БАНКАРСКИ КРЕДИТИ И ПО 

СТРАНСКИ ДЕПОЗИТИ 

1. Организациите на здружениот труд што кори-
стат финансиски кредити БО странство и овласте-
ните банки што користат финансиски и банкарски 
Кредити во странство и примаат странски неорочени 
и орочени депозити, за време на траењето на обвр-

ската по тие кредитни работи се должни да држат 
депозит во динари ка ј Народната банка на Југо-
славија. 

Положениот депозит од став 1 на оваа точка 
останува ка ј Народната банка на Југославија до 
намирувањето на обврската спрема странство. 

На депозитот од став 1 на оваа точка не се 
плаќа камата. 

2. Депозит од точка 1 на оваа одлука се по-
лага: 

1) на финансиски кредити — пред поднесува-
њето на пријава за склучена кредитна работа; 

2) на странски депозити — на денот на приемот 
на депозитот односно на одобрението од странската 
банка, а најдоцна наредниот работен ден. 

Народните банки на републиките и народните 
банки на автономните покраини не можат да ги ре-
гистрираат кредитните работи од одредбата под 1 
на став 1 на оваа точка ако организацијата на здру-
жениот труд или овластената банка не поднесе до-
кази за положениот депозит. 

3. Височината на депозитот се одредува зависно 
од рокот на отплатата на кредитот и од периодот 
за кој се прима депозитот. 

4. Височината на депозитот изнесува: 
1) 40% од износот на кредитот или на стран-

скиот депозит — ако кредитот е со рок за отплата 
до 2 години односно ако депозитот е неорочен или 
орочен до 2 години; 

2) 30% од износот на кредитот или на стран-
скиот депозит — ако кредитот е со рок за отплата 
пад 2 до 5 години односно ако депозитот е орочен 
над 2 до 5 години; 

3) 20% од износот на кредитот или на стран-
скиот депозит — ако кредитот е со рок за отплата 
над 5 до 7V2 години односно ако депозитот е оро-
чен над 5 до 7V2 го дрган; 

4) 5% од износот на кредитот или на странскиот 
депозит — ако кредитот е со рок за отплата над 
7*/г години а помалку од 10 години односно ако де-
позитот е орочен над 71/г години а помалку од 10 
години; 

5) 1% од износот на кредитот или на странскиот 
депозит — ако кредитот е со рок за отплата од 10 
или над 10 години односно ако депозитот е орочен 
на 10 или над 10 години. 

Отплатувањето на финансиските кредити може 
да започне најрано по истекот на 12 месеци од де-
нот на користењето. 

5. Организациите на здружениот труд, покрај 
депозитот што го полагаат според точка 4 на оваа 
одлука, се должни да извршат и оптоварување на 
расположивите права на девизите со кои слободно 
располагаат според одредбата на член 16 од Законот 
за девизното работење („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 29/63, 54/67, 55/88. 13/69, 20/69, 50/69, 55/69, 32/70, 
47/70, 53/70, 15/71, 25/71 и 33/71) во височина на де-
позитот кој се полага. 

6. Ка ј странските кредити што се користат спо-
ред прописите на Сојузната скупштина или на Со-
јузниот извршен совет, депозитот се полага во ви-
сочината како што тоа е одредено во тие прописи. 

7. Од организациите на здружениот труд и од 
овластените банки Народната банка на Југославија 
ќе откупува девизи од странски финансиски кре-
дити, со тоа што отплатување™ на кредитите и 
плаќањето на каматата организациите на здруже-
ниот труд односно овластените банки го вршат со 
девизи со кои самостојно располагаат според про-
писите за девизното работење. 

8. По исклучок од одредбата на точка 1 од оваа 
одлука, по странски банкарски кредити овластена-
та банка полага депозит само кога кредитите се 
користат по налог и за сметка на Народната банка 
на Југославија. 

Во случајот од став 1 на оваа точка, депозитот 
се полага во височината и на денот на отворениот 
акредитив за плаќање на увозот на стоки. Депозит 
тот се води како динарски или како девизен, за-
висно од тоа какво покритие положил налогодавец 
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дот. Почнувајќи од денот на користењето на кре-
дитот депозитот, во височина на тоа користење, се 
води како девизен депозит. 

Каматата по кредитите од став 1 на оваа точка 
паѓа врз товар на Народната банка на Југославија. 

9. По исклучок од одредбите на точ. 1 и 4 на 
оваа одлука, по банкарските или финансиските кре-
дити што овластената банка ги користи во стран-
ство за сметка на своите комитенти заради финан-
сирање на увозот на стоки, овластената банка по-
лага депозит за сметка на корисникот на увозот 
зависно од видот на стоките, а во височината од-
редена со посебни одлуки од Народната банка на 
Југославија за депозитите по увозот на стоки на 
кредит. 

Во случајот од став 1 на оваа точка, овласте-
ната банка е должна, при поднесување на пријава 
за склучена кредитна работа, да поднесе еден при-
мерок од договорот што го склучила со организа-
цијата на здружениот труд за чија сметка се ко-
ристи кредитот, со тоа што депозитот го полага: 

а) по банкарски кредити — во моментот иа от-
ворањето на акредитивот за плаќање на увозот на 
СТОКИ; 

б) по финансиски кредити — при поднесува-
њето на пријавата за склучената кредитна работа. 

Договорот од став 2 на оваа точка треба да со-
држи и согласност на организацијата на здруже-
ниот труд со условите на странскиот кредит кој се 
користи за нејзина сметка, нејзина обврска за по-
лагање депозит кај овластената банка во роковите 
и во височината во која банката го полага депо-
зитот кај Народната банка на Југославија и овла-
стување за банката по извршените исплати во 
странство да може согласно да го задолжи корис-
никот во своите книги и да му засметува камата по 
стапката предвидена со тој договор. 

10. Одредбите од оваа одлука не се однесуваат 
на: 

1) странските финансиски кредити што органи-
зацијата на здружениот труд или овластената бан-
ка ги користи во странство по основ на реесконт 

•или ломбард на побарувања за извезени бродови и 
опрема на кредит ако за таквиот кредит е прет-
ходно прибавена согласност на Народната банка на 
Југославија; 

2) финансиските кредити што организацијата на 
здружениот »Груд ги користи во странство за финан-
сирање на изведување на инвестициони работи во 
странство; 

3) девизите од кредитите добиеш! од меѓуна-
родните фин*а%си£ки орШшќции во чие основање 
и ЈП! во чиј капитал федерацијата, овла-
стените банки или организациите на здружениот 
$руд, ако тие девизи и се продадат на Народната 
банка на Југославија за динари, со тоа што Советот 
на гувернерите на Народната банка на Југославија 
утврдува на кои меѓународни финансиски органи-
зации се однесува оваа одредба; 

4) влоговите во девизи и на финансиските кре-
дити во рамките на договор за Заедничко вложу-
вање склучен во согласност со важечките прописи 
и уредно регистриран кај Сојузниот секретаријат 
за стопанство. 

11. Со денот на влегувањето во сила на оваџ 
Одлука престанува да важи Одлуката за височи-
ната на депозитот по странски финансиски кредити 
и орочени депозити („Службен лист на СФРЈ", бр. 
22/72). 

12. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист па СФРЈ'4. 

О. бр. 51 
30 јуни 1972 година 

Белград 

Народна банка на Југославија 

373. 

Врз основа на член 28 став 3 од Законот за 
Народната банка на Југославија и за единственото 
монетарно работење на народните банки на репуб-
ликите и на народните банки на автономните по-
краини („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/72), Со-
ветот на гувернерите на Народната банка на Југо-
славија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ПОКРИТИЈА ПО ПРИЈАВИ 
ЗА СКЛУЧЕНА РАБОТА НА УВОЗ И ПО НАЛОЗИ 

ЗА ПЛАЌАЊА ВО СТРАНСТВО 

1. Организациите на здружениот труд при под-
несување на редовни пријави за склучена работа 
на увоз се должни да поднесат доказ дека од сво-
јата жиро-сметка и уплатиле на Народната банка 
на Југославија динарски депозит во износ кој и од-
говара на вредноста на редовната пријава врз база 
на официјалниот курс важечки на денот на подне-
сувањето на пријавата. 

По исклучок од одредбата на став 1 на оваа' 
точка, организациите на здружешшт труд што вр-
т а т увоз во свое име и за своја сметка, при подне-
сувањето на редовната пријава за склучена работа 
ка увоз можат да поднесат потврда од овластената 
банка за блокирањето на својата цврста девизна 
сметка во износот на девизите што и одговара на 
вредноста на редовната пријава. 

2. Народните банки на републиките односно на-
родните банки на автономните покраини нема да 
примаат редовни пријави за склучена работа на 
увоз без поднесување на доказот односно на потвр-
дата од точка 1 на оваа одлука. 

3. При предавањето на налогот за плаќање во 
странство до овластената банка, организацијата на 
здружениот труд е должна да и достави на овла-
стената банка и покритие од својата жиро-сметка 
односно од цврстата девизна сметка. 

По работите по кои организацијата на здруже-
ниот труд е должна да поднесе пријава за склучена 
работа на увоз, покритието и се доставува на овла-
стената банка од депозитот односно од блокираната 
девизна сметка од точка 1 на оваа одлука. 

4. Ако налогот од точка 3 на оваа одлука се 
однесува на поголеми плаќања во смисла на ва-
жечките прописи за претходно пријавување на по-
големи плаќања, овластената банка е должна да го 
држи покритието од точка 3 на оваа одлука депо-
нирано кај народната банка на републиката одно-
сно кај народната банка на автономната покраина. 

5. На покрити јата положени кај Народната бан-
ка на Југославија според оваа одлука, не се плаќа 
камата. 

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за полагање 
динарска противвредност на девизите пред стаса-
носта за плаќање на увозот на стоки („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 51/66 и 17/69). 

7. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден д 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФР 

О бр. 52 
30 јуни 1972 година 

Белград 

Народна банка на Југославија 

Гувернер, 
Бранислав Чолановић, е. р. 

Гувернер, 
Бранислав Но данови!?, 6. Џ, 
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НАЗНАЧУВААТ И РАЗРЕШУВАЊА 
Врз основа на член 43 став 3 од Законот за ор-

ганизацијата и делокругот на сојузните органи на 
управата и на сојузните организации {„Службен лист 
iia СФРЈ", бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен со-
вет донесува 
/ 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 
СЕКРЕТАР ЗА ПРАВОСУДНИ И ОПШТИ УПРАВ-

НИ РАБОТИ 

За советник на сојузниот секретар за правосудни 
М општи управни работи се назначува Милео Дил-
париќ, досегашен осветник на претседателот на уки-
натиот Сојузен совет за правосудство. 

Б. бр. 114 
21 јуни 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Бнедиќ, е. 

| Врз основа на член 43 став 3 од Законот за ор-
ганизацијата и делокругот на сојузните органи на 
управата и на сојузните организации („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен со-
вет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА СТОПАНСТВО 

За советник на сојузниот секретар за стопан-
ство се назначува Симо Дуловиќ, советник во Сојуз-
ниот секретаријат за стопанство. 

Б. бр. 115 
21 јуни 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

Врз основа на член 16 став 4 од Законот за Со-
јузниот извршен совет („Службени лист на СФРЈ", 
бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОМОШНИК-СЕКРЕТАР 

НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

За помошник-секретар за Сојузниот извршен со-
вет се назначува Борис Стефановски, помош« ик »се-
кретар на Извршниот совет на СР Македонија. 

Б. бр. 119 
21 јуни 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

- Претседател, 
Џемал БмедмМ, е. р. 

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за ор-
ганизацијата и делокругот на сојузните органи на 
управата и на сојузните организации („Службен лист 
на СФРЈ'4, бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен со-
вет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОМОШНИК-СОЈУЗЕН 
СЕКРЕТАР ЗА ПРАВОСУДНИ И ОПШТИ УПРАВ-

НИ РАБОТИ 

За^омошник-сојузен секретар за правосудни и 
општи управни работи се назначува Драго Т1уриќ, 
досегашен помошник-секретар на укинатиот Секре-
таријат за сојузен буџет и општи работи на Сојуз-
ниот извршен совет. 

Б. бр. 120 
21 ју™ 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за ор-
ганизацијата и делокругот на сојузните органи на 
управата и на сојузните организации („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен со-
вет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОМОШНИК-ДИРЕКТОР 

НА СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА ЦАРИНИ 

За помошник-директор на Сојузната, управа за 
царини се назначува Борислав Божовиќ, потпрет-
седател на Собранието на општината Приштина. 

В. бр. 118 
21 јуни 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за ор-
ганизацијата и делокругот на сојузните органи на 
управата и на сојузните организации („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен со-
вет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОМОШНИК СОЈУЗЕН 

СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА 

За помошник-сој.узен секретар за надворешна 
трговија повторно се назначува Теодосие Глишиќ, 
досегашен помошник-сојузен секретар за надвореш-
на тргбвија. 

Б. бр. 121 
21 јуни 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 
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О Д Л И К У В А Њ А 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точ-
ка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата од-
лучува да се одликуваат по повод деведесетгодиш-
нината од постоењето и работата, а за заслуги на 
заштитата и спасувањето на животите, на општес-
твениот и личен имот со што е сторен значаен при-
донес за социјалистичка заедница 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Бауер Звонимир, Бедалов Петар, Беденик Бран-
ко, Бекић Милорад, Бела марић Миро, Белетић Јо-
сип, Белина Иван, Белошевић Рудолф, Бељан-
-Видмар Славица, Банчевић Крсто, Бенчинић Бого-
слав, Бенко-Макар Јелена, Беренд Фрањо, Беседник 
Иван, Бијук Станко, Билушић Анђелко, Биондић 
Иван, Бишћевић Малик, Благус Никола, Блажевић 
Марјан, Блажић-Блажек Драгица, Бочак-Швигељ 
Штефица, Богојевић Драган, Бокулић Иван, Волта 
Милош, Бољешић Мате, Борић Анкица, Борота 
Анка, Боршић Мирко; , 

Босиљ Антун, Бошњак Јосип, Бошњак Мартин, 
Божак Томо, Божић Крунослав, Божичек Јосип, 
Брадарић Никола, Бребрић Златко, Бреговић Томо, 
Брозд Бранимир, Бучкал Јурај, Бугарин Иван, 
Буха Милорад, Буреш Фрањо, Бурић Анте, Буту-
рић Петар, Цахун-Фицко Паула, Цар Александар, 
Цар Анка, Цар Силивија, Цар Стјепан, Цар Влади-
мир, Царек Божена, Царевић Вељко, Центрих Јо-
сип, Церјак Ивка, Церовечки Мирко, Цигановић-
-Михалић Катица, Цилар Мијо, Цирковић Богомил, 
Цитковић Иван, Цревар Душан, Црнић Антон, Цу-
њац Умберт, Цветко Леонард, Цвиљушац Данијел, 
Цврље Станко; 

Чачић Марко, Чаић Алојз, Челец Јосип, Че-
пеља Драго, Чичић Томислав, Чор Јосип, Чрњевић-
-Колар Амалија, Чрњевић Мато, Чрњезић Мијо, 
Чубрило Душан, Чучковић Славко, Чуј ко Никола, 
Чук Јосип, Чукушић Стјепан, Даришић Фердо, 
Деак Славко, Дедић Ђуро, Дегориција Павле, Де 
Лани Стјепан, Дереш Иван, Димитровић Славко, 
Добрец Никола, Добричевић-Тобик Зита, Додиг 
Иван; 

Доминић Аугуст, Домитровић Станко, Домјан-
-Никшић Марија, Драгосавац Стево, Дренски-Ра-
жењ Славица, Друшко Драгутин, Дружинец Иван, 
Дубровић Јанко, Дубровић Винко, Дугорепец Ан-
тун, Дух Вилим, Дуић Иван, Дујмовић Јосип, Ду-
мичић-Штимац Вероника, Ђаковић Стјепан, Ђиван 
Златко, Ђурашевић Бранко, Џаја Пашко, Есих др 
Иван, Фабековац Владимир, Фабијанец Јурај, Фа-
дига Стјепан, Факац Перо, Фаркаш Драгутин, Фе-
ренц Ђуро, Филинић Стипе, Филипај Иван, Фирањ 
Стјепан, Фодор Ђуро, Фран Драго, Фрањчец-Ре-
повечки Штефа, Фресл Јосип, Фучкар Мирко; 

Габелица др Миливој, Галант Фрањо, Га леко-
вић Владимир, Гашпарић Ђуро, Гашпарић Стјепан, 
Герић Звонко, Гершак Фрањо, Гледац Ђуро, Глум-
пак Фрањо, Глунчић Берислав, Гојшић Игнац, Го-
лубић Славко, Горић Звонко, Горички Антун, Гос-
товић Лука, Тотал Стјепан, Готовац Иван, Грабро-
вец Франко, Градичек Драго, Грбац Антон, Грбац 
Јосип, Гргић Стјепан, Гргурић Матија, Тршић Вид, 
Груден Борис, Гуша-Тондини Марија, Хабек Фра-
њо, Хабјанец Стјепан, Хајниц Омер, Хан Антун, 
Херцег др Иво, Херцег Стјепан, Херман Мирослав. 
Хлебић Михаел; 

Ходаљ Славко, Ходаљ Стево, Хољевац Иван, 
Хорват Ђука, Хорват Иван* Хорват Људевит, Хор-
ват Рудолф, Хорват Станко, Хорват Стјепан, Хор-
ватиновић Владо, Хорватовић инж. Ивана, Хотко 

Јосип, Храњ Магдица. Храстински Анђела, Храс-
тински Антун, Хрустановић Незир, Хрвол-Хулина 
Ивка Хуие-Полановић Марица, Плечић Јосип, Ива-
нић Душан, Иванишевић Мирко, Ивањек Славко, 
Ивић Мијо, Ивко Вјекослав, Јагар Стјепан, Јагић 
Анкица Јакац Антеа, Јакоповић Јосип, Јакоповић 
Стјепан, Јаковина Стјепан, Јакововић-Крклец Зора, 
Јакупи Аугуст, Јалушић дипл. инг. Иван, Јамбровић 
Иван; 

Јапец-Бажулић Цецилија, Јарић Павле, ЈасиК 
Душан, Јерган Иван, Јершек Стјепан, Јосиповић 
Кажо, Јосиповић Мијо. Јовић Нико, Југ-Турк Ште-
фа, Јурчец Јосип, Јуретић-Маршанин Марица, Јур-
гец Иван, Јурић Фрањо, Јуринић Драго, Јурман 
Стјепан, Качић Никола, Кајфеш Штефанија, Каиец 
Ивка, Кардашић Маријан, Катић Никола, Катушић 
Владо, Казић Иван, Кекуш Ранко, Кезеле Драгица, 
Кикаш-Рукавина Катарина, Кинкела Винко, Кираљ 
Бранко, Кисељак Јосип, Киш Драго, Кларић Јо-
сип, Кларић Јурај, Клефлин-Ламперт Зденка, Кле-
менчић Макс, Кобан Иван, Коколек Томислав; 

Кокотовић Симо, Колар Алојз, Колар Јосип, 
Колар-Деак Мицика, Коларић Дане, Коленко Стје-
пан, Комарец Стјепан, Комлиновић Виктор, Корда 
Андрија, Кордиш Матија, Кос Јосип, Коси Отмар, 
Косијер-Велимировић Даница, Косовац Љубица, 
Костањчар Стјепан, Костелац-Франуловић Мари-
ца, Ковач Жељко, Ковачек-Станчић Драгица, Ко-
вачић Ђурђа, Ковачић Вјекосав, Коварбашић Ми-
лан, Ковић Јосип, Козјак Влатко. Крајцар Људе-
вит, Краљ др Љерка, Кризман Драго, Крмпотић 
Мијо, Кротин Александар, Крухин Стјепан, Крва-
вица Звонко, Крзнар Фрањо, Кубица Иван, Кун-
штек Бранко, Курелец Вида, Курелић Борис, Ку-
шан Јосип, Кушан-Туђа Пепа, Кушен Стјепан, Ку-
шен Стјепан; 

Лабазан Стјепан, Лафтер Мијо, Лајош Фрањо, 
Ламза Габријел, Лауровић Ђуро, Лауш Мирко* Ла-
заревић Стјепан, Ледински Маријана, Лепоглавец 
Јосип, Лешковић-Шварцер Марија, Лешник др 
Ивица, Левар Зденко, ЈГокнар Фрањо, Лончарић 
Борис, Лушичић Томо, Љеваја Обрад, Љубешић 
Никола, Љубић Вјекослав, Мађарић Мато, Магочи 
Ладислав, Мајцен-Цимић Вера, Мајер Драгутин, 
Мајерић-Шабан Јелица, Мај ерић Славко, Мај колет 
Павао, Мајор Иван, Максимовић-Флоријан Блан-
ка, Малбашић-Вичић Луција, Малинац Иван, Ма-
линар Борис, Малнар Антон, Маљковић Ново, Ман-
зин Вјекослав, Маринац Иван, Марјановић Драго-
љуб; 

Маркач Андрија, Маркач Ђуро, Маркић Владе, 
Маркотић-Бабић Анкица, Марковић Карло, Марко-
вић Мира, Марковић Мојсија, Маркуш Габријел, 
Мароти Рудолф, Маршаиић Јосип, Мартини Вик-
тор, Мартиновић Никола, Матковић Никола, Мат? 
кун Јосип, Массари Ђуро, Матошевић Анте, Мату-
лић Борис, Меанџија Петар, Медењак Јосип, Мед-
вед Драго, Мелњак Маријан, Месиц Стјепан, Меш-
тровић Адам, Михалић-Ближњак Марија, Михалић 
Стјепан, Михољевић Маријан, Микин Исток, Ми-
клаужић Владо, Микуличић Вјекослав, Миличевић 
Благоје, Милковић Мато, Милославић Вера, Мирић 
Саво, Мирковић Мирко, Миросавац Јанко, Младић 
Иван, Модровчић Татјана, Мојаш-Ковач Ружа, 
Момчиловић Петар, Мулабдић Ибро; 

Несек-Гашпарац Љубица, Niessner Ivan, Нико-
лић Бранивоје, Николић Ђуро, Никшић Иван, Но-', 
гаљ Јурај, Новак Ђуро, Новак Иван, Новак-Веш-
лигај Љубица, Новак-Папеш Љубица, Новак Вера, 
Новоселец Милица, Ољача Томислав, Омрчен Анте, 
Оремуш Блаж, Орешковић Лука, Озимец Јанко, 
Ожболт Иван, Пачесниовски-Грденић Драга, Пахић 
Матија, Паић Мирослав, Папотник Јосип, Пасарић' 
Божидар, Пасторчић Шиме, Паучник инж. Стје-
пан, Павелић инж. Дујо, Павер Маријан, Павешић' 
Маријан, Павић Иван, Павковић Душан; 

Павлачић Звонимир, Павлетић Јосип, Павлин! 
Невенка, Павлинић- Ивануша Хилдегарда, Павловић 
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Милан, Пећевски-Шкварић Аница, Пелин Иван, 
Пенезић Јосип, Переш Ђуро, Перишић Марко, Нер-
ван Дане, Пешкир Стојан, Петани Јосип, Петех-
•Мажић Мира, Петекић Стјепан, Петковић Јурај, 

Г Петрич Ђуро, Петричић Штефо, Петринец Вилим, 
' Петернац Катарина, Петровечки Виктор. Пфајфер 

Пајо, Пинтар Мато, Пинтар Звонко, Пирел Јосип, 
Пиркер Михајло, Пирлинг Јосип, Пивац др Јосип, 
Плантак Милан, Плехачек Владимир, Плеше Јо-
сип, Плевник Божо, Поцрнић Ст јепан Почекај 
Ловро, Покупец Драго, Поповић-Поповић Мирјана, 
Поповић Петар, Поповић Винко; 

Посавец Јосип, Посавец Ловро, Посавец-Чрње-
вић Марија, Потлачник Хенрик, ПОБИЈач-Милетић 
Антонија, Поврлишак-Хоић Анђела, Позаић Ру-
долф, Позаић Виктор, Прелчић Јосип, Премужић 
Антун, Пресечки Казимир, Приљева Вујо, Пушкар 
Јосип, Путарек Стјепан, Радаковић Душан, Радечић 
Јосип, Рађеновић Милан, Рајлић Милош, Рајшић 
Стево, Ракии Мато, Ралић Никола, Рапаић Рајко, 
Ратковић Ивана, Раухер Станко, Решић Адем, Ре-
велантић-Кастелиц Соња, Мр ph. Ризнер-Gall Љер-
ка, Роган Станко, Рогинек Адам, Рожић Марија, 
Рубеша Фрањо, Рубил Андрија, Ручевић Мира, 
Рудан Иван, Ру дел ић Звонимир, Рукавина Јосип, 
Рукавшза-Бркл>ачић Маријана, Рупчић Вјекослав, 
Рушкаћ Вид, Ружић Марко; 

Сајко Звонко, Салкај-Бролић Анкица, Савић 
Аран, Себестјен Карло, Седланић Јосип, Сердар 

1 Никола, Сертић Марко, Сертић Никола, Сертић 
Никола, Север Драго, Сикирица Марко, Силај 
Милка, Синковић-Чавужић Даница, Синковић Иван, 
Сиуц Антун, Сивончик Антон, Скендер Адолф, 
Скерлев Илфа, Скок Фрањо, Сланац Перо, Смо-
дек Иво, Смол>ак Марија, Станчић-Видмар Зора, 
Станић Јанко, Станић Мато, Станичић Миро, Сте-
пинац Јосип, Степушин Јосип, Стевић Никола, Сти-
панић Винко, Straznicky Младен, Стрбачко Јо-
сип, Стрбад Фрањо, Сучец Иван, Судац Иван, Су-
шец-Посавец Бојана, Свагуша Марко; 

Шабан Јуре, Шабић Зденка, Шајбић-Мазиња-
,нин Љубица, Шал ковић Ивица, Шалковић Стјепан, 
>Шамец Бранко, Шаркањи Иван, Шавор Јосип, Ша-
врљан Рудолф, Шелендић Рудолф, Шетинц Иван, 
Џ1евки-Фабрио др Мира, Шиматовић-Синковић 
'Аница, Шинцек Божо, Ширато Томислав, Шкоро 
Милан, Шкрињарић Павао, Шкворц Стјепан, Шокац 

/Андрија, Шоштар Иван, Шоштарић Јерко, Шошта-
рић Мирко, Шоштарић Звонимир, Шпирић Драшко, 
Шпрингман Стјепан, Штахан Вјекослав, Штефанић 
Марко, Штековић Васо, Штергер Стјепан, Штифан 

-Иван, Штимац Матија; 
Тадић Милко, Тичић Антун, Тисанић Барица, 

Томашић-Пинтарић Штефица, Томић инж. Марија, 
Томичак Никола, Томичић Лука, Томљановић Јо-
сип, Топ лек Јосип, Топољњак Стјепан, Тота Иван, 
Тројак Фрањо, Тудовић Никола, Туђа-Кушан Ште-
(
((£>анија, Турчић Стјепан, Турек Томо, Турк Лорис, 
^Уремовић Никола, Wagner dr Zvonimir, Ва денчић 
/Андрија, Валента Јордан, Ваљак Ђуро, Варгек 
'Јосип, Вдовић Томислав, Веселица Стево, Весели-
(новић Стјепан, Вешлигај Фрањо, Вичар Јосип, Ви-
јдичек Антун, Видичек Стјепан, Видмар Маријан, 
/Видовић Драгутин, Витез Маријан, Бивода Милан, 
'Бизјак Владимир; 

Влах Иван, Влашић Ђуро, Вослар Мирослав, 
Шовк Јосип, Вранеш Фрањо, Врбек Томо, Вукадин 
[Мато, Вукадиновић-Твртковић др Марија, Вукано-
в и ћ Радослав, Вукић Петар, Вуковић Раде, Вулић 
^Анђелко, Заборац Стјепан, Зага јеки Иван, Загорац 
јИван, Зајец Марко, Зебец-Брегант Мелита, Зироје-
вић Лука, Зорић Никола, Жгалин Виктор, Зрна Па-
вао, Зубер Јован, Жарковић Иван, Жиганто Стје-
пан, Жигер Вера, Жирош Винко, Житковић Вла-
димир, Живковић Петар, Жлебечић Иван, Жупан-
-Поповић Ката, Жворц-Загоричник Марија, Ж у -
панић Милан; 

за особени заслуги ка делото ширење на брат-
ството и единството помеѓу нашите народи 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Бродарац Иван, Петровић Адам, Стангер др 
Ул исе; 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО 
СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Богожалец Јосип, Брканац Мијо, Дубровић Ма-
ријан, Фран Јаков, Глумпак Иван, Грмуша Милан, 
Херман Иван, Јокић Душан, Кушен Андрија, Маљ-
ковић Слободан, Микшић др Јанко, Миланковић 
Ђука, Напрта Раде, Огризовић др Михај ло," Па ј-
даковић Лука, Петковић Мирко, Полак Теодор, 
Посавчић Мијо, Позаић Славко, Пушкарић Анте, 
Радаковић Владо, Рајковић Вера, Самолов Спасе, 
Смиљанић Душан, Светличић Драго, Шиљковић 
Иван, Угреновић Катица, Винчић Мира, Врчек 
Иван, Вукојевић Недељка, Вукотић Љубан, Вуле-
лија Тугомир, Житко Михо; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Чакара Мишо, Фуштар Никола, Кос-Руцак Ма-
ријан, Лончар Милош, Лончар Перо, Петровић 
Симо, Станић Илија, Вујић Мијо; 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Бићанић Иван, Глумпак-Субашић Милена, Јасић 
Рајко, Крзнарић Миле, Лончар Анка, Мркоци Јан-
ко, Пенделић Сјепан, Пенезић Мато, Радошевић 
Грго; 

^ за примерно залагање и постигнати успеси во 
работата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

г . Баклижа Мирко, Банић Фрањо, Бартолић, Јо-
ланда, Чубриловић Анка, Галинец Драгутин, Гре-
горић Стјепан, Ханжек-Шпиранец Адела, Јамбрек-
-Млинарић Анђела, Јурина Стјепан, Кајин Иван, 
Кордић Милан, Ковачић Стјепан, Круљчић Вита-
лија, Новосел Марко, Шарић Маријан, Шимуновић 
Анте, Токић Иван, Томашковић Јосип, Турк' Иг-
нац, Видичек-Новачки Дора, Вукић Петар, Вуко-
вић Петар; 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Адамовић Андрија, Ахец Стјепан, Ангалт^ Стје-
пан, Бабић Имро, Банани Славко, Бакран Вјеко-
слав, Бан Иван, Банек Аугуст, Варат Фрањо, Бар-
берић Мато. Бартуловић Иван, Бечић Недиљко 
Венчић Дргутин, Бенчић-Малтар Марија, Бертовић 
Иван, Билушић Стјепан, Блануша Саво, Блиња 
Перо, Бобинац Јосип, Болфек-Буторац Анкица, 
Болић Марко, Борјановић Мирко, Борлинић Ју-
рај, Боршић Јосип, Божац Палмира, Брадарић Пе-
тар, Брадарић Стипе, Брборовић Недељко, Брезо-
вец Иван, Брглес Магда, Брленић Звонко, Брженда 
Марио, Булат Милка, Бумбаровски Даница, Бунчић 
Ђуро, Буреш Јосип; 

Црнковић Богумир, Цветковић Драго, Чикара 
Никола, Чрњевић-Бединковић Марија, Чучковић 
Славко, Дабић Душан, Динкић Славко, Дазгић 
Љубо, Детони Томо, Добричевић Фрањо, Доленац 
Стјепан, Доротић Стјепан, Дрековић Ђорђе, Дрен-
ски Рудолф, Друшко Фрањо, Ђилас Мијо, Ерцего-
вић Петар, Фабац Звонко, Фадига Јосип, Фи јан Јо-



Страна 768 — Број 36 СЛУЖБЕН ЛЏСТ НА СФРЈ Четврток, 13 јули 1972 

сип, Фил ковић Стјепан, Франц Ва лент, Фричшић 
Мирко, Фукат Катица, Гајић Миле, Галовић Владо, 
Гаљар Маријан, Гашпарић Фрањо, Горички Драгу-
тин, Готић Стјепан, Грабушић Иван, Грбеша Ни-
кола, Грегурић Иван, Грмош Војо, Грубешић Блаж; 

Хајдаш Барбара, Халер Васиљ, Хелеш Мари-
јан, Хорват Антун, Хорват Јосип, Хорват Јосип, 
Хорват Славко, Хорват Станко, Хорват Звонко, 
Хрт Фрањо, Хргар Виктор, Хршак Станко, Х.убај 
Штефица. Хуис Драгутин, Иџаковић Катица, Ј а -
купић Матија, Јакуш Виктор, Јантолек Јосип, Ј а -
сић Вељко, Јекић Богдан, Јеловић Лука, Јурчевић 
Иван, Јурчић Фрањо, Јурец Алојз, Јурјевић Миле, 
Кајин Милан, Капац Анте, Карна Гојко, Катић 
Нада, Кланцир Стјепан, Кључарић Никола, Кола-
рић Штефо, Комлиновић Перо, Копрек-Бингула 
Кристина, Корабек Јанко, Кораћ Никола, Коречић 
Горазд, Коречић Мара. Корпар Игњац, Кос Мато, 
Кошпенда Ђуро, Ковач Драгутин, Ковач Јосо, Кова-
чевић Андрија, Ковачевић Илија, Козић Јанко, Ко-
жар Јосип, Кранчић Еуген, Кризманић Јанко, Крле-
жа Јосип, Крунић Ђуро, Кучко Вилим, Кундија 
Стјепан, Куртовић Маријан, Кушан Антун, Кузмек 
Антун; 

Леје Бранко, Леж Иван, Лихтар Драгутин, Лих-
тер СлавкоГ Ликевић Никола, Липовшћак Драгутин, 
Лишић Антун, Лончаревић Петар, Лончаревић Сто-
јан, Лончарић Антун, Лопарић Иванка, Лопатни-
-Малез Иванка, Ловрин Ана, Љоље Драго, М а л е -
нић Јосип, Мај ерић Вилим, Мај хен Славко, Мар-
кешић Јосип, Максимовић Мирослав, Малвић Дуб-
равко, Маљевац Иван, Марчинко-Сучић Катарина, 
Марековић Мирко, Маргетић Драгутин, Маргетић. 
Стјепан, Марковић Драгутин, Марковић Јурај, Мар-
ковић Слободан, Марот Милован, Мартић Анте, 
Мартиновић Ђука, Матијашић Анђело, Матко Стје-
пан, Медведец Бранко; 

Међуморец Стјепан, Михић Иван, Мијатовић 
Стјепан, Милетић Бранко, Милолажа Мијо, Миље-
вић Јован, Мимица Маринко, Миочиновић Глиго, 
Мирт Стјепан, Младенов Радослав, Млинарић Ан-
тун, Млинарић Јосипа, Мудри Јосип, Мушац Тома, 
Настасић Живко, Нејашмић Вице, Новосел Јосип, 
Новоселац Драгутин, Озвачић-Остреж Анкица, Па-
ић Милутин, Панић Радивој, Пастор Хрвоје, Пав-
летић Албина, Пећирко Ловро, Пенезић Мирко, Пер-
чинић Дубравка, Перковић Весна, Петак Стјепан, 
Петковић Михајло, Петрина Анте, Петровић Дра-
гутин, Пинтар Јосип, Пинтарић Младен, Пипаловић 
Никола, Полановић Јанко, Пондељак Владимир; 

Понграц Иван, Посавец Радован, Превишић Ми-
хајло, Приљева Стојан, Пухар Иван, Пуљић Сла-
вица, Пушак Славко, Путар Стјепан, Путарек-Лу-
каћек Љубица, Пуж Миле, Радовић Васо, Радуно-
вић Мирко, Рагуз Антун, Рашпица Вељко, Регић 
Звонко, Рибарић Петар, Рибић Стјепан, Римса Ми-
рослав, Родић Перо, Рокић Стјепан, Ross Josip, Ру-
мењак Фрањо, Руњајић Мирко, Рушњак-Кајин А-
ница; 

Санковић Иво, Секулић Маријан, Секулић Пе-
ро, Семерај-Ханжек Антонија, Сертић Мато, Се-
вер Драгутин, Сигур Томо, Симић Стево, Симић 
Златан, Синчић-Ју рада Марија, Синковић Јосип, 
Сировица Никола, Солина Фрањо, Станић Бошко, 
Страпаћ Иван, Стрмечки Иван, Сунара Иван, Шај-
новић Иван, Шарчевић Иван, Шчанчар Мирко, 
Шчурић Лацко, Шербец Иван, Шилипетар Мато, 
Шинко Марко, Шипек Иван. Шивалец Славко, 
Шкобић Давор, Шоштар-Шмуц Анђела, Шпигел-
ски Перо, Штајцер Марица, Штефкевић Драго, 
Штетић Фрањо, Штрумфлин Иван;. 

Тараде Иван, Толић Петар, Томић Мирко, Тонко-
вић Томо, Топлак Мирослав, Тот Јосип, Трчак Пе-
тар, Трепшић Мато, Треска Јосип, Трго Мате, Тур-
Издавач: Новинска установе „Службен лист на СФР 

— Директор и главеа и одговорен уредни« И 
Печате Београдски графички завод, Бели 

чић Јаков, Ваљак Стјепан, Вебер Никола, Вечек 
Фрањо, Вејновић Миле, Вибирал Рудолф, Видовић 
Јосип, Вилус Мирко, Влајнић Антин, Володер Слав-
ко, Борих Стјепан, Вранчић Петар, Врбанац Иван, 
Вргов Бранко, Вучић Антон, Вучковић Драго, Бу-
ћан Стјепан, Вукаловић Мато, Вурдеља Петар, За-
лукар-Рихтар Марија, Здјелар Вељко, Звонар Ми-
лан, Жанић Антун, Жерјав Јосип, Жинић Славко. 
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