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Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА СПОГОДБАТА ЗА ЗА-
ШТИТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПОМЕЃУ ВЛАДАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРА-
ТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И ВЛАДАТА НА КРАЛСТВОТО ХОЛАНДИЈА 

Се прогласува Законот за ратификација на Спогодбата за заштита на инвестициите 
помеѓу Владата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Владата на 
Кралството Холандија, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на 
републиките и покраините од 27 октомври >1976 година. 

ПР бр. 517 
27 октомври 1976 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

'Киро Глигоров, е. р. 

З А К О Н 

ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА СПОГОДБАТА ЗА ЗАШТИТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПОМЕЃУ 
ВЛАДАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И 

ВЛАДАТА НА КРАЛСТВОТО ХОЛАНДИЈА 

Член 1 
Се ратификува Спогодбата за заштита на инвестициите помеѓу Владата на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија и Владата на Кралството Холандија, со 
разменетите писма, потпишана на 16 февруари 1976 година во Белград, во оригинал на 
англиски јазик. 

Член 2 
Текстот на Спогодбата и на разменетите писма во оригинал на англиски јазик и во 

превод на македонски јазик гласи: 

A G R E E M E N T С П О Г О Д Б А 
ON THE PROTECTION OF INVESTMENTS ВЕ- ЗА ЗАШТИТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПОМЕЃУ 
TWEEN THE SOCIALIST FEDERAL REPUBLIC OF ВЛАДАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВ-

YUGOSLAVIA AND THE KINGDOM OF THE НА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И ВЛАДАТА НА 
NETHERLANDS КРАЛСТВОТО ХОЛАНДИЈА 

The Government of the Socialist Federal Republic Владата на Социјалистичка Федеративна Репуб-
of Yugoslavia and the Government of the Kingdom of лика Југославија и Владата на Кралството Холан-
the Netherlands, Дија, 



Страна 1422 — Број 49 СЛУЖБЕН ЛИСТ КА СФРЈ Петок, 5 ноември 1976 

Taking into account the Agreement on economic, 
industrial and technical cooperation concluded be-
tween them on March 13, 1568. 

Desiring to encourage the econom е cooperation as 
envisaged by that agreement, through the protection 
of investments against non-commercial risks, Have, 
agreed as follows: 

Article I 
For the purposes of the present Agreement: 
a) the term "investments" shall comprise all assets 

of each Contracting Party; 

b) the term "nationals" shall comprise with regard 
to either Contracting Party; 

1) natural persons having the nationality of that 
Contracting Party in accordance with its law; 

2) legal persons constituted in accordance with 
the law of that Contracting Party. 

Article II 
(1) Each Contracting Party shall ensure fair and 

equitable treatment to the investments of nationals 
of the other Contracting Party and shall not impair 
by unjustified or discriminatory measures, the opera-
tion, management, maintenance, use, enjoyment or 
disposal thereof by those nationals. 

(2) More particularly, each Contracting Party shall 
accord to such investments the same security and 
protection as it accords to those of nationals of any 
third State. 

Article III 
Each Contracting Party shall authorize, in con-

formity with its relevant rules the transfer, without 
undue restriction and delay, to the country of the 
other Contracting Party and in the currency of that 
country, of the net profits and the proceeds of the 
liquidation of invested capital. 

Article IV 
Neither Contracting Party shall take any measures 

depriving, directly or indirectly, nationals of the other 
Contracting Party of their investments unless the 
following conditions are complied with: 

a) the measures are taken in the public interets 
and in conformity with the laws and regulations of 
the respective Contracting Parties; 

b) the measures are not discriminatory or contrary 
to any undertaking which the former Contracting 
Party may have given; 

c) the measures are accompanied by provision for 
the payment of just compensation. Such compensation 
shall represent the genuine value of the investments 
affected and shall, in order to be effective for the 
claimants, be paid and made transferable, without 
undue delay, to the country of which those claimants 
are nationals and in the currency of that country. 

Article V 
Without prejudice to any special fiscal advantage 

accorded by the one Contracting Party by virtue of 
ац agreement for the avoidance of double taxation 
or on the basis of reciprocity that Contracting Party 
shall, with respect to the levying of taxes, fees or 
charges and to the enjoyment of fiscal deductions and 
exemptions, accord to nationals of the other Con-
tracting Party engaged in any economic activity in 
its territory a treatment not less favourable than thaf 
accorded to nationals of any third country. 

имајќи ја предвид Спогодбата за стопанска, ин-
дустриска и техничка соработка, склучена помеѓу 
нив на 13 март 1968 година, 

со желба да ја поттикнат стопанската соработка 
предвидена со Спогодбата, по пат на заштита на ин-
вестициите од некомерцијални ризици, се договорија 
за следното: 

Член I 
За целите на оваа спогодба: 
а) изразот „инвестиции" ги означува сите сред-

ства инвестирани во согласност со законите и про-
писите на секоја страна до говорничка; 

б) изразот „државјани" означува во однос на 
обете страни договорнички: 

1) физички лица кои се државјани на таа страна 
договорничка во согласност со нејзиниот закон; 

2) правни лица конституирани во согласност со 
законот на таа страна договорничка. 

Член II 
(1) Секоја страна договорничка ќе обезбеди пра-

вичен и рамноправен третман на инвестициите на 
државјаните на другата страна договорничка и нема 
да ги попречува со неоправдани односно со дискри-
минаторски мерки работата, управувањето, одржува-
њето, користењето, уживањето односно располага-
њето со истите од страна на тие државјани. 

(2) Посебно, секоја страна договорничка ќе им. 
обезбеди на такви инвестиции иста сигурност и за-
штита што им ги обезбедува на инвестициите на 
државјаните на трети држави. 

Член III 
Секоја страна договорничка, согласно со своите 

соодветни прописи и без неоправдани ограничувања 
и одлагања, ќе одобри трансфер на чистите добивки 
и на износите произлезени од ликвидацијата на ин-
вестираниот капитал во земјата на другата страна 
договорничка во валутата на таа земја. 

Член IV 
Ниедна страна договорничка нема да презема 

такви мерки кои, посредно или непосредно, ќе ги 
лишуваат државјаните на другата страна договорни-
чка од нивните инвестиции, освен под следните ус-
лови : 

а) мерките да се преземени во јавен интерес и 
во согласност со законите и прописите на односните 
страни договорнички; 

б) мерките да не се дискриминаторски ниту во 
спротивност со евентуална обврска што ја прифати-
ла споменатата страна д©говорничка; 

ц) мерките да ја опфаќаат и одредбата за испла-
та на правичен надомест. Овој надомест ќе претста-
вува вистинска вредност на односните инвестиции и, 
за да биде ефективен за побарувачите, ќе биде ис-
платив во валутата на земјата чии државјани се 
побарувачите и ќе може, без неоправдани одлагања, 
да се пренесе во таа земја. 

Член V 
Без штета за посебните (фискални повластици 

што ги одобрила едната страна договорничка врз 
основа на спогодбата за избегнување на двојно ода-
ночување или врз основа на реципроцитет, таа стра-
на договорничка, во поглед на собирање на даноци, 
давачки односно такси, како и во поглед и на ужи-
вање на фискалните одбивања и изземања, ќе им 
одобри на државјаните на другата страна д©говор-
ничка што вршат некоја стопанска дејност на неј-
зината територија, третман што нема да биде поне-
поволен од третманот што им се Лава на државја-
ните на некоја трета земја. 
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Article VI 
The competent authority of the Contracting Party 

in the territory of which a national of the other Con-
tracting Party makes or intends to make an invest-
ment. shall give sympathetic consideration to any 
request ©f such national to assume the obligation to 
submit, for arbitration or conciliation, to the Centre 
established by the Convention of Washington of 18 
March 1965 on the settlement of investments disputes 
between Stales and nationals of other States, any 
dispute that may arise in connection with that invest-
ment, and shall inform that national in writing of its 
decision. 

Article VII 
If a national of the one Contracting Party has 

transferred any rights and securities to that Party 
or to another national of that Party because of that 
Party's or the latter national's obligation,' Under a 
legal system of guaranteeing against non-commercial 
risks, to reimburse the former national as to damage 
in respect of an investment made by that national in 
the territory of the other Contracting Party and 
approved by that Party, the latter Contracting Party 
recognizes the abrogation of the grantor of such 
guarantee into the said rights and securities of the 
investor.. 

Article VIII 
The present Agreement shall apply to all invest-

ments made in the territory of the one Contracting 
Party by a national of the other Contracting Party 
in accordance with the laws and regulations of the 
former Contracting Party. 

Article IX 
(1) The Contracting Parties hereby establish a 

Mixed Commission, composed of representatives ap-
pointed by them « 

(2) The Mixed Commission shall meet at the request 
of one of the Contracting Parties, to discuss any matter 
pertaining to the implementation of the present 
Agreement. It shall make recommendations to the 
respective Governments in4cases where the objectives 
of the Agreement might be furthered. 

Article X 
In respect of any matter governed by the present 

Agreement nothing in this Agreement shall prevent 
a national of the one Contracting Party from benefi-
ting from any right more favourable to him and ac-
corded by the other Contracting Party. 

Article XI 
(1) Any dispute between the Contracting Parties 

concerning the interpretation or application of the 
present Agreement which cannot be settled, within 
a reasonable laps of time, by means of diplomatic 
negotiations, shall be submitted, at the request of any 
party to the dispute, to an arbitral tribunal, composed 
of three members. Each Party shall appoint one arbi-
trator and the two arbitrators thus appointed shall 
together appoint a third arbitrator as their chairman 
who is not a national of either party. 

(2) If one of the parties fails to appoint its arbi-
trator and has not proceeded to do so within two 
months after an invitation from the other party to 
make such appointment, the latter 'party may invite 
the President of the International Court of Justice to 
make the necessary appointment. 

(3) If the two arbitrators are unable to reach 
agreement, in the two months following their appoint-
ment, on the choise of the third arbitrator, either 

Член VI 
Надлежниот орган на страната договорнине 

на чија територија државјанинот на другата страна 
договорнички инвестира или сака да инвестира, бла-
гоепаклоно ќе ја разгледа молбата на таков држав-
јанин да ја прифати обврската дека, заради арби-
тража или измирување, секој спор што би можел да 
произлезе во врска-со'таа инвестиција ќе го поднесе 
до Центарот што е основан со Вашингтонската кон-
венција од 18 март 1965 година за решавање на ин-
вестиционите спорови помеѓу држави и државјани 
на други држави, и да ги извести по писмен пат 
државјаните за својата одлика. 

Член VII 
Доколку државјанинот иа една страна договор-

н и н е ќе пренесе некои права и обврзници врз таа 
страна договорнине или врз друг државјанин на 
таа страна договорнине поради обврската на таа 
страна или на нејзиниот споменат друг државјанин, 
врз основа на законскиот систем за гарантирање на 
некомерцијални ризици, да го обесштети првиот 
државјанин за штетата настаната во врска со ин-
вестицијата на тој државјанин на територијата на 
другата страна договорнине, што ја одобрила таа 
страна, другата страна договорнине го признава во-
ведувањето на давателот на гаранција во спомена-
тите права и обврзници на инвеститорот. 

Член VIII 
Оваа спогодба се применува врз сите инвестиции 

што на територијата на едната страна договорнине 
ги вложил државјанин на другата страна договор-
н и н е во согласност со законите и со прописите на 
новата страна договорнине. 

Член IX 
(1) Страните договорнички со ова формираат ме-

шовита комисија во чиј состав се наоѓаат претстав-
ници што ги именуваат тие. 

(2) Мешовитата комисија се состанува по барање 
на една од страните договорнички заради разгледу-
вање на секое прашање што се однесува на спро-
ведувањето на оваа спогодба. Комисијата им дава 
препораки на владите за унапредување на целите 
на оваа спогодба, кога е тоа можно. 

Член X 
Во врска со кое и да било прашање што се регу-

лира со оваа спогодба, ниедна одредба од оваа спо-
годба не го спречува државјанинот на едната страна 
договорничка да користи кое и да било право што 
за него е поповолно и кое му го признала другата 
страна договорничка. 

Член Хт . 
(1) Секој спор помеѓу страните договорнички во 

врска со толкувањето односно со примената на оваа 
спогодба, што во разумен временски период не може 
да се реши со дипломатски преговори, се поднесува, 
пс барање на една од страните во спорот, до арбит-
ражниот суд составен од три члена. Секоја страна 
именува по еден арбитер, а така двата именувани 
арбитра заеднички именуваат за претседавач трет 
арбитер кој не е државјанин на ниедна од страните 
договорнички. 

(2) Доколку една од страните договорнички не 
ќе именува свој арбитер и не ќе се погрижи тоа да 
го стори во рок од два месеца по упатувањето на 
покана од другата страна да го изврши ова наиме-
нување, другата страна може да го замоли претсе-
дателот на Меѓународниот суд на правдата да го 
изврши потребното наименување. 

(3) Доколку двата арбитра не можат да се спого-
дат за изборот на третиот арбитер, во рок од два 
месеца од нивното наименување, секоја страна до-
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party may invite the President of the Internationa] 
Court of Justice, to make the necessary appointment. 

(4) If, in the cases provided for in the second and 
third paragraph of this article, the President of the 
International Court Of Justice is prevented from 
discharging the said function or is a national of 
either party, the Vice-President should make the 
accessary appointments. If the Vice-President is 
prevented from discharging the said function or is a 
national of either party, the most senior member of 
the Court who is not a national of either Party should 
make the necessary appointments. 

(5) The tribunal shall decide on the basis of respect 
for the law. Before the tribunal decides, it may at 
any stage of the proceedings propose to the parties 
that the dispute be settled amicably. The foregoing 
provisions shall not prejudice the power of the tribunal 
to decide the dispute ex aequo et bono if the parties 
so agree. 

(6) Unless the parties decide otherwise, the tribunal 
shall determine its own procedure. 

(7) The tribunal shall reach its decision by a 
majority of votes. Such decision shall be final and 
binding on the parties to the dispute. 

Article ХИ 
As regards the Kingdom of the Netherlands, the 

present Agreement shall apply to the Kingdom as a 
whole, unless the notification, provided for in article 
XIII, paragraph (I) of this Agreement, provides 
otherwise. 

Article XIII 
(1) The present Agreement shall enter into force 

on the first day of the second month following the date 
on which both Contracting Parties have informed each 
other in writing that the procedures constitutionally 
required therefor in their respective countries have 
been complied with, and shall remain in force for a 
period of 10 years. 

Unless notice of termination has been given by 
either Contracting Party at least six months before 
the date of the expiry of its validity, the present 
Agreement shall be extended tacitly for another 
period of 10 years, and so on, each Contracting Party 
reserving the right to terminate the Agreement upon 
notice of at least six months before the date of expiry 
of the current period of validity. 

(2) Subject to the period mentioned in paragraph 
1 of this Article, the Government of the Kingdom of 
the Netherlands shall be entitled to terminate the 
application of the present Agreement separately in 
respect of one or more of the constituent parts of the 
Kingdom. 

(3) In respect of investments made before the date 
of the termination of the present Agreement the 
foregoing Articles thereof shall continue to be effective 
for a further period of 15 years from that date. 

In witness whereof, the undersigned representa-
tives, duly authorized thereto, have signed the present 
Agreement. 

' Done at Belgrade, this sixteenth day of February, 
1976, 

For the (government of 
the Kingdom of the 

Netherlands: 
Jo van der Valk, (s) 

Ambassador Extraordi-
nary and Plenipotentiary 
of the Kingdom of the 

Netherlands 

говорничка може да го замоли претседателот на 
Меѓународниот суд на правдата да го изврши пот-
ребното наименување. 

(4) Доколку, во случаите предвидени во ст. 2 и 3 
на'овој член, претседателот на Меѓународниот суд 
на правдата е спречен да ја изврши споменатата 
функција, или е државјанин на една од страните 
договорнички потпретседателот на Судот може да ги 
извшри потребните наименувања. Доколку потпрет-
седателот е спречен да ја изврши споменатата функ-
ција, или е државјанин на една од страните дого-
ворнички, најстариот член на Судот кој не е држав-
јанин на една од страните договорнички ги врши 
потребните наименувања. 

(5) Судот донесува одлука врз основа на закон. 
Пред да донесе одлука, Судот може во секоја фаза 
на постапката да им предложи на страните договор-
нички спорот да го решат на пријателски начин. 
Горенаведените одредби нема да го прејудицираат 
правото на Судот да донесе одлука за спорот ех 
aequo et bono доколку страните ќе се спогодат 
така. 

(6) Доколку страните договорнички не ќе одлу-
чат поинаку, Судот сам ја определува својата по-
стапка, 

(7) Судот донесува одлука со мнозинство гласови. 
Одлуката е конечна и задолжителна за страните во 
спорот. 

Член XII 
Што се однесува до Кралството Холандија, оваа 

спогодба се применува врз Кралството во целост, 
освен доколку со отказот наведен во член XllI, став 
1 не ќе се определи поинаку. 

Член XIII 
(1) Оваа спогодба влегува во сила првиот ден на 

вториот месец по датумот кога страните договорни-
чки писмено ќе се известат едната другата дека се 
завршени постапките предвидени со уставот на нив-
ните земји и останува во сила десет години. 

Доколку која и да било страна договорничка не 
ќе упати до другата страна договорничка писмен 
отказ најдоцна шест месеци пред датумот на истекот 
на нејзината важност, оваа спогодба премолчно се 
продолжува за уште десет години, и така натаму. 
При тоа, секој а страна договорнине го задржува 
правото да ја откаже Спогодбата откако за тоа ќе 
поднесе писмен отказ најмалку шест месеци пред 
датумот на истекот на тековниот период на важноста. 

(2) Под резерва на периодот споменат во став 1 
на овој член, Владата на Кралството Холандија е 
овластена да престане да ја применува оваа спогодба 
одвоено, во еден или во повеќе делови на Крал-
ството. 

\ 

(3) Во однос на инвестициите извршени пред да-
тумот на престанувањето на важноста на оваа спо-
годба, горенаведените членови на Спогодбата и на-
таму остануваат во сила за додатен период од 15 
години, сметајќи од тој датум. 

Во потврда на што долупотпишаните претстав-
ници, прописно овластени за тоа, ја потпишаа оваа 
спогодба. 

Составено во Белград, на 16 февруари 1976 го-
„ дина. 

For the Government of the 
Socialist Federal Republic 

of Yugoslavia: 
Momcilo Cemovic, (s) 

Member of the Federal 
Executive Council and 
Federal Secretary for 

Finance 

За Владата на 
Коалството Холандија, 
Jo van der Valk, е. p. 
извонреден и ополно-
моштен амбасадор на 
Кралството Холандија 

За Владата на 
Социјалистичка Федера-

тивна Република 
Југославија, 

Момчило Демовиќ, е. р. 
член на Сојузниот 

извршен совет, и сојузен 
секретар за финансии 
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Your Excellency, 
With reference to Article III of the Agreement on 

the protection of investments between the Socialist 
Federal Republic of Yugoslavia/ and the Kingdom of 
the Netherlands signed today, I have the honour to 
inform Your Excellency that the Government of the 
Socialist Federal Republic of Yugoslavia is prepared 
to accent that, if the rules regulating the transfer of 
net profits and the^proceeds of the wilhdrawal or the 
liquidation of invested capital emanating from invest-
ment contracts with Netherlands investors are changed 
in a manner making them less favourable for the 
investor, the transfer will be regulated by the prov-
isions which were in force on the day the investment 
contract was registered. 

This facility will not apply to investments made 
before the date of entry into force of the Agreement. 
To such investments the transfer provisions may be 
anplied, if so desired, which were in force on the date 
of entry into force of the Agreement. 

However, it is the understanding of the Govern-
ment of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia, 
that, if the relevant provisions of the Constitution and 
the Law • on investment of funds by foreign persons 
in domestic associated labour organizations are changed, 
the Yugoslav Government shall apply such provisions 
with regard to the above mentioned transfers, as are 
applicable to investments from any third state. 

It is furthermore the understanding of my Govern-
ment that the Government of the Kingdom of the 
Netherlands will apply the principle of freedom of 
transfer, and that, if the transfer regulations are 
changed, the treatment applied by the Netherlands 
Government to transfers emanating from investments 
by nationals of the Socialist Federal Republic of Yu-
goslavia shall be as favourable as that accorded to 
transfers made by nationals of any third state, without 
prejudice to the provisions on transfers in the frame-
work of the European Economic Community. 

I have the honour to request Your Excellency to 
confirm that the above represents also the under-
standing of the Government of the Kingdom of the 
Netherlands. # 

Please accept, Excellency, the assurance of my 
highest consideration. 

For the Government of 
the Socialist Federal 

Republic of Yugoslavia: 
MomcHo Cemovic, (s) 

Member of the Federal Executive 
Council and Federal Secretary 

for Finance 

Your Excellency, 

I herewith have the honour to acknowledge receipt 
of Your Excellency's letter of to-day, reading as 
follows: 

"With reference to Article III of the Agreement 
on the protection of investments between the Socialist 
Federal Republic of Yugoslavia and the Kingdom of 
the Netherlands signed to-day, I have the honour to 
inform Your Excellency that the Gouvernment of the 
Socialist Federal Republic of Yugoslavia is prepared 
to accept that, If the rules regulating the transfer of 
net profits and the proceeds of the withdrawal or the 

Ваша Ексе лонци јо, 
Во согласност со член III од Спогодбата за заш-

тита на инвестициите помеѓу Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија и Кралството Холан-
дија која е потпишана денес, имам чест да ја изве-
стам вашата Екселенштја дека Владата на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија е готова 
да прифати, доколку прописите со кои се регулира 
трансферот на чистата добивка и на износите про-
излезени од повлекувањето или од ликвидацијата на 
инвестираниот капитал, што потекнуваат од догово-
рите за инвестиции склучени со холандските инве-
ститори, ќе се изменат така што да станат понепо-
волни за инвеститорот, тој трансфер да се регулира 
со прописите што важеле на денот на регистрира-
њето на договорот за инвестицијата. 

Ова олеснение нема да се применува врз инве-
стициите 'извршени пред денот на влегувањето во 
сила на оваа спогодба. Врз такви инвестиции можат 
да се применуваат, доколку се сака тоа, прописите 
за трансфер што важеле на денот на влегувањето 
во сила на оваа спогодба, 

Меѓутоа, Владата на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија подразбира дека, доколку 
ќе се изменат односните одредби на Уставот и на 
Законот за. вложување средства на странски лица 
во домашни организации на здружениот труд, југо-
словенската влада во поглед на споменатите транс-
фери ќе ги примени одредбите што се применуваат 
врз инвестициите од која и да било трета држава. 

Мојата влада натаму подразбира дека Владата 
на Кралството Холандија ќе го примени принципот 
на слобода на трансферот и дека, доколку ќе се из-
менат прописите за трансферот, третманот што хо-
ландската влада ќе го примени врз трансферите што 
потекнуваат од инвестициите на државјаните на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја ќе биде исто така поволен како третманот што ги 
признава трансферите што ги вршат државјаните 
на која и да било трета држава, а тоа да не оди на 
уштрб на прописите за трансферите во рамките на 
Европската економска заедница 

Имам чест да ја замолам Вашата Екселенција 
да потврди дека горенаведеното претставува и ми-
слење на Владата на Кралството Холандија. 

Примете ги, Екселенцијо, изразите на моето нај-
длабоко почитување. 

За Владата 
на Социјалистичка федеративна 

Република Југославија, 
Момчило Демовиќ, е. р. 

член на Сојузниот извршен 
совет и сојузен секретар за 

финансии 

Ваша Екселенцијо, 

Имам , чест да го потврдам приемот на писмото 
од Вашата Екселенција, кое гласи: 

„Во согласност со член III од Спогодбата за за-
штита на инвестициите помеѓу Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија и Кралството Хо-
ландија која е потпишана денес, имам чест да ја 
известим Вашата Екселенција дека Владата на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
е готова да прифати, доколку пропиете со кои се 
регулира трансферот на чистата добивка и на изно-
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liquidation of invested capital emanating from invest-
ment contracts with Netherlands investors are changed 
in a manner making them less favourable for the 
investor, the transfer will be regulated by the prov-
isions which were in force on the day the investment 
contract was registered. 

This facility will not apply to investments made 
before the date bf entry into force of the Agreement. 
To such investments the transfer provisions may be 
applied, if so desired, which were in force on the date 
of entry into force of the Agreement. 

However, it is the understanding of the Govern-
ment of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia, 
that, if the relevant provisions of the Constitution and 
the Law on investment of funds by foreign persons 
in domestic associated labour organisations are 
changed, the Yugoslav Government shall apply such 
provisions with regard to the above mentioned trans-
fers, as are applicable to investments from any third 
state. 

It is furthermore the understanding of my Govern-
ment that the Government of the Kingdom of the 
Netherlands will apply the principle of freedom of 
transfer, and that, if the transfer regulations arc 
changed, the treatment applied by the Netherlands 
Government to transfers emanating from investments 
by nationals of the Socialist Federal Republic of 
Yugoslavia shall be as favourable as that accorded to 
transfers made by nationals of any third state, without 
prejudice to the provisions on transfers in the 
framework of the European Economic Community/ 

I have the honour to request Your Excellency to 
confirm that the above represents also the under-
standing of the Government of the Kingdom of the 
Netherlands." 

I confirm herewith that the above represents tho 
understanding reached between our two Governments. 

Please accept, Excellency, the assurance of my 
highest consideration. 

For the Government of the 
Kingdom of the Netherlands: 

Jo van der Valk (s) 

сите произлезени од повлекувањето или од ликви-
дацијата на инвестираниот капитал, што потекнуваат 
од договорите за инвестиции склучени со холанд-
ските инвеститори ќе се изменат така што да станат 
понеповолни зач инвеститорот, тој трансфер да се 
регулира со прописите што важеле на денот на реги-
стрирањето на договорот за инвестицијата. 

Ова олеснение нема да се применува врз инвес-
тициите извршени пред денот на влегувањето во 
сила на оваа спогодба. Врз такви инвестиции можат 
да се применуваат, доколку се сака тоа, прописите за 
трансфер што важеле на денот на влегувањето во 
сила на оваа спогодба. 

Меѓутоа, Владата на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија подразбира дека, доколку 
ќе се изменат односните одредби на Уставот и на 
Законот за вложување средства на странски лица 

•во домашни организации на здружениот труд, југо-
словенската влада во поглед на споменатите транс-
фери ќе ги примени одредбите што се применуваат 
врз инвестициите од која и да било трета држава. 

Мојата влада натаму подразбира дека Владата 
на Кралството Холандија ќе го примени принципот 
на слобода на трансферот и дека, доколку ќе се из-
менат прописите за трансферот, третманот што хо-
ландската влада ќе го примани врз трансферите 
што потекнуваат од инвестициите на државјаните на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја ќе биде исто така поволен како третманот што ги 
признава трансферите што ги вршат државјаните 
на која и да било трета држава, а тоа да не оди на 
уштрб на прописите за трансферите во рамките на 
Европската економска заедница. 

Имам чест да ја замолам Вашата Екселекција 
да потврди дека горенаведеното претставува и мис-
лење на Владата на Кралството Холандија." 

Потврдувам дека напредизнесеното претставува 
договор што е постигнат помеѓу нашите две влади. 

Примете ги, Екселенцијо, изразите на моето нај-
длабоко почитување. 

За Владата на Кралството 
Холандија, 

Jo van der Valk, е. p. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист 

на СФРЈ". 

706. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАРОД-
НАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА И ЗА ЕДИН-
СТВЕНОТО МОНЕТАРНО РАБОТЕЊЕ НА НАРОД-
НИТЕ БАНКИ НА РЕПУБЛИКИТЕ И НАРОДНИТЕ 

БАНКИ НА АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ 
ч 

Се прогласува Законот за Народната банка на 
Југославија и за единственото монетарно работење 

на народните банки на републиките и народните 
банки на автономните покраини, што го усвои Со-
бранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на ре-
публиките и покраините од 27 октомври 1976 година. 

ПР бр. 525 
27 октомври 1976 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

' Киро Глигоров, е. р. 
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З А К О Н 
ЗА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА И 
ЗА ЕДИНСТВЕНОТО МОНЕТАРНО РАБОТЕЊЕ 
НА НАРОДНИТЕ БАНКИ НА РЕПУБЛИКИТЕ И 
НАРОДНИТЕ БАНКИ НА АВТОНОМНИТЕ ПО-

КРАИНИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Народната банка на Југославија, народните бан-

ки на републиките и народните банки на автоном-
ните покраини се установи на единствениот моне-
тарен систем кои спроведуваат заедничка емисиона 
политика што ја утврдува Собранието на СФРЈ и, во 
рамките на своите права и должности, се одговорни 
за стабилноста на валутата, за општата ликвидност 
на плаќањата во земјата и спрема странство и за 
спроведувањето на заедничката парична и девизна 
политика и на заедничките основи на кредитната 
политика. 

Народната банка на Југославија, заедно со на-
родните ба̂ нки на републиките и народните банки 
на автономните покраини, презема мерки за спро-
ведување на заедничката емисиона политика. 

Народната банка на републиката, односно на-
родната банка на автономната покраина во рамките 
на заедничката емисиона политика презема и други 
мерки потребни за спроведување на кредитната по-
литика на републиката, односно автономната покра-
ина. 

Член 2 
Народната банка на Југославија е организација 

на федерацијата. 
Народната банка на Југославија издава банкно-

ти и ковани пари, во согласност со заедничката 
емисиона политика го регулира количеството на па-
ри во оптек, и во рамките на своите права и дол-
жности, врши работи што се однесуваат на спрове-
дувањето на резолуцијата на Собранието на СФРЈ 
за спроведување на среднорочниот општествен план 
на Југославија, на спроведувањето на заедничката 
емисиона, парично-кредитна и девизна политика, 
донесува одлуки и презема мерки што се однесуваат 
на спроведувањето на тие политики. 

Народната банка на Југославија прима во де-
позит средства на федерацијата, врши кредитни и 
други банкарски работи за потребите на Југословен-
ската народна армија и за други потреби на народ-
ната одбрана утврдени со сојузен закон, како и 
други кредитни односно банкарски работи опреде-
лени со закон, за сметка на федерацијата. 

Член 3 
Задачите од единственото монетарно работење 

Народната банка на Југославија, народните банки 
на републиките и народните банки на автономните 
покраини ги извршуваат самостојно, во согласност 
со сојузните закони и со другите прописи и општи 
акти на Собранието на СФРЈ, како и со одлуките и 
заклучоците на Сојузниот извршен совет, донесени 
заради спроведување на политиката и извршување 
на сојузните закони и другите прописи и општи 
акти на Собранието на СФРЈ. 

Член 4 
Со мерките на кредитно-монетарната политика 

не може никој да се доведе во нерамноправна поло-
жба во поглед на вршењето на дејноста и стекнува-
њето на доход. 

Член 5 

Народната банка на Југославија најмалку ед-
наш годишно поднесува извештаи до Собранието на 

СФРЈ и до Сојузниот извршен совет за спроведу-
вањето на заедничката емисиона, парична и девиз-
на политика и на заедничките основи на кредитна-
та политика, како и биланс што го опфаќа целокуп-
ното нејзино работење. 

Советот на гувернерите го утврдува извештајот 
и билансот од став 1 на овој член и го поднесува до 
Собранието на СФРЈ и до Сојузниот извршен совет. 

Член 6 
Народната банка на Југославија ги следи и 

проучува појавите и движењата во областа на заед-
ничката емисиона, парична и девизна политика и на 
заедничките основи на кредитната4 политика, како 
и појавите и движењата во кредитните односи со 
странство, и за тоа редовно ги известува Собрание-
то на СФРЈ и Сојузниот извршен совет. 

Член 7 
Со работите на Народната банка на Југославија 

кои се однесуваат на спроведувањето на заедничка-
та емисиона, парично-кредитна и девизна политика, 
управува Советот на гувернерите. 

Советот на гувернерите во управувањето со тие 
работи донесува одлуки и презема мерки и е одго-
ворен за нивното спроведување. 

Советот на гувернерите го сочинуваат гуверне-
рот на Народната банка на Југославија, гувернери-
те на народните банки на републиките и гуверне-
рите на народните банки на автономните покраини. 

Член 8 
Народната банка на Југославија е одговорна за 

извршувањето на своите задачи пред Собранието на 
СФРЈ. 

Народната банка на Југославија е одговорна и 
пред Сојузниот извршен совет за извршувањето на 
своите задачи во рамките на неговите права и дол-
жности. 

Надзор над работата на Народната банка на Ју-
гославија врши Собранието на СФРЈ. 

Ако Сојузниот извршен совет утврди дека опре-
делена одлука на Советот на гувернерите од член 
7 став 2 на овој закон не е во согласност со целите 
и задачите на економската политика утврдени со 
општествениот план на Југославија или со друг акт 
на Собранието на СФРЈ, ќе ја предупреди за тоа 
Народната банка на Југославија и ќе предложи да 
ja преиспита својата одлука. Ако Советот на гувер-
нерите не ја измени односната одлука а Сојузниот 
извршен совет установи дека спроведувањето на таа 
одлука ќе влијае суштествено врз остварувањето 
на целите и задачите на наведените политики, ќе 
ја задржи од извршување таа одлука и за тоа ќе го 
извести Собранието на СФРЈ. 

Член 9 
Народната банка на Југославија има својство на 

правно лице. 
Седиштето на Народната банка на Југославија 

е во Белград. 
• Член 10 

За обврските на Народната банка на Југослави-
ја гарантира федерацијата. 

За штедните влогови кај банките и штедилни-
ците гарантира Народната банка на Југославија 
според посебен сојузен закон. 

Член 11 
Народната банка на Југославија може да учес-

твува во меѓународните финансиски организации, со 
претходна согласност од Сојузниот извршен совет, 
односно -од Собранието на СФРЈ, ако за тоа учес-
твување се потребни средства од буџетот на феде-

' рацијата. 
Член 12 

Народната банка на Југославија донесува фи-
нансиски план и завршна сметка. 
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Финансискиот план и завршната сметка на На-
родната банка на Југославија ги донесува Советот 
на гувернерите, а ги потврдува Собранието на СФРЈ. 

Народната банка на Југославија е должна до 31 
март секоја^ година да донесе завршна сметка за 
претходната година и финансиски план за тековна-
та година. 

Кон финансискиот план и завршната сметка од 
став 2 на овој член Народната банка на Југославија 
го поднесува и извештајот од член 5 на свој закон. 

Член 13 
Народната банка на Југославија има статут. 
Статутот на Народната банка на Југославија го 

донесува Советот на гувернерите) а го потврдува 
Собранието на СФРЈ. 

Член 14 
Печатот на Народната банка на Југославија го 

содржи називот на банката на јазиците на народи-
те на Југославија и грбот на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија. 

Член 15 
Народната''банка на Југославија во својот сос-

тав има специјализирани организации за вршење на 
работите од својот делокруг. 

Задачите, правата и должностите на специјали-
зираните организации од став 1 на овој член и ме-
ѓусебните односи на Народната банка на Југосла-
вија и на тие организации се уредуваат со овој за-
кон, со статутот на Народната банка на Југославија 
и со самоуправна спогодба ако организацијата има 
статус на организација на здружен труд или на 
посебна работна заедница. 

Деловните односи помеѓу Народната баша на 
Југославија и специјализираните организации од 
став 1 на овој член се уредуваат со договор. 

II. РАБОТЕЊЕ НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГ-
ОСЛАВИЈА 

1. Регулирање на количеството на пари во оптек 

Член 16 
Народната банка на Југославија заради регули-

рање на количеството на пари во оптек донесува 
одлуки за мерките за спроведување на заедничката 
емисиона и парична политика и на заедничките ос-
нови на кредитната политика. 

Во мерките од став 1 на овој член спаѓаат: 
1) утврдување на височината на задолжителна-

та резерва на банките и на другите финансиски ор-
ганизации кај Народната банка ка Југославија; 

2) издавање и повлекување на благајнички за-
писи на Народната банка на Југославија; 

3) купување преку банките и наплата во опре-
делен рок на преносливи краткорочни хартии од 
вредност што ги издале организациите на здружен 
труд врз основа на нивните стоковно-парични рабо-
ти, ако на тие хартии се дадени авали од страна на 
банката; 

4) одобрување на краткорочни кредити на бан-
ките врз подлога на хартиите од вредност од точка 
3 на овој став, на странски хартии од вредност што 
ги имаат организациите на здружен труд и врз под-
лога на определени исправи што произлегуваат од 
стоковно-паричните работи на организациите на 
здружен труд; 

5) одобрување на кредити на банките со рок на 
враќање до три месеци, со залог на обврзниците на 
федерацијата и на благајничките записи на Народ-
ната банка на Југославија; 

6) определување на активни и пасивни каматни 
стапки на Народната банка на Југославија, како и 
на условите за купување и наплата на хартиите од 

вредност и на условите на кредитите што им се одо-
бруваат на банките; 

7) издавање и повлекување на пари со купува-
ње, односно со продажба на странски средства за 
плаќање на девизниот пазар во Југославија, во со-
гласност со овој и со други сојузни закони; 

8) исклучително ограничување на обемот на 
пласманите на банките за определено време. 

Мерките од став 2 на овој член ги спроведуваат 
Народната банка на Југославија, народните банки 
на републиките и народните банки на автономните 
покраини. Советот на гувернерите на Народната 
банка на Југославија поблиску ги определува мер-
ките што ги спроведуваат Народната банка на Ју-
гославија, народните банки на републиките и на-
родните банки на автономните покраини. 

Купувањето на хартиите од вредност од точка 
3 и одобрувањето на кредитите од точ. 4 и 5 став 2 
на овој член може да се врши во рамките определе-
ни со одлуката на Сојузниот извршен совет од член 
20 на Законот за паричниот систем и не можат за-
ради тоа да се воведуваат депозити, односно да се 
зголемуваат стапките на задолжителната резерва на 
банките и на другите финансиски организации. 

Мерките од овој член се применуваат на един-
ствен начин спрема сите банки и други финансиски 
организации и други учесници во паричниот систем 
ако со овој или со посебен сојузен закон не е пред-' 
видено поинаку. 

Како банка, во смисла на овој закон, се сметаат 
основните банки и здружените банки. 

Како други финансиски организации во смисла 
на овђј закон се сметаат штедилниците, штедно-
- кредитните организации, специјализираните фи-
нансиски организации, самоуправните фондови на 
здружениот труд и други финансиски организации 
основани врз основа на закон. 

Член 17 
Народната банка на Југославија ја утврдува ви-

сочината на задолжителната резерва на банките и 
на другите финансиски организации со пропишу-
вање на определен процент (стапка) од депозитот и 
од сите други средства со кои располагаат банките 
и другите финансиски организации. 

Стапката на задолжителната резерва е един-
ствена за сите видови депозити и други средства на 
банките и на другите финансиски организации, до-
колку со актот на Сојузниот извршен совет од став 
4 на овој член не е определено поинаку. Народната 
банка на Југославија може по исклучок, да пропи-
ше врз определени депозити и други средства да се 
применува пониска стапка на задолжителната ре-
зерва, како и на определени депозити и други сред-
ства да не се пресметува задолжителната резерва. 

Стапката на задолжителната резерва не мол*е 
да биде поголема од 25% за ниеден вид депозити и 
други средства на банките и на другите финансиски 
организации. 

Во овие рамки во одлуката за остварување на 
целите и задачите на заедничката емисиона, парич-
на и девизна политика и на заедничките основи на 
кредитната политика од член 20 на Законот за па-
ричниот систем, Сојузниот извршен совет секоја го-
дина ја утврдува најголемата стапка на задолжител-
ната резерва во согласност со политиката што ја 
утврдува Собранието на СФРЈ во рамките на став 
2 од овој член, за одделни видови депозити, однос-
но на други средства на банките и на другите фи-
нансиски организации. 

Народната банка на Југославија ги утврдува 
роковите за пресметување и издвојување на прес-
метаната задолжителна резерва на посебна сметка. 

Народната банка на Југославија ја пропишува 
височината и условите под кои банките и другите 
финансиски организации можат средствата на за-
должителната резерва да ги користат во текот на 
месецот за одржување на својата дневна ликвид-
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ност, со тоа што се должни да ги одржуваат издво-
ените средства на задолжителната резерва во опре-
делен период во просечен износ што и одговара на 
пропишаната стапка на таа резерва. 

Банките и другите финансиски организации 
што ги користат средствата на задолжителната ре-
зерва за одржување на својата дневна ликвидност 
се должни да и платат на Народната банка на Ју-
гославија по 0,05% за секој ден на користениот 
нос на средствата на задолжителната резерва. 

Банката или друга финансиска организација кај 
која ќе се установи дека правилно не ја пресмета4-
ла или во рокот не ја издвојувала задолжителната 
резерва, е должна да и плати на Народната банка на 
Југославија за помалку пресметаниот и издвоениот 
износ на задолжителната резерва по 0,1% за секој 
ден од помалку пресметаниот и издвоениот износ. 

Член 18 
, Народната банка на Југославија издава благај-

нички записи со посебна одлука со која се опреде-
луваат обемот, роковите и други услови за запишу-
вање, односно за исплата на тие записи. 

Благајничките записи на Народната банка на 
Југославија можат да ги запишуваат банките и 
другите финансиски организации. 

Член 19 
Во согласност со одлуката на Сојузниот извр-

шен совет од член 20 на Законот за паричниот сис-
тем и во рамките предвидени со таа одлука, Народ-
ната банка на Југославија ги утврдува обемот, ро-
ковите и другите услови за купување преку банки-
те преносливи хартии од вредност што ги издаваат 
организациите на здружен труд во областа на сто-
панството по работите на купопродажба на стоки и 
вршење на услуги во Југославија, за кои е даден 
авал од страна на банката и кои втасуваат во рок 
до една година. 

Член 20 
Народната банка на Југославија ги утврдува ви-

сочината, роковите на користење и враќање и дру-
гите услови за давање на краткорочни кредити на 
банките, и тоа: 

1) врз основа на преносливи хартии од вредност 
што ги издаваат организациите на здружен труд во 
областа на стопанството по работите на купопро-
дажба на стоки и вршење на услуги во Југославија,, 
за кои е даден авал од страна на банката и кои вта-
суваат во рок до една година; 

2) врз основа на странски хартии од вредност 
п|то ги имаат организациите на здружен труд; 

3) врз основа на други исправи што произле-
гуваат од стоковно-паричните работи на организа-
циите на здружен труд во областа на стопанството. 

Народната банка на Југославија утврдува кои 
видови хартии од вредност и други исправи можат 
да служат како подлога за давање на кредити спо-
ред овој член. 

Кредитите според овој член можат да се да-
ваат до обемот и за намените утврдени со одлуката 
на Сојузниот извршен совет од член 20 на Законот 
за паричниот систем. 

Член 21 
Народната банка на Југославија ги утврдува 

височината, роковите на користење и враќање и 
другите услови за давање на кредити на банките 
со залог на обврзниците на федерацијата што вта-
суваат во рок до една година и на благајничките 
записи на Народната банка на Југославија. 

Кредитите од став 1 на овој член можат да се 
даваат со рок на враќање до три месеци. 

Вкупниот обем на кредитите од став 1 на овој 
член мора да, се движи во рамките утврдени со од-
луката на Сојузниот извршен совет од член 20 на 
Законот за паричниот систем. 

Член 22 
Народната банка на Југославија ги утврдува 

каматните стапки на кредитите на банките од чл. 
20 и 21 на овој закон, каматните стапки за купува-
ње на хартиите од вредност од член 19 на овој за-
кон, каматните стапки на средствата на задолжи-
телната резерва на банките и на другите финансис-
ки организации, на средствата депонирани кај неа 
и кај народниве банки на! републшитб и народните 
банки на автономните покраини врз основа на со-
јузен закон и каматните стапки на благајничките 
записи што ги издава таа. 

Каматните стапки од став 1 на овој член се ед-
накви за сите банки и друти финансиски органи-
зации. 

За различни видови кредити, за различни видо-
ви хартии од вредност и за различни средства де-
понирани кај Народната банка на Југославија, на-
родните банки на републиките и народните банки 
на автономните покраини врз основа на сојузен за-
кон, можат да бидат предвидени различни каматни 
стапки од став 1 на овој член. 

Каматните стапки од став 1 на овој член Наро-
дната банка на Југославија ги утврдува во соглас-
ност со Сојузниот извршен совет, што Советот ја 
дава врз основа на согласноста со надлежните ре-
публички и покраински органи. 

Член 23 
Народната банка на Југославија издава и по-

влекува пари и со купување, односно со продажба 
на странски средства за плаќање на девизниот па-
зар во Југославија, во согласност со сојузен закон 
и со утврдената заедничка емисиона, парична и де-
визна политика. 

Член 24 
Советот ^а гувернерите на Народната банка на 

Југославија може, по исклучок, за определено вре-
ме во текот еа годината да го ограничи обемот на 
пласманите на банките и другите финансиски орга-
низации, крга е тоа неопходно заради остварување 
на целите и задачите на заедничката парична поли-
тика и заедничките основи на кредитната политика, 
и ако тие цели, односно задачи не можат да се ос-
тварат со други мерки за чие преземање се овла-
стени Народната банка на Југославија, народните 
банки на републиките и народните банки на авто-
номните покраини. 

Од ограничувањето од став 1 на овој член не 
може да се изземе ниедна банка, а можат да се про-
пишат различни ограничувања и изземања од 
ограничувањата за определени намени на кредити 
и на други пласмани на банките и на другите фи-
нансиски организации. 

Член 25 
ч Купувањето на хартиите од вредност од член 19 

како џ давањето на кредитите од чл. 20 и 21 на овој 
закон, го вршат народните банки на републиките и 
народните банки на автономните покраини во со-
гласност оо утврдената заедничка емисиона, парич-
на и девизна политика и со заедничките основи на 
кредитната политика и со одлуките на Народната 
банка на Југославија за спроведувањето на тие по-
литики. 

Член 26 
/ 

Заради што поефикасно извршување на задачи-
те на заедничката емисиона, парична и девизна по-
литика и на заедничките основи на кредитната по-
литика, како и заради што поефикасна реализаци-
ја на мерките од чл. 16 до 25 на овој закон, Народ-
ната банка на Југославија, народните банки на ре-
публиките и народните банки на автономните по-
краини се договараат со банките и, по потреба, да-
ваат иницијатива за самоуправно спогодување на 
банките. 



Страна 1430 — Број 49 СЛУЖБЕН ЛИСТ КА СФРЈ Петок, 5 ноември 1976 

2. Одржување ка ликвидноста на банките и на дру-
гите финансиски организации 

Член 27 
Народната банка на Југославија заради одржу-

вање на ликвидноста на банките и на другите фи-
нансиски организации донесува одлуки со кои: 

1) го пропишува начинот на одржување на ми-
нимална ликвидност на банките и на другите фи-
нансиски организации; 

2) ги пропишува задолжителните рамки и реч-
ната структура на пласманите на банките и на дру-
гите финансиски организации; 

3) го пропишува начинот на користење на за-
должителна резерва заради одржување на ликвид-
носта на банките и на другите финансиски органи-
зации во смисла на член 17 од овој закон; 

4) го пропишува начинот на користење на ре-
зервниот фонд на банките заради одржување на 
нивната ликвидност; 

5) го пропишува минимумот на посебна резерва 
на ликвидноста на банките во однос' на дадените 
авали и гаранции и издадените хартии од вредност; 

6) ја пропишува височината, роковите на кори-
стење и враќање и другите услови за давање на ба-
нките краткорочни кредити за одржување на днев-
ната ликвидност врз подлога на определени хартии 
од вредност; 

7) ги пропишува мерките спрема неликвидните 
банки и други финансиски организации; 

8) ги пропишува минималните општи услови на 
кредитната способност на банките и на другите фи-
нансиски организации. 

Мерките од став 1 на овој член ги применуваат 
Народната банка на Југославија, народните банки 
на републиките и народните банки на автономните 
покраини и тоа на единствен начин спрема сите ба-
нки и на еднаков начин спрема сите финансиски 
организации. 

Член 28 
Народната банка на Југославија може да про-

пише дека банките и другите финансиски орга-
низации се должни, како минимум за одржува-
ње на својата ликвидност, да држат дел од своите 
средства на сметките-кај неа и во определени лик-
видни пласмани. 

Народната банка на Југославија може да про-
пише и обврска на банките и на другите финансис-
ки организации структурата на своите пласмани 
според роковите на втасаноста да ја одржуваат во 
определени рамки и да ја усогласуваат со струк-
турата на изворите на средствата според нивната 
рочност. 

Член 29 
Народната банка на Југославија пропишува по-

блиски услови и начин на користење на задолжи-
телната резерва на банките и на другите финансис-
ки организации заради одржување на нивната днев-
на ликвидност според член 17 од овој закон. 

Член 30 
Народната банка на Југославија го пропишува 

начинот и условите за користење на резервниот 
фонд на банките и на другите финансиски организа-
ции за одржување на нивната дневна ликвидност, 
во согласност со сојузен закон. 

Член 31 
Народната банка на Југославија може да про-

пише минимален износ на посебна резерва на лик-
видност, што банките се должни да го обезбедат во 
однос на сопствените хартии од вредност, на хар-
тиите од вредност за кои дале авал и на дадените га-
ранции. 

Член 32 
Народната банка на Југославија ја утврдува ви-

сочината, роковите на користење и враќање и 

другите услови за давање на краткорочни кредити 
на банките за одржување на нивната, дневна лик-
видност. -

Кредитите од став 1 на овој член им ги даваат на 
банките народните банки на републиките и народ-
ните банки на автономните покраини само врз под-
лога на хартиите од вредност со кои располагаат 
банките, и тоа: 

1) благајнички записи на Народната банка на 
Југославија; 

2) хартии од вредност што ги издава федераци-
јата; 

3) обврзници што ги издале републиките и ав-
тономните покраини; 

4) обврзници во поглед на кои републиките од-
носно автономните покраини со закон презеле об-
врска да ги амортизираат или за кои гарантираат; 

5) определени есконтирани меници на организа-
циите на здружен труд. 

Член 33 
Народната банка на Југославија ги пропишува 

минималните општи услови на кредитната способ-
ност што мораат да ги исполнуваат банките и дру-
гите финансиски организации. 

Условите на кредитната способност од <;тав 1 на 
овој член ги чини извршувањето особено на: 

1) обврските на банките и на другите финанси-
ски организации своето парично, кредитно и девиз-
но работење да го вршат во согласност со Законот 
за паричниот систем, со овој закон и со други со-
јузни закони со кои е регулирано тоа работење; 

2) обврските на банките и на другите финанси-
ски организации својата деловна политика да ја 
усогласуваат со утврдената заедничка емисиона, па-
рична и девизна политика и со заедничките основи 
на кредитната политика; 

3) обврските на банките и на другите финанси-
ски организации уредно да ги намируваат своите 
обврски спрема странство и обврските во Југосла-
вија по мениците, авалите, гаранциите, супергаран-
циите и другите слични инструменти за обезбеду-
вање на плаќањето; 

4) обврските на банките и на другите финанси-
ски организации да ја одржуваат задолжителната 
резерва кај Народната банка на Југославија во 
пропишаната височина и уредно да ги намируваат 
своите обврски спрема народните банки на репуб-
ликите и народните банки на автономните покра-
ини по кредитите што ги користат кај нив во сми-
сла на чл. 20, 21 и 32 од овој закон. 

3. Одржување на ликвидноста во плаќањата со 
странство 

Член 34 
Народната банка на Југославија, заради одржу-

вање на општата ликвидност на плаќањата спрема 
странство, донесува одлуки и пропишува мерки и, 
во рамките на своите права и должности, ги при-
менува тие мерки самостојно, односно заедно со на-
родните банки на републиките и народните банки 
на автономните покраини, во согласност со сојузен 
закон. 

Член 35 
Во извршување на задачите во поглед на 

одржувањето на општата ликвидност спрема стран-
ство и во областа на плаќањата и на кредитните 
односи со странство, Народната банка на Југосла-
вија купува и продава девизи на меѓубанкарскиот 
состанок на девизниот пазар, врши интервенции со 
девизите на тој пазар и врши други работи опре-
делени со сојузен закон. 

Член 36 
Народната банка на Југославија ракува со де-

визните резерви, освен со оние кои се состојат од 
средствата на овластените банки на сметките во 
странство. 
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Член 37 
- џ 

Зарада одржување на ликвидноста на Југосла-
вија во меѓународните плаќања во рамките на утвр-
дената девизна политрша, Народната банка на Југо-
славија може да пропише: обврска однапред да се 
пријавураат плаќањата вох странство; обврска на 
овластените банки да држат определен износ во 
девизи или во други девизни ликвидни пласмани 
како минимална резерва за одржување на ликвид-
носта во плаќањата со странство и други мерки за 
кои е овластена со сојузен^ закон. 

Член 38 
Народната банка на Југославија може да про-

дава и да купува динари во странство. 

Член 39 
Народната банака на Југославија, народните бан-

ки на републиките и народните банки на автоном-
ните покраини остваруваат, во согласност со утврде-
ната девизна политика, влијание врз засновањето 
на кредитни работи со странство и обезбедуваат 
увид во тие работи во согласност со сојузен закон. 

Член 40 
Народната банка на Југославија, народните бан-

ки на републиките и народните банки на автоном-
ните покраини се грижат за спроведување на плат-
ните и финансиските договори со странство. 

Член 41 
Народната банка на Југославија може да се за-

должува во странство од свое име а за сметка на 
федерацијата само врз основа на посебан ^сојузен 
закон. 

Со сојузниот закон од став 1 на овој член може 
да се утврди пренесување на правата и обврските 
на федерацијата по односниот странски кредит врз 
републиките и автономните покраини. 

4. Издавање на банкноти и на ковани пари 

Член 42 
Банкноти и ковани пари издава Народната бан-

ка на Југославија. 

Член 43 
Народната банка на Југославија ги снабдува на-

родните банки на републиките и народните банки 
на автономните покраини со банкноти и со ковани 
пари. 

Член 44 
Собранието на СФРЈ одлучува за издавањето на 

нени видови банкноти и ковани пари. 
Одлука за нови банкноти за вонредни потреби на 

земјата донесува Сојузниот извршен совет. 
Основните обележеа на новите банкноти и ко-

вани пари ги утврдува Народната банка. на Југо-
славија, во согласност со Сојузниот извршен совет. 

Член 45 
Одделни видови на банкноти и ковани пари се 

пуштаат во оптек и се повлекуваат од оптек врз 
основа на одлука на Народната банка на Југосла-
вија. 

Член 46 
Банкнотите и кованите пари што се повлекуваат 

од оптек престануваат да бидат законско средство за 
плаќање и се заменуваат во роковите и на начинот 
што ќе се утврдат со одлука на Народната банка на 
Југославија. 

Со одлуката од став 1 на овој член се утврдува 
И рокот до кој Народната банка на Југославија ќе 

врши замена на банкнотите, односно кованите пари, 
што престанеле да бидат законско средства за пла-
ќање. 

По истекот на рокот од став 2 на овој член, до-
полнителна замена на банкнотите, односно на кова-
ните пари, што престанале да бидат законско сред-
ство за плаќање, може, по одлука од Народната 
банка на Југославија, да се врши во натамошен рок 
до пет години. 

Член 47 
Банкнотите и кованите пари што станале непо-

годни за промет, Народната банка на Југославија ги 
заменува, и тоа: излитените банкноти во полн износ, 
а оштетените банкноти и ковани пари под условите 
што ќе ги определи таа. 

Член 48 
Банкнотите и кованите пари што ги издава На-

родната банка на Југославија ги изработува специ-
јализирана организација во состав на Народната 
банка на Југославија. 

Народната банка на Југославија може, по исклу-
чок, банкноти и ковани пари да изработува и кај 
други специјализирани организации во Југославија 
и во странство. 

5. Работи за потребите на Југословенската народна 
армија и на народната одбрана 

Член 49 
Народната банка на Југославија врши кредитни 

и други банкарски работи за потребите на Југосло-
венската народна армија и за другите потреби на 
народната одбрана утврдени со овој и со друг соју-
зен закон. 

Работите од став 1 на овој член ги врши специ-
јализирана организација во состав на Народната 
банка на Југославија (во натамошниот текст: Воен 
сервис). 

Член 50 
Воениот сервис ги врши работите: финансирање 

и кредитирање на воените установи, на определени 
капацитети што служат за развој и производство на 
вооружување и воена опрема, како и на други ка-
пацитети од посебно значење за народната одбрана; 
финансирање и кредитирање на изградбата на објек-
ти за потребите на Југословенската народна армија 
и другите потреби на народната одбрана, објекти на 
општествениот стандард за потребите на Југословен-
ската народна армија, договорено производство за 

-потребите на Југословенската народна армија и дру-
гите потреби на народната одбрана, договорено про-
изводство за извоз и увоз на производи со посебна 
намена, како и резерви производи со посебна на-
мена; девизни и депозитни работи; собирање на 
штедни влогови на лица во активен состав на Југо-
словенската народна армија; исплата на плати на 
лицата во активен состав на Југословенската народ-
на армија; кредитирање на воени лица и граѓански 
лица на служба во Југословенската народна армија, 
како и други банкарски работи. 

Работите од став 1 на овој член Воениот сервис 
ги врши: од наменските средства на федерацијата и 
од наменските средства што му ги ставаат на распо-
лагање Сојузниот секретаријат за народна одбрана 
и другите носители на средствата наменети за по-
требите на народната одбрана; од наменските сред-
ства за вложувања во капацитетите за развој и про-
изводство на вооружување и воена опрема; од средг 
ствата на другите корисници наменети за вршење на 
работите од став 1 на овој член; од средствата до-
биени по пат на кредит; од средствата наменети за 
кредитирање на воените лица и од депозитите сред-
ства на сметките на воените единици и воените уста-
нови. 
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Член 51 
Работите од член 50 на овој закон Воениот сер-

вис ги врши врз основа на овој и на други сојузни 
закони. 

Врз работите на Воениот сервис, согласно се 
применуваат определени одредби од Законот за ос-
новите на кредитниот и банкарскиот систем. Народ-
ната банка на Југославија, во спогодба со сојузниот 
секретар за народна одбрана, утврдува кои одредби 
од Законот за основите на кредитниот и банкарскиот 
систем се применуваат согласно врз работите на Во-
ениот сервис. 

Член 52 
Народната банка на Југославија, во спогодба со 

сојузниот секретар за народна одбрана, поблиску 
ги пропишува работењето и организацијата на Во-
ениот сервис. 

6. Други работи на Народната банка на Југославија 

Член 53 
Народната банка на Југославија може да купува 

и да продава злато и други благородни метали. 
Народната банка на Југославија може да изве-

зува и изнесува монетарно злато во странство во 
кована и непреработена форма. 

Член 54 
Народната банка на Југославија ги врши за сме-

тка на федерацијата сите работи во врска со зема-
њето и отплатување^ на заеми на федерацијата 
во странство, ако за одделни заеми со сојузен про-
пис, односно со договорот за заем не е определено 
поинаку. 

Народната банка на Југославија врши од името 
и за сметка на федерацијата определени работи во 
врска со земањето и отплатувањето на заеми на 
федерацијата во Југославија ако е тоа определено 
сл сојузен закон. 

Член 55 
Народната банка на Југославија може, по исклу-

чок, да и одобрува кредити на федерацијата за по-
требите на буџетот на федерацијата, и тоа во висо-
чина, на начин и под условите утврдени со посебен 
сојузен закон. 

Член 56 
Народната банка на Југославија ја утврдува 

единствената тарифа по која се наплатува надоме-
стот за услугите што rol врши таа и за услугите што 
ги вршат по заедничките работи народните банки 
на републиките и народните банки на автономните 
покраини. 

III. ПОСЕБНИ ОВЛАСТУВАЊА НА НАРОДНАТА 
БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА, НАРОДНИТЕ БАНКИ 
НА РЕПУБЛИКИТЕ И НАРОДНИТЕ БАНКИ НА 

АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ 

Член 5'/ 
Народната банка на Југославија, народните бан-

ки на републиките и народните банки на автоном-
ните покраини, во рамките утврдени со сојузен за-
кон, вршат контрола на спроведувањето на мерките 
на заедничката емисиона, парична и девизна поли-
тика и на заедничките основи на кредитната поли-
тика од страна на банките и другите финансиски 
организации. 

При вршењето на контрола, во смисла на став 1 
од овој член, Народната банка на Југославија, на-
родните банки на републиките и народните банки на 
автономните покраини имаат право на увид во де-
ловните книги и во другата документација на бан-
ките и на другите финансиски организации, кои се 
должни, на нивно барање, да им дадат податоци, 

односно да им достават извешати за прашањата што 
се во врска со извршувањето на нивните задачи. 

Член 58 
Ако утврдат дека банката или друга финанси-

ска организација не се придржува кон прописите 
донесени заради спроведување на заедничката еми-
сиона, парична и девизна политика и заедничките 
основи на кредитната политика, Народната банка на 
Југославија, народните банки на републиките и на-
родните банки на автономните покраини спрема так-
вата банка односно друга финансиска организација 
преземаат мерки заради усогласување на нејзиното 
работење со тие прописи и го определуваат рокот за 
теа усогласување. 

Мерките од став 1 на овој член опфаќаат: запи-
рање на натамошно кредитирање и купување на 
хартии од вредност од чл. 16 и 27 на овој закон, 
ограничување на задолжувањето во странство, огра-
ничување на обемот на пласманите и применување 
на други санкции предвидени со сојузен закон. 

Ако банката односно друга финансиска органи-
зација, во утврдениот рок, и покрај презеглените 
мерки од став 2 на овој член, не го усогласи своето 
работење со прописите со кои се утврдени мерките 
за спроведување на заедничката емисиона, парична 
и девизна политика и на заедничките основи на кре-
дитната политика, Народната банка на Југославија, 
народната банка на републиката односно народната 
банка на автономната покраина ќе бара да се свика 
собранието на банката односно на друга финанси-
ска организација и ќе го извести за тоа собранието 
на општествено-политичката заедница што врши 
надзор над законитоста на работата на банката, од-
носно на друга финансиска организација и ќе бара 
собранието, во рамките на својата надлежност, да 
преземе мерки работењето на банката, односно на 
друга финансиска органиазција да се усогласи со 
Прописите. 1 

Ако преземените мерки од ст. 2 и 3 на овој член 
не обезбедат законито работење на банката, односно 
на друга финансиска организација, во согласност со 
заедничката емисиона, парична и девизна политика 
и со заедничките основи на кредитната политика, 
Народната банка на Југославија, народните банки на 
републиките односно народните банки на автономни-
те покраини ќе пристапат кон наплата на оите свои 
побарувања од таа банка, односно друга финан-
сиска организација и ќе ft го одземат правото да 
врши девизно работење. 

Народната банка на Југославија обезбедува ед-
наква постапка во применувањето на мерките од 
овој член спрема сите банки и други финансиски 
организации. 

Народната банка на Југославија може да одлучи 
за преземените мерки од овој член да се известуваат 
сите банки и други финансиски организации. 

Ако се утврди дека во работењето на -банката 
или на друга финансиска организација постојат 
елементи на дејствија или на дела што се казниви 
според законот, Народната банка на Југославија од-
носно народната банка на републиката и народната 
банка на автономната покраина, ќе поднесат при-
јава до надлежниот орган. 

Член 59 
Народната банка на Југославија, народните бан-

ки на републиките и народните банки на автоном-
иите покраини вршат контрола на надворешнотргов-
ското и девизното работење на организациите на 
здружен труд во границите на овластувањата утвр-
дени со прописите за надворешнотрговското и де-
визното работење. 

Народната банка на Југославија обезбедува 
единствено применување на прописите од став 1 на 
овој член од страна на народните банки на републи-
ките и народните банки на автономните покраини. 
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Народната банка на Југославија може да овла-
сти одделни банки да вршат определени работи на 
контролата од став 1 на овој член, на начин и под 
условите што ќе ги определи таа. 

Член 60 
Народната банка на Југославија, народните бан-

ки на републиките и народните банки на автоном-
ните покраини вршат контрола на девизното рабо-
тење на банките и на другите финансиски органи-
зации што за тоа работење се овластени врз основа 
на посебен сојузен закон. 

Народната банка на Југославија обезбедува ед-
инствено применување на целата територија на Ју-
гославија на прописите за девизното работење и на 
прописите за заедничката девизна политика од стра-
на на овластените банки и други'финансиски орга-
низации. 

Ако Народната банка на Југославија, народните 
банки на републиките и народните банки на авто-
номните покраини, при вршењето на контрола во 
смисла на став-1 од овој член, утврдат неправилно-
сти во работата на овластените банки и на другите 
финансиски организации, на таа банка односно фи-
нансиска организација ќе и издадат решение да ги 
отстрани во определен рок утврдените неправилно-
сти. 

Против решението на народната банка на репуб-
ликата и народната банка на автономната покраина 
од став 3 на овој член, овластената банка односно 
друга финансиска организација може да изјави 
жалба до Народната банка на Југославија, а против 
првостепеното решение на Народната банка на Ју-
гославија — до Сојузниот секретаријат за финан-
сии. Жалбата не го одлага извршувањето на реше-
нието 

Член 61 
Советот на гувернерите обезбедува единствено 

спроведување на прописите за мерките на заеднич-
ката емисиона, парична и девизна политика и за 
заедничките основи на кредитната политика од стра-
на на Народната банка на Југославија, народните 
банки на републиките и народните банки на авто-
номните покраини. 

Народната банка на Југославија врши контрола 
на спроведувањето на прописите од став 1 на овој 
член од страна на народните банки на републиките 
и народните банки на автономиите покраини, и тоа 
на сите прописи за кои таа е овластена да ги до-
несува, како и на сојузните закони и други сојузни 
прописи. 

IV. ОРГАНИ НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГО-
СЛАВИЈА И РАБОТНА ЗАЕДНИЦА 

Член 62 
Органи на Народната банка на Југославија се 

Советот на гувернерите и гувернерот на Народната 
банка на Југославија. 

Член 63 
Советот на гувернерите е одговорен за оствару-

вањето на функциите и задачите на Народната бан-
ка на Југославија утврдени со овој и со други со-
јузни закони. 

Член 64 
Советот на гувернерите одлучува за работите од 

својот делокруг на седници. 
Членот на ^Советот на гувернерите може да го 

заменува лице именувано од органот на републиката 
односно, на автономната покраина што го именува 
гувернерот. 

Член 65 
Во управувањето со работите на Народната бан-

ка на Југославија што се однесуваат на спроведу-
вањето на заедничката емисиона, парична и девизна 
политика и на заедничките основи на кредитната 
политика утврдени од Собранието на СФРЈ, односно 

од Сојузниот извршен совет, Советот на гувернерите 
одлучува со мнозинство гласови на своите членови, 
освен ако со овој или со друг сојузен закон не е 
утврдено поинаку. 

Член бб 
Советот на гувернерите одлучува едногласно за 

следните прашања, и тоа: 
1) за донесувањето на финансиски план и за-

вршна сметка на Народната банка на Југославија 
(член 12); 

2) за донесувањето на статут на Народната бан-
ка на Југославија (член 13); 

3) за пропишувањето на обврските на банките и 
на другите финансиски организации во поглед на 
одржувањето на минималната ликвидност, одржу-
вањето на структурата на пласманите по роковите 
на втасаност во определени рамки и за усогласува-
њето на роковите на пласманите со структурата на 
изворите на средства според нивната рочност 
(член 28); 

4) за пропишувањето на поблиските услови и на-
чинот на користење на задолжителната резерва на 
банките и на другите финансиски организации за 
одржување на нивната дневна ликвидност (член 29); 

5) за пропишувањето на начинот и условите за 
користење на резервниот фонд на банките и на дру-
гите финансиски организации за одржување на 
нивната дневна ликвидност (член 30); 

6) за пропишувањето на минималниот износ на 
посебната резерва на ликвидност што банките се 
должни да го обезбедат во однос на сопствените хар-
тии од вредност, хартиите од вредност за кои дале 
авал и дадените гаранции (член 31); 

7) за пропишувањето на минималните општи ус-
лови за кредитна способност што мораат да ги ис-
полнуваат банките и другите финансиски организа-
ции (член 33); 

8) за пропишувањето на обврска на овластените 
банки да држат определен износ во девизи или во 
други девизни ликвидни пласмани како минимална 
резерва за одржување на ликвидноста во плаќањата 
со странство (член 37); 

9) за начинот на контрола на работата на на-
родните банки на републиките и народните банки 
на автономните покраини (члбн 61 став 2); 

10) за начинот и условите за купување и про-
дажба на злато и други благородни метали и за из-
возот и изнесувањето на монетарно злато (член 53); 

И) за утврдувањето на единствената тарифа по 
која се наплатува надоместот за услугите што ги 
врши таа и за услугите што ги вршат по заеднич-
ките работи народните банки на републиките и 
народните банки на автономните покраини (член 56); 

12) за донесувањето на деловник за својата ра-
бота (член 68); 

13) за утврдувањето на делот на приходите од 
член 77 став 1 точка 2 на овој закон што врз На-
родната банка на Југославија го пренесуваат народ-
ните банки на републиките и народните банки на 
автономните покраини (член 77 став 2); 

14) за утврдувањето на височината на задолжи-
телната резерва на банките и на другите финанси-
ски организации кај Народната банка на Југославија 
<член 16 став 2 точка 1 и член 17 став 1); 

15) за определувањето на активните и пасивните 
каматни стапки на Народната банка на Југославија, 
како и на условите за купување и наплата на 
хартиите од вредност и условите на кредитите што 
им се одобруваат на банките (член 16 став 2 
точка 6); 

16) за ограничувањето на обемот на пласманите 
на банките за опредедено време (член 16 став 2 
точка 8); 

17) за пропишувањето на височината, роковите 
на користење и враќање и другите услови за дава-
ње на краткорочни кредити на банките за одржу-
вање на дневната ликвидност врз подлогата опре-
делени хартии од вредност (член 27 став 1 точка 6). 
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Ако Советот на гувернерите ири одлучувањето 
од став 1 ка овој член не постигне едногласност, тој 
предмет веднаш го упатува до Сојузниот извршен 
совет. Истовремено, Советот на гувернерите доста-
вува до Сојузниот извршен совет извештај со ми-
слењата на членовите на Советот на гувернерите. 
Сојузно* извршен совет ја донесува конечната од-
лука во соработка со надлежните републички и по-
краински ортани. 

Исклучително од одредбата на став 3 од овој 
член, по прашањата од точ. 11, 13 и 15 став 1 на овој 
член, -Сојузниот извршел совет донесува конечна од-
лука во согласност со надлежните републички и по-
краински органи. 

донесувањето на одлуки и преземањето на мер-
ки од надлежноста на Народната банка на Југосла-
вија во областа на девизното работење и на креди-
тните односи со странство, за кои Советот на 
гувернерите одлучува едногласно, односно Сојузниот 
извршен "совет донесува конечна одлука во соглас-
ност со надлежните републички и покраински ор-
гани, се уредува со сојузен закон за девизното рабо-
тење и кредитните односи со странство. 

Член 67 
Одлуките на Советот на гувернерите се објаву-

ваат во ЈСлужбен лист на СФРЈ". 
Советот на гувернерите може да .одлучи одделни 

одлуки да не се објавуваат во „Службен лист на 
СФРЈ1". Одлуките што не се објавуваат се доставу-
ваат до Сојузниот извршен совет, до извршните со-
вети на собранијата на републиките и собранијата 
на автономните покраини и до гувернерите на на-
родните банки на републиките и народните банки 
на автономните покраини, како и до .органите и ор-
ганизациите на кои ле однесува одлуката. 

Член 63 
Советот на гувернерите донесува деловник за 

својата работа. 
Член 69 

Гувернерот на Народната банка на Југославија 
ги свикува седниците на Советот на гувернерите, го 
предлага дневниот ред на седницата, претседава на 
седниците, ги потпишува одлуките и се грижи за 
спроведувањето на одлуките и заклучоците на Со-
ветот на гувернерите. 

Членовите на Советот на гувернерите имаат пра-
во на внесување на одделни точки во предлогот на 
дневниот ред од став 1 на овој член. 

Член 70 
Гувернерот на Народната банка на Југославија 

раководи со работењето на Народната банка на Ју-
гославија, ја организира работата во неа и ги извр-
шува одлуките на Советот на гувернерите. 

Гувернерот на Народната банка на Југославија 
ја претставува Народната банка на Југославија. 

Член 71 
Гувернерот на Народната банка на Југославија 

за својата работа е одговорен пред Собранието на 
СФРЈ. 

Гувернерот на Народната банка на Југославија 
за својата работа е одговорен и пред Сојузниот из-
вршен совет во рамките на неговите права и долж-
ности. 

Член 72 
Гувернерот на Народната банка на Југославија 

се именува од Собранието на СФРЈ на време од че-
тири години и може повторно да биде именуван на 
Иста должност за уште четири години. 

Член 73 
Во Народната банка на Југославија ;ое именува 

Заменик на гувернерот и се назначува еден или по-
веќе вицегувернер^ 

-Со статутот на Народната иванка на Југославија 
се определува кои работи од својот делокруг може 
гувернерот да ги пренесе врз заменик-гувернерот и 
в ице гувернерот; -

Заменик-гувернерот се именува од Собранието 
на СФРЈ на време од четири години и може повтор-
но да биде именуван на иста должност за уште че-
тири години. 

Вицегувернерот се назначува од Сојузниот из-
вршен совет, според "процедурата по која Советот ти 
назначува фукционерите во сојузните 'Органи, на 
време од четири години и може повторно да 'биде 
назначен на иста должност и тоа најдолго за наред-
ните четири години. 

Член 74 
Основите на организацијата на работењето во 

Народната банка на Југославија се утврдуваат со 
статут. 

Член 75 
Со статутот на Народната банка на Југославија 

се утврдуваат раководните работни места што се по-
полнуваат врз принципот на застапеност на репуб-
ликите и автономните покраини, постапката за нив-
ното пополнување и времето за кое лицата се на-
значуваат на тие работни места. 

Одлуката за избор на работници на раководни 
работни места од став 1 на овој член донесува Со-
ветот на гувернерите, на предлог од гувернерот на 
Народната банка на Југославија, а по спроведената 
постапка од истиот став. 

Со статутот на Народната банка на Југославија 
може да се утврди дека за изборот на работници и 
на други определени раководни работни места од-
лука да донесува Советот на гувернерите, на пред-
лог од гувернерот на Народната банка на Југосла-
вија. 

Член 76 
Работниците во Народната банка на Југославија, 

како и работниците во специјализираните органи-
зации во Мејзин состав, што немаат статус на орга-
низација на здружен труд, формираат работна за-
едница. 

Меѓусебните права, обврските и одговорностите 
на работниците на работната заедница во Народната 
банка на Југославија и на Народната банка на Ју-
гославија, како и на работниците на работната за-
едница во специјализирана организација и на спе-
ци} а лизираната организација, се уредуваат со само-
управна спогодба. 

Работниците на работните заедници од став 1 на 
овој член имаат право на средства за лична и заед-
ничка потрошувачка во согласност со начелото за 
распределба според трудот и со општествено утврде-
ните основи и мерила за распределба, во согласност 
со сојузен закон. 

Врз работните заедници од став 1 на овој член 
не можат да се пренесуваат правата, овластувањата 
и одговорностите на Народната банка на Југославија, 
односно на специјализираните организации во неј-
зин состав. 

Меѓусебните односи -на работниците во работните 
заедници од став 1 на овој член се уредуваат со нив-
ни самоуправни општи ;акти, во согласност со само-
управната спогодба од став 2 на овој член и со за-
кон. 

V. ПРИХОДИ И ФОНДОВИ НА НАРОДНАТА БАН-
КА НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 77 
Народната банка на Југославија стекнува сред-

ства за вртење на својата дејност: 
1) по основ на: 

,а) камата и други приходи на средствата депо-
нирани во странство; 



Петок, 5 ноември 1976 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 49 — Страна 1435 

б) камата на кредитите што Народната банка на 
Југославија ја дава непосредно; 

в) надомест за средствата отстапени на опште-
ствено-политичките заедници на трајно користење; 

г) приходи според тарифата за вршење услуги; 
д) приходи што ги остварува со купување и со . 

продажба на хартии од вредност; 
ѓ) други приходи што ги остварува со своето 

работење; 
2) од дел на каматата што ќе ја наплатат народ-

ните банки на републиките и народните банки на 
автономните покраини по кредитите дадени на бан-
ки и на други финансиски организации и дел од 
надоместот за средствата отстапени на организации 
на здружен труд на трајно користење. 

Делот на приходите од точка 2 став 1 на овој 
член го определува Советот на гувернерите. Тој дел 
на приходите го пренесуваат врз Народната банка 
на Југославија народните банки на републиките и 
народните банки на автономните покраини. 

Член 78 
Од приходите што ќе ги оствари Народната бан-

ка на Југославија според член 77 на овој закон: 
1) се намируваат: 
а) каматата и другите трошоци по странски 

кредити; 
б) каматата по депозити; 
в) каматата и другите трошоци по хартиите од 

вредност; 
г) трошоците за изработка на банкноти и ковани 

пари; 
д) трошоците по девизно-валутни работи; 
ѓ) другите расходи што Народната банка на Ју-

гославија ги има во своето работење; 
2) се обезбедуваат: 
а) средства за фондот на основните средства; 
б) средства за посебниот резервен фонд; 
в) средства за работната заедница на Народната 

банка на Југославија. 

Член 79 
Трошоците што ќе настанат од посебни работи 

што Народната банка на Југославија ги врши за 
сметка на федерацијата се покриваат од буџетот на 
федерацијата. 

Член 80 
За прибавување на предмети и права што прет-

ставуваат основни средства на Народната банка на 
Југославија се формира фонд на основните средства. 

Средствата за фондот на основните средства се 
утврдуваат со финансискиот план на Народната 
банка на Југославија. 

Член 81 
За покривање на ризиците настанати во рабо-

тењето на Народната банка на Југославија се фор-
мира посебен резервен фонд. 

Средствата за посебниот резервен фонд Народ-
ната банка на Југославија ги издвојува од вкупниот 
приход во износот што ќе го определи Советот на 
гувернерите. 

Одлука за употреба на средствата на посебниот 
резервен фонд донесува Советот на гувернерите. 

VI. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 82 
.„ Со парична казна од 3.000 до 30.000 динари ќе се 

казни за стопански престап одговорното лице во 
Народната банка на Југославија што не ја спрове-
дува одлуката и мерките за заедничката емисиона 
и парична политика и за заедничките основи на 
кредитната политика (член 16 и 27). 

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 83 
^Народната банка на Југославија ќе ја усогласи 

својата организација и работење со одредбите на 
овој закон во рок од една година од денот на него-
вото влегување во сила. 

Член 84 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Законот за Народната банка на 
Југославија и за' единственото монетарно работење 
на народните банки на републиките и на народните 
банки на автономните покраини („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/72 и 36/75). 

Член 85 
. Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

707. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПАРИЧ-

НИОТ СИСТЕМ 

Се прогласува Законот за паричниот систем, 
што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата 
на Соборот на републиките и покраините од 27 ок-
томври 1976 година. 

ПР бр. 524 
27 октомври 1976 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ПАРИЧНИОТ СИСТЕМ 

I. ОПШТЕСТВЕНО-ЕКОНОМСКИ ОСНОВИ НА 
ПАРИЧНИОТ СИСТЕМ 

Член 1 
Паричниот систем, како составен дел на одно-

сите во општествената репродукција засновани врз 
самоуправувањето на работниците во здружениот 
труд, ги опфаќа: 

1) паричните односи, како и кредитните односи 
од значење за остварувањето на монетарно-кредит-
ната политика, што меѓусебно ги воспоставуваат 
организациите на здружен труд, самоуправните ин-
тересни заедници и други општествени правни, гра-
ѓански правни и физички лица (учесници во парич-
ните односи) во вршењето на својата дејност; 

2) здружувањето на средства и работењето со 
здружени средства во банките и во другите финан-
сиски организации заради остварување на целите 
и задачите на монетарната политика; 

3) утврдувањето и остварувањето на емисиона-
та, паричната и девизната политика и на заеднич-
ките основи на кредитната политика; 
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4) овластувањата на Народната банка на Југо-
славија, на народните банки на републиките и на-
родните банки на автономните покраини да ги уре-
дуваат паричните и кредитните односи и работи. 

Член 2 
Основа на паричниот систем претставува нео-

туѓиво^ право на работниците во здружениот труд 
со општествени средства да одлучуваат за условите 
и за резултатите од својот труд вклучувајќи ги и 
паричните изрази на тие резултати од трудот, со 
кој управуваат во односите на заемна зависност и 
одговорност со другите работници во здружениот 
труд со општествени средства, како и правото на 
работниците и граѓаните слободно да располагаат 
со своите парични средства. 

Член 3 
Југославија е единствено и неделиво парично, 

валутно и кредитно подрачје. 
Во областа на единствениот југословенски па-

зар основа на паричниот систем претставуваат, осо-
бено: 

1) слободното движење и здружување на труд, 
пари и други средства на општествена репродук-
ција на целата територија на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија; 

2) единствените пари; 
3) единствениот паричен и девизен систем; 
4) единствените основи на кредитниот систем; 
5) заедничката емисиона, парична и девизна по-

литика и заедничките основи на кредитната поли-
тика. 

Член 4 
Паричниот систем обезбедува општествени ус-

лови на трудот и животот на работните луѓе и на 
граѓаните, со кои се овозможува: 

1) остварување на правото на работниците во 
здружениот труд со општествени средства да упра-
вуваат со резултатите од својот тековен и минат 
труд кои гласат на пари; 

2) слободно движење и здружување на резул-
татите од трудот кои гласат на пари; 

3) самоуправно'насочување на паричните сред-
ства, во согласност со самоуправните спогодби и со 
плановите на организациите на здружен угруд, како 
и со плановите на општествено-политичките заед-
ници и со општествениот план на Југославија; 

4) создавање на поволни услови за формирање 
на парична акумулација и понуда на слободни па-
рични средства. 

Во согласност со одредбите на став 1 од овој 
член, со паричниот систем се овозможува, особено: 

1) регулирање на паричните текови ^ на коли-
чеството на пари во оптек; 

2) извршување на обврската за одржување на 
ликвидноста од страна на учесниците во паричните 
работи; 

3) претворање во пари во банките на преносли-
ви хартии од вредност и на други преносливи поба-
рувања на организациите на здружен труд; 

4) замена на странски и на домашни средства 
за плаќање; 

5) одржување на ликвидноста спрема странство; 
6) вршење на кредитни и други банкарски ра-

боти односно парични работи. 

Член 5 
Со парите во сите законски форми, како сос-

тавен дел на средствата во општествена сопстве-
ност, располагаат работниците во здружениот труд 
со општествени средства во свој личен, заеднички 
или општ општествен интерес заради постојано 
подобрување на личните, заедничките и општите 
општествени услови на трудот и животот. 

Член 6 
Смислената, паричната и девизната политика и 

заедничките основи на кредитната политика се со-
ставен дел на заедничката економска политика која 
се утврдува со општествениот план на Југославија. 

Член 7 
Издавањето и повлекувањето на пари се засно-

ва првенствено врз потребите на здружениот труд 
од парични средства, во согласност со промените 
и со насочувањето на стопанските текови во Југо-
славија и на економските односи со странство, трг-
нувајќи од стоковно-паричните и кредитните рабо-
ти помеѓу организациите на здружен труд и помеѓу 
тие организации и банките, како и од паричните и 
кредитните работи на другите учесници во парич-
ните односи. 

Член 8 
Народната банка на Југославија, народните бан-

ки на републиките и народните банки на автоном-
ните покраини спроведуваат заедничка емисиона 
политика и ги преземаат мерките за спроведување 
на таа политика утврдени со овој и со друг сојузен 
закон и се одговорни, во рамките на своите права 
и должности, за спроведување на паричната и де-
визната политика и на заедничките основи на кре-
дитната политика' што ги утврдува Собранието на 
СФРЈ. 

Со мерките за спроведување на заедничката 
парична политика никој не може да се доведе во 
нерамноправна положба во поглед на вршењето на 
дејноста и стекнувањето на доход. 

II. ОСНОВНИ ОБЕЛЕЖЈА НА ПАРИЧНИОТ 
СИСТЕМ 

1. Средства за плаќање 

Член 9 
Парична единица на Социјалистичка Федера-

тивна Република Југославија е динарот, кој се дели 
на 100 пари. 

Банкноти и ковани пари издава Народната 
банка на Југославија. 

Член 10 
Сите обврски и права и сите работи кои гласат 

на пари, а се склучени во Југославија помеѓу ор-
ганизациите на здружен труд, други домашни прав-
ни лица и граѓани, како и граѓани со странско ли-
це, се изразуваат во динари и се извршуваат во 
средства за плаќање кои гласат на динар. 

Одредбите на договор или на друга правна ра-
бота што ги склучуваат лицата од став 1 на овој 
член, во кои динарската вредност на обврските се 
пресметува врз основа на цената на златото или 
на курсот на странски валути и на други меѓуна-
родни средства за плаќање, се сметаат како ниш-
товни. 

Исклучоци од одредбите на ст. 1 и 2 на овој 
член можат да се воведуваат само со сојузен закон. 

Член 11 
Средства за плаќање кои гласат на динари се 

банкноти и ковани пари (готови пари), преносливи 
хартии од вредност и други преносливи парични 
побарувања на* правни лица и граѓани кај банките, 
другите финансиски организации, како и кај На-
родната банка на Југославија, народните банки на 
републиките и народните банки на автономните 
покраини. 

Член 12 
Средства за плаќање кои гласат на странски 

парични единици се странски готови пари, пренос-
ливи странски хартии од вредност, преносливи по-
барувања кај странски банки и финансиски орга-
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низации, билатерални и мултилатерални пресмет-
ковни парични единици и специјални права на 
влечење. 

Употребата на монетарно злато како средство 
за плаќање се уредува со сојузен закон. 

Член 13 
Банкнотите и кованите пари кои гласат на ди-

нари (готову пари) се законско средство за плаќање 
на територијата на Југославија. 

Средства за плаќање се и преносливите депо-
зити кај банките и банкарските инструменти за 
плаќање кои гласат на динари, ако тоа е опреде-
лено со сојузен закон. 

Со сојузен закон може да се пропише плаќање 
без употреба на готови пари. 

Обврските кои гласат на динари правните лица 
и граѓаните како должници можат да ги извршу-
ваат со предавање на меница со авал на банката, 
чек или друга пренослива хартија од вредност под 
условите и на начинот што ќе ги договорат со дове-
рителите, во согласност со сојузен закон. 

Член 14 
За извршување на парични обврски во Југо-

славија можат да се користат и хартии од вредност 
што ги издаваат организациите на здружен труд 
врз ^основа на меѓусебни работи, ако со тоа се со-
гласат доверител ите од работата врз основа на која 
се пренесуваат тие хартии. 

Обврски за прифаќање плаќање со чек можат 
да се утврдат само со сојузен закон. 

2. Ликвидност на општествени правни лица 

Член 15 
Организациите на здружен труд, банките, дру-

гите финансиски организации и другите општестве-
ни правни лица се должни да ја рдржуваат својата 
способност за извршување на втасаните парични об-
врски (ликвидност на плаќање) во Југославија и 
спрема странство. 

Неизвршувањето на паричните обврски се смета 
како незаконито присвојување на туѓ имот и спре-
чување на вршењето на самоуправните права во 
располагањето со општествената сопственост. 

Член 16 
Организациите на здружен труд мораат да го 

утврдат начинот на одржување на ликвидноста и 
мерките што се преземаат во случај на неликвид-
ност. 

Во самоуправната спогодба за здружување на 
труд и средства во банките и во другите финан-
сиски организации учесниците се должни да го 
пропишат начинот на одржување на ликвидноста 
и мерките што ќе ги преземаат во случај на не-
ликвидност на банката, односно на друга финан-
сиска организација. 

Член 17 
Организациите на здружен труд, во согласност 

со обемот на своето работење и со одредбата од 
член 16 став 1 на овој закон ги утврдуваат, особено: 
износот на средствата на резервниот фонд, износот 
на ликвидните средства во пари, односно во хартии 
од вредност кои можат непосредно да се претворат 
во пари. како и општите рамки и условите за за-
должување и за одобрување кредити, водејќи смет-
ка за рочноста на обврските и побарувањата. 

Член 18 
Организациите на здружен труд имаат, кога 

тоа е пропишано со сојузен закон, обврска: 
1) да го одржуваат минималниот износ на сред-

ствата на резервниот фонд и на ликвидните сред-
ства; 

2) да одржуваат определена структура на сред-
ствата во резервниот фонд и на ликвидните сред-
ства (во хартии од вредност и во други ликвидни 
средства); 

3) да обезбедат наплатување на своите побару-
вања со гаранции, преносливи хартии од вредност 
или со други исправи кои обезбедуваат сигурност 
на наплатата; 

4) по договори и по други правни работи со кои 
создаваат обврски за плаќање да обезбедат, во ко-
рист на доверителот, гаранции, преносливи хартии 
од вредност или други исправи со кои се обезбе-
дува плаќањето. 

АКО организација на здружен труд издава хар-
тии од вредност во смисла на член 14 од овој за-
кон, должна е да обезбеди посебна резерва на лик-
видност во определен сразмер со обврските по из-
дадени хартии од вредност, кога тоа е пропишано 
со сојузен закон. 

Член 19 
Банките и другите финансиски организации се 

должни да издвојуваат во резервни фондови сред-
ства во определен однос според обемот на средства-
та со кои работат и да преземаат соодветни мерки 
заради одржување на ликвидноста, во согласност 
со посебен сојузен закон. 

Ако банка или друга финансиска организација 
дава авал на хартии од вредност што ги издаваат 
организациите на здружен труд или други опште-
ствени правни лица, дава гаранции за нивните обг 
врски и издава сопствени хартии од вредност, дол-
жна е да издвои средства во посебна резерва на 
ликвидност кога тоа е утврдено со посебен сојузен 
закон. 

Банката и друга финансиска организација не 
можат да ги даваат авалите од став 2 на овој член 
ако во рокот на втасаноста на обврската за даден 
авал не се обезбедени средства за нејзиното извр-
шување, во согласност со сојузен закон. 

Народната банка на Југославија пропишува об-
врска за банките и за другите финансиски органи-
зации ликвидните средства да ги одржуваат во оп-
ределен обем и структура, а може да го пропише и 
минималниот износ на посебната резерва за лик-
видност, во согласност со посебен сојузен закон. 

Врз основа на овластување од посебен сојузен 
закон, Народната банка, на Југославија, народните 
банки на републиките и народните банки на авто-
номните покраини вршат контрола на применува-
њето на пропишаните мерки во. поглед на ликвид-
носта на банките и на другите финансиски орга-
низации, и во врска со тоа преземаат соодветни 
мерки. 

3. Парична, девизна и кредитна политика 

Член 20 
Во согл^гсност со целите и задачите на 

заедничката емисиона, парична и девизна политика 
и на заедничките основи на кредитната политика 
што ги донесува Собранието на СФРЈ, Сојуз-
ниот извршен совет секоја година донесува, во 
согласност со надлежните органи на републиките 
и на автономните покраини, одлука за остварување 
на целите и задачите на заедничката емисиона, 
парична и девизна политика и на заедничките ос-
нови на кредитната политика. Таа одлука Сојузниот 
извршен совет је донесува во рок од 30 дена од де-
нот на објавувањето на соодветниот акт на Собра-
нието на СФРЈ. 

Предлог-одлука за спроведување на заедничката 
емисиона, парична и девизна политика и на заед-
ничките основи на кредитната политика поднесува 
до Сојузниот извршен совет Народната банка на Ју-
гославија. 

До донесувањето на одлуката од став 1 на овој 
член, Сојузниот извршен совет може привремено да 
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го продолжи важењето на соодветната одлука од 
претходната година. 

Сојузниот извршен совет и Народната банка на 
Југославија го известуваат, по потреба, а најмалку 
полугодишно, Собранието на СФРЈ за спроведува-
њето и остварувањето на заедничката емисиона, па-
рична и девизна политика, како и на заедничките 
основи на кредитната политика. 

Член 21 
Одлуката на Сојузниот извршен совет од член 

20 на овој закон ги опфаќа: поблиските рамки и 
задачи на заедничката емисиона, парична и девизна 
политика и основите на заедничката кредитна поли-
тика кои се однесуваат на регулирањето на количе-
ството на пари во оптек, правците на остварувањето 
на кредитната политика и одржувањето на ликвид-
носта на Југославија спрема странство, со докумен-
тација за квантитативните и селективиите задачи 
на тие политики и со приказ на паричните, девиз-
ните и кредитните текови, како и со девизниот и 
платниот биланс. 

Член 22 
При утврдувањето на основните цели и задачи 

на заедничката емисиона, парична и девизна поли-
тика и на заедничките основи на кредитната поли-
тика може да се пропише највисока каматна стапка 
за давање на одделни видови кредити. 

Член 23 
Заради остварување на целите и задачите на за-

едничката емисиона, парична и девизна политика и 
на заедничките основи на кредитната политика од 
член 20 на овој закон, банките можат да склучуваат 
самоуправни спогодби за насочување на средствата 
и кредитите кон определени намени. 

Народната банка на Југославија, народните бан-
ки на републиките и народните банки на автономните 
покраини даваат иницијатива за склучување на 
спогодба на банките од став 1 на овој чле?н, ако так-
ва спогодба е неопходна за извршување на целите и 
задачите на заедничката парична и девизна поли-
тика и на заедничките основи на кредитната поли-
тика. 

Член 24 
Ако спогодбата на банките од член 24 на овој 

закон не се склучи, а Сојузниот извршен совет оце-
ни дека тоа може да предизвика растројства во раз-
војот на стопанството, ќе даде иницијатива за склу-
чување на договор на извршните совети на собра-
нијата на републиките и извршните совети на собра-
нијата на автономните покраини за насочување на 
средствата и кредитите кон определени селективни 
намени. Врз основа на тој договор, надлежните ре-
публички и покраински органи ќе пропишат, во 
рамките на своите надлежности, соодветни мерки за 
негово спроведување. 

4. Платен промет во Југославија 

Член 25 
Работите на платниот промет во Југославија за 

сите општествени правни лица ги врши Службата 
на општественото книговодство, во согласност со 
сојузен закон. 

Средствата за плаќање на сите општествени 
правни лица што се водат кај Службата на опште-
ственото книговодство во рамките на платниот про-
мет, се држат кај банките определени со посебен 
сојузен закон, односно кај Народната банка на Ју-
гославија, народните банки на републиките и народ-
ните банки на автономните покраини. 

Определени работи на платниот промет можат 
да вршат и банките и други финансиски организа-
ции, во согласност со сојузен закон. 

Член 26 
Народната банка на Југославија, народните бан-

ки на републиките и народните банки на автоном-
ните покраини се должни со својата вкупна дејност 
да го поттикнуваат користењето на хартии од вред-
ност и на други форми пџ извршување на парични 
обврски без употреба на готови пари. 

III. УЧЕСНИЦИ ВО ПАРИЧНИТЕ ОДНОСИ 

Член 27 
Во паричните односи учествуваат: организациите 

на здружен труд и нивните деловни заедници и 
здруженија, интерните банки, основните банки и 
здружените банки, Специјализираните финансиски 
организации, самоуправните фондови на здружениот 
труд, штедно-кредитните организации, заедниците на 
осигурување на имоти и лица, самоуправните инте-
ресни заедници, месните заедници, општествено-по-
литичките заедници, други општествени правни лица 
и граѓански правни лица и граѓаните, како и уста-
новите на единствениот паричен систем — Народната 
банка на Југославија, народните банки на републи-
ките и народните банки на автономните покраини. 

Член 28 
Основните и други организации на здружен 

труд, како и нивните деловни и други заедници мо-
жат, во рамките на предметот на своето работење и 
во согласност со сојузните прописи, да ги вршат си-
те парични и кредитни работи чиј предмет се сред-
ства за плаќање кои гласат на динари., 

Член 29 
Основните и други организации на здружен труд, 

како и нивните деловни и други заедници, можат во 
рамките на предметот на своето работење и во со-
гласност со сојузен закон, да вршат парични и кре-
дитни работи чиј предмет се средства за плаќање 
кои гласат на странски парични единици. 

Член 30 
Интерната банка мбже да стапува во сите па-

рични и кредитни односи од значење за остварување 
на монетарно-кредитната политика што можат да ги 
воспоставуваат нејзините членови, во согласност со 
самоуправните општи акти и со сојузен закон. 

Интерната банка не може да прима депозити и 
да дава кредити вон од предметот на работењето на 
нејзините членови. 

Член 31 
Основната банка може да стапува во сите односи 

што ги опфаќа паричниот систем, во согласност со 
сојузен закон. 

Член 32 
Здружената банка може да стапува во односи 

што ги опфаќа паричниот систем, што се утврдени 
во самоуправната спогодба за здружување во здру-
жена банка или во посебна спогдоба на членовите 
на здружената банка, во согласност со сојузен закон. 

Член 33 ' 
Штедно-кредитните организации, самоуправните 

фондови на здружениот труд и другите финансиски 
организации учествуваат во паричните односи во 
согласност со самоуправните општи акти што го уре-
дуваат нивното* работење, и со закон. 

4 Член 34 
Заедниците нгГ осигурување на имоти и лица 

учествуваат во паричното работење со здружени 
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средства и со средства на резервите, на начинот 
пропишан со закон. 

Член 35 
Паричните средства на федерацијата се водат 

како депозит на федерацијата во Народната банка 
на Југославија. 

Под парични средства на федерацијата, во сми-
сла на овој закон, се подразбираат средствата на 
буџетот на федерацијата и сите средства на сојуз-
ните органи на управата v и сојузните организации и 
на фондовите на федерацијата, освен средствата на 
сметките на работните заедници во тие органи, ор-
ганизации и фондови. 

Член 36 
Паричните средства на републиката, на авто-

номната покраина и на општината се водат како де-
позит на соодветните општествено-политички за-
едници во народната банка на републиката, односно 
народната банка на автономната покраина, согласно 
со законот. 

IV. УСТАНОВИ НА ЕДИНСТВЕНИОТ МОНЕТА-
РЕН СИСТЕМ 

Член 37 
Народната банка на Југославија, народните бан-

ки на републиките и народните банки на автоном-
ните покраини се установи на единствениот монета-
рен систем кои ги спроведуваат, во рамките на пра-
вата и должностите утврдени со сојузен закон, заед-
ничката емисиона, парична и девизна политика и 
заедничките основи на кредитната политика. 

Народната банка на Југославија, народните бан-
ки на републиките и народните банки на автоном-
ните покраини се одговорни, во рамките на своите 
права и должности, за стабилноста на валутата, за 
општата ликвидност на плаќањата во земјата и спре-
ма странство и за спроведувањето на заедничката па-
рична и девизна политика и на заедничките основи 
на кредитната политика. 

Одговорноста за општата ликвидност на плаќа-
њата од став 2 на овој член го исклучува презема-
њето на каква и да е обврска за плаќање на Народ-
ната банка на Југославија, на народната банка на 
републиката и на народната банка на автономната 
покраина наместо други општествени правни лица. 

Народната банка на Југославија може да презе-
ма обврски за плаќање спрема странство само врз 
основа на сојузен закон или друг акт на Собрание-
то на СФРЈ. 

Член 38 
Одлуките што Народната банка на Југославија, 

народните банки на републиките и народните банки 
на автономните покраини ќе ги донесат во рамките 
на своите надлежности за остварување на целите и 
задачите на монетарно-кредитната и девизната по-
литика, се задолжителни за банките, за другите 
финансиски организации и за другите учесници во 
паричните односи. 

Одлуките што ги донесува Советот на гуверне-
рите заради остварување на целите на заедничката 
емисиона, парична и девизна политика и на заед-
ничките основи на кредитната политика, се задол-
жителни за народните банки на републиките и за 
народните банки на автономните покраини. 

Член 39 
Во вршењето на овластувањата заради спрове-

дување на заедничката емисиона, парична и де-
визна политика и на заедничките основи на кредит-
ната политика, Народната банка на Југославија, на-
родните банки на републиките и народните банки 
на автономните покраини, во рамките на своите на-
длежности, преземаат мерки со кои се регулира ко-
личеството на пари во оптек, се одржува ликвид-

Член 40 
Во мерките за регулирање на количеството на 

пари во оптек спаѓаат работите на купување и на-
платување на преносливи краткорочни хартии од 
вредност, одобрувањето на краткорочни кредити на 
банките, купувањето и продажбата на странски 
средства за плаќање, издавањето и повлекувањето 
на благајнички записи, утврдување^ на височина-
та на задолжителната резерва на банките и на дру-
гите финансиски организации, определувањето на ак-
тивните и пасивните каматни стапки што Народна-
та банка на Југославија ги применува во своето ра-
ботење, определувањето на условите за купување и 
наплата на хартии ѕод вредност, односно условите 
на кредитите што тЉ се одобруваат на банките, ка-
ко и други мерки, во согласност со сојузен закон. 

Во рамките на мерките за одржување на ли-
квидноста на банките и на другите финансиски ор-
ганизации се пропишуваат задолжителна минимал-
на ликвидност и речна структура на пласманите, 
користење средства на резервниот фонд, обврска за 
издвојување средства на резервата за одржување 
на тековната ликвидност и други мерки, во соглас-
ност со сојузен закон. 

Мерките од овој член сб применуваат единстве-
но врз сите банки, други финансиски организации 
и други учесници во паричниот систем. 

Член 41 
Народната баћка на Југославија, народните бан-

ки на републиките и народните банки на автоном-
ните покраини вршат контрола на спроведувањето 
на мерките на паричната, кредитната и девизната 
политика во рамките утврдени со сојузен закон. 

Член 42 
Народната банка на Југославија своите овласту-

вања и задачи спрема банките и другите финансис-
ки организации ги врши преку народните банки 
на републиките и народните банки на автономните 
покраини, ако со сојузен закон не е определено по-
инаку. 

Член 43 
Народната банка на Југославија може, по ис-

клучок, да и одобрува кредити на федерацијата з£ 
потребите на буџетот на федерацијата, и тоа во ви-
сочината, на начинот и под условите утврдени со 
посебен сојузен закон. 

V. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 44 
Со парична казна од 50.000 до 1,000.000 динари 

ќе се казни за стопански престап банка или друго 
правно лице, освен општествено-полптичка заед-
ница: 

1) ако не го пропише начинот на одржување на 
ликвидноста или мерките што ќе ги презема во слу-
чај на неликвидност (член 16); 

2) ако ликвидните средства не ги одржува во 
определен обем или структура што ќе ги пропише 
Народната банка на Југославија (член 19 стап 4); 

3) ако не обезбеди минимален износ на посебната 
резерва на ликвидноста во однос на сопствените 
хартии од вредност, на хартиите од вредност за кои 
е даден авал и дадените гаранции (член 19 став 4): 

4) ако не склучи договор за држење на сред-
ствата кај банкарска организација (член 25 став 2); 

5) ако не се придржува кои одлуките што ги 
донесуваат Народната банка на Југославија, народ-
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ната банка на републиката и народната банка иа 
автономната покраина (член 38 став 1). 

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се каз-
ни за стопански престап и одговорното лице во бан-
ката или во друго правно лице со парична казна од 
3.000 до 30.000 динари. 

Одговорното лице што е осудено за стопанските 
престапи од точ. 2, 3 и 5 став 1 на овој член не мо-
же да врши раководни работи во банка или во дру-
го правно лице, за време од три години од денот на 
правосилноста на пресудата. 

Член 45 
Со парична казна од 3.000 до 30.000 динари ќе 

се казни за стопански престап одговорното лице во 
народната банка на републиката или во народната 
банка на автономната покраина кое не ќе ги спро-
веде одлуките на Народната банка на Југославија 
(член 38 став 2). 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 46 
Народната банка на Југославија, народните бан-

ки на републиките и народните банки на автоном-
ните покраини, организациите на здружен труд, 
банките, другите финансиски организации и други 
општествени правни лица ќе го усогласат своето 
работење со одредбите на овој закон во рок од една 
година од денот на неговото влегување во сила. 

Член 47 
Сојузните органи на управата, сојузните орга-

низации и фондовите на федерацијата се должни 
да ги пренесат средствата на федерацијата од член 
35 на овој закон, во депозит на Народната банка на 
Југославија, на начинот и во роковите што ќе ги 
определи Сојузниот извршен совет. 

Член 48 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

708. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИ-
ТА НА РАСТЕНИЈАТА ОД БОЛЕСТИ И ШТЕТ-
НИЦИ ШТО ЈА ЗАГРОЗУВААТ ЦЕЛАТА ЗЕМЈА 

Се прогласува Законот за заштита на расте-
нијата од болести и штетници што ја загрозуваат 
целата земја, што го усвои Собранието на СФРЈ, на 
седницата на Сојузниот собор од 27 октомври 1976 
година. 

ПР бр. 519 
27 октомври 1976 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

• Киро Глигоров, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ОД БОЛЕСТИ 
И ШТЕТНИЦИ ШТО ЈА ЗАГРОЗУВААТ ЦЕЛАТА 

ЗЕМЈА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се уредуваат заштитата на расте-

нијата од болести и штетници што ја загрозуваат 
целата земја, прометот на средствата за заштита на 
растенијата и здравствената контрола на растени-
јата во прометот преку државната граница. 

Член 2 
Заштитата на растенијата од болести и штет-

ници што ја загрозуваат целата земја е должност 
на општествено-политичките заедници и нивните 
органи, на организациите на здружен труд и на 
граѓаните. 

Општествено-политичките заедници се должни 
на својата територија да организираат служба за 
заштита на растенијата, извештајно-прогнозна слу-
жба за заштита на растенијата и преземање мерки 
за спречување на појава, откривање, отстранување 
и искоренување на растителните болести и штет-
ници, и да обезбедуваат средства за тие цели. 

Организациите од став 1 на овој член и гра-
ѓаните се должни да преземаат мерки за спречу-
вање на појава и за отстранување на растителни 
болести и штетници на објектите што ги користат 
или со кои управуваат или располагаат, односно 
на објектите во сопственост на граѓаните или на 
граѓански правни лица или што ги користат тие; 
да учествуваат во спроведувањето на мерките за 
заштита на растенијата што ги организира општес-
твено-политичката заедница и правилно да ги при-
менуваат средствата за заштита на растенијата. 

Член 3 
Под растителни болести, во смисла на овој за-

кон, се подразбираат заболувања што се предизви-
кани од гаќички, бактерии, вируси, микоплазми и 
од паразитни цветоносни растенија, а под расти-
телни штетници — штетни инсекти, штетни молци, 
штетни стоногалки, штетни нематоди, штетни пол-
жави, штетни цицани и штетни птици. 

Растителните болести и штетници што ја загро-
зуваат целата земја (во натамошниот текст: расти-
телни болести или штетници), можат, според штет-
носта, ,да бидат карантински и економски штетни. 

Карантински растителни болести и штетници, 
во смисла на овој закон, се растителните болести 
и штетници кои претставуваат посебна опасност за 
растенијата што ги напаѓаат и кои, заради спречу-
вање на нивното внесување или ширење, бараат 
преземање мерки за нивно спречување, отстрану-
вање или искоренување. 

Економски штетни растителни болести и штет-
ници се растителните болести и штетници што се 
распространети во Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија, кои предизвикуваат поголеми 
штети и можат успешно да се отстрануваат со мер-
ки на одделни држател и на растенија или со по-
себни мерки на општествено-политичките заедници. 

Карантинските растителни болести и штетници 
и економски штетните растителни болести и штет-
ници се наведени во Листата на растителните бо-
лести и штетници што ја загрозуваат целата земја, 
која е отпечатена кон овој закон и е негов соста-
вен дел. 

Ако се појави опасност од друга растителна бо-
лест иди штетник што во еколошките услови на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија се шири бргу и може да ја загрози целата 
земја, Сојузниот извршен совет ќе определи и за 
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заштита од таква растителна болест или штетник 
да се применуваат одредбите од овој закон. 

Член 4 
Под. растенија, во смисла на овој закон, се 

подразбираат живи растенија и нивните делови, 
семе и посад очен материјал, растителни плодови, 
влакна на предилните растенија, амбалажа од рас-
тително потекло, режана дрвна граѓа и шумски 
сортименти, добиточна храна од растително потек-
ло, земја, органско ѓубре и други предмети од 
растително и животинско потекло со кои можат да 
се пренесуваат растителните болести или штетници. 

Под средства за заштита на растенијата во сми-
сла на овој закон се подразбираат хемиски и био-
лошки средства со кои успешно се спречува поја-
вата или се отстрануваат растителни болести и 
штетници и плевели, материи што им се додаваат 
на тие средства заради подобрување или продол-
жување на нивното дејство, мешаници на инсекти-
циди и хербициди со вештачки ѓубриња и материи 
што се користат за регулирање на растежот на 
растенијата. 

И. СПРЕЧУВАЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ НА РАС-
ТИТЕЛНИ БОЛЕСТИ И ШТЕТНИЦИ 

Член 5 
Заради спречување на појавата и ширењето 

или заради утврдување присуство на растителни 
болести или штетници надлежниот орган во репуб-
ликата односно во автономната покраина може да 
нареди: 

1) забрана на одгледување за определено време 
и на определено подрачје на одделни видови, сорти 
или клонови на земјоделски и шумски растенија; 

2) задолжително учество на организациите на 
здружен труд и на граѓаните во отстранувањето на 
растителни болести или штетници и користење на 
нивната опрема за таа цел; 

3) уништување на растенијата и амбалажата; 
4) дезинфекција, дезинсекција или дератизација; 
5) други мерки, според укажаната потреба. 

Член 6 
Производителите и држателите на растенија, 

држателите на земјишта, држателите на простории 
за сместување, преработка и чување на растенија 
и растителни преработки, уреди за преработка на 
растенија и на средства за превоз на растенија (во 
натамошниот текст: држател и на растенија) се 
должни да вршат преглед на своето земјиште, ра-
стенија, простории во кои се сместени растенија 
или растителни преработки, уреди за преработка 
на растенија и средства за превоз на растенија и 
за појавата на растителна болест или штетник да 
го известат надлежниот орган или најблиската ор-
ганизација на здружен труд што има стручна слу-
жба за заштита на растенијата. 

Организациите на здружен труд што имаат 
стручна служба за заштита на растенија се должни 
да го известат надлежниот орган за појавата, шире-
њето или за опасноста од натамошно ширење на 
растителна болест или штетник за која во својата 
работа ќе дознаат и да дадат стручна помош при 
нивното отстранување. 

Член 7 
Земјоделските посеви за производство на семе, 

објектите за производство на шумско семе и објек-
тите за производство на посадочеи материјал на 
повеќегодишни растенија, во текот на вегетацијата 
подлежат на задолжителен здравствен преглед. 

Семето и посадочниот материјал што потекну-
ваат од земјоделски посеви за производство на се-
ме, односно од објектите за производство на шум-
ско семе (поединечни стебла, шумски состојки и ел.) 
И од објекти за производство на посад очен матери-

јал на повеќегодишни растенија (расадници и др.), 
што не се здравствено прегледани, не можат да се 
пуштат во промет ниту да се користат за сопствени 
потреби. 

Задолжителниот здравствен преглед на посеви-
те и објектите од став 1 на овој член, го вршат ор-
ганизациите на здружен труд што ќе ги овласти 
надлежниот орган во републиката односно во ав-
тономната покраина. 

За здравствената состојба н-а посевите и објектите 
од став 1 на овој член, организацијата на здружен 
труд од став 3 на овој член издава уверение. Здрав-
ствената состојба на земјоделските посеви за произ-
водство на семе се внесува во уверението за апро-
бација на тие посеви. 

Организацијата на здружен труд од став 3 на 
овој член за утврдената здравствена состојба на 
посевите и објектите од став 1 на овој член го из-
вестува надлежниот орган за заштита на растени-
јата. 

Поблиски прописи за начинот на вршење на 
задолжителен здравствен преглед на посевите и 
објектите од став 1 на овој член донесува Сојузниот 
комитет за земјоделство. 

Член 8 
За производство на растенија не смеат да се 

употребуваат ниту да се пуштаат во промет семе и 
посад очен материјал што се заразени со карантин-
ска растителна болест или штетник или со еко-
номски штетна растителна болест или штетник, што 
ќе ја определи Сојузниот комитет за земјоделство, 
(во натамошниот текст: определена економски штет-
на растителна болест или штетник). 

Видовите семе што ќе ги определи Сојузниот 
комитет за земјоделство мораат, пред пуштањето во 
промет или пред употребата за сопствено произ-
водство, да бидат подложени на дезинфекција од-
носно дезинсекција. 

Член 9 
Складовите и другите простории за сместување 

на растенија со определен капацитет мораат да 
имаат уреди за дезинсекција и да ги исполнуваат 
другите пропишани услови за спречување на поја-
ва и за отстранување на растителните болести и 
штетници. 

Условите од став 1 на овој член ги пропишува 
надлежниот орган во републиката односно во авто-
номната покраина. 

Член 10 
Во просториите за сместување, преработка и 

чување на растенија и во средствата за превоз на 
растенија, во кои е утврдена растителна болест или 
штетник, мора да се изврши дезинфекција, дезин-
секција или дератизација заради отстранување на 
растителната болест или штетник. 

Во просториите и средствата од став 1 на овој 
член во кои е утврдено присуство на карантинска 
растителна болест или штетник е забрането да се 
внесуваат или од нив да се изнесуваат растенија и 
други предмети (уреди, машини и ел.) со кои расти-
телната болест или штетник може да се пренесе, 
додека растителната болест или штетник не ќе се 
отстрани. 

1 Член 11 
Дезинфекција и дезинсекција на растенијата и 

дератизација во просториите од член 10 на овој за-
кон може да врши само организација на здружен 
труд што има работник со соодветна висока струч-
на подготовка и ги исполнува условите во поглед 
на техничката опременост што ќе ги пропише над-
лежниот орган во републиката односно во автоном-
ната покраина. 

Член 12 
Мерки за уништување на растенијата можат да 

се наредат само ако растенијата се заразени со 
карантинска растителна болест или штетник која 
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не може да се отстрани на друг начин, а не можат 
да се искористат за други цели без опасност од 
ширење на карантинска!^ растителна болест или 
штетник, или ако одгледувањето на тие растенија 
е забрането. 

Мерките за уништување на семе, посадочен ма-
теријал и амбалажа можат да се наредат и ако" се 
заразени со определена економски штетна растител-
на болест или штетник (член 8 став 1) што не може 
да се отстрани на друг начин, а не може да се иско-
ристи за други цели без опасност од ширење на расти-
телните болести или штетници. 

Растенија трајчо загадени (контаминирани) со 
средства за заштита на растенијата во количества 
што се штетни за здравјето на луѓето и на корис-
ните животни, ќе се уништат ако не можат да се 
искористат за други. цели. 

Поблиски прописи за начинот на уништување 
на растенијата од ст. 1 до 3 на овој член донесува 
Сојузниот комитет за земјоделство. 

Член 13 
Забрането е неовластено да се даваат или да се 

објавуваат податоци за појавата или за распростра-
нетоста на карантинска растителна болест или 
штетник во Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија. 

Член 14 
Органите на Југословенската народна армија 

преземаат мерки за отстранување на растителни 
болести и штетници на растенијата и на објектите 
што ги користи Југословенската народна армија и 
го известуваат надлежниот орган на собранието на 
општината на чија територија се цаоѓа единицата, 
односно установата на Југословенската народна ар-
мија, за појавата на растителни болести и штетни-
ци и за преземените мерки за нивно отстранување. 

Здравствените прегледи на пратки растени-
ја што според одредбите на овој закон се задолжи-
телни, за потребите и во рамките на Југословенска-
та народна армија, ги вршат надлежните служби за 
заштита на растенијата во Југословенската народна 
армија. 

Поблиски прописи за организацијата и работата * 
на службата за заштита на растенијата во Југо-
словенската народна армија донесува сојузниот се-
кретар за народна одбрана. 

Член 15 
Органите на внатрешните работи, во рамките 

на своите надлежности, се должни на органите што 
преземаат мерки за заштита на растенијата од рас-
тителни болести и штетници да им даваат, на нив-
но барање, помош при спроведувањето на мерките 
за заштита на растенијата предвидени со овој за-
кон. 

На барање од претседателот на Сојузниот коми-
тет за земјоделство или од надлежниот орган во ре-
публиката односно во автономната покраина, помош 
во спречувањето на ширењето и во отстранувањето 
на растителните болести и штетници се должни да 
дадат и единиците на цивилната заштита и единици-
те на територијалната одбрана. Во случај на голема 
опасност од ширење на особено опасна растителна 
болест и штетник, можат да се употребат и едини-
ците на Југословенската народна армија. 

III. ЗДРАВСТВЕНА КОНТРОЛА НА РАСТЕНИЈА-
ТА ВО ПРОМЕТОТ 

1. Здравствена контрола на растенијата во внатреш-
ниот промет 

Член 16 
Растенијата можат да се пуштаат во внатрешен 

промет ако не се заразени со карантинска, а семе 

и посгдочен материјал — и со определена економ-
ски штетна растителна болест или штетник (член 8 
став 1). 

Член 17 
По исклучок од одредбата на член 16 на овој 

закон, растенијата што се заразени или се сомнева 
дека се заразени со карантинска растителна болест 
или штетник, а семе и посад очен материјал што се 
заразени или се сомнева дека се заразени и со опре-
делена економски штетна растителна болест или 
штетник (член 8 став 1), можат, под пропишани 
услови, да се пуштат во внатрешен промет заради 
индустриска преработка, непосредна потрошувачка 
или за научни цели. 

Поблиски прописи за условите за пуштање во 
промет на растенијата од став 1 на овој член доне-
сува Сојузниот комитет за земјоделство. 

Член 18 
Растенијата од подрачје4 заразено со карантин-

ска растителна болест или штетник (заразено под-
рачје), со кои може да се пренесе карантинската 
растителна болест или штетник и поради која тоа 
подрачје е прогласено за заразено, подлежат на 
задолжителен здравствен преглед во местото на на-
товарот пред испраќањето во подрачје што не е 
заразено со карантинска растителна болест или 
штетник, или во друго заразено подрачје ако пре-
возот се врши преку незаразено подрачје. 

Посадочниот материјал, пред испраќањето од 
објектот на кој е произведен, подлежи на задолжи-
телен здравствен преглед. 

Задолжителниот здравствен преглед од ст. 1 и 
2 на овој член го врши надлежниот орган во ре-
публиката односно во автономната покраина. 

Ако растенијата од став 1 на овој член не се 
заразени со карантинска, а семето и посадочниот 
материјал и со определена економски штетна расти-
телна болест или штетник (член 8 став 1), на испра-
ќачот му се издава уверение за здравствената сос-
тојба на растенијата во внатрешниот промет, кое 
важи 15 дена од денот на издавањето. Ако таквите 
растенија се заразени, ќе се донесе решение за за-
брана на нивното испраќање. 

Подрачјата заразени со карантински растител-
ни болести и штетници ги прогласува претседателот 
на Сојузниот комитет за земјоделство. 

Образец на уверението за здравствената состој-
ба на растенијата од став 4 на овој член пропишува 
претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство. 

Член 19 
Организациите на здружен труд што вршат 

услуги на железнички, поморски, речен, езерски, 
воздушен, друмски и поштенски сообраќај, други 
организации на здружен труд и поединци не смеат 
да превезуваат растенија од заразено подрачје без 
уверение за здравствената состојба на растенијата 
(член 18 став 4). 

2. Здравствена контрола на растенијата при увоз, 
извоз и транзит 

Член 20 
Растенијата можат да се увезуваат, да се из-

везуваат и транзитираат само преку определени 
гранични премини. 

Граничните премини од став 1 на овој член ги 
определува Сојузниот комитет за земјоделство. 

Член 21 
Пратките растенија што се увезуваат мораат? 

да бидат снабдени со уверение за здравствената 
состојба на пратката (цертификат), што го издава 
надлежниот орган за заштита на растенијата на 
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земјата извозничка. Тие пратки подлежат на задол-
жителен здравствен преглед на граничната станица 
за заштита на растенијата. 

Со уверението од став 1 на овој член мораат 
да бидат снабдени и растенијата што поединци ги 
внесуваат во Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија или ги добиваат со поштенски 
пратки. ] 

По исклучок од одредбата на став 1 на овој 
член, одделни видови пратки на растенија, што ќе 
ги определи Сојузниот комитет за земјоделство, 
можат под определени услови да се увезуваат и без 
уверение за здравствената состојба на пратката, ако 
со задолжителниот здравствен преглед на гранич-
ниот премин се утврди дека не се заразени со ка-
рантинска или со определена економски штетна 
растителна болест или штетник. 

Поблиски прописи за начинот на вршење на 
задолжителниот здравствен преглед од став 1 на 
овој член и за определување на условите од став 3 
на овој член донесува Сојузниот комитет за зем-
јоделство. 

Член 22 
Освен пратките од член 21 став 3, член 23 став 

2 и член 27 став 1 на овој закон, ако пратката рас-
тенија што се увезува не е снабдена со уверение 
за здравствената состојба на пратката (член 21 ст. 
1 и 2), граничната станица за заштита на растени-
јата ќе нареди со решение пратката да му се врати 
на испраќачот, а ако е во прашање поштенска прат-
ка — да му се зрати на испраќачот или да се 
уништи. 

Растенијата што одделни лица ги внесуваат во 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
без уверение за здравствената состојба (цертифи-
кат), граничната станица за заштита на растенија-
та ќе ги одземе и уништи. 

Ако пратката од став 1 на овој член што се 
увезува односно растенијата од став 2 на овој член 
што одделни лица ги внесуваат во Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија се снабдени со 
уверение за здравствената состојба, но со задолжи-
телниот здравствен преглед ќе се утврди дека прат-
ката, односно растенијата се заразени со карантин-
ска растителна болест или штетник, или со определе-
на економски штетна растителна болест или штетник 
(член 8 став 1) која на местото на увозот не може 
наполно да се отстрани со дезинфекција или 
дезинсекција, граничната станица за заштита на 
растенијата нема да дозволи увоз на таква пратка, 
односно на такви растенија, туку ќе нареди прат-
ката да се врати или уништи ако постои опасност 
од ширење на зараза, односно ќе ги одземе и 
уништи растенијата што одделни лица ги внесу-* 
ваатво Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија. 

Поблиски прописи за начинот на уништување 
на пратките од ст. 1 до 3 на овој член донесува 
Сојузниот комитет за земјоделство. 

Член 23 
Пратките растенија што се транзитираат низ 

Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија мораат да бидат снабдени со уверение за здрав-
ствената состојба (цертификат) издаден од надлеж-
ниот орган за заштита на растенијата на земјата 
извозничка, и да ги исполнуваат и другите услови 
пропишани со меѓународен договор и со овој закон. 

По исклучок од одредбата на став 1 на овој 
член, претседателот на Сојузниот комитет за земјо-
делство може да дозволи транзит на пратка расте-
нија иако не е снабдена со уверение за здравстве-
ната состојба ако не постои опасност од ширење на 
зараза и ако земјата увозничка или земјата преку 
која се транзитира пратката не бара издавање на 
уверение за здравствената состојба. 

Пратките растенија што во транзит низ Соција-
листичка Федеративна Република Југославија се 
претоваруваат или се транзитираат во отворени 
превозни средства, подлежат на задолжителен 
здравствен преглед на граничниот премин при вле-
гувањето во Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија. 

Ако со задолжителниот здравствен преглед од 
став 3 на овој член се утврди присуство на каран-
тинска растителна болест или штетник, граничната 
станица за заштита на растенијата ќе го забрани 
транзитот на пратката растенија и ќе нареди таа 
да се врати, ако со меѓународен договор не е опре-
делено поинаку. 

Поблиски прописи за начинот на вршење на 
задолжителниот здравствен преглед од став 3 на 
овој член донесува Сојузниот комитет за земјодел-
ство. 

Член 24 
При увоз и транзит на пратки растенија, задол-

жителниот здравствен преглед се врши: 
1) на граничниот премии — ако пратката се уве-

зува или транзитира со железнички, речни, езер-
ски, поморски или друмски сообраќајни превозни 
средства; 

2) на местото на царинењето — ако пратката се 
увезува со средства на поштенскиот или авионскиот 
сообраќај односно ако се увезува со контејнери. 

Железничките станици, поморските приста-
ништа, речните пристаништа, езерските приста-
ништа, воздухопловните пристаништа, друмските 
гранични премини, * контејнераште терминали и 
поцдтите на царинење, на кои се врши задолжител-
ниот здравствен преглед од став 1 на овој член, 
мораат да ги обезбедат пропишаните услови за 
вршење на здравствен преглед на пратки растенија. 

Член 25 
Ако граничната станица за заштита на расте-

нијата, при задолжителниот здравствен преглед на 
пратка растенија која се увезува, не може самата 
да ја утврди здравствената состојба на пратката, 
може лабораторискиот преглед да и го довери на 
стручна или научна организација на здружен труд. 

Член 26 
Врз пратките растенија што се увезуваат во 

слободните царински зони или во консигнациони 
складови во Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија, ќе се применуваат одредбите од 
овој закон што се однесуваат на увозот на пратки 
растенија. 

Член 27 
Научните организации на здружен труд што се 

занимаваат со селекција, интродукција или со за-
штита на растенија или што вршат колекционира-
ње или изработка на збирки на растенија можат, 
врз основа на одобрение од претседателот на Со-
јузниот комитет за земјоделство, да увезуваат мос-
три на растенија без уверение за здравствената сос-
тојба на пратката.' Пратките мостри на растенија 
подлежат на задолжителен здравствен преглед од 
страна на граничната станица за заштита на расте-
нијата и не смеат да бидат заразени со карантин-
ска растителна болест или штетник. 

Одобрението од став 1 на овој член може да се 
издаде само ако научната организација на здружен 
труд што го бара тој увоз има карантински објект 
за проверка на здравствената состојба на растени-
јата чиј увоз бара. Научната организација на здру-
жен труд не мора да има карантински објект ако 
растенијата ги увезува за изработка на колекција 
или збирка. 

Претседателот на Сојузниот комитет за земјо-
делство може на научните организации на здружен 
труд за заштита на растенијата, под определени 
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услови, да им одобри увоз на живи паразити и пре-
датори на инсекти, култури на габички, бактерии, 
вируси, микоплазми и на други организми заради 
испитување на биолошкото отстранување на штетни 
инсекти, нематни и плевели и заради други проу-
чувања., 

Поблиски прописи за условите што мораат да 
ги исполнуваат карантинските објекти 'од став 2 на 
ОВОЈ член донесува Сојузниот комитет за земјодел-
ство. 

Член 28 
Пратките растенија што се извезуваат од Соци-

јалистичка Федеративна Република Југославија, 
вклучувајќи ги и растенијата од слободните царин-
ски зони и консигнационите складови, подлежат на 
задолжителен здравствен преглед на местото на на-
товар и мораат да бидат снабдени со уверение за 
здравствената состојба само ако тоа го бара земја-
та увозничка или земјата низ која се транзитира 
пратката. 

Задолжителен здравствен преглед и издавање 
на уверението од став 1 на овој чл$н врши надлеж-
ниот орган во републиката, односно во автономната 
покраина, а ако во местото на натовар постои гра-
нична станица за заштита на растенијата — тој прег-
лед го врши и уверението го издава граничната 
станица. 

Ако земјата увозничка или земјата низ која 
се транзитира пратката4 бара пратката да биде 
снабдена со уверение за здравствената состојба, а 
задолжителниот здравствен преглед од став 1 на 
овој член не е извршен на местото на натовар, 
преглед на граничниот премин ќе изврши гранич-
ната станица за заштита на растенијата, во соглас-
ност со меѓународните договори или со прописите 
на земјата увозничка. 

За повеќе пратки растенија што на граничниот 
премин се групираат во една пратка заради извоз, 
граничната станица за заштита на растенијата ќе 
издаде едно уверение за здравствената состојба, ако 
тоа го бара земјата увозничка или земјата низ која 
се транзитира пратката. 

Ако одделни пратки од став 4 на oeoi член по-
текнуваат од заразено подрачје, тие пратки мораат 
од местото на натовар до местото на групирање да 
бидат снабдени со уверението за здравствената сос-
тојба од член 18 на овој закон. 

Ако при прегледот од ст. 1 до 3 на овој член 
се утврди дека пратката растенија е заразена со 
растителна болест или штетник поради која е за-
брането таква пратка да се внесе во земјата увоз-
ничка или во земјата преку која се транзитира таа, 
надлежниот орган од став 2 на овој член, односно 
граничната станица за заштита на растенијата не-
ма̂  да дозволи извоз на таква пратка или, во спо-
годба со испраќачот, ќе нареди преземање и на дру-
ги потребни мерки. 

Поблиски прописи за начинот на вршење на 
задолжителниот здравствен преглед од ст. 1 до 3 на 
овој ^член донесува Сојузниот комитет за земјодел-
ство, а образецот па уверението за здравствената 
состојба од став 1 на овој член го пропишува прет-
седателот на Сојузниот комитет за земјоделство. 

Член 29 
Заради спречување на внесување и ширење на 

карантински растителни болести или штетници од 
Д З У Г И зег.;;и во Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија, претседателот на Сојузниот 
комитет за земјоделство може да го ограничи или 
да го забрани увозот иии транзитот на одделни ви-
дови растенија низ Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија. 

Член 30 
За пристигањето на пратка растенија што се 

увезува или транзитира (чл. 21, 23, 26 и 27) и прат-

ката средства за заштита на растенијата (член 49 
став 1 точка 2) што се увезува, се должни да ја 
известат граничната станица за заштита на расте-
нијата железничката транспортна организација на 
здружен труд — ако пратката пристигнала со же-
лезница. а органите на царинската служба — ако 
пратката се превезува со други средства. 

Пратките од став 1 на овој член што се уве-
зуваат или транзитираат не можат да му се изда-
дат на примачот ниту да се превезуваат натаму без 
потврда од граничната станица за заштита на рас-
тенијата дека не се заразени со карантинска расти-
телна болест и штетник, а семето и посадочниот ма-
теријал — и со определена економски штетна рас-
тителна болест или штетник (член 8 став 1). 

Член 31 
Увозниците, извозниците и транзитните пла-

ќаат надомест за задолжителните здравствени прег-
леди на растенијата при увозот, извозот и транзи-
тот, и ги поднесуваат трошоците настанати во- врска 
со применувањето на мерките за заштита на расте-
нијата. 

IV. УСЛОВИ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА 
СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА 

Член 32 
Средствата за заштита на растенијата можат 

да се пуштаат во внатрешен промет само врз осно-
ва на дозвола од претседателот на Сојузниот коми-
тет за земјоделство. 

Дозволата за пуштање во внатрешниот промет 
на средствата за заштита на растенијата може да 
биде постојана или привремена. 

Постојаната дозвола за пуштање на средствата 
за заштита на растенијата во внатрешниот промет 
се издава врз основа на резултатите на хемиско, 
физичко и биолошко испитување на средствата нај-
малку во две организации на здружен труд, што 
ќе ги определи претседателот на Сојузниот комитет 
за земјоделство и на позитивното мислење и пред-
логот од Комисијата за пестициди во земјоделството 
и шумарството. Комисијата ја формира претседате-
лот на Сојузниот комитет за земјоделство. 

Средствата за заштита на растенијата произве-
дени од нови активни материи мораат, покрај ис-
питувањата од став 3 на овој член, да бидат под-
ложени на токсиколошка оцена. Оцената ја дава 
организацијата на здружен труд што ќе ја овласти 
за тоа претседателот на Сојузниот комитет за здрав-
ство и социјална заштита. 

По исклучок од одредбата на став 3 од овој 
член, за средствата за заштита на растенијата што 
се произведуваат во Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија од активни материи од кои 
веќе се наоѓаат во промет идентични средства за 
заштита на растенијата за кои се издадени постоја-
ни дозволи за пуштање во промет, и во промет се 
најмалку три години и се покажале како ефикасни, 
може да се издаде постојана дозвола само врз осно-
ва на физичко и хемиско испитување. 

Член 33 
Ако средството за заштита на растенијата е 

произведено во странство од нова активна материја 
и во странство добило постојана дозвола,за пушта-
ње во промет, претседателот на Сојузниот комитет 
за земјоделство може да издаде привремена дозво-
ла за пуштање во промет на тоа средство во Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија. 

Привремена дозвола за пуштање во промет на 
средствата за заштита на растенијата во Соција-
листичка Федеративна Република Југославија се 
издава само врз основа на физичко и хемиско ис-
питување и токсиколошка оцена во организациите 
на здружен труд од член '32 ст. 3 и 4 на овој закон. 
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Привремената дозвола од став 2 на овој член 
важи додека средството за заштита на растенијата 
не ќе се испита во смисла на одредбата од член 32 
став 3 на овој закон, а најдолго две години. Ва-
жењето на привремената дозвола престанува ако 
застапникот на странскиот производител, во рок од 
30 дена од денот на добивањето на привремената 
дозвола, не поднесе барање за добивање на посто-
јана дозвола од член 32 став 3 на овој закон. 

Средството за заштита на растенијата од став 
1 на овој член може во текот на една година да се 
увезува и да се пушта во промет само во количес-
твата што се определени во дозволата. 

Член 34 
Кон барањето за издавање на постојана или 

привремена дозвола (чл. 32 и 33) производителот 
на средствата за заштита на растенијата е должен 
да ја приложи сета документација за хемиските, 
физичките, биолошките и токсиколошките својства 
на средствата, а странскиот производител — и пре-
пис на постојаната дозвола за пуштање во промет 
на тоа средство, по правило, во својата земја. 

Поблиски прописи за постапката на издавање 
на дозвола и за критериумите за оцената на ефи-
касноста на средствата за заштита на растенијата 
донесува Сојузниот комитет за земјоделство. 

Член 35 
Постојаната дозвола за пуштање во промет на 

средствата за заштита на растенијата се издава со . 
важност од пет години. По исклучок, на предлог од 
Комисијата од член 32 став 3 на овој закон — прет-
седателот на Сојузниот комитет за земјоделство, 
зависно од својството на одделно средство за заш-
тита на растенијата, може да определи подолг или 
покус рок на важењето на дозволата. По истекот 
на рокот на важењето на дозволата, средството за 
заштита на растенијата подлежи на повторно испи-
тување (ревизија). 

Член 36 
Ако средството за заштита на растенијата прес-

тане да ги исполнува условите од постојаната, од-
носно привремената дозвола (чл. 32 и 33), или ако 
во текот на применувањето на средството се утврди 
дека има негативни својства или дека штетно деј-
ствува врз човекот или човековата средина, прет-
седателот на Сојузниот комитет за земјоделство до-
несува решение за престанување на важењето на 
дозволата или за ограничување на применувањето 
на средството за заштита на растенијата. 

Член 37 
Биолошки испитувања на средствата за зашти-

та на растенијата зарада проверка на нивната ефи-
касност, за кои не е издадена дозвола за пуштање 
во промет во Социј а листичка Федеративна Репуб-
лика Југославија, можат да вршат сћмо организа-
циите на здружен труд што ќе ги овласти претседа-
телот на Сојузниот комитет за земјоделство. 

Член 33 
Списокот на средствата за заштита на растени-

јата за кои е издадена дозвола за пуштање во вна-
трешен промет (чл. 32 и 33), за кои дозволата прес-
танала да важи, или чие применување е ограничено 
се објавува во „Службен лист на СФРЈ". 

Член 39 
Средствата за заштита на растенијата што се 

увезуваат подлежат на преглед на граничната ста-
ница за заштита на растенијата заради проверка 
дали е издадена постојана или привремена дозвола 
за пуштање на тоа средство во промет во Соција-
листичка Федеративна Република Југославија. 

Одредбата од став 1 на овој член се однесува и 
на пратките средства за заштита на растенијата 
што се увезуваат ве консигнациони складови. 

Одредбата од став 1 на овој член не сз однесу-
ва на мостри на средствата за заштита на растени-
јата што се увезуваат заради испитување за доби-
вање дозвола за пуштање во промет. 

Член 40 
Средство за заштита на растенијата може да се 

пушти во промет само во оригинално пакување. 
Кон средството за заштита на растенијата што 

се пушта во промет мора да биде приложено упат-
ство за неговата употреба и за начинот на уништу-
вање на средството и амбалажата, а на оригинално-
то пакување на средството за заштита на растени-
јата мора да се стави пропишаната декларација. 

Упатството- за употреба н^ средството мора да 
биде печатено на сите јазици и писма на народите 
на Југославија и на јазиците на албанската и ун-
гарската народност и да е усогласено со дозволата 
за пуштање во промет, а декларацијата на пакува-
њето — на еден од јазиците на народите на Југо-
славија. 

Поблиски прописи за начинот на декларирање 
на средствата за заштита на растенијата донесува 
Сојузниот комитет за земјоделство. 

Член 41 
Средствата за заштита на растенијата можат да 

се употребуваат само за намените определени во 
дозволата за нивно пуштање во промет, и на начи-
нот определен во упатството за употреба на сред-
ствата за заштита на растенијата. 

Средствата за заштита на растенијата не можат 
да се употребуваат за отстранување на растителни 
болести и штетници или плевел во времето во кое 
преку растенијата штетно би можеле да дејствуваат 
врз здравјето на луѓето или на корисните орга-
низми (каренца). 

Времето кога средството за заштита на расте-
нијата не може да се употреби се определува во 
дозволата за пуштање на средствата за заштита на 
растенијата во промет (чл. 32 и 33). 

Член 42 
Држателите на растенија и организациите на 

здружен труд што употребуваат средства за зашти-
та на растенијата се должни: 

1) да с$ грижат тие средства при употребата да 
не дојдат во вода, врз одгледувани растенија, на 
земјиште што не се третира со тие средства, во 
складови на земјоделски производи, објекти за нив-

ана преработка и објекти за одгледување и чување 
иг домашни животни — ако таквата употреба би 
молчела да го загрози здравјето и животот на лу-
ѓето, домашните животни, рибите, пчелите, диве-
чот и другите корисни организми или да предизви-
ка оштетување или загадување на одгледуваните 
растениј а (контаминациј а); 

2) да не употребуваат средства за заштита на 
растенијата што се отровни за пчелите во времето 
кога постои најголема опасност за труење на пче-
лите (за време на цутењето на одгледувани расте-
нија) и, најдоцна 24 часа пред употребата на сред-

ствата, на погоден начин да ги известат за тоа др-
жателите на пчели и корисниците на резервати на 
дивеч. 

Организациите на здружен труд што употребу-
ваат средства за заштита на растенијата се должни 
да водот евиденција за третирањето на растенијата 
во поле и на растителните производи во сгглало^и-
те. Во таа евиденција се внесуваат податоци за ви-
дот и количеството на употребеното СРОДСТВО за 
заштита на растенијата и датумот на применување-
то и датумот на бербата, односно на жетвата на 
растенијата. 
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Член 43 
Организациите на здружен труд што се зани-

маваат со спроведување на мерките за заштита на 
растенијата, мораат да имаат за заштита на расте-
нијата работник со соодветна висока стручна под-
готовка и потребна опрема, како и да ги испол-
нуваат другите пропишани услови. 

Член 44 
Организациите на здружен труд што се зани-

маваат со промет на средства за заштита на расте-
нијата на големо се должни: 

1) да имаат работник со соодветна висока струч-
на подготовка за заштити на растенијата, кој ќе се 
грижи за сместување, чување и издавање на сред-
ства за заштита на растенијата; 

2) да имаат соодветни простории за сместување, 
чување и издавање на средсгва за заштита на рас-
тенијата, што ги исполнуваат пропишаните тех-
нички и санитарно-хигиенски услови. 

Член 45 
Организациите на здружен труд што се занима-

ваат со промет на средства за заштита на растени-
јата на мало се должни: 

1) во секоја продавница да имаат работник со 
соодветна стручна подготовка за заштита на 
растенијата, кој ќе се грижи за сместување, чува-
ње и издавање на средства за заштита на расте-
нијата и на потрошувачите ќе им дава упатства за 
рачниот на употреба на тие средства; 

2) да имаат соодветни простории за сместување, 
чување и издавање на средства за заштита на рас-
тенијата. што ги исполнуваат пропишаните технич-
ки и санитарно-хигиенски услови. 

Член 46 
Средствата за заштита на растенијата што, врз 

основа на сојузните прописи, се сметаат за отрови, 
можат да се пуштаат во промет и да се користат 
ако, покрај условите предвидени со овој закон, ги 
исполнуваат и условите предвидени со други сојуз-
ни прописи. 

Врз средствата за заштита на растенијата што 
се запални се применуваат и други сојузни пропи-
си за држење и промет на запални материи. 

Член 47 
Производителот, односно увозникот на средства 

за заштита на растенијата е одговорен за штетата 
што ќе настане поради погрешно или неточно упат-
ство за употребата на средствата. 

V. ЗДРАВСТВЕНА КОНТРОЛА НА РАСТЕНИЈАТА 
ВО ПРОМЕТОТ ПРЕКУ ДРЖАВНАТА ГРАНИЦА 

Член 48 
Здравствена контрола на растенијата во проме-

тот преку државната граница и контрола на сред-
ствата за заштита на растенијата при увоз врши 
граничната станица за заштита на растенијата. 

Граничните станици за заштита на растенијата 
се основаат како подрачни организациони единици 
на Сојузниот комитет за земјоделство, за еден или 
повеќе гранични премини. 

Граничните станици за заштита на растенијата 
ги основа, спојува или укинува Сојузниот извршен 
совет, по прибавено мислење од надлежните органи 
во републиките и во автономните покраини. 

Член 49 
Граничната станица за заштита на растенијата, 

во прометот на растенијата преку државната гра-
ница и во контролата на средствата за заштита на 
растенијата при увозот, ги има особено следните 
права и должности* 

1) да врши здравствена контрола на растенијата 
во прометот преку државната граница (увоз, извоз 
и транзит) и да издава уверенија за здравствената 
состојба на пратки растенија ако е овластена за 
тоа (член 28); 

2) да проверува дали за средството за заштита 
на растенијата што се увезува е издадена постојана 
или привремена дозвола за пуштање во промет во 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија; 

3) бесплатно да зема мостри од растенијата и од 
средствата за заштита на растенијата; 

4) да врши преглед на деловните книги и испра-
вите на организациите на здружен труд и на пое-
динци во врска со спроведувањето на прописите за 
заштита на растенијата во прометот преку државната 
граница и со контрола на средствата за заштита 
на растенијата што се увезуваат; 

5) Да собира податоци и известувања од одго-
ворните4 и од други лица и да сослушува сведоци 
и вештаци кога е тоа потребно за успешно врше-
ње на нејзините работк; 

6) да поднесува кривични пријави, како и при-
јави за стопански престапи и прекршоци поради 
повреда на одредбите на овој закон; 

7) да го контролира спроведувањето на наре-
дените мерки за дезинфекција и дезинсекција, ка-
ко и на другите мерки што ги наредила врз основа 
на овластувањето од овој закон. 

Во вршењето на работите од став 1 на овој плен, 
граничната станица за заштита на растенијата има 
особено права и должности: 

1) да на ре дрт дезинсекција или дезинфекција на 
растенијата што се увезуваат или транзитираат — 
заради спречување на внесување во Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија на растителни 
болести или штетници, како и на растенијата што 
се извезуваат — ако тоа го бара земјата увозничка; 

2) да забрани увоз или транзит на пратка рас-
тенија — ако се утврди дека пратката е заразена 
со карантинска растителна болест или штетник или 
со определена економски штетна растителна болест 
или штетник што на местото на увозот: не може да 
се отстрани со дезинфекција или дезинсекција; 

3) привреглено да го одземе предметот со кој е 
извршен стопански престап или прекршок од овој 
закон; 

4) да нареди преземање и на други мерки за 
заштита на растенијата, во согласност со овој закон 
и со обврските според меѓународните договори за 
заштита на растенијата. 

Член 50 
Против решението на граничната станица за 

заштита на растенијата може да се изјави жалба 
до претседателот на Сојузниот комитет за земјодел-
ство. 

Жалбата се поднесува во рок од осум дена од 
денот на доставувањето на решението. 

Жалбата не го задржува извршувањето на ре-
шението. 

Член 51 
Работите од член 49 став 1 ги врши и реше-

нијата за мерките од член 49 став 2 од овој закон ги 
донесува сојузниот граничен инспектор за заштита 
на растенијата во граничната станица за заштитана 
растенијата. 
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VI. КОНТРОЛА НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА 
НА РАСТЕНИЈАТА КАЈ Ш^ОИЗВОДИТШШТЕ И 

УВОЗНИЦИТЕ 

Член 52 
Контрола на средствата за заштита на расте-

нијата што се наоѓаат кај пион .водителите или 
хај увозниците заради утврдување дали им одго-
вараат на условите од дозволата за пуштање во 
промет или -на другите услови пропишани со овој 
закон и со прописите донесени брз основа на овој 
закон, врши Сојузниот комитет за земјоделство пре-
ку работникот што ќе биде овластен за тоа од прев-
ре дате лот sia Сојузниот комитет за земјоделство (со-
јузниот инспектор за заштита на растенијата). 

Член 58 
.Во ^вршење на работите од член 52 на овој закон 

сојузниот инспектор за заштита на растенијата има 
Tip ана и должности: 

1) да шрши контрола на .средствата за заштита 
ша растенијата таго се -наоѓаат кај производителите 
или увозниците, пред нивното пушташе во »промет; 

2) бесплатно да зема мостри од средствата ва 
заштита на растенијата -заради нивно испитување; 

3) да предлага донесување таа решенија за заб-
рана -на .цуштање во лромет на средства ла .заштита 
Јна растенијата лпѕо не та. одгпвараат на условите 
од дозволата за пуштање во .промет; 

Ј$) да црти преглед на деловните книги и на 
негираните ла организациите ма здружен труд што 
произведуваат или увезуваат средства за заштита 
на растенијата, во врска со спроведувањето на про-
писите за пуштањето во промет на средства за 
заштита на растенијата; 

5) да ссѓбира ттодатоци и известувања рд одго-
ворните и други лица и да сослушува сведоци и 
вештаци кога тоа е потребно за успешно вршење 
на неговите работи; 

гб) да поднесува ^кривични пријави и прибави за 
стопански 'престапи и прекршоци поради леш реда 
на одредбите од овој 'закон. 

Решение за забрана на пуштање во промет на 
средства за заштита на растенијата што се нао-
ѓаат кај производителите или увозниците, донесува, 
на предлог од сојузниот инепектрр за заштита на 
растенијата, претседателот на Сојузниот комитет за 
земјоделство. 

Испитувањето на мострите на средствата за 
заштита на растенијата што ги зема сојузниот ин-
спектор за заштита на растенијата го врши органи-
зацијата на здружен труд од член 32 став 3 на 
овој закон. 

VII. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА СОЈУЗНИОТ 
КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО ВО ПОГЛЕД НА 
ИЗВРШУВАЊЕТО НА ОНОЈ ЗАКОН КОГА НЕ-
ПОСРЕДЕН НАДЗОР ВРШАТ ОРГАНИТЕ ВО РЕ-
ПУБЛИКИТЕ И ВО АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ 

Член 54 
Во остварувањето на одговорностите на сојуз-

ните о_ргани за извршување на овој закон и л а про-
писите донесени врз основа на овој закон, лога не-
посреден надзор над применувањето на тие про-
писи вршат органите во републиките и во авто-
номните покраини, Сојузниот комитет за земјодел-
ство има права и должности: 

1) на надлежните републички и покраински ор-
гани да им дава задолжителни инструкции, ако тоа 
во интерес на целата земја е неопходно за един-
ствено применување на тие прописи; 

2) во случаите во кои органот на управата во 
републиката односно во автономната покраина не 
ќе изврши определена управна работа врз основа 

на овластувањата од оѕој закон, а неизвршувањето 
Mia таа управна работа може да предизвика потешки 
штетни последици — да ја изврши таа работа и за 
тоа да го извести Сојузниот извршен совет. 

Надлежните републички и покраински органи 
се должни на Сојузниот комитет за земјоделство да" 
му доставуваат редовни извештаи за извршувањето 
на овој закон и на прописите донесени врз основа 
на овој закон, како и податоци за појава и за ц£е-
земените мерки врз спречувањето и отстранувањето 
на растителните болести и штетници. 

Поблиски прописи за доставувањето на извеш-
таи и податоци од став 2 на овој член донесува 
претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство. 

VIII. ОВЛАСТУВАЊА НА СОЈУЗНИОТ КОМИ-
ТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

Член 55 
Покрај правава и должностите определени со 

одредбите на овој закон, Сојузниот комитет за зем-
јоделство: 

1) ги следи појавите -и движењето на растител-
ните болести и штетници во Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија и во странство; 

.2) м о ж е д а з а б р а н и з а о п р е д е л е н о д р е м е и н а 
о п р е д е л е н о . п о д р а ч ј е д а се о д г л е д у в а а т о д д е л н и в и -
дови , сорти м л и к л о н о в и н а з е м ј о д е л с к и и л и ш у м -
с к и р а с т е н и ј а . 

Сојузниот комитет за земјоделство ^ должен за 
појавите м движењето на растителните болести и 

.штетници да ЈЖ .известува .надлежните републички 
и покраински органи и Сојузниот секретаријат за 
народна одбрана. 

Ч л е н 56 

Заради спречување на внесување и ширење на 
растителни болести и штетници од други земји и 
заради нивно исхранување во Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија, .претседателот на 
Сојузниот комитет за земјоделство може: 

1) да нареди определен дел од границата на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија да се стави под постојан здравствен надзор и 
во граничното подрачје да се сггроведат: 

— забрана за определено време и на определено 
подрачје да се одгледуваат одделни видови, сорти 
или клонови на земјоделски и шумски растенија; 

—ограничување или забрана на прометот на 
одделни видови растенија; 

2) да им ограничи или забрани на лица преми-
нување на државната граница, ако во поголеми 
размери на граничното подрачје на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија иди во сосед-
на земја се појави карантинска растителна болест 
или штетник; 

3) да определи карантински надзор над одделни 
видови растенија што се увезуваат заради одгле-
дување; 

4) да нареди организирање на стручни прегледи 
на земјиштето, објектите и растенијата во гранич-
ното подрачје — заради откривање на карантински 
.растителни болести и штетници. 

IX. НАДОМЕСТИ И ТРОШОЦИ 

Член 57 
Височината нд надоместот за .задолжителните 

прегледи на растенијата во прометот преку држав-
ната граница (увоз, транзит и извоз), што ќе ги из-
врши сојузниот граничен инспектор за заштита на 
растенијата во граничната станица за-заштита на 
растенијата, ја опг;едолука_ Сојузниот извршен совет. 

Средства-^ од наплатените надст^о^ти од став I 
на овој член се приход на федерацијата. 
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Член 58 
Трошоците за испитување на средствата за 

заштита на растенијата во постапката за издавање 
дозвола за нивно пуштање во промет (постојана и 
привремена) ги поднесува организацијата на здру-
жен труд што го поднела барањето за добивање 
дозвола, а трошоците за контрола на средствата за 
заштита на растенијата што се увезуваат — ги под-
несува увозникот. 

Трошоците за испитување на средствата за 
заштита на растенијата што се извршени по бара-
ње од сојузниот инспектор за заштита на растени-
јата ги поднесува организацијата на здружен труд 
од која се земени тие мостри заради испитување — 
ако средството не им одговара на условите од доз-
волата за пуштање во промет на тоа средство, од-
носно Сојузниот комитет за земјоделство — ако 
средството им одговара на условите од дозволата. 

X. ЛЕГИТИМАЦИИ И ЗНАЦИ 
НА ИНСПЕКТОРИТЕ 

Член 59 
Сојузниот граничен инспектор за заштита на 

растенијата (член 51) и сојузниот инспектор за заш-
тита на растенијата (член 52) мораат да имаат ле-
гитимации со кои се утврдува нивното својство на 
сојузен инспектор, а сојузниот граничен инспектор 
за заштита на растенијата — и знак на сојузен 
граничен инспектор. 

Легитимациите и знакот од став 1 на о^ој член 
ги пропишува и издава претседателот на Сојузниот 
комитет за земјоделство. 

XI. КАЗНЕНИ .ОДРЕДБИ 

Член 60 
Со парична казна од 20.000 до 500.000 динари ќе 

се казни за стопански престап организација на 
здружен труд или друго правно лице: 

1) ако пушти во промет или употреби за произ-
водство на растенија семе или посад очен материјал 
што се заразени со карантинска или со определена 
економски штетна растителна болест или штетник, 
па поради тоа ќе дојде до ширење на растителната 
болест или штетник (член 8 став 1); 

2) ако од подрачје заразено со карантинска 
растителна болест или штетник, без задолжителен 
здравствен преглед, испрати растение во подрачје 
што не е заразено со таа растителна болест или 
штетник или ако такво растение преку незаразено 
подрачје превезува во заразено подрачје, па поради 
тоа ќе дојде до ширење на растителната болест или 
штетник (член 18 став 1); 

3) ако увезе или транзитира одделни видови 
растенија чиј увоз или транзит е ограничен или 
забранет, па поради тоа ќе дојде до внесување во 
земјата карантинска или определена економски 
штетна растителна болест или штетник (член 29); 

4) ако пушти во промет средство за .заштита на 
растенијата без постојана или привремена дозвола 
(член 32 став 1); 

5) ако употреби средство за заштита на расте-
нијата во време кога тоа преку третираното расте-
ние штетно дејствува врз здравјето на луѓето или 
корисните организми (член 41 став 2); 

6) ако во граничното подрачје одгледува видови, 
сорти или клонови на земјоделски или шумски рас-
тенија чие одгледување е забрането (член 56 точка 
1 алинеја 1); 

Т) ако во граничното подрачје пушти во промет 
растение чие пуштање во промет е забрането или 
ограничено (член 56 точка 1 алинеја 2). 

За стопанскиот престап од став 1 на овој член ќе 
се казни со парична казна од 2 000 до 30.000 динари 
и одговорното лице во организацијата на здружен 
труд или во друго правно лице. 

Член 61 
Со парична казна од 10.000 до 300.000 динари ќе 

се казни за стопански престап организација на 
здружен труд или друго правно лице: 

1) ако видови на семе определени со сојузен 
пропис пушти во промет или ги употреби за соп-
ствено производство пред извршена дезинфекција 
или дезинсекција (член 8 став 2); 

2) ако не изврши дезинфекција, дезинсекција 
или дератизација на просториите за сместување, 
преработка или чување на растенијата или на 
средствата за превоз на растенијата во кои е утвр-
дена растителна болест или штетник (член 10 став 1); 

3) ако во просторијата за сместување, преработ-
ка и чување на растенијата или во средствата за 
превоз на растенијата во кои е утврдено присуство 
на карантинска растителна болест или штетник 
внесува или од нив изнесува растенија или други 
предмети со "кои растителната болест или штетник 
може да се пренесе (член 10 став 2); 

4) ако средствата за заштита на растенијата не 
ги пушти во промет во оригинално пакување, или 
ако ги пушти во промет без упатство за употреба, 
без пропишана декларација, или ако упатството 
или декларацијата не ги содржат сите пропишани 
елементи (член 40). 

За стопанскиот престап од став 1 на овој член ќе 
се казни со парична казна од 1.500 до 20.000 динари 
и одговорното лице во организацијата на здружен 
труд или во друго правно лице. 

Член 62 
Со парична казна од 5.000 до 50.000 динари ќе 

се казни за прекршок организација на здружен 
труд или друго правно лице: 

1) ако пушти во промет или употреби за произ-
водство на растенија семе или посадочен материјал 
што се заразени со карантинска или со определена 
економски штетна растителна болест или штетник, 
а не ќе дојде до зараза (член 8 став 1); 

2) ако од подрачје заразено со карантинска рас-
тителна болест или штетник, без задолжителниот 
здравствен преглед, испрати растение во друго под-
рачје кое не е заразено со таа растителна болест 
или штетник, или ако таквото растение го превезе 
преку незаразено подрачје во друго заразено под-
рачје, а не ќе дојде до зараза (член 18 став 1); 

3) ако без задолжителен здравствен преглед ис-
прати посадочен материјал од објект на кој е про-
изведен (член 18 став ч2); 

4) ако увезе или транзитира одделни видови 
растенија чиј увоз или транзит е ограничен или 
забранет, а не ќе дојде до зараза (член 29). ' 

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се 
казни со парична казна од 1.000 до 10.000 динари и 
одговорното лице во организацијата на здружен 
труд или во друго правно лице. 

Член 63 
Со парична казна од 2.000 до 30.000 динари ќе 

се казни за прекршок организација на здружен 
труд или друго правно лице: 

1) ако во внатрешниот промет превезе растение 
од заразено подрачје без уверение за здравствената 
состојба, а здравствениот преглед на тоа растение 
е задолжителен (член 19); 
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2) ако без одобрение од Сојузниот комитет за 
земјоделство увезе живи паразити и предатори на 
инсекти, култури на бабички, бактерии, вируси, 
микоплазми или други организми (член 27 став 3); 

3) ако врши претходно биолошко испитување на 
средствата за заштита на растенијата без овласту-
вање од претседателот на Сојузниот комитет за 
земјоделство (член 37); 

4) ако сојузниот инспектор за заштита на расте-
нијата го спречи или му го отежне вршењето на 
контрола или не му ги даде потребните податоци 
со кои располага (член 53); 

5) а;ко не ги изврши наредените мерки на над-
лежниот инспектор за заштита на растенијата (чл. 
49 и 51), 

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се 
казни со парична казна од 500 до 5.000 динари и 
одговорното лице во организацијата на здружен ^ 
труд или во друго правно лице. 

Член 64 
Со парична казна од 1.000 до 10.000 динари ќе 

се казни за прекршок организација на здружен 
труд или друго правно лице: 

1) ако увезе, транзитира или извезе пратки 
растенија вон од определените гранични премини 
(член 20); 

2) ако увезе пратка растенија пред извршениот 
Задолжителен здравствен преглед (член 21 став 1); 

3) ако пратки растенија што во транзит низ Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
се претоваруваат или се превезуваат во отворени 
превозни средства не ги подложи на задолжителен 
здравствен преглед на определен граничен премин 
при влегувањето во Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија (член 23 став 3); 

4) ако извезе пратка растенија без уверение за 
Здравствената состојба на пратката кога уверението 
е задолжително (член 28 ст. 1 и 2); 

5) ако издаде или натаму превезе пратка 
растенија што се увезува или транзитира без пот-
врда од граничната станица за заштита на растени-
јата дека не е заразена со карантинска растителна 
болест и штетник, а семе или посадочен материјал 
и со определена економски штетна растителна бо-
лест или штетник (член 30 став 2); 4 

6) ако увезе средство за заштита на растенија 
Пред извршениот задолжителен преглед од страна 
на граничната станица за заштита на растенијата 
(член 39 ст. 1 и 2); , 

7) ако при употребата на средствата за заштита 
на растенија не ги преземе мерките определени во 
член 42 став 1 точ. 1 и 2 од овој закон; 

8) ако за заштита на растенијата нема работник 
со соодветна стручна подготовка (член 43, член 44 
точка 1 и член 45 точка 1); 

9) ако нема потребна опрема _или не исполнува 
други пропишани услови (член 43); 

10) ако нема соодветни простории за сместува-
ње, чување и издавање на средства за заштита на 
растенијата или ако тие простории не ги исполну-
ваат пропишаните технички и санитарно-хигиенски 
услови (член 44 точка 2 и член 45 точка 2). 

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се 
Казни со парична казна од 500 до 5.000 динари и 
одговорното лице во организацијата на здружен 
труд или во друго правно лице. 

Член 65 
Со парична казна од 500 до 5.000 динари ќе се 

Казни за прекршок организација на здружен труд 
Или друго правно лице: 

1) ако не го извести надлелшиот орган или нај-
блиската организација на здружен труд која има 
стручна служба за заштита на растенијата за по-
јава на растителна болест или штетник (член 6 
став 1); 

2) ако не го извести надлежниот орган за поја-
ва, ширење или опасност од натамошно ширење на 
растителна болест или штетник за која ќе дознае 
(член 6 став 2); 

3) ако не даде барана стручна помош при от-
странувањето на растителна болест или штетник 
(член 6 став 2); 

4) ако неовластено даде или Објави податоци за 
појава или за распространетост на карантинска 
растителна болест или штетник во Социјалистичка-
Федеративна Република Југославија (член 13); 

5) ако не ја извести граничната станица за заш-
тита на растенијата за пратка растенија што се 
увезува или транзитира, а која втасала со желез-
ница (член 30 став 1); 

6) ако не води евиденција или не води уредна 
евиденција за третирањето на растенијата во поле 
или растителните производи во складови од член 
42 став . 2 на овој закон. 

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се 
казни со парична казна од 200 до 3.000 динари и 
одговорното .лице во организацијата на здружен 
труд или во друго пр ВЕНО лице. 

Членов 
Со парична казна од 500 до 10.000 динари ќе 

се казни за прекршок поединец што ќе изврши 
некое од дејствијата од чл. 60 до 65 на овој закон. 

Член 67 
За прекршокот од чл. 63 до 65 на овој закон 

може, покрај казната, да се изрече и заштитна мер-
ка одземање на предметите што се употребени за 
извршување на прекршоците или се прибавени, од-
носно настанале со извршување на прекршокот, и 
заштитна мерка одземање на имотната корист при-
бавена со извршувањето на прекршокот4. 

XII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 68 
Дозволите за пуштање во промет на средства за 

заштита на растенијата, издадени според прописите 
што важеле до денот на влегувањето во сила на 
овој закон, важат до истекот на рокот за кој се 
издадени. 

Член 69 
Организациите на здружен труд што се зани-

маваат со спроведување на мерките за заштита на 
растенијата и со промет на средства за заштита на 
растенијата мораат да ги исполнат пропишаните 
услови во поглед на стручниот кадар и на опреме-
носта (чл. 43, 44 и 45) во рок од една година од де-
нот на пропишувањето на тие услови. 

До истекот на рокот од став 1 на овој член ќе 
се применуваат постој пите пропис™, 

Член 70 
Со денот на влегувањето во сила на/Овој закон 

престанува да важи Основниот закон за заштита 
на растенијата од болести и штетници („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 13/65). 

Член 71 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
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Л И С Т А 
НА РАСТИТЕЛНИТЕ БОЛЕСТИ Jf ШТЕТНИЦИ 

ШТО ЈА ЗАГРОЗУВААТ ЦЕЛАТА ЗЕМЈА ' 1 

а) Карантински болести и штетници 

Б а к т е р и и 

1 Agrobacterium tumefadens (Smith et Townsend) 
Conn. 

2 Aplanobacter рори И Rid4 
3. Corynebacterium flaccumfaciens (Hedges) Dowson 
4. Corynebacterlum Insidiosum (Мс Culloch) Jensen 
5. Corynebacterium michiganense (Е. F. Smith) 

Jensen 
G Corynebacterium sepedonicum (Spieck. et Kotth.) 

Skapt. et Burkh. 
7. Erwinia amylovora (Burill) Winslow et al. 
8 Erwinia chrysanthemi (Burkh.) McFadden et 

Dimock. 
9 Pseudomonas glycinea Coerper 

10. Pseudomonas pisi Sacket 
11. Pseudomonas savastanoi Е. F. Smith 
12. Pseudomonas solanacearum (Е. F. Smith) Е. F. 

Smith 
13. Xanthomonas citri (Hasse) Dowson 
14. Xanthomonas hyacinthi (Wakk.) Dowson 

J5. Xanthomonas oryzae (Uyeda et Ishiyama) 
Dowson 

16. Xanthomonas oryzicola Fang et al. 
17. Xanthomonas phaseoli {Е. F. Smith) Dowson f. 

sp. fuscans и f. sp phaseoli 
18. Xanthomonas pruni (Е. F. Smith) Dowson 
19. Xanthomonas stewartii <E. F. Smith) Dowson 

В и р у с н и м и к о п л а з м и 

20. Flavescence doree (Grapevine flavescence doree) 
21. Инфективна дегенерација на лоза (Grapevine-

-Fanleaf virus) 
22. Мозаик на праска, американски сој (Peach mo-

saic virus, American) 
23. Мозаик на салата (Lettuce mosaic virus) 
24. Мозаик на сончоглед (Sunflower mosaic virus) 
25. Некротично рѓест мозаик на цреша (Cherry ne-

crotic rusty mottle disease) 
26. Некроза флоема на брест (Elm phloem necrosis) 
27. Пролиферација на јаболко (Apple proliferation) 
28. Ригест мозаик на јачмен (Barley stripe mosaic 

virus) 
29. Рано покафејување на грашок (Реа early bro-

wing virus) 
30. Ситност на плодови на јаболко (Apple chat 

fruit) 
31. Шарка на слива (Plum pox virus) 
32. Тристеза на цитрус (Citrus tristeza virus) 
33. Сушење на круша (Pear decline) 
34. Свиеност на листот кај грашокот (Реа leaf rol-

ling virus) 
35. Свенатосф*на трендафил (Rose wilt disease) 
36. Вирус на к о р а в о с т на листот ка ј малипата, 

американски сој (Raspberry leaf curl ' virus, 
American) 

37. Вирус на калпавост на листот ка ј репата (Beet 
leaf curl virus) 

38. Вирус на кадрагост на врвовите кај репата 
(Beet curly top virus) 

39 Вирус на спеченос? кај хр:тзантем?.та (Chrysan-
themum stunt virur) 

40. Вирус на л:гт::стгтг мозаик на слпвата. амери-
кански сој (Plum line pattern virvs, American) 

41. Вирус на џуџест раст кај капината (Blackberry 
dwarf virus) 

42. Вирус на прстенеста бенкица вое? кај малината 
(Raspberry ringspot virus) 

43. Вирус на ригавост на нервите кај јагодата 
(Strawberry veinbanding virus) 

44 Вирус на жолтеење на нервите во лисјата кај 
компирот (Potatovein-yellowing virus) 

45 Вирус на жолт џуџест раст кај компирот 
(Potato uellow dwarf virus) 

46. Вируси на сојзта (Soybean virusses) 
47 Вретеиестост на коренот кај компирот (Potato 

spindle tuber »virus«) 
48 Жолтица кај праската (Peach yellows) 
49. Жолтица кај репата (Beet yellows, »Family-41« 

yellows) 

50 Х-болест кај праската (Peach X-diseasp) 

Г а б и 
51 Angiosorus solani Thirumulachar et O'Brien 
52. Ascochyta chrysanthemi F. L. Stevens 
53 Atropellis spp. 
54. Ceratocystis fagacearum fBretz) Hunt 
55. Cercospora pini-densiflorae Hori et Nambu 
56. Chrysomyxa arctostaphyli Diet. 
57. Colletofrichum gossypii Southw. 
58- Cronartium ribicola J. C, Fischer 
59 Cronartium spp (неевропски видови) 
60 Dibotryon morbosum (Schw) Theiss. et Syd. 
61. Diplodia zeae (Schw.) Lev. 
62. Endocronartium harknessii (Moore) Meinicke 
63. Endothia parasitica (Murr.) Anderson et Anderson 
64. Guignardia laricina (Sawada) W. Yamamoto et 

K. Но 
65. Cymnosporangium clavipes Cke. et Peck 
66. Cymnosporangium yamadae Miyabe ex Yamada 
67. Symnosporangium spp. (неевропски видови) 
68. Hamaspora spp. 
69 Helminthosporium maydis Nishik et Miyabe 
70. Hypodermella sulcigena (Rostr.) Tubeuf 
71. Hypoxylon pruinatum (Kotzsch) Cook 
72. Melampsora farlowii (Arth) Davis 
73. Melampsora medusae Thiim 
74. Mycosphaerella laricileptolcpis K. Ito 
75. Mycosphaerella populorum G. Е. Thompson 
76. Neovossia indica (Mitra) Mundcur 1 

77. Ophiostoma roboris C. Georgescu, I. Teodoru 
78. Peridermium kurilense Diet. 
79. Phacidium infeptans Karst. 
80. Phoma exigua var. foveata (Foister) Boerema 
81. Phoma lingam (Tode ex Schw.) Desm. 
82. Phyllosticta solidaria Ellis et Everh. 
83. Phymatotrichum omnivorum (Shear) Duggar 
84. Phj-salospora zeae Stout. 
85. Physoderma maydis (Miyabe) Miyabe 
8G. Ph.ytophthora cambivora (Petri) Buism. 
87. Phytophthora fragariae Hickman 
88. Poria weirii Murr. 
89. Puccinia hor?ana P Henn 
РО Scirrhia acicr'a (Dearn.) Singers 
91. Scleroderris 1-^erborgii Gre^men 
92. Sclerospora maycl's (Racib.) Butler 
93. Sclerospora for^hi Wesson et TTppal 
94. Sclerotinia bulhorum (Wakk.) Rohm. 
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95. Sclerotinia gladioli (Mass.) Drayt. 
96. Sclerotium rolfsii Sacc, 
97. Sclerotium tuliparum Kleb. 
98. Septoria gladioli Pass. 
99. Synchitrium endobioticum (Schilb.) Реге. 

100. Tilletia contraversa Kiihn 
101. Urocystis cepulae Frost 
102. Uromyces transversalis (Tiihm.) Wint. 

П а р а з и т н и ц в е т о н о с н и р а с т е н и ј а 

103. Arceuthobium spp. (неевропски видови) 
104. Cuscuta spp. 
105. Orobanche spp. 

И н с е к т и 

106. Acleris latifasciana Haworth 
101, Acleris variana (Fernald) 
108. Aleurocanthus woglumi Ashby 
109. Anomala orientalis Waterhouse 
110. Anthonomus grandis Boh. 
111. Araeocerus fasciculatus Deg. 
112. Aserica japonica Motasch. 
113. Busseola fusca Hamps. 
114. Cacoecimorpha pronubana Hbn. 
115. Callosobruchus chinensis L. 
116. Callosobruchus maculatys F. 
117. Caulophilus latinasus S(ay 
118. Ceratitis capitata fWied.) 
119. Conotrachelus nenuphar Herbst. 
120. Diabrotica spp 
121 Diaphorina citii Kuw 
122. Diarthronomyia chrysanlhemi Ahlb. 
123 Epichoristodes acerbella (Walk.) Diak. 
124. Epilachna varivestis Muls. 
125. Epitrix spp. (неевропски видови) 
126 Eumerus spp. 
127 Gonipterus gibberus Boisd. 
128. GonipterujTscutellatus Gyll. 
129. Grapholitha prunivora Walsh. 
130. Hylurgopinus rufipes (Eichh.) 
131. Isoptera (неевропски видови) 
132. Lampetia spp 
133. Lyctus bruneus Steph. 
134. Lyctus planicollis Lec. 
135. Megastigmus spp. (неевропски видеви) 
136. Pantomorus leucoloma Boh. 
137. Pectinophora gossypiella (Saund.) 
138. Phthorimaea operculella Zell. 
139 Pissodes spp. (неевропски видови) 
140. Platyedra malvella Hbn, 
141. Popillia japonica Newman 
142. Pseudococcus comstocki (Kuw.) 
143. Pyroderces rileyi Wals. 
144. Quadraspidiotus perniciosus (Comst.) 
145. Rhagoletis pomonella CWalsh.) и други 

ски видови Trypetidae 
148. Scaphoideus littoralis Ball. 
147, Scolytidae (неевропски видови) 
148. Spodaptera litura (F.) 
149 Spodoplera littoralis (Boisd.) 
150. Taeniothrips laricivorus Krat, 

151. Taeniothrips simplex (Мог.) 
152. Toxoptera citricida Kirk. 
153. Trio/.a erythreae Del Guercio 
154. Trogoderma granarium P^verts. 
155. Xylosandrus germanus Blandf. 

Н е м а т о д и 

156. Aphelenchoides spp. 
157. Ditilenchus destructor (Thorne) 
158. Heterodera glycines Lchinohe 
159. Heterodera pallida Stone 
160. Heterodera rostochiensis Woll. 
161. Rodopholus similis (Cobb.) Thorne 

б) Економски штетни болести и штетници 

Б о л е с т и -

1. Cercospora beticola Sacc. 
2. Cronartium flaccidum (Alb. a Schw.) Wint. 
3. Cryptodiaporthe (Dothichiza) populea (Sacc.) Butin 
4. Fomes annosus (Fr.) Cooke, 
5 Lophodermium pinastri (Schrad) Chev. 
6 Marssonina brunnea (Ell. et. Ev.) P. Magn. 
7. Melampsora pinitorqua Rostr. 
8. Peronospora tabacina Adam, 
9. Phytophthora capsici Leonian 

10. Plasmopara halstedii (Farl.) Berlese et de Toni 
11. ""Plasmopara viticola (В et C) Berlese et de. Toni 
12. Podosphaera leucotricha (Ell, et Ev.) Salm. 
13. Ehabdocline pseudotsugae Syd. 
14. Septoria helianthi Ell. et Kell. 
15. Sorosporium reilianum (Kiihn) Мс Alp. 
16 Spongospora subterranea (Wallr.) Johson 
17. Tilletia spp. 
18. Venturia inaequalis (Cooke) Aderh. 
19. Venturia pyrina (Bref.) Aderhold 

И н с е к т и 

20. Acanthoscelides obtectus Say, 
21. Anarsia lineatella Zell. 
22. Bothynoderes punctiventris Germ. 
23. Calliptamus Italicus L. 
24. Chermes spp 
25 Coleophora laricella Hbn. 
26 Cryptorrhvnchus lapathi L. 
27. Diprion pini L, 
28. Dociostaurus maroccanus Thunb. 
29. Elateridae spp 
30. Ephestia kiihniella Zell. 
31. Ephestia elutella Hbn. 
32 Erannis spp. 
33. Eurygaster spp. 
34. Evelria spp, 
35. Euproctis chrysorrhoea L. 
36. Euxoa temera Hbn. 
37. Hylobius nbietis L, 
38 Hyphantria cunea Drury 
39. Tpidae spp. 
40. Laspeyresia (Cydia) molesta Busck. 
41. Laspeyresia (Carpocapsa) pomonella L. 
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42 Lecanium corn! Bouche 
43, Leptinotarsa decemlineata Say 
44, Leucoma salicis L. 
45, Loxostege sticticalis L. 
46 Mamestra brassicae L. 
47. Melolontha spp. 
48. Neodiprion sertifer Geoffr.. 
49. Operophthera brumata L. 
50. Oscinella frit L. 
51. Ostrinia (Pyrausta) nubilalis Hbn. 
52. Paranthrene (Sciapteron) tabaniformis Rott. 
53. Phytodecta fornicata Brugg. 
54. Pissodes noiatus F. 
55. Plodia interpunctella Hbn. 
56. Polychrosis botrana Schiff, 
57. Port^thria (Lymantria) dispar. L. 
58. Saperda spp, 
59. Scotia segetum Schiff. 
60. Sitophilus (Calandra) granarius Li. 
61. Sitophilus (Calandra) oryzae L. 
62. Sitophilus (Calandra) zeamais Motsch. 
63. Sitotroga cerealella Ol. 
64. Stereonychus fraxinf Deg. 
65. Tortrix viridana L. 
66. Thrips tabaci L. 
67. Tribolium spp. 

Н е м а т о д и 

68. Anguina tritici (Steinbuch) Filipijev 
69. Heterodera schachti Schmidt, 
70. Ditylenchus dipsaci Kiihn 

Г л о д а ч и 
71. Apodemus spp. 
72. Arvicola spp. 
73. Cricetus cricetus L. 
74. Microtus spp. 
75. Mus musculus L. 
76. Pytymus spp. 
77. Rattus spp. 

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

Е. П. бр, 842 
28 октомври 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Берислав Шефер, е. р. 

710. 

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за 
општествена контрола на цените („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ ЗА 
ОПРЕДЕЛЕНИ УСЛУГИ ВО МЕЃУНАРОДНИОТ 

ПОШТЕНСКИ СООБРАЌАЈ 

1. Организациите на здружен труд на поштен-
скиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај мо-
жат цените на своите услуги за пренос на дневни 
весници, информативен изданија на Танјуг, списа-
нија и книги во меѓународниот поштенски сообра-
ќај да ги зголемат така што новите цени да изнесу-
ваат најмногу, и тоа: 

1) за дневни весници, информативни изданија 

709. 

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за оп-
штествена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 од 
Одлуката за утврдување на основните земјоделски 
производи што се сметаат како земјоделски произво-
ди од интерес за целата земја („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 40/72), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ГАРАНТИ-
РАНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПЧЕНИЦАТА ОД РОДОТ НА 

1976 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за гарантираните цени за пчени-
цата од родот на 1976 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 49/75 и 31/76) во точка 5 по став 3 се 
додава нов став 4, кој гласи: 

„Дирекцијата, по исклучок, во 1976 година ќе 
откупува пченица што има хектолитарска тежина 
помала од 74 kg но не помала од 65 kg, со тоа што 
таа пченица ќе ја презема по гарантираната цена 
што се плаќа за пченицата што има хектолитарска 
тежина од 74 kg." 

на Танјуг и списанија: 

тежина Динари 
до 20 g 0,05 
над 20 до 100 g 1,30 
над 100 до 250 g 2,Ѕ0 
над 250 до 500 g 4,10 
над 500 до 1000 g 6,70 
пад 1000 до 2000 g 10,45 
над 2000 за секои 1000 g или дел од таа тежи- ' 
на — до 5 kg 5,20; 

2) за книги: 
тежина 
ДО 20 g 1,10 
над 20 до 100 g 2,40 
над 100 до 250 g 4,40 
над 250 до 500 g 7,90 
над 500 до 1000 g 13,20 
над 1000 до 2000 g 18,45 
над 2000 за секои 1000 g или дел од таа тежи-
на — до 5 kg 9,20 
препорачано ракување 12,90 
поднесување на царина: 
— во извоз 6,50 
—- во увоз 20,00 

Цените од став 1 на оваа точка се исти за сите 
земји, без оглед на нивната оддалеченост. 

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

Е. п. бр. 843 
28 октомври 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Берислав Шефер, е. р. 
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711. 

Врз основа на член 74 став 2 од Законот за 
Народната банка на Југославија и за единственото 
монетарно работење на народните банки на републи-
ките и на народните банки на автономните покра-
ини („Службен лист на СФРЈ",, бр. 23/72 и 36/75), на 
предлог од Советот на гувернерите, Сојузниот извр-
шен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПА ДЕЛОТ НА КАМАТАТА 
ШТО ft ПРИПАЃА НА НАРОДНАТА БАНКА НА 

ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1976 ГОДИНА 

!.^Од каматата што народните банки на републи-
ките и народните банки на автономните покраини 
кеја наплатат по кредитите дадени од примарната 
емисија, на Народната банка на Југославија во 1976 
година, согласно со член 74 став 2 од Законот за На-
родната банка на Југославија и за единственото мо-
нетарно работење на народните банки на републи-
ките и на народните банки на автономните покра-
ини, и припаѓа износот од 758,094.000 динари. 

2. Делот на каматата од точка 1 на оваа одлука, 
народните банки на републиките и народните банки 
на автономните покраини од приходите што ќе ги 
остварат од каматата на кредитите дадени од при-
марната емисија, ќе го пресметуваат и пренесуваат 
врз Народната банка на Југославија до 10-ти во ме-
сецот за претходниот месец во следните проценти: 

1) народните банки на републиките и Народната 
банка на Војводина — по стапка од 60 %; 

2) Народната банка на Косово — по стапка од 
30 

3- Ако со завршната сметка на Народната банка 
на Југославија се утврди дека од делот на каматата 
што и припаѓа според точка 1 на оваа одлука и од 
другите приходи не можат да се намират потребите 
на Народната банка на Југославија предвидени во 
нејзиниот финансиски план, согласно со член 75 од 
Законот за Народната банка на Југославија и за 
единственото монетарно работење'-на народните бан-
ки на републиките и на народните банки на авто-
номните покраини, недостатНите средства ќе се 
обезбедат на начинот определен со оваа одлука. 

Ако со завршната сметка на Народната банка 
на Југославија се утврди дека приходите од делот 
на каматата која и припаѓа според точка 1 на оваа 
одлука и другите нејзини приходи ги надмину-
ваат потребите на Народната банка на Југославија 
утврдени во нејзиниот финансиски план, согласно со 
член 75 од чЗаконот за Народната банка на Југосла-
вија и за единственото монетарно работење на на-
родните банки на републиките и на народните банки 
на автономните покраини, вишокот на средствата ќе 
им се врати на народните банки на републиките и 
на народните банки на автономните покраини, сраз-
мерно на делот на каматата што тие банки го упла-
тиле во корист на Народната банка на Југославија. 

4. Како камата, во смисла на оваа одлука, се 
смета и надоместот што организациите на здружен 
ТРУД и општествено-политичките заедници им го 
плаќаат на народните банки на средствата што им 
се отстапени на трајно користење, а врз основа на 
Законот за отстапување одредени средства на орга-
низациите на здружениот труд и на општествено-
-политичките заедници на трајно користење („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр 21/74). 

, 5. Пресметувањето и пренесувањето на каматата 
според оваа одлука се врши почнувајќи од 1 јануари 
1976 година. 

в. Оваа одлука влегува во «?«ла осмиот ден од 
денот на објавуваЈњето__в£^влужбен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 844 
28 октомври 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Берислав Шефер, е. р. 

712. 

Врз основа на член 9 од Законот за утврдување 
на вкупниот обем на расходите на Буџетот на фе-
дерацијата за 1976 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 60/75 и 48/76), сојузниот секретар за фи-
нансии пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ, ЗА ТЕКСТОТ И 
ОБЛИКОТ НА ОБВРЗНИЦИТЕ НА ФЕДЕРАЦИ-
ЈАТА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПО-
КРИТИЕ НА ДЕЛ ОД РАСХОДИТЕ ИА БУЏЕТОТ 

НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1976 ГОДИНА 

1. Обврзниците што федерацијата ги издава во 
1976 година во вкупен износ од 3.800,000.000 динари 
и што ги купуваат деловните банки согласно( со 
член 2 од Законот за утврдување на вкупниот обем 
на расходите на Буџетот на федерацијата за 1976 
година (во натамошниот текст: обврзниците на фе-
дерацијата), се издаваат во апоени од 1.000, 10.000, 
100.000, 1,000.000 и 10,000.000 динари. 

За износ на обврска помал од 1.000 динари де-
ловните банки не купуваат обврзници. 

2. Имателот на обврзниците на федерацијата 
има право да го наплати износот на кој гласи 
обврзницата на федерацијата заедно со пресмета-
ната камата по стапка од 8% годишно. При пресме-
тувањето на каматата, месецот се смета со 30 дена. 

3. Обврзниците на федерацијата гласат на до-
носител. 

4. Обврзницата на федерацијата се состои од 
плашт на обврзницата на кој се отпечатени сите 
битни елементи од ова упатство, што мора да ги со-
држи обврзницата на федерацијата, врз основа на 
кои имателот на обврзницата го наплатува своето 
побарување од федерацијата. 

5. Текстот на предната страна од плаштот на 
обврзницата на федерацијата гласи: 

„Серија И Број 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА 

Обврзница 
за обезбедување, средства за извршување дел од 

обврските на Буџетот на федерацијата за 1976 годи-
на на (следува ознака на номиналната вредност на 
обврзниците од 1.000, 10.000, 100.000, 1,000.000 односно 
10,000.000 динари), кој износ Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија ќе му го исплати 
на доносителот на обврзницата заедно со 8% кама-
та. Каматата се пресметува по стапка од 8°/о го-
дишно од денот на уплатата до денот на втасаноста 
и му се исплатува на доносителот на обврзницата 
при исплатата на главницата. 

Обврзницата втасува за исплата на 31 март 1978 
година. 
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Со исплатзта-нл обврзницата и на каматата пре-
станува обврската па Федерацијата по оваа обврз-
ница. 
Обврзницата е издадена во 1976 година, Белград 

Сојузен секретар за 
финансии. 

Момчило Демовиќ, е. р. 

6. Текстот на грбот од плаштот на обврзницата 
на федерацијата гласи: 

„Оваа обврзница се издава врз основа на Зако-
нот за утврдување на вкупниот обем на расходите 
на Буџетот на федерацијата за 1976 година („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 60/75 и 48/76). 

Работите на издан-ањето и амортизацијата на 
обврзниците ги врши Народната банка на Југосла-
вија. 

Правото на наплата по оваа обврзница застару-
ва за 3 години од денот на нејзината втасаност за 
наплата." 

7. Сите текстови на обврзницата на федерација-
та ќе се печатат на српскохрватски, хрватски кни-
жевен, словенечка и македонски јазик. 

8. Деловните банки должни износот што им 
одговара на купените обврзници да го уплатат на 
сметката број: 60811-630-112 — Извршување на бу-
џетот на федерацијата — редовна сметка (форма 
на приходите 53 — Средства од обврзниците на фе-
дерацијата што ќе се издадат во 1976 година) — во 
две рати, и тоа: првата рата до 20 ноември 1976 го-
дина и втората рата до 20 декември 1976 година. 

9. Службата на општественото книговодство на 
Југославија ќе состави пресметка на уплатените из-
носи од точка б на ова упатство и список на делов-
ните банки што ги уплатиле тие износи. 

По еден примерок на пресметката и на списокот 
од став 1 на оваа точка Службата на општественото 
книговодство на Југославија ќе достави до Сојуз-
ниот секретаријат за финансии и до Народната ба-
нка на Југославија. 

Пресметката на уплатените износи за првата 
рата Службата на општественото книговодство на 
Југославија ќе ја достави до 25 ноември 1976 годи-
на, а за втората рата — до 25 декември 1976 година. 

10. Народната банка на Југославија врз основа 
на поесметката на уплатените износи и списокот на 
деловните банки од точка 9 на ова упатство ќе им 
ги врачи на тие банки обврзниците на федерацијата. 

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

Бр. 7-10874/1 
29 октомври 1976 година 

Белград 
Сојузен секретар за 

финансии, 
Момчило Демовиќ, е. р. 

713. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 
13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 33/74)> сојузниот 
секретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „THE LOS ANGELES TI-

MES" 

Се забранува внесувањето и растурањето во Ју-
гославија на весникот „The Los Angeles Times", vol. 

XCV од 11 септември 1976 година, што излегува ча 
англиски јазик во Лос Анџелес, Соединети Амери-
кански Држави. 

Бр. 650-1-27/503 
12 октомври 1976 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Драшко Јуришиќ, е. р. 

714. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 
13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југослагија 
(,.Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот 
секретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „THE CHICAGO TRIBUNE 4 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на весникот „The Chicago Tribune"* број 
255 од 11 септември 1976 година, што излегува на 
англиски јазик во Чикаго, Соединети Американски 
Држави. 

Бр. 650-1-27/502 
11 октомври 1976 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Драшко Јуришиќ, е. р. 

715. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 
13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средете а за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот 
секретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-

ЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „NEWSWEEK" 

Се забранува внесувањето и растурањето во Ју-
гославија на списанието „Newsweek", број 10 од 6 
септември 1976 година, што излегува на англиски 
јазик во Њујорк, Соединети Американски Држави. 

Бр. 650-1-27/497 
19 октомври 1976 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Драшко Јуришиќ, е. р. 
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716. 

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за рева-
лоризација на основните средства и на средствата за 
заедничка потрошувачка на корисниците на опште-
ствени средства {„Службен лист на СФРЈ", бр. 32/75 
и 60/75), директорот на Сојузниот завод за статис-
тика донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КУМУЛАТИВНИОТ ИН-
ДЕКС НА ЦЕНИТЕ ЗА ПРЕДМЕТИ НА ОПРЕМАТА 
И ЗА ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ ЗА ПЕРИОД ОД 1 

ЈУЛИ 1975 ГОДИНА ДО 30 ЈУНИ 1978 ГОДИНА 

1. Кумулативните индекси на цените за предмети 
на опремата и за градежни објекти, по групите по 
кои тие предмети и објекти се распоредени со Од-
луката за определување на групите на градежните 
објекти и опрема за кои Сојузниот завод за стати-
стика ги утврдува индексите на цените за ревало-
ризација („Службен лист на СФРЈ", бр. 46/75), се 
утврдуваат за период од 1 јули 1975 година до 30 
јуни 1976 година. 

2. Кумулативните индекси на цените од точка 1 
на ова решение се: 

1.01. Објекти на електростопанството, на 
водостопанството и на поштенскиот, 
телефонскиот и телеграфскиот соо-
браќај 115 

1.02. Патишта, аеродроми и објекти на 
луки и пристаништа 107 

1.03. Објекти за вршење на железничкиот 
сообраќај и на другиот сообраќај на 
шини НО 

1.04. Објекти на рудниците за јаглен, на 
рудниците за метали и на рудниците 
за неметали 110 

1.05. Објекти за истражување, експлоата-
ција, пренесување и сместување на 
нафта и гас 110 

1.06. Индустриски, градежни, занаетчиски, 
земјоделец, шумарски, сообраќајни, 
трговски, угостителски туристички, 
комунални, управни, станбени и други 
згради од тврд материјал — армиран 
бетон, бетон, камен и тули 110 

1.07. Индустриски, градежни, занаетчиски, 
земјоделски, шумарски, угостителски, ; 

туристички, управни, станбени и други 
згради и други градежи од метални, 
дрвени и пластични материјали 110 

1 2 з 

2.01. Електроенергетски, водостопански и 
рударски машини, уреди и постројки 105 

2.02. Машини, уреди и постројки за експло-
атација и преработка на нафта и гас 108 

2.03. Машини, уреди и постројки на црната 
и обоената металургија и за производ-
ство на коке 105 

2.04. Машини, уреди и постројки во инду-
стријата на неметали 115 

2.05. Машини, уреди и постројки во метал-
ната индустрија, во електроиндустри-
јата и во бродоградбата 109 

2.06. Машини, уреди и постројки во хеми-
ската индустрија, во индустријата на 
гума, и во индус!ријата на колш и 
обувки 103 

2.07. Машини, уреди и постројки за произ-
водство на градежен материјал, огно-
отпорен материјал и азбестни произ-
води 103 

2.08. Машини, уреди и постројки во дрвна-
на индустрија, во индустријата на це-
лулоза и во индустријата на дрвесина 
и хартија 104 

2.09. Мантил, уреди и постројки на текс-
тилната индустрија и на индустријата 
на спортска опретла 102 

2.10. Машини, уреди и постројки во пре-
хранбената индустрија и во индустри-
јата на тутун 102 

2.11. 'Машини, уреди и постројки во графи-
чката и во другата ненаведена инду-
стрија 109 

2.12. Машини, уреди и постројки во обла-
ста на земјоделството, шумарството и^ 
градежништвото 103 

2.13. Опрема што се користи за вршење на 
железничкиот сообраќај и на другиот 
сообраќај на шини 114 

2.14. Опрема што се користи за вршење на 
дру мекиот сообраќај 110 

2.15. Опрема што се користи за вршење на 
поморскиот сообраќаја на сообраќајот 
по внатрешните води 105 

2.16. Опрема што се користи за вршење на 
ПТТ сообраќај, на радио и ТВ сообра-
ќај 120 

2.17. Опрема што се користи за вршење на 
воздушниот сообраќај 120 

2.18. Мерни и контролни апарати, инстру-
менти и уреди и стандардни и специ-
јални алати 106 

2.19. Лабораториска опрема, школски учи-
ла, медицински уреди, апарати и при-
бор и спортски реквизити 102 

2.20., Електронски сметачи, пишувач™, сме-
тачки и книговодствени машини, уре-
ди и постројки 108' 

2.21. Мебел, како и машини, уреди и апа-
рати за општи и посебни намени 103 

\ 
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3. Ова решение влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 0601 4750/1 
30 септември 1976 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за статистика, 
Ибрахим Латифи!;, е. р. 

717. 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за ју-
гословенските стандарди и за нормите на квалите-
тот на производите („Службен лист на СФРЈ", бр. 
2, 74), директорот на Југословенскиот завод за стан-
дардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАС-

ТА НА ГРАДЕЖНИШТВОТО ~ 

1. Се донесува југословенскиот 
стандард: 

Асфалтни патишта. Технички ус-
лови за изработка на горни носиви 
слоеви од битуминизиран материјал 
по вруќа постапка — — — — — JUS U. Е9.021 

2. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова 
решение е задолжителен и влегува во сила осмиот^, 
дсп од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 17-7491/1 
22 септември 1976 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, е. р. 

718. 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за ју-
гословенските стандарди и за нормите на квалите-
тот на производите („Службен лист на СФРЈ", бр. 
2/74), директорот на Југословенскиот завод за стан-
дардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД 

ОД ОБЛАСТА НА ГРАДЕЖНИШТВОТО 

1. Во југословенскиот стандард Класични и со-
времени подлоги за патишта. Технички услови за 
изработка — JUS U.E9.020, донесен со Решението за 
југословенскиот стандард од областа на градежни-
штвото („Службен лист на СФРЈ", бр. 45/66), што е 
објавен во посебно издание на Југословенскиот завод 
за стандардизација, точка 10 се брише. 

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

Бр. 17-9364/1 
22 септември 1976 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, е. р. 

719. 

Врз основа на член 42 став 2 од Законот за На-
родната банка на Југославија и за единственото мо-
нетарно работење на народните банки на републи-
ките и на народните банки на автономните покраи-
ни („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/72 и 36/75), во 
согласност со Сојузниот извршен совет, Советот на 
гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВНИТЕ ОБЕЛЕЖЈА НА ПРИРОДНОТО 
ИЗДАНИЕ НА КОВАНИ ПАРИ ОД 1 ДИНАР И ОД 
10 ДИНАРИ ПО ПОВОД АКЦИЈАТА НА ОРГАНИ-
ЗАЦИЈАТА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ЗА БОР-

БА ПРОТИВ ГЛАДОТ ВО СВЕТОТ 

1. Кованите пари од 1 динар и од 10 динари што 
на Народната банка на Југославија ќе ги пушти во 
оптек по повод акцијата па Организацијата на обе-
динетите нации за борба против гладот во светот 
ќе имаат ознаки: „FAO" (кратенка за називот на 
Организацијата за исхрана и земјоделство на Обе-
динетите нации на англиски јазик) и „FIAT PANIS" 
(во превод од латински јазик: леб на сите). 

2. Основните обележја на кованите пари од 1 
дкнар од точка 1 на оваа одлука ќе бидат — во по-
глед на легурата, тежината, отстапувањето од тежи-
ната, пречникот и изгледот од лицето и ободот — 
идентични со обележјата на кованите пари од 1 ди-
нар од точка 1 на Одлуката за обележјата на кова-
ните пари од 1 динар и 50, 20, 10 и 5 пари („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 4/73). 

Изгледот на кованите ;пари од 1 динар од точка 1 
на оваа одлука од опачината ќе биде следниот: во 
средината — бројчена ознака на вредноста (1), под 
бројчената ознака на вредноста — ознака: „1976" 
како година на ковањето, а околу бројчената озна-
ка на вредноста четири пати испишан зборот:" „ди-
нар" наизменично со кирилица и со латиница, со 
стилизирани класје на пченица од левата и десната 
страна и со испишани зборови: „ФАО" со латиница 
под и „ФИАТ ПАНИС" со латиница над број пената 
ознака на вредноста. 

3. Основните обележја на кованите пари од 10 , 
динари од точка 1 на оваа одлука ќе бидат — во 
поглед на легурата, тежината, отстапувањето од 
тежината, пречникот и изгледот од лицето и ободот 
— идентични со обележјата на кованите пари од 10 
динари од точ. 1 и 2 на Одлуката уза основните обе-
лежја на кованите пари од 10 динари („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 13/76). 

Изгледот на кованите пари од 10 динари од точка 
1 на оваа одлука од опачината ќе биде следниот: во 
средината — бројчена ознака на вредноста (10), под 
оројчената ознака на вредноста — ознака: „1976" 
како година на ковањето, а околу број пената ознака 
на вредноста испишани зборовите: „динари" со ки-
рилица и со латиница, „динарјев" ср латиница и 
динари" со кирилица, со стилизирани класје на пче-

ница од левата и десната страна и со испишани збо-
рови: „ФАО" со латиница под и „ФИАТ ПАНИС" со 
латиница над бројчената ознака на вредноста. 

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

О. бр. 76 
28 октомври 1976 година 

Белград 
I 

Претседател 
на Советот на гувернерите, 

гувернер 
на Народната банка на Југославија, 

Бранислав Чолановић е. р. 

Страна 1456 — Број 49 
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720. 
Брз основа на член 22 од Законот за општествена 

контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 
' 25/72" и 35/72), претставниците на производителите и 
претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ4 ЦЕНИ ЗА КАН-

ЦЕЛАРИСКИ И УЧИЛИШТЕН МАТЕРИЈАЛ 
1. Претставниците на производителите и прет-

ставниците на потрошувачите На 21 јуни 1976 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за канцелариски и училиштен матери-
јал, со тоа што производителските организации на 
здружен труд да можат своите затечени продажни 
цени да ги усогласат односно зголемат во просек до 
22%, заради преминување од производителските 
цени на цените во продажба на мало, а според це-
новниците што се составен дел на Спогодбата, при 
условите на продажбата што се наведени во Спогод-
бата. 

2/ Цените одлетав 1 на оваа точка важат како 
цени во продажба на мало, без данокот на промет. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 2665 од 27 октомври 
1976 година. 

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

Претставници на производителите: „Аеро" — 
Целје,, Творница оловака — Загреб, „Карбон" — 
Загреб, дралкан" — Белград, Товарна мерил — 
Словењ Градец, „Механотехника" — Изола, 
„Трокут" — Лепоглава и „Фотокемика" — За-
греб. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 43 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

По извршеното споредување со изворниот 
текст е утврдено дека во текстот на Законот за ос-
новите на работењето на организациите на здружен 
труд во областа на прометот на стоки и услуги во 
прометот на стоки и за системот на мерките со кои 
се спречува нарушување на единството на југосло-
венскиот пазар во таа област, објавен во „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 43/76, се поткрала долунаведе-
ната грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВИТЕ НА РАБрТЕЊЕТО 
НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ВО 
ОБЛАСТА НА ПРОМЕТОТ НА СТОКИ И УСЛУГИ 
ВО ПРОМЕТОТ НА СТОКИ И ЗА СИСТЕМОТ НА 
МЕРКИТЕ СО КОИ СЕ СПРЕЧУВА НАРУШУВА-
ЊЕ НА ЕДИНСТВОТО НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ 

ПАЗАР ВО ТАА ОБЛАСТ 
Во член 31 став 1, во четвртиот ред, наместо 

зборовите: „а и на односите" треба да стои: „а на 
односите". 

Од Секретаријатот за законодавство на Собра-
нието на СФРЈ, Белград, 2 ноември 1976 година. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југославија 

и член 4 од Законот за4 одликувањата на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија одлу-
чува да се одликуваат: 

Од СР М а к е д о н и ј а 

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

РО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

' Крстевски Владимир Крсто, Зулумов Михајло 
Стево, Мартиновски Горги Панче, Серафимово™ 
Серафим Лазар, Тодоровски Блаже Гоко, Војнов-
ски Цеко Љубомир; 

— за особени заслуги во создавањето-^ шире-
њето на братството и единството меѓу нашите на-
роди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО Ср СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

Рајчевиќ Милан Јован; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Алампиовски Стеван Јордан, Анастасовски Ста-
мат Михаило, Анѓеловски Марка Ванђел, Дамески 
Милан Стеван, Дој чиповски Димко Ефто, Ѓорѓеска 
Милош Божана, Јанески Звездомир Ќирко, Јова-
новски Мите Љубомир, Магденовски Блаже Живко, 
Михајловски Кузман Борис, Наумовски Рафаил 
Душан, Обадиќ Волант Стјепан, Паликрушева Бо-
рис — д-р Галаба, Пановски Тодоров Дане, Петров-
ски Јован Љубомир, Ристевски Атанас Ристо, Стефа-
новски Лефков Никола, Столевски Ило Стефко, То-
доровски Димо Мирослав, Вишинов Коце Алек-
сандар; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Ферики Фуат Невзат; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Аризановски Новак Југослав, Арслани Бавкар 
Фаредин, Божиноски Младен Славе. Божиновска 
-Савеска Ефтин Павлина, Божиновски Иван Горе 
Ѓорѓевски Петре Влајко, Горовски Атанас Томче, 
Ефремовски Милан Димко, Емурла Илми Исмаила-
ки, Евросимоски Милана Душан, Груневски Васо 
Душко, Христова-Пановска Јован^ Олга, Шикоски 
Бор^с Звездан, Исмаили Џемаил Кашиф, Јел цане-
виќ Саво Драгомир, Јовановски Симов Ане, Кочов-
ски Михајло Славко, Ќоку Ариф Џемаил, Коложе-
госки Митрев Даниел, Костовски Тодор Тихомир, 
Манасиев Георги-Ристо, Маркоски Свето Момчило, 
Михаилове™ Кузман Александар. Михаиловстш 
Сандре Драги, Петровски Илија Стево, Петровски 
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Спиро Тихомир, Рецепи Мимиши Џанферизат, Си-
мовски Трие Тошо, Смилевски Михајло Цветан, 
Спасовски Трифун Никола, Стефановски Блаже 
Живко, СТОЈКОВСКИ Цеко Стојан, Трајковски Гор-
гија Ангеле, Трпковски Милован Аце, Урошевић 
Божин Александар, Васоски Диме д-р Љубомир, 
Вељановски Секулов Стеван, Веселиновски Методи-
ја Киро, Виторовиќ Драгомир Тодор; 

— за залагање во социјалистичката изградба 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Анчевска-Чаловска Јордан Марица; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Алексовски Иван Стојо, Амзаи-Асани Бајрам 
Шефкета, Ангевски Лазо Милутин, Андонов Спиро 
Драган, Беадини Берзат Беадин, Казими Меметали 
Ќемал, Деспотовски Ѓорче Борис, Џемаили Неби 
Ибраим, Ѓорѓевски Милутин Александар, Ѓорѓевски 
Илија Тодор, Емрулаи Илми Џабир, Феј зу л ахи 
Рефет Абдурахим, Гавриловска-Стаматовска Аце 
Блажа, Груневски Васо Методија, Исмаили Неѓат 
Емин, Исмаили Мустафа Исмаил, Иваноска Мио-
драг Љубинка, Јорганџиевска Дабе Даница, Јоргу-
Шески Чедо Горѓи, Јованоски Митре Спасо, Јова-
новска-Јестровска Андре Менка, Камчева-Стојано-
ва Никола Николина, Китаноски Благоја Стојан, 
Копривњак Казимир Иван, Костовска Петре Бран-
ка, Меноски Форе Радослав, Митевски Младен Љу-
бомир, Митрески Иљо Русе, Момировски Симо Крс-
то, Мустафа Зихер Џевит, Нацевски Горѓе Љубиша, 
Новеска-Стојчева Никола Богдана, Нуредини Фејзи 
Али, Пауноски Јорго Глигур, Павлоска-Тодосиевска 
Цветан Нада, Петровски Јордан Спасен, Радониќ-
Николовска Тодор Благородна, Рамадани Раим Са-
лај дин, Рустеми Ибраим Сервет, Серафимов««! 
Горче Крсто, Симјановски Јордан Радослав, Симов-
ска Трпе Аница, Симовска-Златкова Ристо Нада, 
Симовски Коце Симо, Спаиќ Петар Драгица, Спа-
совска Бративој Стефанка, Спасовски Михаил 
Илија, Степановиќ Душан Живорад, Тофиловски 
Илија Богосав, Василевски Блаже Трпе, Белковски 
Душан Никола, Војновски Цеко Горѓи. 

Бр. 31 
28 април 1976 година 

Белград 
Поетседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и член 4 од Законот за одликуванава на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија одлу-
чува да се одликуваат: 

Од с о ј у з н и т е о р г а н и 

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

Петок, 5 ноември 1976 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Атијас Рафаела др Аврам, Цветковић Милана 
Јанићије, Ћировић-Зарић Стевана Росанда, Лаза-
ревић Тихомира Богољуб, Лембергер Хинка Влади-
мир, Николић Марка Душан, Пекић Луке Владимир; 

— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите на-
роди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

Бакрач-Бендак Јосипа Славица, Ћировић Ра-
дула Милорад, Даниловић Јамка Петар, Дојчиновић 
Чедомира Велимир, Ђорђевић Драгутина Боривоје, 
Филаковић Мирка Стјепан. Кецман Миће Стево, 
Мрамор Франца Иван, Шимунић Антуна Ђуро, 
Удовичић Јосипа Јосип; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Алексић Душана Милисав, Арсић-Бабић Илије 
Мара, Балтић Николе Јован, Бобот Раде Вељко, 
Цигановић Јована Милан, Џијан Виктора др Рафаел, 
Ћировић Лазара Никола, Димитровски Божина Рис-
то, Хранисављевић Милана Лазар, Ивановић Дра-
гутина Ђорђе, Јурићев Томе Радослав, Келечевић 
Вице Стево, Колунџија Раде Јован, Кривокућа Мар-
ка Миле, Лековић-Павићевић Илије Милица, Лујић 
Живка Радмила. Лукић Мијата Радмило, Матерић 
Стевана Перса. Муц Јожета Јоже, Папић Јована 
Дамјан, Радић Николе Младен, Растовац Ђуре Ми-
лутин. Стајић Драгол>уба Стаја, Шорак Исе\Димит-
рије, Шуковић Станоја Чедомир, Тасевски Лазара 
Тодор, Васиљевић Властимира Раденко, Живковић 
Душана Зоран; 

— за заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува за општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Хорват Људевита Арпад; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Бабић Милана Марија, Бабић Раде Никола, Бо-
јовић-Нилојковић Душана Бисерка, Груден Франца 
Руди. Капларевић Радоша Комнен, Кесић Раде Ми-
лева, Кузмановић Михајла Славко, Лилић Ставре 
Бранко, Малеш Бариите Роко, Петковић-Јаношевић 
Грујице Анка, Петровић Лазара Бранислав, Пили-
повић Михајла Марко, Поп Илиев Димитар Ристо, 
Попадић Пере Видо, Рајчевић Милутина Саво, Ре-
љић Стевана Владо, Рубињони Вјекослава Вјеко-
слав. Сладоје Јована Бранко, Станковић Милете 
Ђорђе, Ставенов Јосифа Александар, Тубић Душана 
Жарко, Бечић Игната Антонија, Вујисић Благоја 
Славко; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 
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СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Антић-Томић Петра Јованка, Ашанин Миливоја 
Јован, Ашанин Милоша Петар, Баждар Раде Милан, 
Бјелајац-Ракић Аћима Милка, Божић Петра Радос-
лава, Цонић Петранка Тихомир, Ћетковић Јеврема 
Петар, Ћурчић Алексија Драгољуб, Чавлек Мије 
Мелкиор, Чоловић Николе Бошко, Дураковић Ми-
лана Стево, Ђокић Тадије Божидар, Ђорђевић Стан-
ка др Радомир, Ђукић-Ерор Раде Милка, Ђукић 
Душана Славко, Ђуровић Велимира Душан, Гајић 
Атанасија Марија, Гавриловић Павла Божидар, 
Игњатић Јово, Иванковић Милоја Бранко, Јајчанин-
-Ђаковић Вучена Марија, Јаљевски Денка. Петер, 
Јовановић Милутина Чедомир, Јовановић-Огевано^ 
вић Живојина др Мирослава, Јовановић Стојана 
Живојин, Кангрга Василије Вељко, Капетанови^ 
Мике Никола, Кабјерски Виктора Мирослав, Косо-" 
вац Јована Младен, Контић Милутина Драгољуб, 
Костић-Грба Милана Нада, Козић Радована Стани-
мир, Мандић Саве Бранко, Марковић Марка др То-
мислав, Марковић Радомира Велибор, Мичић Дра-
гутина др Верослава, Микић Стевана Никола, Ми-
леновић Драгића Војин, Милић Видак Лале, Милић 
Длјекрандр^ Милкћевић-Раковић Вида 
Ђуја, Милошевић Боривоја Ранко, Милутиновић-
-Павлов Милорада Верица, Младеновић Милана 
Сретен, Мунћан Александра Божидар, Николић Све-
тислава Славко, Новаковић Милојка Драгољуб, Но-
ваковић Павла Илија, Нововић Вукоје Милутин, 
Панић Јефте Светислав, Петровић-Бркић Радојице 
Марија, Петровић Живка Методије, Петровски Геор-
ги Стоилко, Пјевач Ђуре Здравко. Плећаш Петра 
Ђуро, -Поповић Радослава мр. Милан. Прибиловић 
Митра Марко, Радмиловић Милована Раде, Рађено-
вић Душана Рајко, Ралевић-Гладанац Маринка Би-
љана, Соковић Јована Иван, Станојевић Николе 
Драгољуб, Стевовић Ачима Андрија, Столевић Ан-
ђелка Чедомир, Шаренац Ристе Вељко, Шаула Јова-
на Љубомир, Шкорић Недељка Чедомир, Тасић Ав-
рама Марко, Томашевић Миша Малиша, Тробец 
Лудвика Милан, Вицулин Јерка Јерко. Вићентијевић 
Ранка Живка, Видојевић Ђуре Петар, Влаисавл>евић 

Миле, Вујовић Владе Божо, Вукчевић-Вујовић 
Филипа Драгица, Вуксановић Николе Мило* Живо-
јиновић Радојице Милоје; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

с о МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Алексић Радивоја Новак, Благојевић Алексан-
дра Милица, Блажић Радивоја Анђелија, Боровић-
-Буха Николе Вукосава, Божовић Симе Вида, Голу-
бовић Ђорђа Петар, Граовац-Ковачевић Лазе Љу-
бица, Иванчевић Николе Недељка, Јокић-Зечевић 
Саве Милева, Јовановић Живојина Радивоје, Коса-
новић Николе Даница, Лакић Михајла Миле, Лало-
вић-Будимир Љубомира Милена, Мачужић Милоша 
Мирослав, Мандић-Сурла Ђурђа Кока, Манојловић 
Ристе Спасоје, Нешић Стевана Мирослав, Новаковић 
Јове Снежана, Перић Милана Страхиња, Перовић-
-Облак Рудолфа Штефанија, Ракић Живорада Све-
томир, Симић-Келчец Мате Вјекослава, Скефипа 
Крсте Дивна, Срдић-Никшић Јована Босиљка, Сур-
ла Ђуре Анђелија, Шиљковић Драгоја Добросав, 
Живковић Михаила Жика, Животић Михајла Тома; 

— за залагале во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Јакшић Вида Чедомир, Јејина Тодора Марија, 
Кивела Ивана Марјана, Кјудер-Грмек Јожефа Ма-
рија, Ковачевић Николе Јован, Кресовић Милоша 
Гојко, Лазовски Тасов Александар, Липовшек Петра 

Вера, Љуцовић Михаела Отилија, Маврич Петра 
Душан, Михаљ Јосипа Петер, Мрђен Јосипа Роко, 
Врбан Јуре Милан, Вујевић Ристе Марко; 

О д С Р Ц р н а Г о р а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Булатовић Милутина Миладин, Ћетковић Ми-
лосава Спаса, Јовановић-Влаховић Новака Милица, 
Кујовић Божа Милка, Ловић Риста Радован, Матјан-
-Хрибар ида Вида, Поповић Пека Бајо, Радо-
вић-Анђелић Радивоја Видосава, Ракочевић Јова 
Спаса, Шћепановић Ђока Светозар; 

— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите на-
роди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕП 

Анђелић Михаила Драгица, Бакић Радисава Ра-
дивоје, Беговић Јосифа, Василије, Голубовић Тома 
Гаврило, Меденица Василија Радован, Обреновић 
Ђура Љубомир, Перишић Михајила Спасоје, Шуко-
вић Гавра Душан, Влаховић Новака Милован; . 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Бећировић Сава Велимир, Булатовић Новеље 
Васо, Булатовић Ника Владимир, Ивезић Радоша 
Стојанка, Касалица Милије Момир, Лакићевић Ми-
јата Милка, Лаловић Миј ајла Крсто, Лисичић Ма-
шана Милка, Марковић Радивоја Божидар, Недић 
Луке Милован, Ракетић-Селић Милке Милодарка, 
Ракочевић Божа Бошко, Ракочевић Петра Никола, 
Ракочевић Јована Вукалица, Растодер Меха Сако, 
Стојановић Радев Вукота, Шоћ Лазара Василије, 
Тадић Мила Обрад, Томић Радивоја Видосава, Жив-
ковић Сима Мирко; 

— за особени заслуги го развивањето и реали-
зирањето на концепцијата на општонародната од-
брана и за успеси во издигањето на воено-стручното 
знаење и борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

Му јевић Неџиба Нуро, Муковић Мујка Ризо; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗД/ 

Булатовић-Ракочевић Јовице Милка, Булатовић 
Ђура Владимир, Даниловић Милосава Неша, Јаћи-
мовић Пунише Марића, Јанковић Радисава Божи-
дар, Јанковић Милинка Јовица, Ловић-Недовић 
Риста Јела, Љешњак Вука Крсто, Меденица Ђура 
Милица, Милошевић Пауна Симона, Обреновић Ми-
лије Љубо, Перовић Радоја Војислав, Радојичић 
Гаврила Радован, Радуловић Пера Даница, Селић-
-Меденица Секуле Мица, Симоновић Машана Све-
тозар, Симоновић Милете Војислава, Вуковић Ти-
мотије Михаило; 
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— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Алексић Павла Бранко, Алиспахић Бећира Зе-
ћир, Балтић Милосава Љубомир, Банићевић-Церо-
вић Радосава Радмила, Бојић Новице Душан, Брајо-
вић Нова Милорад, Бујић Митра Гојко, Церовић 
Милоша JOBCIH, Чогурић Милисава Грујица, Ћупић 
Спасоја Саво, Ћурчин Михаила Милорад, Ђикановић 
Блажа Вука ло, Ђиновић Милића Милија, Ђуровић 
Ивана Радоје, Јовановић Ђукана Јосиф, Јовановић 
Крста Никола, Јовановић • Вукајла Раде, Јовановић 
Радомира Радоман, Јовићевић Сава Велимир, Јуш-
ковић Мираша Миленко, Касалица Грјице Баћо, 
Лазаревић Марка Вукашин, Марковић Јова Драго-
мир, Марсенић Максима Милета, Милошевић Радо-
вана Бошко, Мирановић Петра Стојан, Мудреша-
-Раичевић Михаила Десанка, Отовић Петра Божи-
дар, Радоњић Пера Војислав, Радуновић Филипа 
Гојко, Раичевић Пера Костадин, Рајовић Мирка 
Душан, Ракочевић Јована Никола, Спајић Милоша 
Душан, Шуковић Ћирка Милан, Томић Мира Мили-
ка, Усанагић Омера Цано, Влаховић Митра Драго-
љуб, Вујисић Вељка Драган, Вуксановић Ђока 
Павле. Жижак Спасоја Васо; 

— за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Ђуришић Лазара Чедомир, Ивановић Стевана 
Видак; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Булатовић Милете Вукосава, Драшковић Дра-
гоја Благота, Вулановић-Костић Велимира Љубица; 

/ 

Од СР С л о в е н и ј а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Везник Винка Владимир; 
— за особени заслуги и постигнати успеси во 

работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Zirkelbach Vilijema Miran; 
— за заслуги и постигнати успеси во работата 

од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Анжич Андреја Антонија. 

Бр. 35 
4 мај 1976 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Ј о с и п Б р о з Т и т о , е. р . 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

705. Закон за ратификација на Спогодбата за 
заштита на инвестициите помеѓу Владата 
на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија и Владата на Кралството 
Холандија — — — — — — — — 1421 

706. Закон за Народната банка на Југославија 
и за единственото монетарно работење на 
народните банки на републиките и народ-
ните банки на автономните покраини — 1427 

707. Закон'за паричниот систем — — — — 1435 
708. Закон за заштита на растенијата од бо 

лести и штетници што ја загрозуваат це-
лата земја — — — — — — — — 1440 

709. Одлука за дополнение на Одлуката за 
гарантираните цени за пченицата од ро-
дот на 1976 година — — — — — — 14»52 

710. Одлука за определување максимални цени 
за определени услуги во меѓународниот 
поштенски сообраќај — — — — — 1452 

711. Одлука за определување на делот на ка-
матата што и припаѓа на Народната банка 
на Југославија за 1976 година — — — 1453 

712. Упатство за начинот на издавање, за текс-
тот и обликот на обврзниците на Феде-
рацијата за обезбедување средства за по-
критие на дел од расходите на Буџетот на 
федерацијата за 1976 година — —• —- 1453 

713. Решение за забрана на внесувањето и ра-
стурањето на весникот »The Los Angeles 
Times« — — — — — — — — — 1454 

714. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот »The. Chicago 
Tribune« — — — — — — — — 1454 

715. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на списанието »Newsweek« — 1454 

716. Решение за утврдување на кумулативни-
от индекс на цените за предмети на опре-
мата и за градежни објекти за период од 
1 јули 1975 година до 30 јуни 1976 година 1455 

717. Решение за југословенскиот стандард од 
областа на градежништвото — — — 1456 

718. Решение за измена на југословенскиот 
стандард од областа на градежништвото 1456 

719. Одлука за основните обележја на пригод-
н о г издание на ковани шари од 1 динар и 
од 10 динари по повод акцијата на Орга-
низацијата на обединетите нации за борба 
против гладот во светот — — — — 1456 

720. Спогодба за промена на затечените цени 
за канцелариски и училиштен материјал 1457 

Исправка на Законот за основите на работе-
њето на организациите на здружен труд 
во областа на прометот на стоки и услуги 
во прометот на стоки и за системот на 
мерките со кои се спречува нарупг^вање 
на единството на југословенскиот пазар 
во таа област — — — — — — — 14*57 

Одликувања — — — — — — — — — 1457 

Меѓународни договори — — — — — — 1009 
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