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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 РА ТИФИКАЦИЈА НА СПОГОДБАТА ЗА ГА-
РАНЦИЈА ПОМЕЃУ СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-
ВИЈА И МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ, БРОЈ 990 YU (6. ПРОЕКТ 

НА ПАТИШТА), ПОТПИШАНА НА 31 МАЈ 1974 ГОДИНА ВО ВАШИНГТОН 

Се прогласува Законот за ратификација на Спогодбата за гаранција помеѓу Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија и Меѓународната банка за обнова и раз-
вој, број 990 YU (6. проект на патишта), потпишана на 31 мај 1974 година во Вашингтон, 
што го усвои Собранието на СФРЈ, на седни цата на Соборот на републиките и покраините 
од 31 октомври 1974 година. 

ПР бр. 346 
31 октомври 1974 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 ГАРАНЦИЈА ПОМЕЃУ СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА 
ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ, БРОЈ 990 YU (6. ПРОЕКТ НА ПАТИШТА), ПОТПИШАНА 

НА 31 МАЈ 1974 ГОДИНА ВО ВАШИНГТОН 

Член 1 
Се ратификува Спогодбата за гаранција помеѓу Социјалистичка Федеративна Ре-

публика Југославија и Меѓународната банка за обнова и развој, број 990 YU (6. проект 
на патишта), потпишана на 31 мај 1974 годи на во Вашингтон во оригинал на англиски 
јазик. 

Член 2 
Текстот на Спогодбата за гаранција во оригинал на англиски јазик и во превод на 

македонски јазик гласи: 

GUARANTEE AGREEMENT 
AGREEMENT, DATED MAY 31, 1974, BETWEEN THE 
SOCIALIST FEDERAL REPUBLIC OF YUGOSLAVIA 
(HEREINAFTER CALLED THE GUARANTOR) AND 
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION 
AND DEVELOPMENT (HEREINAFTER CALLED THE 

BANK) 

Whereas by the Loan Agreement of even date 
lierewith between the Bank and KepubliSkI Fond Za 

СПОГОДБА ЗА ГАРАНЦИЈА 
СПОГОДБА ОД 31 МАЈ 1974 ГОДИНА ПОМЕЃУ СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА (ВО ПОНАТАМОШНИОТ ТЕКСТ: 
ГАРАНТ) И МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНО-
ВА И РАЗВОЈ (ВО ПОНАТАМОШНИОТ ТЕКСТ: 

БАНКА) 

Бидејќи со Договорот за заеж, што го носи исти-
от датум, помеѓу Банката и Републичкиот фонд за 
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Pu^eve SR Врѕле i Hercegovine, Sarajevo (Republic 
Road Fund oi Bosnia and Herzegovina) (hereinafter 
called the Borrower) the Bank has agreed to make to 
the Borrower a loan in -various currencies equivalent 
to thirty million dollars ($30,000,000), on the terms 
and conditions set forth in the Loan Agreement, but 
only on condition that the Guarantor agree to guarantee 
the obligations of the Borrower in respect of such loan 
as hereinafter,provided; and 

Whereas the Guarantor, in consideration of the 
Bank's entering into the Loan Agreement with the 
Borrower, has agred so to guarantee such obligations 
of the Borrower; 

Now therefore the parties hereto hereby agree аз 
follows: 

Article I 

General Conditions; Definitions 

Section 1.01. The parties to this Agreement accept 
all the provisions of the General Conditions Applicable 
to Loan and Guarantee Agreements of the Bank dated 
January 31, 1969, with the same force and effect as 
if they were fully set forth herein, subject, however, 
to the modifications thereof set forth in Section 1.01 
of the Loan Agreement (said General Conditions 
Applicable to Loan and Guarantee Agreements, as so 
modified, being hereinafter called the General Con-
ditions). 

Section 1.02. Wherever used in this Agreement, 
unless the context otherwise requires, the several 
terms defined in the General Conditions and in Section 
1.02 of the Loan Agreement have the respective 
meanings therein set forth. 

Article II 

Guarantee; Bonds 

Section 2.01. Without limitation or restriction upon 
any of its other obligations under the Guarantee 
Agreement, the Guarantor hereby unconditionally 
guarantees, as primary obligor and not as surety merely, 
the due and punctual payment of the principal of, and 
interest and other charges on, the Loan and the Bonds, 
and the premium, if any, on the prepayment of the 
Loan or the redemption of the Bonds prior to their 
maturity all as set forth in the Loan Agreement and 
in the Bonds. 

Section 2.02. The Guarantor shall endorse, in 
accordance with the provisions qf the General Con-
ditions, its guarantee on the Bonds to be executed and 
delivered by the Borrower. The Federal Secretary for 
Finance of the Guarantor and such other person or 
persons as he shall appoint in writing are designated 
as authorized representatives <5f the Guarantor for the 
purposes of Section 8.10 of the General Conditions. 

Article III 

Other Covenants 

Section 3.01. (a) It is the mutual intention of the 
Guarantor and the Bank that no other external debt 
shall enjoy any priority over the Loan or the Bonds 
by way of a lien On governmental assets. 

(b) To that end the Guarantor (i) represents that 
at the date of this Agreement nq lien exists on any 
governmental assets as security for any external debt, 
and (ii) undertakes that, except as the Bank shall 
otherwise agree, if any such lien shall be created, it 
will ipso facto equally and ratably, at at no cost to 
the Bank or the holders of the Bonds, secure the 
payment of the principal of, and interets and other 

патишта на CP Босна и Херцеговина, Сараево, (Ре-
публички фонд за патишта- на Босна и Херцеговина) 
(во понатамошниот текст: Заемопримач) Банката се 
согласи да му одобри на Заемопримачот заем во 
разни валути во противвредност на триесет милиони 
долари ($ 30,000.000), под условите и погодбите из-
ложени во Договорот за заем, но само под услов Га-
рантот да се согласи да ги гарантира обврските на 
Заемопримачот во однос на таквиот заем, како што 
е тука предвидено во понатамошниот текст; и 

Бидејќи Гарантот, со оглед на тоа што Банката 
влегува во Договор за заем со Заемопримачот, се 
согласи да ги гарантира таквите обврски на Заемо-
примачот; 

поради тоа, сега страните со ова се согласуваат 
за следното: 

Член I 

Општи услови; дефиниции 

Оддел 1.01. Страните во оваа спогодба ги при-
фаќаат сите одредби на „Општите услови што се 
применуваат врз договорите за заем и врз спогодби-
те за гаранција склучени од страна на Банката", на 
31 јануари 1969 година, со иста сила и дејство како 
да се тука изложени во потполност, со тоа што под-
лежат на измените наведени во Оддел 1.01 на Дого-
ворот за заем (споменатите „Општи-»услови што се 
применуваат врз договорите за заем и врз спогодби-
те за гаранција", така изменети, во понатамошниот 
текст се наречуваат: „Општи услови"). 

Оддел 1.02.Секаде каде што во оваа спогодба, ќе 
се употребат, освен доколку контекстот не бара неш-
то друго, разните изрази дефинирани во „Општите 
услови" и во Оддел 1.02 на Договорот за заем го 
имаат она свое значење што е наведено таму. 

Член II 

Гаранции; обврзници 

Оддел 2.01. Не ограничувајќи или стеснувајќи 
која и да е друга своја обврска според Спогодбата 
за гаранција, Гарантот со ова безусловно гарантира, 
како прв обврзник а не само како гарант, точно и 
навремено плаќање на главницата, каматата и дру-
гите трошоци по заемот и обврзниците и премијата, 
ако постои, на отплатата на заемот пред рокот или 
откуп на обврзниците пред нивното втасување, сето 
како што е наведено во Договорот за заем и во об-
врзниците. 

Оддел 2.02. Гарантот, во согласност со одредбите 
на „Општите услови", ќе ја индосира својата гаран-
ција на обврзниците што ќе ги испостави и издаде 
Заемопримачот. Сојузниот секретар за финансии на 
Гарантот' и она друго лице или лица што тој ќе ги 
означи писмено, ќе се сметаат како овластени прет-
ставници на Гарантот за целите од Оддел 8.10. на 
„Општите услови". 

Член III 

Други одредби 

Оддел 3.01. (а) Меѓусебна намера на Гарантот и 
Банката е никаков друг странски долг да не ужива 
каква и да е предност над овој заем или обврзници 
по пат на залог над имотот на владата. 

(b) За таа цел Гарантот: (i) изјавува дека во 
времето на склучувањето на оваа спогодба не постои 
никаков залог над кој и да е имот на владата како 
обезбедување за кој и да е странски долг, и (ii) се 
обврзува дека, освен доколку Банката не се согласи 
со нешто друго, ако некој таков залог биде создаден, 
тој со самото тоа еднакво и сразмерно и без каков и 
да е трошок за Банката или за имателот на обврз-
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charges, on the Loan and the Bonds and in the creation 
of any such lien express provision will be made to 
that effect. The Guarantor shall promptly inform the 
Bank of the creation of ahy such lien. 

(c) The foregoing representation and undertaking 
shall not apply to: (i) any lien created on property, at 
the time of purchase thereof, solely as security for 
payment of the purchase price of such property; and 
(ii) any lien arising in the ordinary course of banking 
transactions and securing a debt maturing not more 
than one year after its date. 

(d) As used in this Section, the term "governmental 
assets" means assets of the Guarantor, or of any 
agency of the Guarantor, and assets of the National 
Bank of Yugoslavia or any institution performing the 
functions of a central bank for the Guarantor. 

(e) If any lien shall be created on any assets of 
any of the Guarantor's political subdivisions or of 
any agency of any such political subdivisions as 
security for any external debt, the Guarantor, except 
as the Bank shall otherwise agree, shall give to the 
Bank an equivalent lien to secure the payment of the 
principal of, and interest and other charges on, the 
Loan. 

Section 3.02. The Guarantor coventants that it will 
not take, or cause or permit to be taken any action 
which would prevent or interfere with the perfor-
mance by the Borrower and the Subsidiary Borrowers 
or the CRO of their obligations under the Loan Agree-
ment and the Relending Agreement, respectively, and 
that, within the limits of its constitutional powers, it 
will take or cause to be taken all reasonable action 
necessary or appropriate to enable the Borrower and 
the Subsidiary Borrowers to perform such obligations. 

Section 3.03. The Guarantor shall exercise its 
powers with respect to all public roads so as to ensure 
(i) that such roads will be adequately maintained and 
repaired in accordance with sound engineering and 
financial practices; (ii) that the systematic collection 
and recording of the data necessary for the proper 
planning and maintenance, improvements and exten-
sion of such roads will be continued; and (iii) that the 
dimensions and axle-loads of vehicles using such 
roads shall not exceed the limits as are appropriate 
to their design standards. 

Section 3.04. The Guarantor shall ensure that: 
(a) uniform guidelines will be used for the prepa-

ration of future road projects for the major highway 
network: and 

(b) the studies for future road projects for the 
major highway network will be screened by a com-
petent institution in accordance with the guidelines 
referred to above. 

Section 3.05. The Guarantor shall take appropriate 
steps to coordinate (i) the preparation of the next 
five-year program of major highways among the 
Republics and Provinces, and (ii) planning and invest-
ments among transport modes. 

Article IV 

Consultation and Information 

Section 4.01. The Guarantor and the Bank shall 
cooperate fully to assure that the purposes of the Loan 
will be accomplished. To that end the Guarantor and 
the Bank shall from time to time, at the request of 

ниците, ќе го обезбеди плаќањето на главницата, на 
каматата и другите трошоци во врска со заемот и 
обврзниците, и дека при воспоставувањето на каков 
и да е таков залог ќе бидат усвоени и з р е к и т е од-
редби за таа цел. Гарантот веднаш ќе ја извести 
Банката за воспоставувањето на таков залог. 

(е) Наведената изјава и обврските нема да се 
применуваат: (i) врз каков и да е залог воспоставен 
над имотот во време на негово купување исклучиво 
како обезбедување за плаќање на цената на таквиот 
имот и (ii) врз каков и да е залог кој произлегува од 
редовните банкарски трансакции и го обезбе-
дува долгот кој втасува не подоцна од една година 
од денот на склучувањето на долгот. 

(d) Изразот „имот на владата", како што е упо-
требен во овој оддел, значи имот на Гарантот или на 
која и да е агенција на Гарантот како и имот на На-
родната банка на Југославија или на која и да е ус-
танова што врши функција на централна банка за 
Гарантот. 

(e) Ако каков и да е залог биде воспоставен над 
кој и да е имот на една од Гарантовите потесни по-
литички единици или па која и да е агенција на ед-
на таква потесна политичка ед наипа за кој и да е 
странски долг, Гарантот, осрен ако Банката не се со-
гласи со нешто друго ќе и даде на Банката еквива-
лентен залог за да го обезбеди плаќањето на глав-
ницата, каматата И другите трошоци во врска со 
заемот. 

Оддел 3.02. Гарантот се обврзува дека нема да 
презема односно дека нема да стори или да дозволи 
да се преземе некое дејствие што би ги спречило или 
попречувало Заемопримачот и Супсидијарните зае-
мопримачи, односно СПО, да ги извршат своите об-
врски од Договорот за заем, како и од Спогодбата за 
давање заем понатаму на заем, туку зависно од тоа 
за кој договор станува збор, и дека, во границите на 
своите уставни права, ќе презема или ќе стори да 
се преземаат, сите разумни акции што се потребни, 
или соодветни, за да им се овозможи на Заемопри-
мачот и на Супсидијарните заемопримачи, да ги из-
вршат таквите обврски 

Оддел 3.03. Гарантот ќе ги користи своите овлас-
тувања во однос на сите јавни патишта за да обез-
беди (i) таквите патишта' да се одржуваат адекватно 
и да се поправаат во согласност со добрата градеж-
на и финансиска практика; (ii) да продолжи систе-
матското прибирање и евидентирање на податоците 
неопходни за правилно одржување и планирање, за 
поправка и проширување на таквите патишта; и (iii) 
димензиите и осните оптоварувања на возилата што 
ги користат таквите патишта да не ги надминуваат 
ограничувањата што им одговараат на техничките 
елементи. 

Оддел 3.04. Гарантот ќе се погрижи: 
a) да се користат уедначени упатства при изра-

ботката на идните патни проекти за мрежата на 
главните патишта; 

b) студиите за идните проекти за главната пат-
на мрежа да бидат прегледани од страна на компе-
тентна институција во согласност со гореспоменати-
те упатства. 

Оддел 3.05. Гарантот ќе ги преземе соодветните 
мерки заради координирање на: (i) изработката на 
следната петгодишна програма на главните патишта 
помеѓу републиките и покраините и (ii) планирање-
то инвестирањето помеѓу транспортните гранки. 

Член IV 

Консултации и известувања 

Оддел 4.01. Гарантот и Банката во потполност ќе 
соработуваат за да се обезбеди целите на заемот да 
бидат исполнети. За таа цел Гарантот и Банката, од-
време навреме, а на барање од секоја страна: (i) ќе 
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either party: (i) exchange views through their repre-
sentatives with regard to the performance of their 
respective obligations under the Guarantee Agreement 
and other matters relating to the purposes of the Loan; 
and (ii) furnish to the other all such information as 
shall reasonably request with regard to the general 
status of the Loan. On the part of the Guarantor, such 
information shall include information with respect 
to financial %and economic conditions in the territories 
of the Guarantor, including its balance of payments, 
and the external debt of the Guarantor, of any of its 
political subdivisions and of any agency of the Guar-
antor or of any such political subdivision. 

Section 4.02. (a) The Guarantor shall promptly 
inform the Bank of any condition which interferes 
with, or threatens to interfere with, the accomplish-
ment of the purposes of the Loan or the nlaintenance 
of the service thereof. 

(b) The Guarantor shall afford all reasonable 
opportunity for accredited representatives of the Bank 
to visit any part of the territories of the Guarantor 
for purposes related to the Loan. 

Article V 

Taxes and Restrictions 

Section 5.01. The principal of, and interest and 
oth^r charges on, the Loan and the Bonds shall be 
paid without deduction for, and free from, any taxes 
imposed under the laws of the Guarantor or laws in 
effect in its territories; provided, however, that the 
foregoing shall not apply to taxation of payments 
under any Bond to a holder thereof other than the 
Bank when such Bond is beneficially owned by an 
individual or corporate resident of the Guarantor. 

Section 5.02. The Guarantee Agreement, the Loan 
Agreement, any instrument made pursuant to Section 
5.04 of the Loan Agreement and the Bonds shall be 
tree from any taxes that shall be imposed under the 
laws of the Guarantor or laws in effect in its ter-
ritories on or in connection with the execution, issue, 
delivery or registration thereof. 

Section 5.03. The payment of the principal of, and 
interest and other charges on, the Loan and the Bonds 
shall be free from all restrictions of any nature 
imposed under the laws of the Guarantor or laws in 
effect in its territories. 

Article VI 

Representative of the Guarantor; Addresses 

Section 6.01. The Federal Secretary for Finance 
of the Guarantor is designated as representative of the 
Guarantor for the purposes of Section 10.03 of the 
General Conditions. 

Section 6.02. The following addresses are specified 
for the purposes of Section 10.01 of the General 
Conditions: 

For the Guarantor: 
Savezni Sekretarijat za Finansije 
Bulevar AVNOJ-a 104 
11070 Belgrade 
Yugoslavia 

Cable address: 
SAVEZNI SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE 
Belgrade 

разменуваат гледишта, преку своите претставници, 
во поблед на исполнувањето на нивните обврски од 
Спогодбата за гаранција, како и во поглед на пра-
шањата во врска со целите на заемот и (ii) ќе и ги 
доставуваат на другата страна сите оние известува-
ња што таа разумно би ги барала во врска со опш-
тиот статус на заемот. Известувањата на Гарантот 
ке ги вклучуваат известувањата за финансиските и 
стопанските .прилики на територијата на Гарантот, 
вклучувајќи го неговиот платен биланс и странски-
от долг на Гарантот, на која и да е од неговите по-
тесни политички единици или на која и да е аген^ 
ција на Гарантот, односно на која и да е таква по-
тесна политичка единица. 

Оддел 4.02. (а) Гарантот веднаш ќе ја извести 
Банката за секоја ситуација што го попречува, или 
се заканува да го попречи, остварувањето на целите 
на заемот или одржувањето на службата за заемот. 

(b) Гарантот на овластените претставници на 
Банката ќе им даде секоја разумна можност да по-
сетат кој и да е дел од територијата на Гарантот за 
целите што се во врска со заемот. 

i ! Ч л е н У 

Даноци и ограничувања 
/ 

Оддел 5.01. Главницата, каматата и другите об-
врски по заемот и обврзниците ќе бидат исплатени 
без одбивање и ослободени од сите даноци што пос-
тојат според законот на Гарантот или според зако-
ните што важат на неговата територија, но под ус-
лов горенаведеното да не се применува врз одано-
чувањето на плаќањата по која и да е обврзница на 
нејзиниот имател што не е Банката, ако таквата об-
врзница ја има во полна сопственост поединец или 
корпорација резидент на Гарантот. 

Оддел 5.02. Спогодбата за гаранција, Договорот 
за заем, кој и да е инструмент составен сообразно 
со Оддел 5.04 на Договорот за заем, како и обврзни-
ците, ќе бидат ослободени од сите даноци што ќе 
постојат според законите на Гарантот или според за-
коните што важат на неговата територија со или во 
врска со нивното извршување, издавање, доставува-
ње или регистрирање. 

Оддел 5.03. Плаќањето на главницата, каматата 
и другите обврски по заемот и-обврзниците ќе биде 
ослободено од сите ограничувања од кој и да е вид, 
установени според законите на Гарантот или според 
законите што важат на неговата територија. 

Член VI 

Претставник на Гарантот; адреси 

Оддел 6.01. Сојузниот секретар за .финансии на 
Гарантот е определен за претставник на Гарантот за 
целите од Оддел 10.03. на „Општите услови". 

Оддел 6.02. За целите од Оддел 10.01. на „Опш-
тите услови", се даваат следниве адреси: 

За Гарантот: 
Сојузен секретаријат за финансии 
Булевар АВНОЈ 104 
11070 Белград 
Југославија 

Телеграфска адреса: 
Сојузен секретаријат за финансии 
Белград 
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For the Bank: 
International Bank for 

Reconstruction and Development 
1818 H Street, N.W. 
Wshington, D.C. 20433 
United States of America 

Cable address: 
INTBAFRAD 
Washington, D.C. 

In witness whereof, the parties hereto, acting 
through their representatives thereunto duly author-
ized, have caused this Agreement to be signed in their 
respective names and to be delivered in the District 
of Columbia, United States of America, as of the day 
and year first above written. 

Socialist Federal Republic of Yugoslavia 
By R. Petkovld (s). 

Authorized Representative 

International Bank for 
Reconstruction and Development 

By Munir Benjenk (s.) 
Regional Vice President of 

Europe, Middle East and North 
Africa 

За Банката: 
International Bank for Reconstruction 
and Development 

" 1818 H Street, N.W. 
Washington, D.C. 20433 
United States of America 

Телеграфска адреса: 
INTBAFRAD 
Washington, D.C. 

Во потврда на што страните на оваа спогодба, 
постапувајќи преку своите за тоа уредно овластени 
претставници, определија оваа спогодба да се пот-
пише од нивно име и да се испостави во Дистриктот 
Колухмбија, во Соединетите Американски Држави, 
на напредозначениот ден и година. 

Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија 

Р. Петковиќ, е. р. 
овластеа претставник 

Меѓународна банка за 
обнова и развој 

Муиир Бењенк, е. р. 
потпретседател на Регионот 
за Европа, Средниот MCTOIC И 

Северна Африка 

Член 3 
Ако федерацијата како гарант изврши за Заемопримачот обврска според договорот 

зв заем, републиките, односно автономните покраини, се обврзуваат дека на федераци-
јата ќе и го надоместат износот на обврските што ги намирила таа, и тоа секоја од нив 
делот на износот што го користеле организациите на здружениот труд од нејзината те-
риторија. 

Ако републиката, односно автономната покраина во рок од 15 дена од денот кога 
fi е соопштено дека федерацијата извршила -обврска спрема Меѓународната банка за об-
нова и развој не пренесе соодветен износ на средства врз федерацијата, Службата на 
општественото книговодство, по налог од Сојузниот секретаријат за финансии, ќе пре-
несе во корист на федерацијата соодветен износ на средства од приходот на републиката, 
односно на автономната покраина, освен сред ствата определени за исплата на личните до-
ходи на работниците во органите на републи ките, односно на автономните покраини. 

Член 4 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

лист на СФРЈ". 

945. 1 ' ~ "" v ; ; 

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА СПОГОДБАТА ЗА ГА-
РАНЦИЈА ПОМЕЃУ СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-
ВИЈА И МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА 
РЕКОНСТРУКЦИЈАТА И МОДЕРНИЗАЦИЈАТА НА СРЕДНИ И ПОМАЛИ ИНДУ-

СТРИСКИ ПРОЕКТИ ВО СР МАКЕДО НИЈА И САП КОСОВО, БРОЈ 1012 YtJ 

Се прогласува Законот за ратификација на*Спогодбата за гаранција помеѓу Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија^ Меѓународната банка за обнова и раз-
вој за финансирање на реконструкцијата и модернизацијата на средни и помали индус-
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триени' проекти во СР Македонија и САП Ко сово, број 1012 YTJ, што го усвои Собранието 
на СФРЈ, на седницата на Соборот на репуб ликите и покраините од 31 октомври 1974 
година. 

ПР бр. 347 
31 октомври 1974 година 

Белград 

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

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, с. р. 

З А К О Н 

ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА СПОГОДБАТА ЗА ГАРАНЦИЈА ПОМЕЃУ СОЦИЈАЛИСТИЧ-
КА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА 
ОБНОВА И РАЗВОЈ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА РЕКОНСТРУКЦИЈАТА И МОДЕРНИЗА-
ЦИЈАТА НА СРЕДНИ И ПОМАЛИ ИНДУСТРИСКИ ПРОЕКТИ ВО СР МАКЕДОНИЈА И 

САП КОСОВО, БРОЈ 1012 YU 

Член 1 
Се ратификува Спогодбата за гаранција помеѓу Социјалистичка Федеративна Ре-

публика Југославија и Меѓународната банка за обнова и развој за финансирање на ре-
конструкцијата и мрдернизацијата на сред ни и помали индустриски проекти во СР Ма-
кедонија и САП Косово, број 1012 YU, потпишана на 21 јуни 1974 година во Вашингтон, 
во оригинал на англиски јазик. 

Член 2 
Текстот на Спогодбата за гаранција во оригинал на англиски јазик и во превод на 

македонски јазик гласи: 

GUARANTEE AGREEMENT 
AGREEMENT, DATED JUNE 21, 1974, BETWEEN 
SOCIALIST FEDERAL REPUBLIC OF YUGOSLAVIA 
(HEREINAFTER CALLED THE GUARANTOR) AND 
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION 
AND DEVELOPMENT (HEREINAFTER CALLED ТИЕ 

BANK 

Whereas by the Loan Agreement of even date 
herewith between the Bank and Stopanska Banka 
Skopje (hereinafter called the Borrower) the Bank has 
agreed to make a loan to the Borrower in various 
currencies equivalent to twenty eight million dollars 
(% 28,000,000), on the terms and conditions set forth in 
the Loan Agreement, but only on condition that the 
Guarantor agree to guarantee the obligations of the 
Borrower in respect of such loan as hereinafter 
provided; 

Whereas the Borrower'has agreed to relend a part 
of the proceeds of the Loan to Kosovska Banka Pri§ti-
na (hereinafter called the Associated Bank) under a 
subsidiary loan agreement to be entered into between 
the Borrower and the Associated Bank in accordance 
with the provisions referred to in Section 3.01 of the 
Loan Agreement; and 

Whereas the Guarantor, in consideration of the 
Bank's entering into the Loan Agreement with the 
Borrower, has agreed so to guarantee such obligations 
of the Borrower: 

Now therefore the parties hereto hereby agree as 
follows: 

СПОГОДБА ЗА ГАРАНЦИЈА 
СПОГОДБА ОД 21 ЈУНИ 1974 ГОДИНА ПОМЕЃУ 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА (ВО ПОНАТАМОШНИОТ 
ТЕКСТ: ГАРАНТ) И МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА 
ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ (ВО ПОНАТАМОШНИОТ 

ТЕКСТ: БАНКА) 

Бидејќи со Договорот за заем, што го носи ис-
тиот датум како и овој, помеѓу Банката и Стопан-
ската банка, Скопје (во понатамошниот текст: Зае-
мопримач), Банката се согласи да му одобри на Зае-
мопримачот заем во разни валути, во противвред-
ност од дваесет и осум милиони долари ($ 28,000.000), 
под условите и погодбите изложени во Договорот за 
заем, но само под услов Гарантот да се согласи да 
ги. гарантира обврските на Заемопримачот во однос 
на таквиот заем, како што е тука предвидено во 
понатамошниот текст; 

бидејќи Заемопримачот се согласи еден дел од 
износот на заемот да и даде на заем на Косовска 
банка, Приштина (во понатамошниот текст: Придру-
жена банка) според супсидијарниот договор за заем 
што ќе биде склучен помеѓу Заемопримачот и При-
дружената банка, во согласност со одредбите на кои 
се упатува во Оддел 3.01 од Договорот за заем; и 

бидејќи Гарантот, со оглед на тоа што Банката 
влегува во Договорот за заем со Заемопримачот, се 
согласи да му ги гарантира таквите обврски на Зае-
мопримачот; 

поради тоа страните на оваа спогодба се согла-
сија за следното: 
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Article I 

General Conditions; Definitions 

Section 1.01. The parties to this Agreement accept 
all the provisions of the General Conditions Applicable 
to Loan and Guarantee Agreements of the Bank dated 
January 31, 1969, with the same force arid effect as if 
they were fully set forth herein, subject, however, to 
the modifications thereof set forth in Schedule 2 to the 
Loan Agreements (said General Conditions Applicable 
to Loan and Guarantee Agreements, as so modified, 
being hereinafter called the General Condition^). 

Section 1.02..Wherrever used in this Agreement, 
unless the context otherwise requires, the several 
terms defined in the General Conditions and in Section 
1.02 of the Loan Agreement hjjve the respective 
meanings therein set forth. 

Article II 

Guarantee; Bonds 

Section 2.0.1. Without limitation or restriction 
upon any of its other obligations under the Guarantee 
Agreement, the Guarantor hereby unconditionally 
guarantees, as primary obligor and not as surety 
merely, the due and punctual payment of the principal 
of, and interest and other charges on, the Loan and 
the Bonds, and the premium, if any, on the prepayment 
of the Loan or the redemption of the Bonds prior to 
their maturity all as set forth in the Loan Agreement 

Section 2.02. The Guarantor shall endorse, in 
accordance with the provisions of the General 
Conditions, its guarantee on the Bonds to be executed 
and delivered by the Borrower. The Federal Secretary 
for Finance of the Guarantor and such other, person or 
persons as he shall appoint in writing are designated 
as authorized representatives of the Guarantor for the 
purposes of Section 8.10 of the General Conditions. 

Article III 

bther Covenants 

Section 3.01. (a) It is the mutual intention of the 
Guarantor and the Bank that no otjjer external debt 
shall enjoy any priority over the Loan or the Bonds 
by way of a lien no governmental assets. 

(b) To that end the Guarantor (i) represents that 
at the date of this Agreement no lien exists on any^ 
governmental assets a.s security for any external debt, 
and (ii) undertakes that, except as the Barik shall 
otherwise agree, if any such lien shall be created, it 
will ipso facto equally and ratably, and at no cost to 
the Bank or the holders of the Bonds, secure the 
payment of the principal of, and interest and other 
charges on, the Loan and the Bonds and in the creation 
of any such lien express provision will be made to 
that effect. The Guarantor shall promptly inform the 
Bank of the creation of any such lien. 

i 
(c) The foregoing representation and undertaking 

shall not apply to: (i) any lien created on property, at 
the time of purchase thereof, solely as security for 
payment of the purchase price of such property; and 
(ii) any lien arising in the ordinary course of banking 
transactions and'securing a debt maturing not more 
than one year after its date. 

(d) As used in this Section, the term „governmental 
assets'* means assets of the Guarantor, or of any 
agency of the Guarantor, and assets of the National 

Член I 

_ Општи услови; дефиниции 

Оддел 1.01. Страните на оваа спогодба ги при-
фаќаат сите одредби од „Општите услови што се 
применуваат врз договорите за заем и врз спогод-
бите за гаранција склучени од страна на Банката", 
од 31 јануари 1969 година, со иста полноважност и 
дејство како да се овде во потполност изложени, но 
подложни на измените наведени во Прилог 2 кон До-
говорот за заем (споменатите „Општи услови што се 
применуваат врз договорите за заем и врз спогод-
бите за гаранција", така изменети, се нарекуваат во 
понатамошниот текст „Општи услови"). 

Оддел 1.02. Секаде каде што ќе се употребат во 
оваа спогодба, освен доколку контекстот не бара 
поинаку, разните изрази дефинирани -во „Општите 
услови" и во Оддел 1.02. од Договорот за заем го 
имаат соодветното значење што е таму наведено. 

Член II 

Гаранции; обврзници 

Оддел 2.01. Не ограничувајќи или стеснувај-
ќи која и да е друга своја обврска според оваа спо-
годба за гаранција, Гарантот со ова безусловно га-
рантира, како прв обврзник, а не само како гарант, 
точно и навремено плаќање на главницата, каматите 
и на другите трошоци по заемот и обврзниците, на 
премијата, ако ја има, на отплатата на заемот пред 
рокот или откуп на обврзниците пред нивното вта-
сување, се како што е наведено во Договорот за 
иаем и во обврзниците.. 

Оддел 2.03. Гарантот ќе јћ индосира, во соглас-
ност со одредбите на „Општите услови", својата га-
ранција на обврзниците што Заемопримачот ќе ги 
испостави и издаде. Сојузниот секретар за финансии 
на Гарантот и друго лице, односно лица, што ќе ги' 
означи тој писмено, ќе се сметаат како овластени 
претставници на Гарантот за целите од Оддел 8.10 
на „Општите услови". 

Член III 

Други одредби 

Оддел 3.01. (а) Заемна е намерата на Гарантот и 
на Банката дека никаков друг странски долг нема 
да ужива каква и да е предност пред овој заем или 
обврзниците преку залог врз имотот на владата. 

(b) За таа цел Гарантот: (i) изјавува дека во вре-
мето на склучувањето на оваа спогодба не постои 
никаков залог врз каков и да е имот на владата ка-
ко обезбедување за кој и да е странски долг и"(П) 
се обврзува дека, освен доколку Банката би се со-
гласила со нешто друго, ако некој таков Залог би 
бил создаден, тој со сакото тоа еднакво и сразмерно, 
и тоа без никаков трошок за Банката или за има-
телот на обврзници, ќе го обезбеди плаќањето 
на главницата, каматите и на другите обврски во 
врска со заемот и обврзниците и дека при воспоста-
вувањето на каков и да е таков залог ќе бидат ус-
воени изречни одредби за таа цел. Гарантот веднаш 
ќе ја извести Банката за воспоставувањето на таков 
залог. 

(^Наведената изјава и обврска нема да се при-
менува врз: (i) каков и да -е залог воспоставен над 
имотот во време на неговата купувачка исклучиво 
како обезбедување за плаќање на цената на таквиот 
имот и (ii) каков и да е залог што произлегува од 
редовните банкарски трансакции и го обезбедува 
долгот што втасува не подоцна од една година од 
денот на склучувањето на долгот., 

(d) Изразот „имот на владата", како што е упо-
требен' во овој оддел, значи имот на Гарантот, или 
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Bank of Yugoslavia or any institution performing the 
functions of a centra] bank for the Guarantor. 

(е) If any lien shall be created on any assets of 
the Guarantors poiiticial subdivisions or of any such 
political subdivisions as security for any external 
debt, the Guarantor, exccpt as the Bank shall otherwise 
agree, shall give to the Bank an equivalent lien to 
secure the payment of the principal of, and interest 
and other charges on. the Loan and the Bonds. 

Section 3.02. The Guarantor covenants thas it will 
not take, or cause or permit to be taken any action 
which would prevent 'or interfere with the perfor-
mance by the Borrower of its obligations under the 
Loan Agreement or by - the Associated Bank under 
its Subsidiary Loan Agreement and that, within the 
cause to be taken all reasonable action necessary or 
appropriate to enable the Borrower and the Associa-
ted Bank to perform such obligations. 

Article IV 

Consultation and Information 

Section 4.01. The Guarantor and the Bank shall 
cooperate fully to assure that the purposes of the 
Loan will be accomplished. To that end the Guarantor 
and the Bank shall from time to time, at the request 
of either party: (i> exchange views through their 
representatives with regard - to the performance of 
their respective obligations under the Guarantee 
Agreement and other matters relating to the purposes 
of the Loan; and (ii) furnish to the other ail such 
information as it shall reasonably request with regard 
to the general status of the Loan. On the part of the 
Guarantor, such information shall include information 
with respect to financial and economic conditions in 
the territories of the Guarantor, including its balance 
of payments, and the external debt of the Guarantor, 
of any of its political subdivisions and of any agency 
of the Guarantor or of any such political subdivision. 

Sectin 4.02. (a) The Guarantor shall promptly 
inform the Bank of any condition which interferes 
with, or threatens to interfere with, the accomplishment 
of the purposes of the Loan or the maintenance of the 
service thereof. 

(b) The Guarantor shall afford all reasonable 
opportunity for accredited representatives of the Bank 
to visit any part of the territories of the Guarantor 
for purposes related to the Loan. 

Article V 

Taxea and Restrictions 

Section 5.01. The principal of, and interest and 
other charges on, the Loan and the Bonds shall be paid 
withhout deduction for, and free from, any taxes 
imposed under the laws of the Guarantor or laws in 
effect in its territories; provided, however, that the' 
foregoing shall not apply to taxation of payments 
under any Bond to a holder thereof other than the 
Bank when such Bond is beneficially owned by an 
individual or corporate resident of the Guarantor. 

Section 5.02. The Guarantee Agreement, the Loan 
Agreement and the Bonds shall be free from any taxes 
that shall be imposed under the laws of the 
Guarantor or laws in, effect in its territories on or in 
connection with the execution, issue, delivery or 
registration thereof. 

на која и да е агенција на Гарантот, како и имот на 
Народната банка на Југославија или на која и да 
е установа, што за Гарантот врши санкција на цен-
трална банка. 

(е) Ако биде воспоставен каков и да е залог над 
кој и да е имот на која и да е од Гарантовите по-
тесни политички единици, или на која и да ' е аген-
ција од која и да е таква потеска политичка едини-
ца како залог за кој и да е странски долг, Гарантот, 
освен ако Банката не се согласи со нешто д^уго, ќе 
и даде на Банката еквивалентен залог да го обезбе-
ди плаќањето на главницата, каматата и на другите 
обврски во врска со овој заем и обврзници. 

Оддел 3.02. Гарантот се обврзува дека нема да 
презема, односно дека нема да стори да се преземе, 
односно дека нема да дозволи да се преземе некое 
дејствие што би спречило или би попречувало Зае-
мопримачот да ги изврши своите обврски од Дого-
ворот за заем, односно Придружената банка од сво-
јот супсидијарен договор за заем, и дека, во грани-
ците на своите уставни права, ќе ги презема, или ќе 
стори да се преземаат, сите разумни акции што се 
потребни, или соодветни, за да им се овозможи на 
Заемопримачот и на Придружената банка да ги из-
вршат таквите обврски. 

Член IV 

Консултации и известувања 

Оддел 4.01. Гарантот и Банката во потполност 
ќе соработуваат за да се обезбеди целите на заемот 
да бидат исполнети. За таа цел Гарантот и Банката, 
одвреме навреме, а на барање од секоја страна; (i) 
ќе разменуваат, гледишта, преку своите претставни-
ци, во поглед на исполнувањето на нивните обврски 
од Спогодбата* за гаранција, како и во поглед на 
други прашања во врска со целите на заемот и (ii) 
ќе и ги доставува на другата страна сите известува-
ња што таа разумно би ги барала во врска со оп-
штиот статус на заемот. Известувањата на Гарантот 
ќе вклучуваат известувања за финансиските и сто-
панските прилики на територијата на Гарантот, 
вклучувајќи го тука неговиот биланс на плаќање и 
странскиот долг на Гарантот, на која и да е од не-
говите потесни политички единици или на која и да 
е агенција на Гарантот или на која и да е таква по-
тесна политичка единица. 

Оддел 4.02. (а) Гарантот веднаш ќе ја извести 
Банката за секоја ситуација која го попречува, или 
се заканува да го попречи, остварувањето на цели-
те на заемот или одржувањето на службата по зае-
мот. 

(b) Гарантот ќе им даде на овластените прет-
ставници на Банката секоја разумна можност да 
посетат кој и да е дел од територијата на Гарантот 
заради целите што се вог врска со заемот. 

Член V 

Даноци и ограничувања 

Оддел 5.01. Главницата, каматата и другите об-
врски по заемот и обврзниците ќе бидат исплатени 
без одбивки и ослободени од сите даноци што посто-
јат според законите на Гарантот или според закони-
те што важат на неговата територија, но под услов 
дека горенаведеното нема да £е применува врз ода-
ночувањето на плаќањето по која и да е обврзница 
на нејзиниот држател што не е Банката, ако так-
вата обврзница ја има во полна сопственост поеди-
нец или корпорација резидент на Гарантот. 

Оддел 5.02. Спогодбата за гаранција, Договорот 
за заем, како и обврзниците, ќе бидат ослободени 
од сите даноци што ќе постојат според законите на 
Гарантот или според законите што важат на негова-
та територија, со или во врска со нивното и еп соста-
вување, издавање, доставување и регистрирање. 
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Section 5.03. The payment of the principal of, and 
Interest and other charges on, the Loan and the 
Bonds shall be free from all restrictions of any nature 
imposed under the laws of the Guarantor or laws in 
effect in its territories. 

Article VI 

Representative of the Guarantor; Addresses 

Section 6.01. The Federal Secretary for Finance of 
the Guarantor is designated as representative of the 
Guarantor for the purposes of Section 10.03 of the 
General Conditions. 

Section 6.02. The following addresses are specified 
for the purposes of Section 10.01 of the General 
Conditions: 

For the Guarantor: 
Savezni Sekretarijat 

za Finansije 
, Bulevar AVNOJ~a 104 
11070 Belgrade 
Yugoslavia 

Cable address: 
Savezni sekretarijat 
za finansije 
Belgrade 
Yugoslavia 

For the Bank: 
International Bank for 
Reconstruction and Development 
1818 H Street, N. W. 
Washington, D. C. 20433 
United States of Arperica 

Cable address: 
INTBAFRAD 
Washington, D. C. 

In witness whereof, the parties hereto, acting 
through their representatives thereunto duly authorized, 
have caused this Agreement to be signed in their 
respective names and to be delivered in the District 
of Columbia, United States of America, as of the day 
and year first above written. 

Socialist Federal Republic of Yugoslavia 
Ву Тота Granfil (s) 

Authorized Representative 

International Bank for Reconstruction and 
Development 

By Gregory Votaw (s) 
Director 

Country Programs 
Department Europe, Middle 

East and North Africa 
Regional Office 

Оддел 5.03. Плаќањето на главницата, каматата 
и на другите обврски по заемот и обврзниците ќе 
биде ослободено од сите ограничувања од каков и 
да е вид установени според законите на Гарантот 
или според законите што важат на неговата терито-
рија. 

Член VI 

Претставник на Гарантот; адреси 
^ Оддел 6.01. Сојузниот секретар за финансии 

на Гарантот е определен за претставник на Гарантот 
за целите од Оддел 10.03. на „Општите услови". 

Оддел 6.02. Се специфицираат следните адреси 
за целите од Оддел 10.01 на „Општите услови". 

За Банката: 1 

International Bank for 
Reconstruction and Development 
1818 H. Street, N. W. 
Washington, D. C. 20433 
United States of America 

Телеграфска адреса: 
INTBAFRAD 
Washington, D. C, 

Во потврда на што страните на оваа спогодба, 
постапувајќи преку своите за тоа уредно овластени 
претставници, определија оваа спогодба да се пот-
пише од нивно име и да се испостави во Дистриктот 
Колумбија, во Соединетите Американски Држави, 
на напредозначениот ден и година. 

Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија 
Тома Гранфил, е. р. 
овластен претставник 

Меѓународна банка за обнова и 
развој 
Gregory Votaw, е. р, 
Директор на Одделението за 
Европа, Средниот Исток и 
Северна Африка 

За Гарантот: 
Сојузен секретаријат за финансии 
Булевар АВНОЈ 104 
11070 Белград, Југославија 

Телеграфска адреса: 
Сојузен секретаријат за 
финансии 
Белград 

Член 3 
Ако федерацијата како Гарант за Заемопримачот ја изврши обврската според До-

говорот за заем, републиките односно автономните покраини се обврзуваат дека ќе и го 
надоместат на федерацијата износот на обврските што ги намирила таа, и тоа секоја од 
нив делот од тој износ што го користиле организациите на здружениот труд од нејзината 
територија. 

Ако републиката, односно автономната покраина, во рок од 15 дена од денот кога А 
е соопштено дека федерацијата ја извршила обврската спрема Меѓународната банка за 
обнова и развој, не го пренесе соодветниот износ на средства на федерацијата, Служ-
бата на општественото книговодство, по налог од сојузниот секретар за финансии, ќе го 
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пренесе во корист на федерацијата соодветниот износ на средства од приходите на репуб-
ликата, односно на автономната покраина, освен средствата определени за исплата на 
личните доходи на работниците во органите на републиките, односно на автономните по-
краини. 

Член 4 
Се овластува сојузниот секретар за фи нане ми, по потреба, да презема дејствија во 

врска со извршувањето на Спогодбата за гаранција. 

Член 5 
Овој* закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен „ 

лист на СФРЈ". 

946. 

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА СПОГОДБАТА ЗА ГА-
РАНЏИЈА ПОМЕЃУ СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-
ВИЈА И МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
НА РЕКОНСТРУКЦИЈАТА И МОДЕРНИЗАЦИЈАТА НА СРЕДНИ И ПОМАЛИ ИН-
ДУСТРИСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО СР БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА И СР ЦРНА ГО-

РА, БРОЈ 1013 YU 

Се прогласува Законот за ратификација на Спогодбата за гаранција помеѓу Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија и Меѓународната банка за обнова и раз-
вој за финансирање на реконструкцијата и модернизацијата на средни и помали инду-
стриски претпријатија во СР Босна и Херцеговина и СР Црна Гора, број 1013 YU, што го 
усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 
31 октомври 1974 година. 

ПР бр. 348 
31 октомври 1&74 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
Претседател t „ 

на Собранието 
на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. р. 

З А К О Н 
ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА СПОГОДБАТА ЗА ГАРАНЦИЈА ПОМЕЃУ СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА 
ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА РЕКОНСТРУКЦИЈАТА И МОДЕР-
НИЗАЦИЈАТА НА СРЕДНИ И ПОМАЛИ ИНДУСТРИСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО СР 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА И СР ЦРНА ГОРА, БРОЈ 1013 YU 

Член 1 
Се ратификува Спогодбата за гаранција помеѓу Социјалистичка Федеративна Ре-

публика Југославија и Меѓународната банка за обкова и развој за финансирање на ре-
конструкцијата и модернизацијата на средни и помали индустриски претпријатија во 
СР Босна и Херцеговина и СР Црна Гора, број 1013 YU, потпишана на '21 јуни 1974 
година во Вашингтон, во оригинал на англиски јазик. 
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Член 2 
Текстот на Спогодбата за гаранција во оригинал на англиски јазик и во превод 

ва македонски јазик гласи: 

GUARANTEE AGREEMENT 
AGREEMENT, DATED JUNE 21, 1974, BETWEEN 
SOCIALIST FEDERAL REPUBLIC OF YUGOSLAVIA 
(HEREINAFTER CALLED THE GUARANTOR) AND 
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION 
AND DEVELOPMENT (HEREINAFTER CALLED 

THE BANK) 

Whereas by the Loan Agreement of even date 
herewith between the Bank and Privredna Banka 
Sarajevo (hereinafter called the Borrower) the Bank 
has agreed to make a loan to the Borrower in various 
currencies equivalent to twenty-two million dollars 
($22,000,000), on the terms and conditions set forth in 
the Loan Agreement, but only on condition that the 
Guarantor agree to guarantee the obligations of the 
Borrower in respect of such loan as hereinafter 
provided; 

Whereas the Borrower has agreed to relend a 
part of proceeds of the Loan to Investiciona Banka 
Titograd (hereinafter called the Associated Bank) 
under е subsidiary loan agreement to be entered into 
between the Borrower and the Associated Bank in 
accordance with the provisions referred to in Section 
3.01 of the Loan Agreement; and 

Whereas the Guarantor, in consideration of the 
Bank's entering into the Loan Agreement with the 
Borrower, has agreed so to guarantee such obligations 
of the Borrower; 

Now therefore the parties hereto hereby agree 
as follows; 

Article I 

General Conditions; Definitions 

Section 1.01. The parties to this Agreement accept 
all the provisions of the General Conditions Applcable 
to Loan and Guarantee Agreements of the Bank 
dated January 31, 1969, with the same force and 
effect as if they were fully set forth herein, subject, 
however, to the modification thereof set forth in 
Schedule 2 to the Loan Agreement (said General Con-
ditions Applicable to Loan and Guarantee Agreements, 
as so modified, being hereinafter called the General 
Conditions). 

Section 1.02. Wherever used in this 'Agreement, 
unless the context otherwise requires, the several 
terms defined in the General Conditions, and in Sec-
tion 1.02 of the Loan Agreement have the respective 
meanings therein set forth. 

Article II 

Guarantee; Bonds 

Section 2.01. Without limitation or restriction 
upon any of its other obligations Under the Guarantee 
Agreement, the Guarantor hereby unconditionally 
guarantees, as primary obligor and not as surety 
merely, the due and punctual payment of the prin-
cipal of, and interest and other charges on, the Loan 
and the Bonds, and the premium, if any, on the 
prepayment of the Loan or the redemption of the 
Bonds prior to their maturity all as set forth in the 
Loan Agreement and in the Bonds. 

. СПОГОДБА ЗА ГАРАНЦИЈА 
СПОГОДБАТА ОД 21 ЈУНИ 1974 ГОДИНА ПОМЕЃУ 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА (ВО ПОНАТАМОШНИОТ 
ТЕКСТ: ГАРАНТ) И МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА 
ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ (ВО ПОНАТАМОШНИОТ 

ТЕКСТ: БАНКА) 

Бидејќи со Договорот за заем од истиот, датум 
како и овој, помеѓу Банката и Стопанската банка, 
Сараево (во понатамошниот текст: Заемопримач), 
Банката се согласи да му одобри заем на За-
емопримачот, во разни валути, во противвред-
ност од дваесет и два милиона долари ($ 22,000.000), 
под условите и погодбите изложени во Договорот за 
заем, но само под услов Гарантот да се согласи да 
ги гарантира обврските на Заемопримачот во однос 
на таков заем, како што е тука предвидено во по-
натамошниот текст; 

бидејќи Заемопримачот се согласи еден дел од 
износот на заемот да и даде на заем на Инвести-
ционата банка, Титоград (во понатамошниот текст: 
Придружена' банка) според супсидијарниот договор 
за заем што ќе биде склучен помеѓу Заемопримачот 
и Придружената банка, во согласност со одредбите 
на кои се упатува во Оддел 3.01 на Договорот за 
заем; и 

бидејќи Гарантот, со оглед на тоа што Банката 
влегува во Договорот за заем со Заемопримачот, се 
согласи да ги гарантира таквите обврски на Заемо-
цримачот; 

поради тоа страните на оваа спогодба се согла-
сија за следното: 

! . Член I 

Општи услови; дефиниции 

Оддел 1.01. Страните на оваа спогодба ги при-
фаќаат сите одредби-од „Општите услови што се 
применуваат врз договорите за заем и врз спогод-
бите за гаранција склучени од страна на Банката", 
од 31 јануари 1969 година, со истата полноважност 
и дејство како да се овде во потполност изложени, 
но, подложни на измените наведени во Прилог 2 кон 
Договорот за заем (споменатите „Општи услови 
што се применуваат врз договорите за заем и врз 
спогодбите за гаранција", така изменети, се нареку-
ваат во понатамошниот текст: „Општи услови"). 

Оддел 1.02. Секаде каде што ќе се употребат во 
оваа спогодба освен доколку контекстот не бара 
поинаку, разните изрази дефинирани во „Општите 
услови" и во Оддел 1.02. на Договорот за заем го 
имаат соодветното значење што е таму наведено. 

1 Член II 

Гаранции; обврзници 

Оддел 2.01. Не ограничувајќи или стеснувај-
ќи која и да е друга своја обврска според оваа спо-
годба за гаранција, Гарантот со ова безусловно. га-
рантира, како прв обврзник а не само како гарант, 
точно и навремено плаќање на главницата, каматите 
и на другите трошоци по заемот и обврзниците, пре-
мијата, ако ја има, на отплатата на заемот пред ро-
кот или откуп на обврзниците пред нивното втасу-
вање, се како што е наведено во Договорот за заем 
и во обврзниците. 
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. Section 2.02 The Guarantor shall endorse, in 
accordance with the provisions of the General Con-
ditions, its guarantee on the Bonds to be executed 
and delivered by the Borrower. The Federal Secretary 
for Finance of the Guarantuor and such other person 
or persons as he shall appoint in writing are desig-
nated as authorized representatives of the Guarantor 
for the purposes of Section 8.10 of the General 
Conditions. 

Article III 

Other Covenants 

Section 3.01. (a) It is the mutual intention of, the 
Guarantor and the Bank that no other external debt 
shall enjoy any priority over the Loan or the Bonds by 
way of a lien on governmental assets. 

(b) To that end the Guarantor (i) represents that 
at the date of this Agreement no lien exists on any 
governmental assets as security for any external debt 
and (ii) undertakes that, except as the Bank shall 
otherwise agree, if any such lien shall be created, it 
will ipso facto equally and ratably, and at no cost 
to the Bank or the holders of the Bonds, secure the 
payment of the principal of, and interest and other 
charges on, the Loan and the Bonds and in the 
creation of any such lien express provision will be 
made to that effect. The Guarantor shall promptly 
inform the Bank of the creation of any such lien. 

(c) The foregoing representation and undertaking 
shall not apply to: (i) any lien created on property, at 
the time of purchase thereof, solely as security for 
payment of the purchase price of such property; and 
(ii) any lien arising in the ordinary course of banking 
transactions and securing a debt maturing not more 
than one year after its date. 

(d) As used in this Section, the term „govern-
mental assets" means assets of the Guarantor, of any 
agency of the Guarantor, and assets of the National 
Bank of Yugoslavia or any institution performing the 
functions of a central bank for the Guarantor. 

(e) If any lien shall be created on any assets of 
any of the= Guarantor's political subdivisions or of 
any agency of such political subdivisions as security 
for any external debt, the Guarantor, except as the 
Bank shall otherwise agree, shall give to the Bank 
an equivalent lien to secure the payment of the 
principal of, and interest and other charges on, the 
Loan and the Bonds. 

Section 3.02. The Guarantor covenants that it will 
not take, or cause or permit to be taken any action 
which would prevent or interfere with the perfor-
mance by the Borrower of its obligations under the 
Loan Agreement or by the Associated Bank under its 
Subsidiary Loan Agreement and that, within the 
limits of its constitutional powers, it will take or 
cause to be taken all reasonable action necessary or 
appropriate to enable the Borrower and the Associated 
Bank to perform such obligations. 

Article IV i ; 

Consultation and Information 

Section 4.01. The Guarantor and the Bank shall 
cooperate fully to assure that the purposes of the 
Loan will be accomplished. To that end the Guarantor 
and the Bank shall from time to time, at the request 
of either party: (i) exchange views trough their 
representatives with regard to the performance of 

Оддел 2.02. Гарантот ќе ја индосира, во соглас-
ност со одредбите од „Општите услови", својата га-
ранција за обврзниците што Заемопримачот ќе ги 
испоогави и издаде. Сојузниот секретар за финан-
сии на Гарантот и друго лице, односно лица, што ќе 
ги означи тој писмено, ќе се сметаат како овластени 
претставници на Гарантот за целите од Оддел 8.10. 
на „Општите услови". 

J.L,! , I i ! Ч л е н 1 1 1 

! ! ' Други одредби 

Оддел 3.01. (а) Засула е намерата на Гарантот и 
на Банката дека никаков друг странски долг нема 
да ужива каква и да е предност пред овој заем или 
обврзниците преку залог над имотот на владата. 

(b) За таа цел Гарант: (i) изјавува дека во вре-
мето на склучувањето на оваа спогодба не постои 
никаков залог врз кој и да е имот на владата како 
обезбедување за кој и да е странски долг и (ii) се 

•обврзува дека, само доколку Банката се согласи со 
нешто друго, ако некој таков залог биде создаден, 
тој со самото тоа еднакво и сразмерно, и тоа без ни-
каков трошок за Банката или за имателот на обврз-
ници, ќе обезбеди плаќање на главницата, кама-
тата и на другите обврски во врска со заемот и об-
врзниците, и дека при воспоставувањето на каков и 
да е таков залог ќе бидат усвоени изречни одредби 
за таа цел. Гарантот веднаш ќе ја извести Банката 
за воспоставувањето на таков залог. 

(е) Наведената изјава и обврска нема да се при-
менуваат врз: (i) каков и да е залог воспоставен над 
имотот во време на неговата купувачка исклучиво 
како обезбедување за плаќање на цената на таквиот 
имот и (ii) каков и да е залог што произлегува од 
редовните банкарски трансакции и го обезбедува 
долгот што втасува не подоцна од една година од 
денот на склучувањето на долгот. 

(d) Изразот „имот на владата", како што е упо-
требен во овој оддел, значи имот на Гарантот или на 
која и да е агенција на Гарантот, како и имот на 
Народната банка на Југославија или на која и да е 
установа што за Гарантот врши функција на цен-
трална банка. 

(e) Ако биде воспоставен каков и да е залог над 
кој и да е имот на која и да е од Гарантовите по-
тесни политички единици, или на која и Да е аген-
ција на која и да е таква потесна политичка едини-
ца како залог за кој и да е странски долг, Гарантот, 
освен ако Банката не се согласи со нешто друго, ќе 
и даде на Банката еквивалентен залог да го обезбе-
ди плаќањето на главницата, каматата и на другите 
обврски во врска со овој заем и обврзници. 

Оддел 3.02. Гарантот се обврзува дека нема да 
презема, односно нема да стори да се преземе, од-
носно дека нема да допушти да се преземе некое 
дејствие што би спречило или би попречувало Зае-
мопримачот да ги изврши своите обврски од Догово-
рот за заем,-односно Придружената банка од својот 
супсидијарен договор за заем, и дека, во границите 
на своите уставни права, ќе презема или направи да 
се преземаат, сите разумни акции што се потребни, 
или соодветни, за да им се овозможи на Заемопри-
мачот и на Придружената банка да ги извршат так-
вите обврски. 

| ' , Член IV I 

' Консултации и известувања 

Оддел 4.01. Гарантот и Банката во потполност ќе 
соработуваат за да се обезбеди целите на заемот 
да бидат исполнети. За таа цел Гарантот и Банката, 
одвреме навреме, а на барање од секоја страна: (i) 
ќе разменуваат гледишта, преку своите претставни-
ци, во поглед на исполнувањето на нивните обврски 
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their respective obligations under the Guarantee 
Agreement and other matters relating to the pur-
poses of the Loan; and (ii) furnish to the other all 
such information as it shall reasonably request with 
regard to the general status of the Loan. On the part 
of the Guarantor, such information shall include 
information with respect to financial and economic 
conditions in the territories of the Guarantor, ' in-
cluding its balance of payments, and the external 
debt of the Guarantor, of any of its political sub-
divisions and of any agency of the Guarantor or of 
any such political subdivision. 

Section 4.02. (a) The Guarantor shall promptly 
inform the Bank of any condition which interferes 
with, or threatens to interfere with, the accomplish-
ment of the purposes of the Loan or the maintenance 
of the service thereof. 

(b) The Guarantor shall afford all reasonable 
opportunity for accredited representatives of the Bank 
to visit any part of the territories of the Guarantor 
for purposes related to the Loan. 

Article V 

Taxes and Restrictions 

Section 5.01. The principal of, and interest and 
other charges on, the Loan and the Bonds shall be 
paid without deduction for, and free from, any taxes 
imposed under the laws of the Guarantor or laws in 
effect in its territories; provided, however, that the 
foregoing shall not apply to taxation of payments 
under any Bond to a holder thereof other than the 
Bank when such Bond is beneficially owned by an 
individual or corporate resident of the Guarantor. 

Section 5.02. The Guarantee Agreement, the Loan 
Agreement and the Bonds shall be free from any 
taxes that shall be imposed under the laws of the 
Guarantor or laws in effect in its territories on or 
in connection with the execution, issue delivery or 
registration thereof. 

Section 5.03. The payment of the principal of, and 
interest and other charges on, the Loan and the Bonds 
shall be free from all restrictions of any nature 
imposed under the laws of the Guarantor or laws in 
in effect in its territories. 

Article VI 

Representative of the Guarantor; Addresses 

Section 6.01. The Federal Secretary for Finance 
of the Guarantor is designated as representative of 
the Guarantor for the purposes of Section 10.03 of 
the General Conditions. 

Section 6.02. The following addresses are specified 
for the purposes of Section 10.01 of the General 
Conditions: 

од Спогодбата за гаранција, како и во поглед на 
другите прашања во врска со целите на заемот и 
(И) ќе £ ги доставува на другата страна сите ошге 
известувања што таа разумно би ги Старала во врска 
со општиот статус на заемот. Известувањата на Га-
рантот ќе ги вклучува известувањата за финансис-
ките и стопанските прилики на територијата на Га-
рантот, вклучувајќи го тука неговиот биланс на 
плаќање и странскиот долг на Гарантот, на која и 
да е од неговите потесни политички единици или на 
која и да е агенција на Гарантот или на која и да е 
таква потесна политчика единица. 

Оддел 4.02. (а) Гарантот веднаш ќе ја извести 
Банката за секоја ситуација што го попречува, или 
се заканува да го попречи, остварувањето на целите 
fia заемот или одржувањето на службата по заемот. 

(b) Гарантот ќе им даде на овластените претс-
тавници на Банката секоја разумна можност да по-
сетат кој и да е дел од територијата на Гарантот за 
целите што -се во врска со заемот. 

Член V 

' Даноци и ограничувања 

Оддел 5. 01. Главницата, каматата и другите об-
врски по заемот и обврзниците ќе бидат исплатени 
без одбивни и ослободени од сите даноци што пос-
тојат според законите на Гарантот или според зако-
ните што важат на неговата територија, но под ус-
лов дека горенаведеното нема да се применува врз 
оданочувањето на плаќањето по која и да е обврз-
ница на нејзиниот држател што не е Банката, ако 
таквата обврзница ја има во полна сопственост пое-
динец или корпорација резидент на Гарантот. 

Оддел 5.02. Спогодбата за гаранцију, Договорот 
за заем, како и обврзниците, ќе бидат ослободени од 
сите даноци што ќе постојат според законите на Га-
рантот или според законите што важат на неговата 
територија, со или во врска со нивното и з о с т а в у -
вање, издавање, доставување и регистрирање. 

Оддел 5.03. Плаќањето на главницата, каматата* 
и на другите обврски по заемот и обврзниците ќе 
бидат ослободени од сите ограничувања од кој и да 
е вид установени според законите на Гарантот, или 
според законите што важат на неговата територија. 

Член VI 
1 Претставник на Гарантот; адреси 

Оддел 6.01. Сојузниот секретар за финансии на 
Гарантот е определен за претставник на Гарантот за 
целите од Оддел 10.03 на „Оцштите услови'4. 

Оддел 6.02. Се специфицираат следните адреев 
за целите од Однел 10.01 на „Општите услови". 

За Гарантот: 
Сојузен секретаријат за финансии 
Булевар АВНОЈ 104 
11070 Белград, Југославија 

For the Guarantor: 
Savezni Sekretarijat 

za Finansije 
Bulevar AVNOJ-a 104 
11070 Belgrade, 
Yugoslavia 

Cable address: 
Savezni sekretarijat 
za finansije 
Belgrade 
Yugoslavia 

Телеграфска адреса: 
Сојузен секретаријат за финансии 
Белград 
Југославија 
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For the Bank: 
International Bank for 

Reconstruction and Development 
1818 H Street, N.W. 
Washington, D.C. 20433 
"Jnited States of America 

За Банката: 
International Bank for 
Reconstruction and Development 
1818 H Street, N.W. 
Washington, D.C. 2Г0433 
Unitet States of America 

Cable address: 
INTBAFRAD 
Washington, D.C. 

In witness whereof, the parties hereto, acting 
through their representatives thereunto duly autho-
rized, have caused this Agreement to be signed in their 
respective names and to be delivered in the District 
of Columbia, United States of America, as of the day 
and year first above written. 

Socialist Federal Republic 
of Yugoslavia 

Ву Тота Granfil, (s.) 
Authorized Representative 

Телеграфска адреса: 
INTBAFRAD 
Washington, D.C. 

Bo. потврда на што страните на оваа спогодба, 
постапувајќи преку своите за тоа уредно овластени 
претставници, определија оваа спогодба да се потпи-
ше од нивно име и да се испостави во Дистриктот 
Колумбија, во Соединетите Американски Држави, 
на напред означени от ден и година. 

Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија 

Тома Гранфил, е. р. 
овластен претставник 

International Bank for 
Reconstruction and Development 

By Gregory Votaw, (s.) 
Director 

Country Programs Department 
Europe, Middle East and North Africa 

Regional Office 

Меѓународна банка за 
обнова и развој 

Gregory Votaw, е. p. 
директор на Одделението 

за Европа, Средниот Исток и 
Северна Африка 

Плен 3 
Ако федерацијата како гарант изврши за Заемопримачот обврска според догово-

рот за заем, републиките, односно автономните покраини се . обврзуваат дека ќе и го 
надоместат на федерацијата износот на обвр ските што ги намирила тѕѓа, и тоа секоја од 
нив делот од тој износ што го користеле организафште на здружениот труд на нејзи-
ната територија. 

Ако републиката, односно автономната покраина, во рок од 15 дена од денот ко-
га и е соопштено дека федерацијата извршила обврска спрема Меѓународната банка за 
обнова и развој, не го пренесе соодветниот износ на средства на федерацијата, Служ-
бата на општественото книговодство по налог од сојузниот секретар за финансии ќе 
го пренесе во корист на федерацијата соодветниот износ на средства од приходите на 
републиката, односно на автономната покраина, освен средствата определени за испла-
та на личните доходи на работниците во органите на републиката односно на автоном-
ната покраина. 

.Член 4 
Се овластува Сојузниот секретар за финансии, по потреба, да презема дејствија во 

врска со извршувањето на Спогодбата за га ранција. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Служ-

бен лист на СФРЈ". 

947. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА КОНВЕНЦИЈАТА ЗА 

ЗАШТИТА НА СВЕТСКОТО КУЛТУРНО И ПРИРОДНО НАСЛЕДСТВО 

Се прогласува Законот за ратификација на Конвенцијата за заштита на светското 
културно и природно наследство, што го усв ои Собранието на СФРЈ, да седницата на Со-
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јузниот собор од 8 октомври 1974 година и на седницата на Соборот на републиките и 
покраините од 31 октомври 1974 година. 

П Р бр. 344 v 
31 октомври 1974 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 КОНВЕНЦИЈАТА ЗА ЗАШТИТА НА СВЕТСКОТО КУЛТУР-

НО И ПРИРОДНО НАСЛЕДСТВО 

Член 1 
Се ратификува Конвенцијата за заштита на светското култу но и природно наслед-

ство, потпишана во Париз на 23 ноември 1972 година, во оригинал на арапски, англиски, 
шпански, француски и руски јазик. 

Член 2 
Текстот на Конвенцијата во оригинал на англиски јазик и во превод на македонски 

јазик гласи: 

C O N V E N T I O N 
FOR THE PROTECTION OF THE WORLD 

CULTURAL AND NATURAL HERITAGE 

The General Conference of the United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization 
meeting in Paris from 17 October to 21 November 
1972, at its seventeenth session, 

Noting that the cultural heritage and the natural 
heritage are increasingly threatened with destruction 
not only by the traditional causes of decay, but also 
by changing social and economic conditions which 
aggravate the situation with even more formidable 
phenomena of damage or destruction. 

Considering that deterioration or disappearance of 
any item of the cultural or natural heritage constitutes 
a harmful impoverishment of the heritage of all the 
nations of the world. 

Considering that protection of this heritage at the 
national level often remains incomplete because of the 
scale of the resources which it requires and of the 
insufficient economic, scientific and technical resources 
of the country where the property to be protected is 
situated. 

Recalling that the Constitution of the Organization 
provides that it will maintain, increase and diffuse 
knowledge, by assuring the conservation and protection 
of the world's heritage, and recommending to the 
nations concerned the necessary international conven-
tions, 

Considering that the existing international conven-
tions, recommendations and resolutions concerning 
cultural and natural property demonstrate the impor-
tance, for all the peoples of the world, of safeguarding 
this unique and irreplaceable property, to whatever 
people it may belong, 

К О Н В Е Н Ц И Ј А 
ЗА ЗАШТИТА НА СВЕТСКОТО КУЛТУРНО И 

ПРИРОДНО НАСЛЕДСТВО 

Генералната конференција на Организацијата 
на обединетите нации за просвета, наука и култура, 
на своето XVII заседание одржано во Париз од 17 
октомври до 21 ноември 1972 година, 

констатирајќи дека на културното наследство и 
на природното наследство се повеќе им се заканува 
уништување, не рамо поради класичните причини за 
пропаѓање туку и поради_промените во општестве-
ниот и економскиот живот што ја отежнуваат си-
туацијата со внесување нови феномени на оште-
тување и разурнување, 

сметајќи дека оштетувањето или исчезувањето 
на секој примерок на културното или природното 
наследство претставува осиромашување на наслед-
ството на сите народи на светот, 

сметајќи дека заштитата на тоа наследство на 
национален план често станува непотполна поради 
обемноста на средствата што се потребни за неа и 
недостигот на економски, научни и технички сред-
ства во земјата каде што^ее наоѓа објектот кој тре-
ба да се заштити, 

напоменувајќи дека во Уставот на УНЕСКО се 
предвидува дека Организацијата ќе помага во одр-
жувањето, напредокот и во ширењето на знаењето, 
водејќи грижа за одржувањето и заштитата на на-
следството на целиот свет и давајќи им за таа цел, 
потребни препораки на заинтересираните нации за 
меѓународните конвенции, 

сметајќи дека постојните меѓународни конвен-
ции, препораки и резолуции за културните и при-
родните добра се доказ за тоа од колкаво значење 
за сите народи на светот е зачувувањето на тие 
единствени и незаменливи добра, без оглед на тоа 
на која земја и припаѓаат, 
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Considering the parts of the cultural or natural 
heritage are of outstanding interest and therefore need 
to be preserved as part of the . world heritage of 
mankind as a whole, 

Considering that* in view of the magnitude and 
gravity of the new dangers threatening therm, it is 
incumbent on the international community as a whole 
to participate in the protection of the cultural and 
natural heritage of outstanding universal value, by 
the granting of collective assistance which, altougli 
not taking the place of action by the State concerned, 
will serve as an effective complement thereto, 

Considering that it is essential for this purpose to 
adopt new provisions in the form of a convention 
establishing an effective system of collective protection 
of the . cultural and natural heritage of outstanding 
universal value, organized on a permanent basis and 
in accordance with modern scientific methods, 

Having decided, at is sixteenth session, that this 
question should be made »the subject of an interna-
tional convention, 

Adopts this sixteenth day of Novemer 1972 this 
Convention. 

i X. Definitions of the cultural and the natural heritage 

Article 1 \ ' 
For the purposes of this Convention, the following 

shall be considered as "cultural heritage": 
monuments: architectural works, works of monu-

mental sculpture and painting, elements or structures 
cf an archaelogical nature, inscriptions, cave dwellings 
and combinations of features, which are of outstanding 

ч universal value from the point of view of history, art 
or science; 

groups of buildings: groups of separate or connected 
buildings which, because of their architecture, their 
homogeneity or their place in the landscape, are of 
outstanding universal value from the point of view 
of history, art or science; 

sites: works of man or the combined works of 
nature and of man, and areas including archaeological 
sites vhich are of outstanding universal value from 
the historical, aesthetic, ethnological or anthropological 
points of view. 

-Article 2 
For the purposes of this Convention, the following 

shall be considered as „natural heritage"; 
natural features consisting of physical and 

biological formations or groups of such formations, 
which are of outstanding universal value from the 
aesthetic or scientific point of view; 

ecological and physiographical formations and 
precisely delineated areas which constitute the habitat 
of threatend species of animals and plants of 
outstanding universal value from the point ,of view of 
science or conservation; 

natural sites or precisely delineated natural areas 
of outstanding universal value from the point of view 
of science, conservation or natural beauty. 

Article 3 
It is for each State Party to this Convention to 

Identify and delineate the different properties situated 
on its territory mentioned in Articles 1 and 2 above. 

сметајќи дека извесни добра на културното и 
природното наследство се од исклучително значење 
и дека поради тоа треба да се заштитат како дел 
на општото наследство на целото човештво, 

сметајќи дека, со оглед на големината и сериоз-
носта на новите опасности што им се закануваат, 
целата меѓународна заедница е должна да учеству-
ва во заштитата на она културно и природно на-
следство што има исклучителна универзална вред-
ност, со укажување колективна помош што, не за-
менувајќи ја акцијата на заинтересираната држава, 
претставува ефикасно дополнение на истата, 

сметајќи дека за таа ц е л е неопходно да се усво-
јат нови одредби во форма на конвенција, врз ос-
нова на кои ќе се воспостави ефикасен систем на 
колективна заштита на културното и природното 
наследство од исклучителна општа вредност, орга-
низиран врз трајна основа и во согласност со мо-
дерните научни методи, 

откако одлучи на XVI заседание дека тоа пра-
шање ќе биде предмет на една меѓународна конвен-
ција, 

* ја усвојува на денешен ден, 16 XI 1972 година, 
оваа конвенција. 

I. Дефиниција на културното и природното наслед-
ство 

1 Член 1 
За целите на оваа конвенција под „културно 

наследство" се подразбираат: 
споменици: дела на архитектура, монумента дни 

вајарски или сликарски дела, елементи или струк-
тури од археолошки карактер, натписи, мнозинство 
и групи елементи што имаат исклучителна универ-
зална вредност од историска, уметничка или научна 
гледна точка; 

групни зданија: групи изолирани или поврзани 
градби, што според својата архитектура, единство и 
вклопеност во пејзажот претставуваат исклучителна 
универзална вредност од историска, уметничка или 
научна гледна точка; 

знаменити места: дела на човечката рака или 
комбинирани дела на човечката рака и природата, 
како и зони, вклучувајќи ги тука и археолошките 
наоѓалишта што се од исклучително универзално 
значење од историска, естетска и етнолошка или 
антрополошка гледна точка. 

Член 2 
За целите на оваа конвенција под „природно 

наследство'4 се подразбираат: 
спомениците на природата што се состојат од 

физички или биолошки формации или куп од тие 
формации, а кои имаат исклучителна универзална 
вредност од естетска или научна гледна точка; 

геолошки и фнзиографски формации и точно 
определени зони што претставуваат хабитат на за-
грозени видови животни и растенија од исклучител-
на универзална вредност од научна и конзерватор-
ска гледна точка; 

знаменити места на природата или точно опре-
делени природни зони што имаат исклучителна 
универзална вредност од гледиште на науката, кон-
зервирањето или на природните убавини. 

Член 3 
Секоја држава членка на оваа конвенција е 

должна да ги утврди и разграничи разните добра 
што се наоѓаат на нејзината територија, а се спо-
менати во чл. 1 и 2. 

\ 
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II. National protection and International protection of 
the cultural and natural heritage 

Article 4 
Each State Party to this Convention recognizes 

that the duty of ensuring the identification, protection, 
conservation, presentation and transmission to future 
generations of the cultural and natural heritage 
referred to in Articles 1 and 2 and situated on its 
territory, belongs primarily to that State. It will do all 
it can to this end, to the utmost of its own resources 
and, where appropriate, with any international 
assistance and co-operation, in particular, financial, 
artistic, scientific and technical, which it may be able 
to obtain. 

Article 5 
To ensure that effective and active measures are 

taken for the protection, conservation and presentation 
of the cultural and natural heritage situated on its 
territory, each State Party to this Convention shall 
endeavour, in so far as possible, and as appropriate 
for each country: 

(a) to adopt a general policy which aims to give 
the cultural and natural heritage a function in the life 
of the community and to integrate the protection of 
that heritage into comprehensive planning programmes; 

b) to set up within its territories, where such 
services do not exist, one or more services for the 
protection, conservation and presentation of the 
cultural and natural heritage with an appropriate staff 
and possessing the means to discharge their functions; 

(c) to develop scientific apd technical studies and 
research and to work out such operating methods as 
will make the State capable of counteracting the 
dangers that threaten its cultural or natural heritage; 

(d) to take the appropriate legal, scientific, 
technical, administrative and financial measures 
necessary for the identification, protection, con-
servation. presentation and rehabilitation of this 
heritage; and 

(e) to foster the establishment or development of 
national or regional centres for training in the 
protection, conservation and presentation of the 
cultural and natural heritage and to encourage 
scientific research in this field. 

Article 6 
1. Whilst fully respecting the sovereignty of the 

States on whose territory the cultural and natural 
heritage mentioned in Articles 1 and 2 is situated, and 
without prejudice to property rights provided by 
national legislation, the States Parties to this Convention 
recognize that sGch heritage constitutes a world 
heritage for whose protection it is the duty of the 
international community as a whole to co-operate. 

2. The States Parties undertake, in accordance 
with the provisions of this Convention, to give their 
help in the identification, protection, conservation and 
preservation of the cultural and natural heritage 
referred to in paragraphs 2 and 4 of Article И if the 
States on whose territory it is situated so request. 

3. Each State Party to this Convention undertakes 
not to take any deliberate measures which might 
damage directly o r indirectly, the cultural and natural 
heritage referred to in Articles 1 and 2 situated on the 
territory of other States Parties to this Convention. 

II. Национална и меѓународна заштита на култур-
ното и природното наследство 

Член 4 
Секоја држава членка на оваа конвенција при-

знава дека првенствено во нејзина должност спаѓа 
пронаоѓањето, заштитата, конзервирањето, попула-
ризацијата и пренесувањето на идните генерации на 
културното и природното наследство што се наоѓа 
на нејзината територија. За таа цел таа ќе настоју-
ва да дејствува со сопствени напори, користејќи ги 
максимално сите расположливи можности, а ако за-
треба, меѓународна помош и соработка што ќе Л се 
даде пред се во финансиски, уметнички, научен и 
технички поглед. 

Член 5 
Со цел за гарантирање на ефикасна заштита и 

зачувување, како и за што поактивна допулариза-
ција на културното и природното наследство на соп-
ствената територија и под условите што и одгова-
раат на секоја земја, државите членки на оваа кон-
венција ќе настојуваат, по можност: 

a) да ја усвојат општата политика насочена кон 
тоа да му се даде на културното и на природното 
наследство определена функција во животот на за-
едницата и заштитата на тоа наследство да се вклу-
чи во програмите на општото планирање; 

b) на својата територија да формираат, ако уште 
не се формирани, една или повеќе служби за заш-
тита, одржување, ревалоризирање на културното и 
природното наследство, што ќе имаат на располага-
ње соодветен персонал и средства за да можат да ги 
извршат поставените задачи; 

е) да развиваат научни и технички проучувања 
и истражувања, како и да усовршат такви методи 
на работа врз основа на кои државата ќе може да 
им се противстави на -опасностите што ги загрозу-
ваат нејзините културни и природни наследства; 

d) да преземаат соодветни законски, научни, 
технички, административни и финансиска мерки 
што се потребни за пронаоѓање, заштита, одржува-
ње, популаризација^ и обновување на тоа наслед-
ство; 

e) да работат врз воспоставување на национални 
или регионални центри за обука на полето на заш-
титата, одржувањето и популаризацијата на кул-
турното и на природното наследство и врз стимули-
рање на научното истражување на тоа поле. 

Член 6 
1) Почитувајќи ја во потполност сувереноста на 

државите на чија територија се наоѓа културното и 
природното наследство за кое станува збор во чл. 
1 и 2, не кршејќи ги правата на сопственост пред-
видени во националното законодавство, државите 
членки на оваа конвенција признаваат дека тоа 
наследство претставува универзално наследство врз 
чија заштита треба да соработува целата меѓународ-
на заедница. 

2) Државите членки се обврзуваат, во согласност 
со бдредбите на Конвенцијата, да укажуваат помош 
врз утврдувањето, заштитата, конзервацијата и по-
пу ларизациј ата на културното и природното наслед-
ство за кое станува збор во точ. 2 и 4 на член 11, ако 
го побараат тоа државите на чија територија се 
наоѓа. 

3) Секоја држава членка на оваа Конвенција се 
обврзува дека намерно нема да презема никакви 
мерки што би можеле, посредно или непосредно, да 
одат на штета на културното и природното на-
следство за кое станува збор во чл. 1 и 2, а што се 
наоѓа на територијата на друри..држави членки на 
оваа конвенција. 
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; Article 7 
For the purpose of this Convention, international 

protection of the world cultural and natural heritage 
shall be understood to mean the establishment of a 
system of international co-operation and assistance 
designed to support States Parties to the Convention 
in their efforts to conserve and identify that heritage. 

Член 7 
За целите на оваа конвенција, под меѓународна 

заштита на светското културно и природно наслед-
ство се подразбира воспоставување меѓународен си-
стем на соработка и помош, за да им се даде по-
ддршка на државите членки на оваа конвенција во 
нивните напори врз зачувување и утврдување на 
тоа наследство. 

Ш. Intergovernmental committee for the protection of 
the world cultural and natural heritage 

Article 8 
1. An Intergovernmental Committee for the 

Protection of the Cultural and Natural Heritage of 
Outstanding Universal Value, called „the World 
Heritage Committee", is hereby established within the 
United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization. It shall be composed of 15 States Parties 
to the Convention, elected by States Parties to the 
Convention meeting in general assembly during the 
ordinary session of the General Conference of the 
United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization. The number of States members of the 
Committee shall be increased to 21 as from the date 
of the ordinary session of the General Conference 
following the entry into force of this Convention for 
at least 40 States. 

2. Election of members of the Committee shall 
ensure an equitable representation of the different 
regiops and cultures of the world. 

3. A representative of the International Centre for 
the Stu$y of the Preservation and Restoration of 
Cultural Property (Pome Centre), a representative of 
the International Council of Monuments and Sites 
(ICOMOS) and a representative of the International 
Union for Conservation of Nature, and Natural 
Resources (IUCN), to whom may be added, at the 
request of States Parties to th$ Convention meeting 
in general assembly during the ordinary sessions of 
the General Conference of the United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization, 
representatives of other intergovernmental or поп-
-governmental organizations, with similar objectives, 
may attend the meetings of the Committee in an 
advisory capacity. 

Article 9 
1. The term of office of States members of the 

World Heritage Committee shall extend from the end 
of the ordinary session of the General Conference 
during which they are elected until the end of its third 
subsequent ordinary session. 

2. The term of office of one-third of the members 
designated at the time of the first election shall, 
however, cease at the end of the first ordinary session 
of the General Conference following that at which 
they were elected; and the term of office of a further 
third of the members designated at the same time 
shall cease at the end of the second ordinary session 
of the General Conference following that at which 
they were elected. The names of these members shall 
be chosen by lot by the President of the General 
Conference of the United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization after the first 
election. 

3. States members of the Committee shall choose 
as their representatives persons qualified in the field 
of the cultural or natural heritage. 

Article 10 
I. The World Heritage Committee shall adopt its 

Rules of Procedure. 

III. Меѓувладин комитет за заштита на светското кул-
турно и природно наследство 

Член 8 
1) При Организацијата на обединетите нации за 

просвета, наука и култура со ова се формира Меѓу-
владин комитет за заштита на културното и при-
родното наследство од исклучителна висока уни-
верзална вредност под називот Комитет за свет-
ско наследство. Тој е составен од 15 држави членки 
на оваа конвенција што ќе бидат избрани од др-
жавите членки на оваа конвенција на седницата на 
Генералното собрание за време на редовното засе-
дание на Генералната конференција на Организаци-
јата на обединетите нации за просвета, наука и кул-
тура. Бројот на државите членки на Комитетот се 
зголемува до 21. почнувајќи од редовната седница 
на Генералната конференција по влегувањето во 
сила на оваа конвенција во најмалку 40 држави. 

2) При изборот на членовите на Комитетот треба 
да биде загарантирана еднаква застапеност на разни 
региони и култури на светот. 

3) На седниците на Комитетот можат да присус-
твуваат со советодавно право на глас: еден прет-
ставник на Меѓународниот центар за проучување на 
конзервацијата и реставрацијата на културните 
добра (центар во Рим), еден претставник на 
Меѓународниот совет за споменици и знаменити ме-
ста (ICOMOS), еден претставник на Меѓународната 
унија за конзервација на природата и на нејзините 
ресурси (UICN) кон кои ќе можат да се придодадат на 
барање од државите членки што заседаваат во Ге-
нералното собрание за време на редовните состано-
ци на Генералната конференција на Организацијата 
на обединетите нации за наука, просвета и култура, 
претставници на други меѓувладини или невладини 
организации што имаат слични цели. 

! Член 9 
1) Мандатот на државите членки во Комитетот 

за светско наследство ќе трае од завршетокот на ре-
довната седница на Генералната конференција на 
која тие биле избрани па до завршетокот на нејзи-
ната трета последователна редовна седница. 

2) Меѓутоа, мандатот на една третина на члено-
вите именувани на првите избори ќе преста-
не по првата редовна седница на Генералната кон-
ференција која следува по онаа на која тие биле 
избрани; мандатот на следната третина од* члено-
вите избрани во исто време ќе престане на крајот 
на втората редовна седница на следната Генерална 
конференција тао онаа на која тие биле избрани. 
Имињата на тие членови ќе ги избере со жрепка 
претседателот на Генералната конференција по цр-
вите избори. 

3) Државите членки на Комитетот како свои 
претставници во него ќе именуваат лица што се 
квалификувани на полето на културното или при-
роднога наследство. 

Член 10 
1) Комитетот за светско наследство ќе донесе 

свој правилник. 
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2. The Committee may at any time invite public 
or private organizations or individuals to participate 
in its meetings for consultation on particular problems. 

3. The Committee may create such consultative 
bodies as it deems necessary for the performance of 
its functions. 

Article 11 
1. Every State Party to this Convention shall, in 

во far as possible, submit to the World Heritage Com-
mittee an inventory of property forming part of the 
cultural and natural heritage, situated in its territory 
and suitable for inclusion in the list provided for in 
paragraph 2 of this Article. This inventory, which 
shall not be considered exhaustive, shall include docu-
mentation about the location of the property in 
question and its significance. 

2. On the basis of the inventories submitted by 
States in' accordance with paragraph 1, the Committee 
shall establish, keep up to date and publish, under the 
title of »World Heritage List, a list of properties 
forming part of the cultural heritage and natural 
heritage, as defined in Articles 1 and 2 of this Con-
vention, which it considers &s having oustanding 
universal value in terms of such criteria as it shall 
have established. An upadated list shall be distributed 
at least every two years. 

3. The inclusion of a property in the World Heri-
tage List requires the consent of the State concerned. 
The inclusion of a property situated in a territory, 
sovereignty or jurisdiction over which is claimed by 
more than one State shall in no way prejudice the 
rights of the parties to the dispute. 

4. The Committee shall establish, keep up to date 
and publish, whenever circumstances shall so require, 
under the title of "List of World Heritage in Danger", 
a list of the property appearing in the World Heritage 
List for the conservation of which major operations 
are necessary and for which assistance has been 
requested under this Convention. This list shall contain 
an estimate of the cost of such operations. The list 
may include only such property forming part of the 
cultural and natural heritage as is threatened by 
serious and specific dangers, such as the threat of 
disapperance caused by accelerated deterioration, large-
-scale public or private projects or rapid urban or 
tourist development projects; destruction caused by 
changes in the use or ownership of the land; major 
alterations due to unknown causes; abandonment lor 
any reason whatsoever; the outbreak or the threat of 
an armed conflict; calamities and cataclysm: serious 
fires, earthquakes, landslides; volcanic eruptions; 
changes in x water level, floods, and tidal waves. The 
Committee may at any time, in case of urgent need, 
make a new entry in the List of World Heritage in 
Danger and publicize such entry immediately. 

5. The Committee shall define the criteria on the 
basis of which a property belonging to the cultural 
or natural heritage 'may be included in either of the 
lists mentioned in paragraphs 2 and 4 of this article. 

6. Before refusing a request for inclusion in one 
of the two lists mentioned in paragraphs 2 and 4 of 
this article, the Committee shall consult, the State 
Party in whose territory the cultural or natural pro-
perty in question is situated. 

7. The Committee shall, with the agreement of the 
States concerned, co-ordinate and encourage the 
studies and research needed for the drawing up of the 
lists referred to in paragraphs 2 and 4 of this article. 

2) Комитетот може кога и да е да поканува на 
своите заседанија јавни и приватни организации, 
како и приватни лица, заради консултирани за 
одделни прашања. 

3) Комитетот може да формира советодавен ор-
гани што ќе ги смета за нужни за извршување на 
својата задача. 

Член 11 
1) Секоја држава членка на оваа конвенција ќе 

му достави на Комитетот за светско наследство, спо-
ред можностите, инвентар на добрата на културно-
то и природното наследство што се наоѓаат на неј-
зината територија и што можат да се вклучат во 
списокот за кој, се зборува во точка 2) од овој член. 
Тој инвентар, што нема да биде исцрпен, ќе содржи 
податоци за местото на кое се наоѓаат тие добра, 
како и за вредноста што ја имаат тие. 

2) Врз основа на инвентарот што државите ќе го 
поднесат согласно со точка 1., Комитетот ќе устано-
ви и ќе води евиденција и ќе ја објави под наслов 
„список на светското наследство" список на добра-
та на културното наследство и на природното на-
следство, како што е тоа наведено во чл. 1 и 2 на 
оваа конвенција, за кои ќе смета дека имаат исклу-
чителна универзална вредност според критериуми-
те што ќе бидат установени. Ажурираниот список во 
кој е извршена ревизија ќе биде објавен најмалку 
секоја втора година. 

3) Со цел некое од добрата да биде внесено во 
Списокот на светското наследство потребна е соглас-
ност од заинтересираната држава. Запишувањето на 
некое добро што се наоѓа на некоја територија што 
е предмет на ревандикација на сувереноста или на 
јурисдикција од страна на повеќе држави, нема да 
ги прејудицира правата на страните во спорот. 

4) Комитетот врз основа на списокот на светско-
то наследство, по потреба, ќ е составува, ажурира и 
ќе објавува „Список на светското наследство во 
опасност", список на добрата чија.заштита бара го-
леми конзерватор«« работи за кои е барана помош 
во смисла на Конвенцијата. Во овој список ќе се да-
де процена на вредноста на тие операции. Во спи-
сокот на добрата можат да бидат внесени само оние 
добра на културното и природното наследство на 
кои им се заканува сериозна и конкретна опасност, 
како што се закана од уништување поради забрзано 
пропаѓање, проекти на големи јавни и приватни ра-
боти, брз урбан и туристички развој, уривање по-
ради промени во користењето или поседот на зем-
јиштето, длабоки промени од непознати причини, 
напуштање од кои и да било причини, избувнување 
или закана дека ќе избувнат вооружени судири, ка-
тастрофи и катаклизми, пожари, земјотреси, лизга-
ње, на почвата, вулкански брутални, промени на ни-
вото на водите, поплави и големи морски сеизмички 
бранови. Комитетот ќе може, во случај на нужда, во 
секое време да врши дополненија на Списокот на 
светското наследство во опасност и за секое ново 
запишување веднаш ќе издаде соопштение. 

5) Комитетот ќе ги определи критериумите врз 
основа на кои ќе се врши запишување на некое до-
бро на културното и природното наследство во еден 
од списоците за кои станува збор во точ. 2 и 4 на 
овој член. 

6) Пред да се одбие некоја молба за запишува-
ње во еден од двата списока за кои станува збор во 
точ. 2 и 4 на овој член, Комитетот ќе ја консултира 
државата членка на чија територија се наоѓа тоа 
добро на културното и природното наследство. 

7) Комитетот, во договор со заинтересираните 
држави, ќе ги координира и стимулира потребните 
студии и истражувања, за да се состават списоците 
за кои станува збор во точ. 2 и 4 на овој член. 



Страна 1*804 — Број 56 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 8 ноември 1974 

Article 12 
The fact that a property belonging to the cultural 

or natural heritage has not been included in either 
of the two lists mentioned in paragraphs 2 and 4 of 
Article 11 shall Лп no way be construed to mean that 
it does not have an austanding universal value for 
purposes other than those resulting from inclusion in 
these lists. 

Article 13 
1. The World Heritage Committee shall receive and 

study requests for international assistance formulated 
by States Parties to this Convention with respect to 
property forming part of the cultural or natural heri-
tage, situated in their territories, and included or 
potentially suitable for inclusion in the lists referred 
to in paragraphs 2 and 4 of Article 11. The purpose 
of such requests may be to secure the protection, 
conservation, presentation or rehabilitation of such 
property. 

2. Requests for international assistance under 
paragraph 1 of this article may also be concerned 
with identification of cultural or natural property 
defined in Articles 1 and 2, when preliminary 
investigations have shown that further inquiries would 
be justified. 

3. The Committee shall decide on the action to be 
taken with regard to these requests, determine where 
appropriate, the nature and extent of its assistance, 
and authorize the conclusion, on its behalf, of the 
necessary arrangements with the government con-
cerned. 

4. The Committee shall determine an order of 
priorities for its operations. It shall in so doing bear 
in mind the respective importance for the world 
cultural and natural heritage of the property requiring 
protection, the need to give international assistance 
to the property most representative of a natural 
environment or of the genius and the history of the 
peoples of the world, the urgency of the work to be 
done, the resources available to the States on whose 
territory the threatened property is situated and in 
particular the extent to which they are able to 
safeguard such property by their own means. 

5. The Committee shall draw up, keep up to date 
and publicize a list of property for which international 
assistance has been granted. 

6. The Committee shall decide on the use of the 
resources of the Fund established under Article 15 of 
this Convention. It shall seek ways of increasing these 
resources and shall take all useful steps to this end. 

7. The Committee shall co-operate with interna-
tional and national governmental and nongovernmental 
organizations having objectives similar to those of 
this Convention. For the implementation of its pro-
grammes and projects, the Committee may call on such 
organizations, particularly the International Centre for 
the Study of the Preservation and Restoration of 
Cultural. Property (the Rome Centre), the Interna-
tional Council of Monuments and Sites (ICOMOS) and 
the International Union for Conservation of Nature 
and Natural Resources (IUCN), as well as on public 
and private bodies and individuals. 

8. Decisions of the Committee shall be taken by 
a majority of two-thirds of its members present and 
voting. A majority of the membres of the Committee 
shall constitute a quorum. 

Article 14 
1. The World Heritage Committee shall be assisted 

by a Secretariat appointed by the Director-General 
of the United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization. 

Член 12 
Фактот дека некое добро на културното и 

природното наследство не влегло во еден од двата 
списока од тон. 2 и 4 на член 11, никако не значи 
дека тоа нема исклучителна универзална вредност 
за некои други цели од оние што бараат запишува-
ње во овие списоци. 

Член 13 
1) Комитетот за светско наследство ќе прима и 

ќе ги проучува молбите за меѓународна помош што 
ќе ги доставуваат државите членки на оваа конвен-
ција во поглед на добрата на културното и природ-
ното наследство што се наоѓаат на нивните терито-
рии, а кои се внесени или имаат услови да бидат 
внесени во списоците за кои станува збор во тон. 2 
и 4 на член 11. Такви барања ќе можат да се подне-
суваат со цел за заштита, конзервирање, популари-
зација или рехабилитација на тие добра. 

2) Барање за меѓународна помош, применувајќи 
ја точка 1 од овој член, ќе можат да имаат исто та-
ка за цел да се пронајдат добрата на културното и 
природното Наследство што се дефинирани во чл. 
1 и 2 доколку прелиминарните истражувања ќе по-
кажат декат понатамошните истражувања ќе бидат 
оправдани. 

3) Комитетот ќе донесува одлука за тоа како 
треба да се постапи во врска со тие барања и ќе 
определи, таму каде што ќе треба, каков карактер и 
обем треба да има неговата помош и ќе даде овлас-
тување во негово име да се склучат потребни спо-
годби со заинтересираните влади. 

4) Комитетот ќе определи приоритетен ред на 
своите интервенции. За та^ цел тој ќе ги има пред-
вид: односното значење на доброто што треба да се 
заштити за светското културно и природно наслед-
ство, потребата да се обезбеди меѓународна заштита 
за најрепрезентативните добра на природата или ду-
хот и историјата на народите на светот, итноста на 
работите што треба да се преземат, средствата со 
кои располагаат државите на чија територија се 
наоѓаат тие загрозени добра и, посебно, мерка во 
која ќе можат да осигурат заштита на тие добра со 
свои сопствени средства. 

5) Комитетот ќе состави, ќе го ажурира и објави 
СПИСОКОТ на добрата за кои е дадена меѓународна 
помош. 

6) Комитетот донесува одлука за употреба на 
средствата од фондот што се формира во согласност 
со член 15 на оваа конвенција. Тој ќе бара на*шн да 
се зголемат средствата и ва таа смисла ќе презема 
потребни мерки. 

7) Комитетот соработува со меѓународните и со 
владините национални и со невладините организа-
ции, чии цели се слични на целите на оваа конвен-
ција. За да ги изработи своите програми и ги изве-
де своите проекти, Комитетот може да се обрну-
ва до овие организации, а особено до Меѓународниот 
центар за проучување на конзервацијата и рестав-
рацијата на културните добра (центар во Рим), до 
Меѓународниот совет за споменици и знаменити ме-
ста (ICOMOS) или до Меѓународната унија за кон-
зервација на природата и на нејзините ресурси 
(UICN), како и до јавни и приватни организации 
и до поединци. 

8) Комитетот донесува одлуки со двотретинско 
мнозинство на членовите што се присутни и кои 
гласаат. Кворумот го сочинуваат мнозинството чле-
нови на Комитетот. 

Член 14 1 
1) На Комитетот за светско наследство му по-

мага секретаријат, што го именува генералниот ди-
ректор на Организацијата на обединетите нации за 
просвета, наука и култура. 
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2. The Director-General of the United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization, 
utilizing to the fullest extent possible the services of 
the International Centre for the Study of the Preserva-
tion and the Restoration of Cultural Property (the 
Home Centre), the International Council of Monuments 
and Sites (ICOMOS). and the International Union for 
Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) 
in their respective areas of competence and capability, 
shall prepare the Committee's documentation and the 
agenda of its meetings and shall have the responsi-
bility for the implementation of its decisions. 

IV. Fund for the protection of the world cultural and 
natural heritage 

Article 15 
1. A fund for the Protection of the World "Cultural 

and Natural Heritage of Outstanding Universal Value, 
called "the World Heritage Fund", is hereby established. 

2. The Fund shall constitute a t rus t ' fund, in 
conformity with the provisions of the Financial Regu-
lations of t he United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization. 

3. The resources of the Fund shall consist of: 
(a) compulsory and voluntary contributions made 

by the States Parties to this Convention, 
(b) contributions, gifts or bequests which may be 

made by: 
(i) other States; 
(ii) the United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization, other organizations of the Uni-
ted Nations system, particularly the United Nations 
Development Programme or other intergovernmental 
organizations; 

(iii) public or private bodies or individuals; 

(c) any interest due on the resources of the Fund; 

(d) funds raised by collections and receipts from 
events organized for the benefit of the Fund; and 

(e) all other resources authorized by the Fund's 
regulations, as drawn up the World Heritage Com-
mittee. 

4. Contributions to the Fund and other forms of 
assistance made available to the Committee may be 
used only for such purposes as the Committee shall 
define. The Committee may accept contributions to be 
used only for a certain programme or project, provided 
that the Committee shall have decided on the imple-
mentation of such programme or project. No political 
conditions may be attached to contributions made to 
the Fund. 

Article 16 ' 
1. Without prejudice to any supplementary volun-

tary contribution, the States Parties to this Convention 
undertake to pay regularly, every two years, to the 
World Heritage f u n d , contributions, the amount of 
which, in the form of a uniform percentage applicable 
to all States, shall be determined by the General 
'Assembly of States Parties to the Convention, meeting 
during the sessions of the General Conference of the 
United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization. This decision of the General Assembly 
requires the major i ty of the States Parties present 
and voting, which have not made the declaration refer-
red to in paragraph 2 of this Article. In no case shall 
the compulsory contribution of States Parties to the 
Convention exceed l°/o of the contribution to the 
Regular Budget of the United Notions Educational, 
Scientific and Cultural Organization. 

2) Генералниот директор на Организацијата на 
обединетите нации за просвета, наука и култура, ко-
ристејќи ш во најголема мера услугите на Меѓуна-
родниот центар за проучување на конзервацијата И 
реставр аци јата на културните добра (центар во Рим), 
на Меѓународниот совет за споменици и знаменити 
места (ICOMOS) и на Меѓународната унија за кон-
зервација на природата и на нејзините ресурси 
(UICN) во рамките на нејзините надлежности и 
соодветните функции, ја подготвува документација-
та на Комитетот и дневниот ред на неговите соста-
ноци и ги спроведува неговите одлуки. 

IV. Фонд за заштита на светското културно и при-
i родно наследство 

Член 15 
1) Со ова се основа Фонд за заштита на светско-

то културно и природно наследство од исклучител-
на универзална вредност, кој носи назив „Фонд за 
светско наследство". 

2) Овој фонд ќе биде Фонд на депозити, во со-
гласност со одредбите на Правилникот за финан-
сиите на Организацијата на обединетите нации за 
просвета, наука и култура. 

3) Средствата на Фондот се состојот од: 
a) задолжителни и доброволни придонеси на др-

жавите членки на оваа конвенција, 
b) прилози, подароци или завештанија што мо-

лчат да ги приложат: 
i) други држави, 
ii) Организацијата на Обединетите нации за про-

света, наука и култура, други организации од сис-
темот на Обединетите нации, посебно програмата на 
Обединетите нации за развој и други меѓувладени 
организации, 

iii) приватни или јавни организации или при-
ватни лица; 

е) секоја камата што ќе се добие од средствата 
на Фондот; 

d) износот на собраните прилози од манифеста-
ции организирани во корист на Фондот; 

e) сите други средства што се одобрени со пра-
вилникот, а што ќе го изработи Комитетот за свет-
ско наследство. 

4) Прилозите на Фондот и другите форми на по-
мош во корист на Комитетот можат да се користат 
само за целите што ќе ги определи тој. Комитетот 
ќе ги прима прилозите што ќе бидат определени за 
една определена програма или некоја специфична 
програма, под услов Комитетот да одлучи да ја ос-
твари оваа програма или да го спроведе тој проект. 
Прилозите што ќе бидат наменети за Фондот не 
смеат да бидат политички условени. 

Член 18 
• 1) Без штета за кој и да* е дополнителен добро-

волен прилог државите членки на оваа конвенција 
се обврзуваат редовно секоја втора година да упла-

* туваат во Фондот за светско наследство прилози чи-
ја сума, составена од еднаков процент за сите држа-
ви, ја определува генералното собрание на државите 
членки на оваа конвенција, на состанокот на засе-
данието на Генералната конференција на Организа-
цијата на обединетите нации за просвета, наука и 
култура. За донесувањето на оваа одлука на гене-
ралното собрание потребно е да гласаат мнозинството 
држави членки што се присутни и кои гласале, а 
кои не ја дале изјавата од точка 2 на овој член. Тој 
задолжителен придонес на државите членки на 
оваа конвенција во никој случај не може да изне-
сува повеќе од еден процент од нивниот придонес 
за редовниот буџет на Организацијата на обедине-
тите нации за просвета, наука и култура. 
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2. However, each State referred to in Article 31 
or in Article 32 of this Convention may declare, at the 
time of the deposit of its instruments of ratification, 
aciv;>iance or accession, that it shall not be bound by 
the provisions of paragraph 1 of this Article. 

3 A State Party to the Convention which has made 
the declaration referred to in paragraph 2 of this 
Article may at any time withdraw the said declaration 
by notifying the Director-General of the United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Organi-
zation Nowever, the withdrawal of the declaration 
shall not take effect in regard to the compulsory 
contribution due by the State until the date of the 
subsequent General Assembly of States Parties to the 
Convention. 

4. In order that the Committee may be able to 
plan its operations effectively, the contributions of 
Slates Parties to this Convention which have made the 
declaration referred to in paragraph 2*of this Article, 
shall be paid on a regular basis, at least every two 
years, and should not be less than the contributions 
which they should have pare! if they had been bound 
by the provisions of paragraph 1 of this Article. 

5. Any State Party to the Convention which is in 
arrears with the payment of this compulsory or 
voluntary contribution for the current year and the 
calendar year immediately preceding it shall not be 
eligible as a Member of the World Heritage Committee, 
although' this provision chall not apply to the first 
election. 

The terms of office of any such State which Is 
already a member of the Committee shall terminate 
at the time, of the elections provided for in Article 8, 
paragraph 1 of this Convention. 

Article 17 
The States Parties to this Convention shall con-

sider or encourage the establishment of national, public 
an private foundations or associations whose purpose 
is to invite donations for the protection of the cultural 
and natural heritage as defined in Articles 1 and 2 of 
this Convention. 

Article 18 
The States Parties to this Convention shall give 

their assistance to international fund raising cam-
paigns organized for the World Heritage Fund under 
the auspices of the United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization. They shall facili-
tate collections made by the bodies mentioned in 
paragraph 3 of Article 15 for this purpose. 

V. Conditions and arrangements for international 
assistance 

Article 19 
Any State Party to this Convention may request 

international assistance for property forming part of 
the cultural or natural heritage of outstanding universal 
value situated within ' i t s territory. It shali submit 
with its request such information and documentation 
provided for in Article 21 as it has in its possession 
and as v/ill enable the Committee to come to a decision. 

Article 20 
Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 

13, sub-paragraph (c) of Article 22 and Article 23, 
international assistance provided for by this Conven-
tion may be granted only to property forming part 

2) Меѓутоа, секоја држава членка на која се од-
несуваат чл. 31 и 32 на оваа конвенција, при депо-
нирањето на своите инструменти за ратификација, 
прифаќање или пристапување, може да изјави де-
ка се смета како обврзана во смисла на одредбата 
од точка 1 на оваа конвенција. 

3) Секоја држава членка на оваа конвенција 
што ќе ја даде споменатата изјава од точка 2 на 
овој член, може истата д а д а повлече во КОЈ и да е 
момент, известувајќи го за тоа генералниот дирек-
тор на Организацијата на обединетите нации за 
просвета, наука и култура. Меѓутоа, повлекувањето 
на таа изјава нема да важи во поглед на задолжи-
телниот придонес што споменатата држава е дол-
жна да го плати до датумот на следното генерал-
но собрание на државите членки на оваа конвен-
ц и ј а / 

4) Со цел Комитетот да може ефикасно да ја 
планира својата дејност, придонесите на државите 
членки на оваа конвенција што ја дале изјавата од 
точка 2 на овој член, ќе се доставуваат редовно, 
најмалку секоја втора година, и тие не би требало 
да изнесуваат помалку од придонесите што би биле 
должни да ги платат да се врзани со одредбите од 
точка Гна овој член. 

5) Секоја држава членка на оваа конвенција 
што ќе задоцни со уплатата на редовниот или на до-
броволниот придонес за текуштата година и непо-
средно претходната календарска година, не ќе мо-
же да се избира за член на Комитетот за светско 
наследство, иако оваа одредба нема да се применува 
при првиот избор. 

Ако таа држава е веќе членка на Коми-
тетот, нејзиниот мандат ќе престане во момен-
тот кога ќе се вршат изборите предвидени со точка 
1 од член 8 на оваа конвенција. 

. Член 17 
Државите членки на ова конвенција ќе го раз-

гледаат или поддржат создавањето на национални, 
јавни или приватни фондации или здруженија што 
имаат за цел да апелираат на дарежливоста во ко-
рист на заштитата на културното и природното нас-
ледство, како што е тоа дефинирано во чл. 1 и 2 на 
оваа конвенција. 

Член 18 
Државите членки на оваа конвенција даваат 

помош во организирањето меѓународни кампањи за 
собирање пари за Фондот за светско наследство под 
покровителство на Организацијата на обединетите 
нации за просвета, наука и култура. Тие ќе даваат 
олесненија за собирање пари што за тие цели го 
вршат организациите споменати во точка 3 на 
член 15. 

V. Услови и модалитети за меѓународна помош 

Член 19 
Секоја држава членка на оваа конвенција мо-

же да побара меѓунардпа помош во корист на. кул-
турното и природното наследство од исклучителна 
универзална вредност, што се наоѓа на нејзината 
територија. Кон својата молба таа ќе ги приложи 
сите податоци и документацијата предвидена во 
член 2Х со која располага и која ќе му овозможи на 
Комитетот да донесе своја одлука. 

Член 20 
.Според одредбата од точка 2 на член 13, став 

е) на член 22 и на члГен 23, меѓународната помош 
што ја предвидува оваа конвенција може да се до-
дели само за добра на културното и природното 
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of the cultural and natural heritage which the World 
Heritage Committee has decided, or may decide, to 
enter in one of the lists mentioned in paragraphs 2 
and 4 of Article 11. 

Article 21 
1. The World Heritage Committee shall define the 

procedure by which requests to it for international 
assistances shall be considered and shall specify the 
content of the request, which should define the opera-
tion contemplated, the work that is necessary, the 
expected cost thereof, the degree of urgency and the 
reasons why the resources of the State requesting 
assistance do not allow it to meet all the expenses. 
Such requests must be supported by experts' reports 
whenever possible. 

2. Requests based upon disasters or natural cala-
mities should, by reasons of the urgent work which 
they may involve, be given immediate, priority con-
sideration by the Committee, which should have a 
reserve fund at its disposal against such contingencies. 

3. Before coming to a decision, the Committee shall 
carry out such studies and consultations as it deems 
necessary. 

Article 22 
Assistance granted by the World Heritage Com-

mittee may take the following forms: 
(a) studies concerning the artistic, scientific and 

technical problems raised by the protection, conserva-
tion, presentation and rehabilitation of the cultural 
and natural heritage, as defined in paragraphs 2 and 
4 of Article 11 of this Convention; 

(b) provision of experts, technicians and skilled 
labour to ensure that the approved work is correctly 
carried out; 

(c) training of staff and specialists at all levels in 
the field of identification, protection, conservation, 
presentation and rehabilitation of the cultural and 
natural heritage; 

(d) supply of equipment which the State concerned 
does not possess or is not in a position to acquire; 

(e) low-interest or interest-free loans which might 
be repayable on a long-term basis; 

(f) the granting, in exceptional cases and for 
special reasons, of non-repayable subsidies. 

Article 23 
The World Heritage Committee may also provide 

international assistance to national or regional centres 
for the training of staff and specialists at all levels in 
the field of identification, protection, conservation, 
presentation and rehabilitation of the cultural and 
natural heritage. 

Article 24 
International assistance on a large scale shall ba 

preceded by detailed scientific, economic and technical 
studies. These studies shall draw upon the most 
advanced techniques for the protection, conservation, 
presentation and rehabilitation of the natural and 
cultural heritage and shall be consistent with the 
objectives of this Convention. The studies shall also 
seek means of making rational use of the resources 
available in the State concerned. 

i Article 25 
As a general rule, only part of the cost of work 

necessary shall be borne by the international 
community. The contribution of the State benefiting 
f rom international assistance shall constitute a 

наследство што Комитетот за светско наследство ги 
внесол или ќе ги внесе во еден од списоците зat кои 
станува збор во тон. 2 и 4 на член И. 

Член 21 
1) Комитетот за светско наследство ја опреде-

лува процедурата според која ќе се разгледуваат 
молбите за меѓународна помош што му се упатени 
и ќе ги наведе елементите што треба да ги содржи 
молбата во која се наведуваат предвидените опера-
ции, потребните работи, процената на цените на 
чинењето на истите, степенот на' итноста и причи-
ните поради кои средствата на државата што бара 
помош не се доволни таа да ги поднесува сите тро-
шоци. Секогаш кога ќе биде можно, тие молби ќе 
бидат поткрепени со извештаи од стручњаци. 

2) Комитетот ќе му дава приоритет на разгле-
дувањето на молбите поднесеш! поради катастрофи 
и природни непогоди, бидејќи тие можат да бараат 
преземање итни мерки, а за такви исклучителни 
случаи Комитетот треба да има на располагање ре-
зервен фонд. 

3) Пред да донесе одлука, Комитетот ќе спро-
веде студии или консултации за кои ќ е смета дека 
се потребни. 

Член 22 
Помошта на Комитетот за светско наследство 

може да се даде во следните форми: 
a) студии за уметничките, научните и технич-

ките проблеми што бараат заштита, одржување, по-
пул аризирање и рехабилитација на културното и 
природното наследство, како што е наведено во 
точ. 2 и 4 на член 11 од оваа конвенција; 

b) служби на стручњаци, техничари и на ква-
лификувани работници за да се обезбеди точно из-
ведување на усвоениот проект; 

е) оспособување на стручњаци на сите нивоа 
во областа на пронаоѓањето, заштитата, конзерва-
цијата,. попу ларизирањето и рехабилитацијата на' 
културното и природното наследство; 

d) снабдување со опрема што заинтересирана-
та држава не ја поседува или не може да ја на-
бави; 

e) заеми со намалена камата или без камата, со 
голем рок на отплата; 

f) субвенции, -во исклучителни и особено об-
разложени случаи, без обврска за отплатување. 

Член 23 
Комитетот за светско наследство исто така мо-

же да им дава меѓународна помош на национални-
те или на регионалните центри за оспособување 
стручњаци на сите нивоа во областа на пронаоѓа-
њето, заштитата, конзервацијата, популаризирање-
то и рехабилитацијата на културното и природното 
наследство. 

Член 24 . 
Пред доделувањето на мошне обемна меѓуна-

родна помош мораат да се извршат детални науч-
ни, економски и технички проучувања. За ваква 
студија мора да се користи' нај модерна техника за 
заштита, конзервација, популаризирање и рехаби-
литација на културното и природното наследство 
таа мора да им одговара на целите на оваа конвен-
ција. Во таа студија исто така треба да се бара на-
чин рационално да се користат расположливите ре-
сурси на заинтересираната држава. 

Член 25 
Во начело, само дел од потребните работи треба 

да биде финансиран од меѓународната заедница. 
Придонесот на државата што ја прима меѓународ-
ната помош ќе претставува битен дел на ресурсите 
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substantial share of the resources devoted to each 
programme or project, unless its resources do not 
permit this. 

Article 26 
The World Heritage Committee and the recipient 

State shall define in the agreement they conclude the 
conditions in which a programme or project for which 
international assistance under the terms of this 
Convention is provided, shall be carried out. It shall 
be the responsibility of the State receiving such 
international assistance to continue to protect, conserve 
and present the property so safeguarded, in 
observance of the conditions laid down by the 
agreement. 

VI.4 Educational programmes , 

Article 27 
/ 

1. The States Parties to this Convention shall 
endeavour by all appropriate means, and in particular 
by educational and information programmes, to 
strengthen appreciation and respect by their peoples 
of the cultural and natural heritage defined in Articles 
1 and 2 of the Convention. 

2. They shall undertake to keep the public broadly 
Informed of the dangers threatening this heritage and 
of activities carried on in pursuance of this Convention. 

Article 28 
States Parties to this Convention which receive 

international assistance under the Convention shall 
take appropriate measurs to make known the 
importance of the property for which assistance has 
been received and the role played by such assistance. 

VII. Reports 

Article 29 
1. The States Parties to this Convention shall, in 

the reports which they submit to the General 
Conference of the United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization on dates and in 
a manner to be determined by it, give information on 
the legislative and administrative provisions which 
they have adopted and other action which they have 
taken for the application of this Convention, together 
with details of the experience ecquired in this field. 

2. These reports shall be brought to the atention 
of the World Heritage Committee. 

3. The Committee shall submit a report on its 
activities at each of the ordinary sessions of the General 
Conference of the United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization. 

VIII. Final clauses 

Article 30 
This Convention is drawn up in Arabic, English, 

French, Russian and Spanish, the five texts being 
equally authoritative. 

I Article 31 
1. This Convention shall be subject to ratification 

or acceptance by States members of the United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Organiza-
tion in accordance with their respective constitutional 
procedures. 

2. The instruments of ratification or acceptance 
shall be deposited with the Director-General of the 

на секоја програма или проект, освен кога нејзини-
те можности не го дозволуваат тоа. 

ј 
Член 26 1 ' 

Комитетот за светско наследство и државата на 
која п се дава помош ќе ги наведат, во спогодбата 
што ќе ја склучат, условите под кои ќе се спрове-
дува некоја програма или проект, за да се олесни 
меѓународната помош во согласност со одредбите на 
оваа конвенција. Државата што прима меѓународна 
помош има обврска понатаму да ги чува, одржува 
и популаризира добрата што се штитат на тој на-
чин, исполнувајќи ги условите што се утврдени во 
спогодбата. 

! VI. Образовни програми 

Член 27 
1) Државите членки на оваа конвенција во на ј -

големз мера ќе се залагаат, со сите соодветни 
средства, а особено со образовни и информативни 
програми, да го стимулираат меѓу своите народи 
почитувањето и уважувањето на културното и при-
родното наследство што е дефинирано во чл. 1 и 2 
на оваа конвенција. 

2) Тие се обврзуваат широко да ја информи-
раат јавноста за опасностите што му се закануваат 
на тоа наследство, како и за преземените мерки за 
примена на оваа конвенција. 

Член 28 
Државите членки на оваа конвенција што до-

биваат меѓународна помош врз основа на Конвен-
цијата, ќе преземат потребни мерки оо цел за за-
познавање на значењето на добрата за кои се при-
ма помош и улогата што ја одиграла таа помош. 

VII. Извештаи 1 I 

Член 29 
1) Државите членки на оваа конвенција ги на-

ведуваат во извештаите што ги доставуваат до Ге-
нералната конференција на Организацијата на обе-
динетите нации за просвета, наука и култура, во 
роковите и на начинот што ќе ги определи таа, за-
конодавните и административните одредби и дру-
гите мерки што се преземени со цел за примена на 
оваа конвенција, како и поединостите од искуството 

/Отечено на ова поле. 
2) Овие извештаи му се поднесуваат на знаење 

на Комитетот за светско наследство. 
3) Комитетот за својата работа поднесува из-

вештај на секоја редовна седница на Генералната 
конференција на Организацијата на обединетите 
нации за просвета, наука и култура. 

VIII. Завршни клаузули 

! ' Член 31 
1) Оваа конвенција подлежи на ратификација 

и прифаќање од страна на државите членки на Ор-
ганизацијата на обединетите нации за просвета, 
наука и култура, во согласност со нивните соодвет-
ни уставни процедури. 

2) Инструментите за ратификација или прифа-
ќање му се предаваат на чување на генералниот 

Член 30 
Оваа конвенција е составена на арапски, ан-

глиски, шпански, француски и на руски јазик, при 
што сите пет текстови се еднакво веродостојни. 
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United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization. 

Article 32 
1. This Convention shall be open to accession by 

all States not members of the United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization 
which are invited by the General Conference of the 
Organization to accede to it. 

2. Accession shall be effected by the deposit of an 
instrument of accession with the Director-General of 
the United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization. 

Article 33 
This Convention shall enter into force three 

months after the date of the deposit of the twentieth 
instrument of ratification, acceptance or accession, 
but only with respect to those States which have 
deposited their respective instruments of ratification, 
acceptance or accession on or before that date. It shall 
enter into force with respect to any other State three 
months after the deposit of its instrument of 
ratification, acceptance or accession. 

I Article 34 
The following provisions shall apply to those 

States Parties to this Convention which have a federal 
or non-unitary constitutional system: 

(a) with regard to the provisions of this Convention, 
the implementation of which comes under the legal 
jurisdiction of the federal or central legislative power, 
the obligations of the federal or central government 
shall be the same as for those States Parties which 
are not federal States; 

(b) with regard to the provisions of this Convention, 
the implementation of which comes under the legal 
jurisdiction of individual constituent States, countries, 
provinces or cantons that are not obliged by the 
constitutional system of the federation to take 
legislative measures, the federal government shall 
inform the competent authorities of such States, 
countries, provinces or cantons of the said provisions, 
with its recommendation for their adoption. 

Article 35 
1. Each State Party to this Convention may 

denounce the Convention. 
2. The denunciation, shall be notified by an 

instrument in writing, deposited with the Director-
-General of the United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization. 

3. The denunciation shall take effect twelve 
months after the receipt of the instrument of 
denunciation. It shall not affect the financial obligations 
of the denouncing State until the date on which the 
withdrawal takes effect. 

Article 36 
The Director-General of the United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization shall 
inform the States members of the Organization, the 
States not members of the Organization which are 
referred to in Article 32, as well as the United Nations, 
of the deposit of all the instruments of ratification, 
acceptance, or accession provided for in Articles 31 
and 32, and of the denunciations provided for in 
Article 35. 

j • Article 37 
1. This Convention may be revised by the General 

Conference of the United Nations Educational, 

директор на Организацијата на обединетите нации 
за просвета, наука и култура. 

1 Член 32 
1) Оваа конвенција останува отворена за прис-

тапување на сите држави што не се членки на Ор-
ганизацијата на обединетите нации за просвета, 
наука и култура, а кои Генералната конференција 
на Организацијата ќе ги покани да и се приклучат. 

2) Пристапувањето се врши со доставување ин-
струменти за пристапување, до генералниот дирек-
тор на Организацијата на обединетите нации за 
прсоевта, наука и култура. 

Член 33 
Оваа конвенција влегува во сила три месеци по 

предавањето на дваесеттиот инструмент за ратифи-
кација или за прифаќање или пристапување, но 
само во однос на оние држави што ќе ги достават 
своите^ соодветни инструменти за ратификација, 
прифаќање или пристапување на денот на истекот 
на рокот или порано. За секоја друга држава таа 
влегува во сила три месеци по нејзиното предавање 
на инстрмуентите за ратификација, прифаќање или 
пристапување. 

Член 34 
Врз државите членки на оваа конвенција што 

имаат федерален или неединствен уставен систем 
се применуваат следните одредби: 

a) во поглед на одредбите на оваа конвенција, 
чија примена е предмет на законодавна дејност на 
федерална или на централна законодавна власт, 
обврските на федералната и на централната влада 
ќе бидат исти како обврските на државите членки 
што не се федерални држави; 

b) во поглед на одредбите на оваа конвенција 
чија примена спаѓа во законодавна надлежност на 
одделни федерални држави, земји, покраини и кан-
тони, што според уставниот систем на федерацијата 
не се должни да преземаат законодавни мерки, фе-
дералната влада ги известува надлежните органи 
на тие држави, земји, покраини и кантони на тие 
покраини, со препорака да ги усвојат. 

Член 35 
1) Секоја држава членка на оваа конвенција 

може да ја откаже оваа конвенција. 
2) Откажувањето се соопштува по писмен пат 

и се депонира ка ј генералниот директор на Орга-
низацијата на обединетите нации за просвета, нау-
ка и култура. 

3) Откажувањето влегува во сила дванаесет 
месеци по приемот на инструментите за откажува-
ње. Откажувањето не влијае врз финансиските об-
врски на државата што го предава отказот се до 
датумот кога нејзиното повлекување ќе влезе во 
сила. 

Член 36 
Генералниот директор на Организацијата на 

обединетите нации за просвета, наука и култура-ги 
известува државите членки на Организацијата, др-
жавите што не се членки а кои се споменати во 
член 32, како и Организацијата на обединетите на-
ции, за депонирањето на сите инструменти за рати-
фикација, прифаќање или пристапување што се 
споменуваат во чл. 31 и 32 и за откажувањата што 
се споменуваат во член 35. 

I Член 37 1 

1) Генералната конференција на Организација-
та на обединетите нации за просвета, наука и кул-
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Scientific and Cultural Organization. Any such revision 
shall, however, bind only the States which shall 
become Parties to the revising convention. 

2. If the General Conference should adopt a new 
convention revising this Convention in whole or in 
part, then, unless the " new convention otherwise 
provides, this Convention shall crease to be open to 
ratification, acceptance or accession, as from the date 
on which the new revising convention enters into force. 

Article 38 
In conformity with Article 102 of the Charter of 

the United Nations, this Convention shall be registered 
with the Secretariat of the United Nations at the 
request of the Director-General of the United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization. 

Done in Paris, this twenty-third day of November 
1972, in two authentic copies bearing the Signature of 
the President of the seventeenth session of the General 
Conference and of the Director-General of the United 
Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization, which shall be deposited in the archives 
of the United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization, and certified true copies of 
which shall be delivered to all the States referred to 
in Articles 31 and 32 as well as to the United Nations. 

тура може да изврши ревизија на оваа конвенција. 
Меѓутоа, таквата ревизија ќе биде задолжителна 
само за државите што ќе станат членки на таа ре-
видирана конвенција, 

2) Во случај Генералната конференција да ус-
вои нова конвенција, што ќе настане по делумна 
или потполна-ревизија на оваа конвенција, и ако 
новата конвенција не налага поинаку, оваа конвен-
ција ќе престане да биде отворена за ратификаци-г 
ја, прифаќање или пристапување почнувајќи од 
датумот кога новата ревидирана конвенција ќе вле-
зе во сила. 

Член 38 
Во согласност со член 102 од Повелбата на Обе« 

динстате нации, оваа конвенција ќе биде регистри-
рана во Секретаријатот на Обединетите нации на 
молба од генералниот директор на Организацијата 
на обединетите наоди за просвета, наука и култура. 

Составено во Париз, на дваесет и трети ноем-
ври 1972 година, во два автентични примерока, со 
потпис на претседателот на Генералната конферен-
ција свикана на седумнаесетто заседание и на ге-
нералниот директор на Организацијата на обедине-
тите нации за просвета, наука и култура, што ќе 
бидат депонирани во архивата на Организацијата 
на обединетите нации за просвета, наука и култура 
и чии заверени копии ќе бидат упатени до сите др-
жави наведени во чл. 31 и 32, како и до Обедине-
тите нации. 

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

на СФРЈ". 

948. 
Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ИЗМЕНИТЕ НА БУЏЕ-

ТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1974 ГОДИНА 

Се прогласуваат Измените на Буџетот на феде-
рацијата за 1974 година, што ги усвои Собранието 
на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 5 
ноември 1974 година. 

ПР бр. 349 
5 ноември 1974 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. р. 

И З М Е Н И 
НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1974 ГО-

ДИНА 

Член 1 
Во Буџетот на федерацијата за 1974 година 

(„Службен лист на СФРЈ", бр. 71/73) во член 1 став 
1 износот: „41.513,000.000" се заменува со износот: 
„47.268,000.000". 

Во став 2 точка 1 износот: „18Ј53,000.000" се за-
менува со износот: „32.323,000.000", а во точка 3 из-
носот: „3.200,000.000" — со износот: „4.785,000.000". 

Член 2 
Во член 3 во Билансот на расходите и прихо-

дите на Буџетот на федерацијата за 1974 година, во 
оддел I Расходи, се вршат следните измени: 

1) во ставката Основна намена 08 Народна од-
брана, во распоредната група 08-2 Средства распо-
редени во одреден износ, износот: „19.559,000.000" се 
заменува со износот: „20.404,000.000", на обете места; 

2) во ставката Основна намена 10 Наменски до-
полнителни средства, во распоредната група 10-2 
Средства распоредени во одреден износ, износот: 
„7.264,000.000" се заменува со износот: „8.009,000.000", 
на обете места; 

3) во ставката Основна намена 16 Интервенции 
во стопанството, во распоредната група 16-2 Сред-
ства распоредени во одреден износ, износот: 
„6.735,000.000" се заменува со износот: „10.710,000.000" 
на обете места; 

4) во ставката Основна намена 17 Обврски од 
поранешните години, во распоредната група 17-2 
Средства распоредени во одреден износ, износот: 
„1.926,352.(100" се заменува со износот: „2.116,352.000" 
на обете места; 

5) во ставката Вкупно расходи, износот: 
„41.513.000.000" се заменува со износот: „47.268,000.000". 

Во оддел II Приходи во билансот н^ Буџетот на 
федерацијата, се вршат следните измени: 

1) во видот приходи 4. Царини и посебни ца-
рински .давачки, во формата на приходите 41 во 
потформата на приходите 411 Царини и посебни да-
вачки, износот: „12.100,000.000" се заменува со изно-
сот: „14.733,760.000", во потформата на приходите 
412 Посебни такси на увезени стоки, износот: 
„3.900,000.000" се заменува со износот: „4.806,240.000", 
а во колона 5 износот: „16.160,000.000" — со износот: 
„19.700,000.000", на обете места; 

2) во видот приходи 5. Приходи по посебни со-
јузни прописи во формата на приходите 51 Пози-
тивни курсни разлики, износот: „600,000.000" се за-
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менува со износот: „1,080.000.000", во формата на 
приходите 52 Средства на кредитите на Народната 
банка на Југославија, износот: „1.400,000.000" се за-
менува со износот: „2.168,000.000", во формата на 
приходите 53 Средства по основ на обврзници што 
ќе се издадат во 1974 година, износот: „1.800,000.000" 
се заменува со износот: „2.617,000.000", а во колона 
5 износот: „3.800,000.000" со износот: „5.865,000.000", 
на обете места; 

3) во видот на приходите 6 Приходи на сојуз-
ните органи и други разни приходи, во формата на 
приходите 62 Други разни приходи, износот: 
„93,000.000" се заменува со износот: „243,000.000", а 
во ставката Вкупно вид 6 износот: „1.293,000.000" со 
износот: „1,443.000.000"; 

4) во vставката Вкупно приходите за распоред 
(видови 3 до 7) износот: „41.5>3,000.000" се заменува 
со износот: „47.268,000.000". 

Член 3 -
Во член 4 во уводната реченица, износот: 

„41.513,000.000" се заменува со износот: „47.268,000.000". 
Во посебниот дел на Буџетот на федерацијата 

за 1974 година се вршат следните измени: 
1) во раздел 12. Сојузен секретаријат за народна 

одбрана, во позиција 206 (08-2) Средства за покри-
тие на обврските од претходната година, износот: 
„516,000.000" се заменува со износот: „1.361,000.000", 
а во ставката Вкупно основната намена 08 износот: 
„19.559,000.000" — со износот: „20.404,000.000". Во став-
ката Вкупно раздел 12 (позиции 204 до . 206), 
износот: „19.559,000.000" се заменува со износот: 
„20.404,000.000", а во ставката Рекапитулација на 
раздел 12, износот: „19.559,000.000" — со износот: 
„20.404,000.000", на обете места; 

2) во раздел 48. Основна инвалидско-боречка 
заштита, во позиција 746 (10-2) Средства за бенефи-
цирани пензии (без воените пензии) во смисла на 
член 116 на Основниот закон за организацијата и 
финансирањето на социјалното осигурување, из-
носот: „3.600,000.000" се заменува со износот: 
„4.050,000.000", во позиција 649 (10-2) Дополнителни 
средства за покритие на дефицитот во фондот на 
пензиското осигурување на воените лица, износот: 
„1.090,000.000" се заменува со износот: „1.385,000.000", 
а во ставката Вкупно основната намена 10, износот: 
„7.034,000.000" — со износот: „7.779,000.000". Во ставката 
Вкупно раздел 48 (позиции 743 до 751), износот: 
„7.034,000.000" се заменува со износот: „7.779,000.000", 
а во ставката Рекапитулација на раздел 48, износот: 
„7.034,000.000" — со износот: „7.779,000.000", на обете 
места; 

3) во раздел 49 Инвестициони обврски и интер-
венции во стопанството, во позиција 753 (16-2-21) 
Враќање на царински, даночни и други давачки и 
тековни курсни разлики^ износот: „6.200,000.000" се 
заменува со износот: „9.150,000.000", во позиција 754 
(16-2-21) Компензации во областа на земјоделството, 
износот: „475,000.000" се заменува со износот: 
„1.500,000.000", а во ставката Вкупно основната на-
мена 16, износот: „6.735,000.000" — со износот: 
„10.710,000.000". Во ставката Вкупно раздел 49 (по-
зиции 752 до 755), износот: „6.775,000.000" се заменува 
со износот: „10.750,000.000", а во ставката Рекапиту-
л аци ја ^ р а з д е л 49, износот: „6.775,000.000" — со изно-
сот: „10.750,000.000" на обете места. 

4) Во раздел 50 Обврски од поранешни години, 
во позиција 766 (17-2) Помош во врска со меѓународ-
ната солидарност, износот: „80.000.000" се заменува 
со износот: „270.000.000", а во ставката Вкупно ос-
новната намена 17, износот: „1.926,352.000ц —со изно-
сот: „2.116,352.00(1". Во ставката Вкупно раздел 50 
(позиции 756 до 766), износот: „1.926,352.000", се за-
менува со износот: „2.116,352.000", а во ставката Ре-
капитулација на раздел 50, износот: „1.926,352.000" — 
со износот: „2.116,352.000", на обете места. 

Член 4 
Овие измени влегуваат во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

949. 

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 ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУ-
ВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1974 

ГОДИНА 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за извршување на Буџетот на федера-
цијата за 1974 година, што го усвои Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 5 ноем-
ври 1974 година. 

ПР бр. 350 
5 ноември 1974 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 ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈА-

ТА ЗА 1974 ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за извршување на Буџетот на фе-

дерацијата за 1974 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 71/73) по член 3 се додаваат два нови члена, кои 
гласат: 

„Член За 
Делот од обврските на федерацијата во износ 

од 661,000.000 динари, што се утврдени во Буџетот на 
федерацијата за 1974 година, ќе се изврши со дава-
ње на обврзниците што ги издала федерацијата во 
1974 година, и тоа на одделни корисници на Бу-
џетот на федерацијата за 1974 година до следните 
износи: 

Динари 
1) на Сојузниот секретаријат за на-

родна одбрана — на име средства за 
финансирање на Југословенската на-
родна армија — — — — — — — 195,000.000 

2) на фондовите на заедниците на 
пензиското и инвалидското осигурување 
на републиките и автономните покраини 
— на име обврски на федерацијата за 
бенефицирани пензии (без воените пен-
зии), во смисла на член 116 од Основ-
ниот закон за организацијата и финан-
сирањето на социјалното осигурување 40,000.000 

3) на организациите на здружениот 
труд — по основ на обврските на феде-
рацијата за зголемување на даночните, 
царинските и други давачки и на теков-
ната курсна разлика — — — — — 295,000.000 

4) на стопански недоволно развие-
ните републики и на САП Косово — на 
име општи и наменски дополнителни 
средства — — — — — — — — 31,000.000 
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Обврските на федерацијата од став 1 на овој 
член ќе ги изврши Службата на општественото 
книговодство на Југославија врз основа на пропис 
на Сојузниот извршен совет. 

Член 36 
За законитата употреба на средствата според 

финансискиот план и на другите средства одобрени 
со Буџетот на федерацијата за 1974 година на ор-
ганот на федерацијата му е одговорен старешината 
на органот на федерацијата како наредбодавец. 

За законитата употреба на средствата од став 1 
на овој член е одговорен и сметкополага чот, што, во 
согласност со сојузниот секретар за финансии, ќе го 
определи старешината на органот на федерацијата. 

Во поглед на правата и должностите на наред-
бодавецот и сметкополагачот се применуваат одред-
бите од Уредбата за финансиското и материјалното 
работење на органите на управата и на други ва-
жечки прописи." 

Член 2 
Во член 18 став 2 зборовите: „Народната банка 

на Југославија нема да и издаде" се заменуваат со 
зборовите: „нема да и се издаде". 

Член 3 
Член 23 се менува и гласи: 
„Заради обезбедување законито, рационално и 

целесообразно користење на средствата од Буџетот 
на федерацијата за 1974 година Сојузниот секрета-
ријат за финансии врши непосредна контрола на 
наплатувањето на приходите и потрошокот на сред-
ствата за одделни намени, како и над финансиското 
и материјалното работење на корисниците на сред-
ствата од Буџетот на федерацијата за 1974 година. 

Непосредна контрола од став 1 на овој член 
врши буџетската инспекција на Сојузниот секрета-
ријат за финансии. 

Под контрола на извршувањето на Буџетот на 
федерацијата за 1974 година од став 1 на овој член 
се подразбира: 

1) контрола на наплатувањето на изворните при-
ходи на Буџетот на федерацијата за 1974 година и 
пресметувањето и уплатувањето на придонесите на 
федерацијата, на републиките и на автономните по-
краини; 

2) контрола на пресметувањето и исплатувањето 
на средствата од Буџетот на федерацијата за 1974 
година за намените утврдени со тој буџет по основ 
на обврската на федерацијата за финансирање на 
органите на федерацијата, народната одбрана, бо-
речката и инвалидската заштита, ^стопанските ин-
вестиции, инвестициите и интервенциите £о стопан-
ството, како и обврските по основ на општи и на-
менски дополнителни средства за стопански недо-
волно развиените републики и САП Косово. 

Ако утврди дека средствата од Буџетот на фе-
дерацијата за 1974 година не се користат во согла-
сност со Буџетот на федерацијата за 1974 година, 
со овој закон и со другите прописи за финансиското 
и материјалното работење, инспекторот за извршу-
вање на буџетот ќе донесе решение со кое ќе му 
нареди на корисникот на средствата да ги отстрани 
утврдените неправилности и користењето на сред-
ствата да го усогласи со важечките прописи, ќе го 
утврди рокот за отстранување на тие неправилно-
сти односно за усогласување на користењето на 
средствата и ќе поднесе пријава до надлежниот ор-
ган заради преземање други мерки поради повреда 
на важечките прописи." 

Член 4 
Член 24 се менува и гласи: 
„Средствата на кредитот одобрен според член 16 

од Законот-за извршување на буџетот на федера-
цијата за 1973 година корисниците на кредитот ќе 
ги вратат во постојаната буџетска резерва на феде-
рацијата во две еднакви годишни рати, и тоа: до 30 
ноември 1975 година и до 30 ноември 1976 година." 

Член 5 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

950. 

Врз основа, на член 337 точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СОВЕТОТ 

НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

Се прогласува Законот за Советот на федера-
цијата, што го усвои Собранието на СФРЈ, на сед-
ницата на Сојузниот собор од 5 ноември 1974 го-
дина. 

ПР бр. 351 
5 ноември 1974 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 СОВЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

Член 1 
Советот на федерацијата е политичко-совето-

давно тело ^на федерацијата чиишто членови на 
седниците на Советот или поединечно на барање 
од Претседателот на Републиката или од Претсе-
дателството на СФРЈ, разгледуваат прашања од 
општата политика во рамките на правата и долж-
ностите на федерацијата, и за тие прашања даваат 
свои мислења и предлози. 

Член 2 
За член на Советот на федерацијата можат да 

бидат избирани истакнати општествено-политички, 
културни, научни и други јавни работници, што со 
својата револуционерна или долгогодишна работа 
на нај одговорни функции во огплтествено-политич-
ките, во самоуправните организации и заедници и 
во државните органи или со работата и придонесот 
во областа на науката и културата, дале и даваат 
значаен придонес за изградбата и развојот на со-
цијалистичките општествени односи во нашата зем-
ја и за борбата на работничката класа за социјали-
зам и за јакнење на социјалистичките самоуправни 
односи, како и за јакнење на братството и един-
ството на народите и народностите на Југославија 
и единството на југословенската заедница како це-
лина и за* јакнење на нејзината независност. 

Член 3 
Членовите на Советот на федерацијата ги из-

бира, на предлог од Претседателството на СФРЈ, 
Собранието на СФРЈ. 

Претседателството на СФРЈ го утврдува бројот 
на членовите на Советот на федерацијата. 

Претседателството на СФРЈ го утврдува пред-
логот за избор на членови на Советот на федера-
цијата со претходен договор со претседателствата 
на републиките и со претседателствата на автоном-
ните покраини во поглед на изборот на членовите 
на Советот на федерацијата од соодветната репуб-
лика, односно автономна покраина. 
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Членовите на Советот на федерацијата се изби-
раат на врѕме од 5 години и можат да бидат пов-
торно избирани. 

Претседателството на СФРЈ може да му пред-
ложи на Собранието на СФРЈ разрешување на од-
делен член на Советот на федерацијата и пред 
истекот на времето за кое е избиран. 

Член 4 
Член на Советот на федерацијата не може 

истовремено да биде функционер во собрание на 
општествено-полптичка заедница, функционер во 
извршните органи, во управните органи и органи-
зации и во правосудните органи, како ни во извр-
шните органи на општествено-политичките орга-
низации. 

Член 5 
Седницата на Советот на федерацијата ја сви-

кува Претседателот на Републиката, односно Прет-
седателството на СФРЈ. 

Претседателот на Републиката и претседава на 
седницата на Советот на федерацијата што ја 
свикал. 

Член 6 
Претседателот на Републиката или Претседа-

телството на СФРЈ молчат да му доверат на одде-
лен член на Советот на федерацијата да проучи 
определено прашање од општата политика во рам-
ките на правата и должностите на федерацијата и 
за тоа прашање да даде свое мислење. 

Член на Советот на федерацијата може, по соп-
ствена иницијатива, да му дава на Претседателот 
на Републиката, на Претседателството на СФРЈ, на 
Собранието на СФРЈ или на Сојузниот извршен 
совет мислење за одделни прашања од општата 
политика во рамките на правата и должностите на 
федерацијата. 

Член 7 
Претседателството на СФРЈ, Собранието на 

СФРЈ или Сојузниот извршен совет можат, оддел-
ни членови на Советот на федерацијата, со нивна 
согласност, да ги изберат или да ги именуваат во 
своите работни тела, или да им доверат вршење на 
други задачи и работи. 

Член 8 
Претседателот на Републиката, Претседател-

ството на СФРЈ и Сојузниот извршен совет можат 
да овластат одделни членови на Советот на феде-
рацијата да ги претставуваат во земјата и во одно-
сите со странство. 

Член 9 
Членовите на Советот на федерацијата имаат 

право да бидат редовно и на време известувани за 
сите прашања чиешто познавање им е потребно за 
вршењето на функцијата член на Советот на фе-
дерацијата. < 

Информативните, документационите и другите 
материјали за потребите на членовите на Советот 
на федерацијата ги обезбедуваат службите на Со-
ветот на федерацијата односно службите на Прет-
седателството на СФРЈ, непосредно или преку соод-
ветните сојузни органи и организации. 

Член 10 
Функцијата член на Советот на федерацијата е 

почесна. 
Членовите на Советот на федерацијата имаат 

право на надомест на трошоците во врска со врше-
њето на својата функција и на бесплатно, односно 
повластено возење со определени средства на јав-
ниот сообраќај, согласно со прописите што важат 
за делегатите на Собранието на СФРЈ. 

На членовите на Советот на федерацијата што 
не остваруваат личен доход по друг основ, им при-
паѓа надомест на личниот доход согласно со посеб-
ните прописи. 

Член 11 
Советот на федерацијата донесува деловник за 

својата работа. 
Со деловникот се утврдуваат, во согласност со 

одредбите на овој закон, внатрешната организација 
и начинот на работата на Советот на федерацијата. 

Деловникот на Советот на федерацијата се до-
несува во согласност со Претседателството на СФРЈ. 

Член 12 
Советот на федерацијата има секретар и потре-

бен број стручни и други работници. 
Секретарот на Советот на федерацијата го име-

нува и разрешува од должноста Претседателството 
на СФРЈ. 

Секретарот на Советот на федерацијата, во по-
глед на работата на службите на Советот на фе-
дерацијата, како и во поглед на приемот на работ-
ници на работа и решавање други прашања од 
трудот и по основ на трудот, ги има овластувањата 
на старешина на сојузен орган на управата. 

Врз работниците во службите на Советот на 
федерацијата сообразно се применуваат прописите 
за самоуправувањето на работниците вработени во 
сојузните органи на управата. 

Општите акти за внатрешната организација и 
систематизација на работните места во службите 
на Советот^ на федерацијата ги донесува надлеж-
ното тело на Советот на федерацијата, на предлог 
од секретарот на Советот на федерацијата. 

Член 13 
.Средствата за работа на Советот на федераци-

јата се обезбедуваат во буџетот на федерацијата. 
Наредбодавец за користење на средствата од 

став 1 на овој член е секретарот на Советот на фе-
дерацијата. 

Член 14 
Со влегувањето во сила на "овој закон им пре-

станува функцијата на досегашните членови на 
Советот на федерацијата. 

Член 15 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Законот за Советот на феде-
рацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 22/73). 

Член 16 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од -де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

951. 
Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДС-
ТВАТА И ЗА ФИНАНСИРАЊЕТО НА ЈУГОСЛО-

ВЕНСКАТА НАРОДНА АРМИЈА 

Се прогласува Законот за средствата и за фи-
нансирањето на Југословенската народна армија, 
што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на 
Сојузниот собор од 5 ноември 1974 година. 

ПР бр. 352 
5 ноември 1974 година 

Белград 1 

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 СРЕДСТВАТА И ЗА ФИНАНСИРАЊЕТО НА 

ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА АРМИЈА 

Г л а в а I 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се уредуваат управувањето и рас-

полагањето со општествените средства што се ко-
ристат во Југословенската народна армија и во Со-
јузниот секретаријат за народна одбрана за нивни-
те потреби (во понатамошниот текст: средства на 
ЈНА) и финансирањето и материјалното и финан-
сиското работење на Југословенската народна ар-
мија. 

Член 2 
Со средствата на ЈНА, како со средства на фе-

дерацијата, согласно со законот и со други прописи, 
управува и располага сојузниот секретар за народ-
на одбрана (во понатамошниот текст: сојузен секре-
тар), старешините на воените единици и воените 
установи овластени со овој закон и лицата што ќе 
ги овласти сојузниот секретар. 

Сојузниот секретар и другите овластени лица 
во извршувањето на своите црава од став 1 на овој 
член ги, имаат обврските и одговорностите утврдени 
со овој закон и со други прописи. 

Член 3 
Како средства на ЈНА, во смисла на овој закон, 

се сметаат подвижни и недвижни предмети, имотни 
права и парични средства. 

Како имотни права, во смисла на овој закон, се 
сметаат авторските права, правата на индустриска 
сопственост, правата на службеност, како и други 
имотни права што тџ користи Југословенската на-
родна армија по КОЈ и да е законски основ. 

Член 4 
Парични средства што претставуваат средства 

на ЈНА (во понатамошниот текст: парични средства 
на ЈНА) се: 

1) парични средства обезбедени во буџетот на 
федерацијата за потребите на Југословенската на-
родна армија;* 

2) парични средства остварени, со продажба на 
застарени, непотребни и расходуванм предмети, од-
носно со продажба на имотни права; 

3) парични средства што ги остваруваат како 
приход воените единици и воените установи на Ју-
гословенската народна армија (во понатамошниот 
текст: воени единици и воени установи) со вршење 
услуги и со продажба на сопствени производи; 

4) парични средства остварени по друг основ. 
Член 5 

Југословенската народна армија може да стек-
нува средства по сите основи предвидени со закон 
или со други прописи. 

Член 6 
Воените установи чијашто дејност има произ-

водствен, услужен или друг сличен карактер, а кои, 
согласно со сојузен закон со кој се уредува служ-
бата во оружените сили на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија ќе ги определи со-
јузниот секретар, можат да стекнуваат средства и 
со наплата на цената за производите што ги про-
даваат и услугите што ги вршат за потребите на 
воените единици и воените установи, штабовите, 
единиците и установите на територијалната одбра-
на, на припадниците на Југословенската народна 
армија и на други корисници. 

Член 7 
Средствата на ЈНА се распоредуваат според на-

мената на средства за: 

1) опремување на Југословенската народна ар-
мија; 

2) редовна дејност на воените единици и воени-
те установи; 

3) заеднички потреби на воените лица и на гра-
ѓанските лица на служба во Југословенската на -
родна армија; 

4) посебни намени. 
Со пропис на сојузниот секретар поблиску се 

определува што се подразбира под средства за оп-
ремување на Југословенската народна армија, сред-
ства за редовна дејност, средства за заеднички пот-
реби и средства за посебни намени од став 1 на 
овој член. 

Член 8 
Воените установи од член 6 на овој закон мо-

жат средствата што ги користат да ги класифици-
раат и распоредуваат и на друг начин што, во со-
гласност со карактерот и задачите на тие установи, 
ќе го пропише сојузниот секретар. 

Член 9 
Сојузниот секретаријат за народна одбрана и 

'воените единици и воените установи се должни 
средствата на ЈНА да ги користат економично и на-
менски, во согласност со законот и со прописите до-
несени врз основа на законот. 

Г л а в а н 

ПЛАНИРАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ 
СРЕДСТВА НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА 

АРМИЈА 

Член 10 
Паричните средства за финансирање на Југо-

словенската народна армија се обезбедуваат според 
среднорочниот план за развој, изградба и опрему-
вање на Југословенската народна армија, утврден 
во согласност со општествениот план на Југосла-
вија. 

Член 11 
Паричните средства за финансирање на Југо-

словенската народна армија се обезбедуваат во бу-
џетот на федерацијата во глобален износ, во со-
гласност со прописите за финансирање на федера-
цијата и со одредбите на овој закон. 

Приходите што ќе ги остварат воените единици 
и воените установи со вршење услуги и со продаж-
ба на сопствени производи посебно се евидентираат 
во остварениот износ на страната на приходите и 
расходите во буџетот на федерацијата. 

По исклучок од став 2 на овој член, приходите 
на воените установи од член 6 на овој закон не се 
евидентираат во буџетот на федерацијата. 

Член 12 
Паричните средства наменети за финансирање 

на Југословенската народна армија во текот на ед-
на календарска година се утврдуваат и се распоре-
дуваат со планот на задачите и на финансирањето 
на Југословенската народна армија (во понатамош-
ниот текст: финансиски план на ЈНА) за таа го-
дина. 

Со финансискиот план на ЈНА сз утврдуваат 
вкупните парични средства наменети за финанси-
рање ка Југословенската народна армија во однос-
ната календарска година по изворите утврдени со 
оној закон и се распоредуваат според камените од 
член 1 на оеој закон њ по воените единици и вое-
ните установи, согласно со сред неро чинот плин за 
развој, изградба и опремување на Југословенската 
народна арабија,. 

Финансискиот план еа ЈНА го донесува сојуз-
ниот секретар. 

Член 13 
Составен дел на финансискиот план на ЈНА се 

и пресметките со кои се утврдуваат и распореду^ 
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ваат паричните средства што според одредбите на 
озој закон се издвојуваат на посебни сметки и за 
посебни намени. 

Претсметките од став 1 на овој член ги доне-
сува сојузниот секретар. 

Член 14 
Паричните средства утврдени во финансискиот 

план на ЈНА за финансирање на воените единици 
и воените установи се распоредуваат според наме-
ните и задачите — со плановите на задачите и на 
финансирањето на воените единици и воените ус-
танови (во понатамошниот текст: финансиски план 
на воена единица и воена установа). 

Финансиските планови на воените единици и 
воените установи ги донесуваат старешините на 
тие единици и установи, а ги одобруваат непосредно 
претпоставените воени старешини. 

Член 15 
Со финансискиот план на ЈНА и со финансис-

ките планови на воените единици и воените уста-
нови може да се издвои дел од паричните средства 
како тековна резерва — за финансирање на не-
предвидени потреби. 

Член 16 
Паричните средства наменети за финансирање 

на опремување на Југословенската народна армија 
можат да "се издвојат на посебни сметки и да се 
користат според посебни програми утврдени во 
среднорочните планови за развој, изградба и опре-
мување на Југословенската народна армија. 

Член 17 
Паричните средства остварени со пренос на 

право во поглед на располагањето, користењето и 
управувањето со надомест, со продажба и со давање 
во закуп на предмети наменети за опремување на 
Југословенската народна армија, можат да се ко-
ристат само за финансирање на развојот и опре-
мувањето на Југословенската народна армија. 

Член 18 
Паричните средства наменети за редовна деј-

ност на воените единици и воените установи им се 
одобруваат на тае единици и установи во глобален 
износ, зависно од потребите и утврдените задачи, а 
според критериумите и нормативите што ќе ги про-
пише сојузниот секретар. 

Член 19 
Паричните средства остварени со пренос на 

право во поглед на располагањето, користењето и 
управувањето или со продажбата на предмети наме-
нети за редовна дејност се користат за обновување 
и набавување на тие предмети. 

Член 20 
Паричните средства на ЈНА наменети за заед-

нички потреби се користат за изградба и прибаву-
вање станови, за организирање и користење одмор 
и рекреација на активните воени лица и на граѓан-
ските лица на служба во Југословенската народна 
армија и за задоволување на културните и други 
заеднички потреби на припадниците на Југосло-
венската народна армија. 

Паричните средства на ЈНА наменети за заед-
нички потреби можат да се користат за основање 
ресторани, одморалишта и други воени установи за-
ради вршеле услуги на припадниците на Југосло-
венската народна армија. 

Член 21 
Паричните средства на ЈНА остварени со пре-

нос на право во поглед на располагањето, користе-
њето и управувањето, со продажба или со давање 
во закуп на предмети наменети за заеднички потре-
би и со амортизација на станбени згради и на други 
објекти што служат за заеднички потреби, се ко-
ристат за заеднички потреби. 

Член 22 
Заради прибавување на дополнителни средства 

за финансирање на станбената изградба за потре-
бите на активните воени лица и на граѓанските ли-
ца на служба во Југословенската народна армија, 
Сојузниот секретаријат за народна одбрана може, 
од името на федерацијата, во согласност со општи-
те прописи, да влегува во кредитни и други делов-
ни односи со банките и со други организации со пос-
редство на Воениот сервис во состав на Народната 
банка на Југославија (во понатамошниот текст: 
Воен сервис). 

Член 23 
Сојузниот секретаријат за народна одбрана из-

двојува од паричните средства обезбедени во буџе-
тот на федерацијата за финансирање на Југосло-
венската народна армија парични средства за учес-
тво во вложувања4 во капацитети за произведело 
и ремонт на вооружувањето и на воената опрема и 
во други капацитети од посебно значење за народ-
ната одбрана, според среднорочниот план за развој, 
изградба и опремување на Југословенската народна 
армија. џ 

Член 24 
Паричните средства од член 23 на овој закон им 

се одобруваат на организациите на здружениот 
труд во вид на кредити врз основа на усвоените 
програми за изградба, реконструкција и модерни-
зација на капацитетите за производство и ремонт 
на вооружувањето и на воената опрема и на други 
предмети од посебно значење за народната одбрана. 

Сојузниот секретар може да отпише кредити 
или сразмерен дел на кредит одобрен за капаците-
тите од став 1 на овој член ако тие капацитети, во 
согласност со среднорочните планови за развој, из-
градба и опремување на Југословенската народна 
армија, се користат недоволно во време на мир. 

Член 25 
Со паричните средства од член 23 на овој закон 

може да се финансира изградбата, реконструкција-
та или модернизацијата на капацитети за произ-
водство и ремонт на вооружувањето и на воената 
опрема, што служат како резервни капацитети за 
потребите на земјата во војна, без обврска за вра-
ќање на тие средства. 

Член 26 
Обврски врз товар на паричните средства на 

ЈНА можат да се создаваат само во границите на 
паричните средства утврдени и распоредени со фи-
нансиските планови. 

По исклучок од став 1 на овој член, ако инте-
ресите на народната одбрана го бараат тоа, сојуз-
ниот секретар или воените старешини што ќе ги 
озласти тој можат, во границите на паричните 
средства предвидени со среднорочниот план за раз-
вој, изградба и опремување на Југословенската на-
родна армија, да создаваат обврски за повеќе го-
дини. 

Член 27 
Со паричните средства на ЈНА можат, заедно 

со соодветни средства на општестзено-политичките 
заедници, организациите на здружениот труд, само-
управните интересни заедници и други самоуправни 
организации и заедници, на општествено-политич-
ките и други општествени организации, да се фи-
нансираат определени задачи на народната одбрана 
што се од заеднички интерес. 

Односите што настануваат од заедничкото фи-
нансирање во смисла на став 1 на овој член се уре-
дуваат со договор. 

Член 28 
Паричните средства на ЈНА можат да се корис-

тат и со посредство на Воениот сервис, во соглас-
ност со законот и со прописите донесени врз основа 
на закон. 
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1 Член 29 
Приходите што ќе ги остварат воените единици 

и воените установи" со вршење услуги и со продаж-
ба на сопствени производи, се користат за покрива-
ње на расходите врзани со производството и про-
дажбата на тие производи и за вршење на тие ус-
луги, како и за други потреби во согласност со од-
редбите на овој закон. 

Член 3D 
^потрошените парични средства на ЈНА спо-

ред финансискиот план на ЈНА и финансиските 
планови на воените единици и воените установи се 
пренесуваат во наредната година и се распореду-
ваат со фин а нсиските планови за таа година. 

Г л а в а ш 

НЕДВИЖНОСТИ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НА-
РОДНА АРМИЈА 

Член 31 
Општите прописи за недвижностите во општес-

твена сопственост се применуваат и врз недвижнос-
тите што претставуваат средства на ЈНА (во пона-
тамошниот текст: недвижности на ЈНА), ако со овој 
закон не е определено поинаку. 

Член 32 
Правото во поглед на располагањето, користе-

њето и управувањето со недвижности на ЈНА може 
да се пренесе на општествено-политичките заедни-
ци, на организациите на здружениот труд, на само-
управните интересни заедници и други самоуправ-
ни организации и заедници, на општествено-поли-
тичките и друш општествени организации. 

Правото во поглед на располагањето, користе-
њето и управувањето со недвижности на ЈНА се 
врши, по правило, со надомест што и одговара на 
прометната вредност на недвижноста во време на 
склучувањето на договорот. 

Правото во поглед на располагањето, користе-
њето и управувањето со недвижности на ЈНА без 
надомест може да се врши само по исклучок, ако 
е тоа од посебен интерес за народната одбрана. 
Постоењето на тој интерес го утврдува сојузниот 
секретар или старешината што ќе го овласти тој. 

Член 33 
Недвижности на ЈНА можат да се продадат на 

Граѓански правни лица, на граѓани и нивни здру-
женија само по цена што и одговара на прометната 
вредност на таа недвижност во време на склучува-
њето на договорот, ако тие според општите прописи 
можат да стекнуваат право на сопственост врз так-
ви недвижности. 

Ако определена недвижност на ЈНА не може да 
се продаде по цена што ii одговара на- нејзината 
прометна вредност, може, по исклучок од став 1 на 
овој член, да се продаде и по пониска цена. Одлука 
за тоа донесува старешината што е надлежен за 
одлучување за продажбата на таа недвижност. 

Член 34 
Недвижности на ЈНА можат да им се даваат во 

закуп или на бесплатно користење на општествеио-
-политичките заедници, на организациите на здру-
жениот труд, на самоуправните интересни заедници 
и на други самоуправни организации и заедници, 
на општествено-подитичките и на друга општестве-
ни организации. 

Недвижности на ЈНА можат да им се даваат во 
закуп на граѓански правни лица, на граѓани и нив-' 
ни здруженија, ако тие ^според општите прописи 
можат да стекнат право на закуп на такви недвиж-
ности. 

Недвижности на ЈНА мо-л-ат, во случаите од ст. 
1 и 2 на овој член, да се даваат во закуп или на 

бесплатно користење само на определено време што 
не може да биде подолго од 10 години. 

Недвижности на ЈНА можат да се даваат на 
бесплатно користење само по одобрение од сојуз-
ниот секретар или од старешината што ќе го овлас-
ти тој. 

Член 35 
Продажба и давање *во закуп на недвижности 

на ЈНА на граѓански правни лица, на граѓани и 
нивни здруженија, може да се врши само врз осно-
ва на јавно наддавања, а со непосредна спогодба — 
ако недвижноста на ЈНА ниту на повторено јавно 
наддавање не се продаде односно не се даде во 
закуп. 

Член 36 
Ако определена недвижност само делум прет-

ставува средство на ЈНА, во поглед на другиот дел 
на таа недвижност право на приоритетно купување 
има Сојузниот секретаријат за народна одбрана или 
воената единица, односно воената установа, што ќе 
ја определи сојузниот секретар. 

Сопственикот на делот на недвижноста од став 
1 на овој член, што не претставува средство на ЈНА, 
должен е продажбата на таквиот дел првенствено 
да му ја понуди на органот од став 1 на овој член и 
кон понудата да ги достави сите услови на продаж-
бата. 

Органот што има право на приоритетно купу-
вање во смисла на став 1 од овој член, должен е^во 
рок од 60 дена од денот на приемот на писмената 
понуда, писмено да го извести понудувачот за тоа 
дали ќе го користи правото на приоритетно купу-
вање и дали ја прифаќа понудата. Ако органот што 
има право на приоритетно купување во тој рок не 
то извести писмено понудувачот, се смета дека не 
сака да го користи правото на приоритетно купу-
вање. 

Ако органот што има право на приоритетно ку-
пување не ги прифати условите на понудата, пону-
дувачот може недвижноста да му ја продаде на 
ДРУГ, но само под исти или под поповолни услови од 
оние што му ги понудил на тој орган. 

Ако органот што има право на приоритетно ку-
пувале во своето писмено известување понудил 
свои услови, понудувачот може, во рок од петнаесет 
дена од денот на приемот на известувањето, нед-
вижноста да му ја продаде на друг само под попо-
волни услови. 

Тужба поради повреда на правото на приори-
тетно купување може да се поднесе во рок од една 
година од денот на извршениот пренос во јавните 
книги во кои се врши запишување на пренос. 

Одредбите на овој член сообразно се примену-
ваат и врз носителот на правото во поглед на рас-
полагањето, користењето и управувањето и на дел 
на недвижноста што не претставува средство на 
ЈНА, за кој се има намера да се пренесе. 

Член 37 
Одредбите на член 36 на овој закон сообразно 

се применуваат и врз носите пот на правото во пог-
лед на располагањето, користењето и управувањето 
или сопственикот на дел од недвижноста што не 
претставува средство на ЈНА, а што има намера тој 
дел да го даде во закуп. 

Тужба поради повреда на правото од став 1 на 
овој член може да се поднесе во рок од шест месеци 
од денот кога воената единица, односно воената ус-
танова што го врши правото во поглед на распола-
гањето, користењето и управувањето на друг дел од 
недвижноста дознала за договорот за закуп, но на ј -
доцна во рок од една година од денот на склучува-
њето на договорот за закуп. 

Член 38 
За установуваше на правото на службеност на 

недвижности на ЈНА е потребна согласност од со-
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јузниот секретар или од старешината што ќе го ов-
ласти тој. 

Согласност за установување на правото на 
службеност на недвижности на ЈНА не може да се 
даде ако користењето на таквото право може да им 
нанесе штета на интересите на народната одбрана. 

Член 39 
Водите зафатени од водостопански објекти, пос-

тројки и уреди што I претставуваат средства на ЈНА, 
или се изградени со тие средства, ги користат вое-
ни единици и воени установи. 

Објектите, постројките и уредите од став 1 на 
овој член, отстапени на користење и одржување на 
водостопански и на други организации, не можат 
да се внесуваат во катастарот на водите на тие ор-
ганизации. 

Член 40 
Сојузниот секретар може да установува ловиш-

та врз земјишта што претставуваат средства на 
ЈНА. 

Се овластува сојузниот секретар за ловиштата 
од став 1 на овој член да одобрува ловно-стопански 
основи, да го пропишува режимот на ловството и 
вршењето на работите на ловната инспекција. 

Член 41 
Недвижностите на ЈНА се запишуваат во јав-

ните книги во кои се врши запишување на пренос 
според општите прописи, со тоа што како носител 
на правото во поглед на располагањето, користење-
то и управувањето се укнижува Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија — Сојузен се-
кретаријат за народна одбрана. 

Член 42 
Договорот со кој е отуѓена недвижност на ЈНА 

ќе се поништи ако е склучен спротивно на одред-
бите од чл. 32, 33 и 35 на овој закон. 

Тужба за поништување на договорот, во смисла 
на став 1 на овој член, може да се поднесе во рок 
од една година од денот на склучувањето на дого-
ворот. 

Г л а в а IV 

СТАНБЕН ФОНД НА ЈНА 

Член 43 
Станбениот фонд на ЈНА го сочинуваат стан* 

бени згради, станови како посебни делови на згра-
ди, деловни простории и гаражи што се наоѓаат во 
станбени згради или се во состав на станбени згра-
ди — што претставуваат недвижности на ЈНА. 

Член 44 
Програмата на станбената изградба за потреби-

те на активните воени лица и на граѓанските лица 
на служба во ЈНА ја утврдува сојузниот секретар, 
во согласност со среднорочниот план за развој, из-
градба и опремување на Југословенската народна 
армија. 

Член 45 
Становите од станбениот фонд на ЈНА им се 

даваат на користење на активните воени лица и на 
граѓанските лица на служба во Југословенската на-
родна армија. 

Становите од станбениот фонд на ЈНА им се 
даваат на користење и на лица на кои ќе им прес-
тане активната воена служба, освен ако таа служ-
ба им престане: 

1) по барање, а поднесувачот на барањето не ги 
исполнил условите за здобивање со правото на ста-
росна или инвалидска пензија; 

2) по пресуда на воен дисциплински суд; 
3) поради загуба на чин, односно класа. 
Становите од станбениот фонд на ЈНА им се 

даваат на користење и на граѓанските лица на кои 
службата во Југословенската народна армија им 

престанала пред да е донесена одлука за нивната 
молба за стан, под условите што ќе ги пропише со-
јузниот секретар. 

Становите од станбениот- фонд на ЈНА им се 
даваат на користење и на членови на семејствата 
на загинати и умрени лица од ст. 1, 2 и 3 на овој 
член. 

На лицата од ст. 1 до 4 на овој член им се да-
ваат на користење и станови во општествена сопс-
твеност на кои Југословенската народна армија има 
право за давање на користење, а не претставуваат 
недвижност на ЈНА во смисла на овој закон. 

Член 46 
, На лицето од член 45 став 1 на овој закон ка 

кое му е даден на користење стан од станбениот 
фонд на ЈНА, може да му се откаже договорот за 
користење на станот, ако службата во Југословенс-
ката народна армија му престане по негово барање, 
пред да поминало десет години во службата. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, договорот за користење на стан може да му се 
откаже и на лице што поминало на служба во Ју -
гословенската народна армија повеќе од десет го-
дини, ако во поглед на траењето на таа служба не 
ја исполнило обврската утврдена со сојузниот закон 
со кој се уредува службата во вооружените сили на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија. 

На лице што според договор е примено во ак-
тивна воена служба на определено време може да 
му се откаже договорот за користење на стан, ако 
таа служба му престане по негово барање пред ис-
текот на времето што според договорот било должно 
да го помине во активна воена служба. 

Член 47 
Сојузниот секретар ги пропишува: 
1) поблиските услови под кои на лицата од член 

^5 на овој закон им се даваат на користење станови 
од станбениот фонд на ЈНА и станови во опште-
ствена сопственост на кои Југословенската народна 
армија има право за давање на користење; 

2) условите за давање на лицата од член 45 на 
овој закон кредити за изградба или за прибавување 
на станбена зграда или стан;. 

3) надлежноста на воените органи што во прв 
или во втор степен одлучуваат за . давањето станови 
на користење и постапката пред тие органи; 

4) условите под кои корисниците на станови мо-
жат да вршат замена на станови; 

5) условите под кои на корисниците на станови 
им се дава одобрение да можат станот да го корис-
тат за вршење на деловна дејност во станот со ли-
чен т{5уд и условите под кои можат станот или дел 
од станот да им го издаваат на потстанари. 

Член 48 
Лицето од член 45 на овој закон што смета дека 

со давањето стан на користење на .друго лице битно 
е повредена постапката за давање стан предвидена 
со прописот од член 47 на овој закон, а повредата 
наѓ постапката можела битно да влијае врз актот за 
давање на стан, или дека лицето што добило стан 
на користење не. ги исполнува условите предвидени 
со оЈзој закон или со пропис донесен врз основа на 
законот, има право да поведе управен спор со тужба 
пред Врховниот воен суд во Белград. 

Се смета дека повредата на постапката, во сми-
сла на став 1 на овој член, можела битно да влијае 
врз актот за давање на стан ако тој акт не е јавно 
објавен, на начинот утврден со прописот од член 47 
на овој закон, или ако се повредени критериумите 
за утврдување на редослед и редоследот утврден со 
тој пропис. 

Член 49 
Одредбите на овој закон за Управувањето и рас-

полагањето со средствата на ЈНА се однесуваат и на 
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средствата на станбениот фонд на ЈНА, ако со овој 
закон или со посебен сојузен закон не е определено 
поинаку. 

Управувањето со становите и со станбените 
згради изградени со средства на станбениот фонд 
на ЈНА се уредува со посебен сојузен закон. 

Г л а в а V 

ПОДВИЖНИ ПРЕДМЕТИ НА ЈНА 

Член 50 
Под подвижни предмети на ЈНА во смисла на 

овој закон се подразбираат и материјални средства 
и животни. 

Член 51 
Подвижни предмети на ЈНА, ако не се потреб-

ни или се неподобни за натамошна употреба во Ју-
гословенската народна армија, можат да се прода-
ваат или на друг начин да се отуѓуваат, во соглас-
ност со одредбите на овој закон. 

Подвижни предмети на ЈНА можат да им се 
продадат на граѓански правни лица, на граѓани и 
на нивни здруженија, ако тие според општите про-
писи можат да се здобиваат со право на сопстве-
ност врз такви предмети. 

Заради продажба на подвижни предмети на 
ЈНА, сојузниот секретар може да основе посебни ор-
ганизации за продажба, како воени установи. 

Поблиски прописи за продажбата или за отуѓу-
вањето на друг начин на подвижни предмети на 
ЈНА донесува сојузниот секретар. 

Член 52 
Матери] алта средства можат да се даваат без 

надомест за потребите на територијалната одбрана 
или за други потреби на општонародната одбрана 
ако е тоа од посебен интерес за Југословенската на-* 
родна армија и народната одбран 

Материјални средства можат, по исклучок, да 
се даваат со надомест или без надомест и во други 
случаи, ако е тоа од посебен интерес за народната 
одбрана и безбедноста на земјата. 

Постоењето на интерес во случајот од став 1 на 
овој член го утврдува сојузниот секретар, а во слу-
чајот од став 2 на овој член — Сојузниот извршен 
совет. 

Член 53 
Материјални средства што се наменети за за-

познавање и за популаризација на Југословенската 
народна армија во земјата и во странство, можат да 
им се даваат без надомест на општествено-политич-
ките заедници, на организациите на здружениот 
труд, на самоуправните интересни заедници и на 
други самоуправни организации и заедници, на оп-
штествено-политичките и други општествени орга-
низации, на граѓанските правни лица, на граѓаните 
и на нивните здруженија. 

Поблиски прописи за условите и за начинот на 
давање на материјални средства во^ смисла на став 
1 на овој член донесува сојузниот секретар. 

Член 54 
Подвижни предмети можат да им се даваат на 

..послуга или во закуп на општествено-политичките 
заедници, на организациите на здружениот труд, на 
самоуправните интересни заедници и на други са-
моуправни организации и заедници, на општестве-
но-политичките и други општествени организации. 

Член 55 
Со пропис тта сојузниот секретар може на опре-

делени материјални средства, зависно од нивната 
намена и карактер, да им се определи рокот за упо-
треба и чување. 

Г л а в а VI 

УПОТРЕБА И РАСПОЛАГАЊЕ СО СРЕДСТВАТА 
НА ЈНА 

1. Заеднички одредби 

Член 56 
За з;аконита, наменска и економична употреба и 

располагање со средствата на ЈНА се одговорни, 
како наредбодазци, сојузниот секретар и стареши-
ните на воените единици и на воените установи. 

Сојузниот секретар е наредбодавец за сите сред-
ства на ЈНА. 

Старешините на воените единици и на воените 
установи се наредбодавци за средствата на ЈНА што 
на воените единици и на воените установи им се ста-
вени на употреба и располагање, како на овластени 
материјално-финансиски органи. 

Правата и должностите на наредбодавците од 
ст. 2 и 3 на овој член можат, како помошни наред-
бодавци, да ги вршат и други воени старешини што 
ќе ги овласти сојузниот секретар. 

Со пропис на сојузниот секретар се утврдуваат 
"материјалнО-финансиските органи во Југословен-
ската народна армија и се определуваат правата и 
должностите на наредбодавците. 

Член 57 
За законита употреба и располагање со сред-

ствата на ЈНА, покрај наредбодавците, одговорни се 
и сметкополагачите. 

Кои лица во Југословенската народна армија се 
сметаат како смегкополагачи и какви се нивните 
права и должности пропишува сојузниот секретар. 

Член 58 
Амортизација на предметите што претставуваат 

средства на ЈНА не се врши. 
По исклучок од став 1 на овој член, сојузниот 

секретар може да пропише да се врши амортизаци-
ја на определени предмети што Југословенската на-
родна армија ги користи во мир и начин на прес-

• метувањето на амортизацијата на таквите предмети. 
Член 59 

Средствата на ЈНА се раскопуваат и нивната 
парична вредност се отпишува: 

1) ако во технички поглед се застарени за по-
требите на Југословенската народна армија; 

2) ако со економична поправка не можат да се 
оспособат за понатамошна употреба; 

3) кога ќе им истекне рокот за употреба и ако 
со стручна анализа се утврди нивна неисправност; 

4) ако при чувањето, манипулирањето и транс-
портот дојде до загуба во вид на кало, растур, исчез-
нување, крш и ел. — во границите на пропишаните 
стапки; 

5) ако се уништени поради елементарни непо-
годи, епидемии, спречување на ширење заразни бо-
лести и други вонредни околности, без вина на од-
говорниот сметкополагач, наредбодавец или некое 
друго лице; 

6) ако се употребат за вршење на опити, анали-
зи и истражувања; 

7) ако лицето што е одговорно за штетата не мо-
же да се утврди, или ако лицето што ја сторило 
штетата, согласно со прописите за материјалната 
одговорност на воените лица и на граѓанските лица 
на служба во Југословенската народна армија, не е 
должно да ја надомести штетата; 

8) ако со закон овластен застапник-; користејќи 
го своето законско овластување, во застапувањето 
се откаже од побарувањето или од друго барање 
пред спорот, во спорот или во постапката на извр-
шувањето; 

9) во Други случаи во кои интересите на Југо-
словенската народна армија го налагаат тоа, а под 
услови што ќе ги пропише сојузниот секретар. 
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Член 60 
Воените старешини што ќе ги овласти, сојузниот 

секретар можат во исклучително оправдани случаи 
одделни неправилно извршени исплати да ги огла-
сат за ликвидни и да се откажат од наплата на до-
говорените казни и на други побарувања под усло-
ви, на начин и до износи што ќе ги пропише сојуз-
ниот секретар. 

Член 61 
Употребата и располаган»ето со средствата на 

ЈНА се врши врз основа на наредба или друг акт 
(во понатамошниот текст: наредба од наредбода-
вецот). 

Член 62 
Сметкополагачот е должен да ги изврши само 

наредбите за употреба и располагање со средствата 
на ЈНА што се засноваат врз закон и прописи доне-
сени врз основа на закон. 

Ако смета дека зл извршување на наредба за 
употреба и располагање со средствата на ЈНА не е 
исполнет условот од став 1 на овој член, сметкопо-
лагачот е должен на тоа писмено да го предупреди 
наредбодавгцот. 

Наредбодавецот може да реши издадената на-
редба за употреба и располагање со средствата на 
ЈНА да се изврши и покрај предупредувањето. Во 
тој случај е должен наредбата за употреба и распо-
лагање со средствата на ЈНА да ја повтори во пис-
мена форма. 

Сметкополагачст е должен да ја изврши повто-
рената наредба и нема да одговара за нејзиното из-
вршување. 

Наредбодавецот што ја повторил наредбата е 
должен, по извршената наредба, да го извести за тоа 
старешината што ќе го определи сојузниот секре-
тар. 

Ако старешината од став 5 на овој член утврди 
дека наредбата била незаконита, ќе поведе постапка 
за надоместување на штетата според одредбите на 
сојузниот закон со кој се уредува службата во воо-
ружените сили на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија и прописите донесени врз ос-
нова на тој закон. 

Член 63 
Набавки и отстапување на извршување на ра-

боти и услуги Сојузниот секретаријат за народна 
одбрана и воените единици и воените установи вр-
шат со јавно наддавање или со непосредна спогодба. 

• Сојузниот секретар пропишува во кои случаи 
набавките и отстапувањето на извршувањето на ра-
боти и услуги од став 1 на овој член се вршат со 
јавно наддавање и условите за спроведување на 
јавното наддавање. 

Член 64 
Ако со општи прописи е предвидено обезбедува-

ње на плаќањето на набавките, работите и услугите^ 
Сојузниот секретаријат за народна одбрана и воени-' 
те единици и воените установи обезбедуваат плаќа-
ње според тие прописи. 

По исклучок од одредбата од став 1 од овој 
член, плаќањето нема да се обезбедува за изградба 
на инвестициони објекти и набавка, односно за из-
работка на инвестициона опрема, што служат за по-
требите на Југословенската народна армија. 

Сојузниот секретар ги определува објектите и 
опремата од став 2 на овој член. 

Член 65 
Ако со општи прописи е предвидено да се при-

ложуваат докази за обезбедување средства за пла-
ќање на изградбата на инвестициони објекти од 
средствата на ЈНА, како доказ за тоа служи потвр-
дата на сојузниот секретар или на лицето што ќе го 
овласти тој дека средствата за плаќање се обезбе^ 
дени во финансискиот план на ЈНА. 

Член бб 
Воените единици и воените установи можат за 

вршење па тековните исплати да држат готови пари 
до височина на благајничкиот максимум определен 
со пропис на сојузниот секретар. 

Член 67 
Воените единици и воените установи можат да 

даваат аконтации на име патни и други трошоци, 
под условите определени во прописите со кои се 
уредува надоместа на таквите трошоци. 

Член 68 
Воените единици и воените установи можат, по 

исклучок, да им вршат со надомсет работи и услу-
ги на државните органи, на организациите на здру-
жениот труд, на самоуправните интересни заедници 
и на други самоуправни организации и заедници, на 
општествено-политичките организации и на други 
општествени организации и на граѓаните. 

За извршените работи и услуги- во случаи на 
елементарни непогоди, опасности за животот и 
здравјето на граѓаните или за безбедноста на оп-
штествениот имот и имотот на граѓаните, како и во 
други случаи во кои за отстранување на опасноста 
или ненадо:*1естлива штета е потребна помош ор, Ју-
гословенската народна армија, воените единици и 
воените установи имаат само право на надомест на 
вистинските трошоци. 

За вршење на работите и услугите воените еди-
ници и воените установи не се запишуваат во суд-
скиот регистар ниту се регистрираат на кој и да е 
друг начин, но за тие работи и услуги водат книго-
водство според прописите - што ги донесува сојуз-
ниот секретар. 

Сојузниот секретар пропишува во кои случаи 
воените-единици и воените установи ги наплатуваат 
трошоците зач извршените услуги од став 2 на овој 
член и што се смета како вистински трошоци во 
смисла на тој став. 

2. Посебни одредби за определени воени установи 

Член 69 
Општите услови за работењето, начинот на утвр-

дувањето и пресметувањето на вкупниот приход и 
на доходот и распределбата на доходот во воените 
установи од член 6 на овој закон, ги пропишува со-
јузниот секретар. 

Член 70 
Ако воената установа од член 6 на овој закон 

работела со загуба и ако настанатата загуба не мо-
же да се покрие со средствата на таа установа или 
со средствата што со прописот од член 69 на ОВОЈ за-
кон можат да се формираат како заедничка резерва 
за покривање на загубите на тие воени установи, 
загубата што настанала со извршувањето на рабо-
тите или услугите за потребите на воените единици 
и на воените установи, односно на Сојузниот секре-
таријат за народна одбрана, молбе да се покрие и 
од средствата на финансискиот план на ЈНА, на на-
чинот и под условите што ќе ги пропише сојуз«-гиот 
секретар. 

3. Посебни одредби за средствата и материјално-
-финансиското работење на Сојузната дирекција за 
промет и резерви на производи со посебна —--"ена 

Член 71 
Заради извршување на своите задагчи, Сојузна-

та дирекција за промет и резерви на производи со 
посебна намена (во понатамошниот текст: Дирек ци-
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јата) ги користи, покрај средствата определени со 
финансискиот план на Сојузниот секретаријат за 
народна одбрана, и средствата остварени со вршење 
на услуги, средствата на кредитите, средствата што 
организациите на здрулсен труд — производители на 
средства за вооружување, експлозивни материи и 
воена опрема ќе ги здружат со средствата на Дирек-
цијата, како и други средства и опрема што ќе ги 
определи сојузниот секретар. 

Дирекцијата ги стекнува и ги распределува сред-
ствата и работи согласно со пропиеше што се одне-
суваат на воените установи од член 6 на овој закон, 
и во своето работење има други права и,обврски со 
кои се обезбедува извршувањето на нејзините за-
дачи утврдени со закон. 

Поблиски прописи за работењето и за користе-
њето на средствата на Дирекцијата донесува Сојуз-
ниот извршен совет. 

Член.72 
Дирекцијата ги користи средствата со кои рабо-

ти според финансискиот план. 
Финансискиот план и завршната сметка на Ди-

рекцијата ги донесува директорот на Дирекцијата, 
во согласност со сојузниот секретар. 

Член 73 
Во остварувањето на своите задачи Дирекцијата 

може во своето работење да истапува во свое име и 
за своја сметка, во свое име и за туѓа сметка и во 
туѓо име и за туѓа сметка. 

Во рамките на своето работење Дирекцијата 
може да врши и работи на застапување на стран-
ски фирми. 

Член 74 
Средствата што ќе ги оствари Дирекцијата со 

своето работење се водат на нејзината жиро-сметка, 
односно девизна сметка. 

Деловната и друга соработка помеѓу Дирекци-
јата и организациите на здружениот труд'— произ-
водители на средства за вооружување, експлозивни 
материи и воена опрема во работите на прометот на 
предмети со посебна намена, се уредуваат со опште-
ствени договори и со договори. 

Средствата што ќе ги оствари Дирекцијата со 
работењето во свое име и за сметка на организа-
циите на здружениот труд од став 2 на овој ч л е н к о 
одбивањето на трошоците на работењето на Дирек-
цијата, им припаѓаат на тие организации на 'здру-
жениот труд, согласно со актите од. став 2 на овој 
член. 

• Член 75 
Дирекцијата има резервен фонд. 
Средствата на резервниот фонд се формираат со 

издвојување на определен процент од вкупните 
средства на Дирекцијата предвидени во нејзиниот 
финансиски план за односната година. 

Процентот од став 1 на овој член се утврдува 
секоја година во финансискиот план на Дирекци-
јата. 

Кога средствата на резервниот фонд ќе бидат 
остварени во височина од 5°/о од просечниот износ 
на средствата што Дирекцијата ги користела во сво-
ето работење во последните три години — престану-
ва обврската за издвојување во резервниот фонд. 

Член 76 
Средствата на резервниот фонд се користат за 

покривање на загубите настанати во работењето на 
Дирекцијата, како и за финансирање на формира-
њето и користењето на резервите на производите со 
посебна намена за кои во финансискиот план на 
Дирекцијата не се предвидени средства или не се 
предвидени во доволен износ. 

Дирекцијата може средствата на резервниот 
фонд да ги користи и како обртни средства. 

Член 77 
Средствата за работа на работната заедница на 

Дирекцијата се обезбедуваат со финансискиот план 
па Дирекцијата. 

Распределба на средствата наменети за лични 
доходи и за заедничка потрошувачка на работници-
те на Дирекцијата, се врши согласно со прописите 
што се однесуваат на воените установи од член 6 
на овој закон. 

Внатрешната организација и систематизација на 
работните места во Дирекцијата ја утврдува сојуз-
ниот секретар. 

Член 78 • 
Во поглед на контролата и надзорот над чува-

њето и располагањето со средствата на Дирекција-
та се применуваат одредбите на чл. 88 до 91 на овој 
закон. 

Г л а в а VII 

ОБВРСКИ СПРЕМА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧ-
КИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

Член 79 
На паричните средства на ЈНА што се вложу-

ваат во недвижности, во посебни капацитети за про-
изводство на вооружување и воена опрема или во 
други капацитети од посебно значење за народната 
одбрана, во набавка или во изработка на инвести-
циона опрема "за објектите што ги користи Југосло-
венската народна армија, иди за опремување на 
воените единици и воените установи, даноци и дру-
ги давачки можат да се воведуваат само со сојузен 
закон. 

Сојузниот секретар за народна одбрана, во спо-
годба со сојузниот секретар за финансии, ги утврду-
ва капацитетите и инвестиционата опрема од став 1 
на овој член. 

Како даноци и други давачки, во смисла на овој 
член. се подразбираат даноците, придонесите, за-
должителните заеми, царините, таксите и другите 
давачки предвидени со сојузни, републички односно 
со покраински, или со општински прописи. 

Член 80 
Придонесите за користење на градско земјиште 

не можат да се пропишуваат за користење на град-
ско земјиште за воени цели, за објекти и простории 
за обука, сместување и работа на воени единици и 
воени установи и за сместување и чување на сред-
ства на ЈНА. 

Член 81 
На земјиштата и водостопанските објекти, пос-

тројки и уреди, што претставуваат средства на ЈНА, 
а се наменети за потребите на народната одбрана и 
за користење вода за редовната дејност на воените 
единици и воените установи, не може да се воведува 
воден при донесе 

Воените единици и воените установи им плаќаат 
на водостопанските организации надомест само за 
оние услуги што им ги извршиле тие организации 
фактично. 

Член 82. 
Ако со општи прописи е предвидено плаќање на 

комунални такси, воените единици и воените уста-
нови не плаќаат комунални такси на предметите и 

.услугите што ги користат во врска со својата редов-
на дејност. 

-Член 83 
За услугите што ги вршат сами, воените едини-

ци и воените установи не се должни да им плаќаат 
надомести на комуналните организации што тие ус-
луги им ги вршат на други корисници. 

Сојузниот. секретар пропишува кои комунални 
услуги ги вршат воените единици и воените устано-
ви сами. . 
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| Член 84 
Воените единици и воените установи се ослобо-

дени од обврските спрема општествено-политичките 
заедници за работите што ги изведуваат во сопстве-
на режија и за изработка на производи за намиру-
ваше на потребите на вооружените сили на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија. 

На услугите што ги вршат и на производите што 
им ги продаваат на корисниците надвор од воору-
жените сили на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија воените единици и воените ус-
танови плаќаат само данок на промет, ако според 
општите прописи се плаќа данок на промет на так-
ви услуги, односно производи. 

За услугите и другите дејности што им ги вр-
шат на корисници надвор од вооружените сили на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, воените установи од член 6 на овој закон ги пла-
ќаат обврските спрема општествено-политичките 
заедници според општите прописи. 

По исклучок од одредбите на ст. 2 и 3 од овој 
член, воените единици и воените установи не им 
плаќаат данок на промет и други обврски на опште-
ствено-политичките заедници ако им вр£нат услуги 
на корисници надвор од вооружените сили на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија во 
случај на елементарни непогоди, опасност за живо-
тот и здравјето на граѓаните или за безбедноста на 
имотот на организациите на здружениот труд, на 
самоуправните интересни заедници и на други са-
моуправни организации и заедници, на општестве-
но-политичките и други општествени организации 
и на граѓаните, како и во други случаи џо кои е 
неопходна помошта на Југословенската народна ар-
мија заради отстранување опасност за имотот, жи-
вотот и здравјето па луѓето. 

Г л а в а VIII 

КНИГОВОДСТВО И ЕВИДЕНЦИЈА ЗА СРЕД-
СТВАТА НА ЈНА 

Член 85 
Сојузниот секретаријат за народна одбрана и 

воените единици и воените установи се должни да 
водат книговодство и евиденција за состојбата и 
промените на средствата на ЈНА што ли користа* 
според одредбите на овој закон. 

Член 86 
За недвижностите на ЈНА се води воен катастар. 
Содржината и начинот на водењето на воениот 

катастар го пропишува сојузниот секретар. 
Член 87 

Службата на општественото книговодство води 
евиденција за извршувањето на финансискиот план 
на ЈНА во обем и на начин што ќе ги утврди гене-
ралниот директор на Службата на општественото 
книговодство, во согласност со сојузниот секретар. 

Г л а в а IX 

КОНТРОЛА И НАДЗОР НАД ЧУВАЊЕТО, УПОТ-
РЕБАТА И РАСПОЛАГАЊЕТО СО СРЕДСТВАТА 

НА ЈНА 

Член 88 
Чувањето, употребата и располагањето со сред-

ствата на ЈНА и матери јадното и финансиското ра-
ботење во Југословенската народна армија подле-
жи на котрола. 

Член 89 
Контрола на чувањето, употребата и распола-

гањето со средствата на ЈНА и на материјалното и 
финансиското работење во Југословенската народ-
на армија се врши според одредбите на сојузниот 

закон со кој се уредува Службата на општествено-
то книговодство, на овој закон и на прописи доне-
сеш! врз основа на тие закош!. 

Сојузниот секретаријат за народна одбрана и 
воените единици и воените установи, во смисла на 
општите прописи, ги доставуваат' до Службата на 
општественото книговодство само оние податоци за 
средствата на ЈНА што ќе ги утврдат спогодбено 
сојузниот секретар за .народна одбрана и сојузниот 
секретар за финансии. 

Член 90 
Надзорот и другите форми на внатрешна кон-

трола над чуван>ето, употребата и располагањето со 
средствата на ЈНА и над материјалното и финансис-
кото работење во воените единици и воените уста-
нови, ѓи организираат и спроведуваат старешините 
на воените единици и на воените установи на кои 
тие средства им се дадени на користење и претпос-
тавените воени старешини. 

Член 91 
Сојузниот секретаријат за народна одбрана вр-

ши контрола и надзор во поглед на применувањето 
на прописите за производството и прометот на сто-
ки и услуги од страна на воените единици и воени-
те установи, како и организациите на здружениот 
труд и поединци што произведуваат и продаваат 
стоки и вршат услуги за потребите на припадници-
те на Југословенската народна армија во воениот 
круг. 

Органите на Сојузниот секретаријат за народна 
одбрана вршат контрола и надзор над воените од-
моралишта, воените установи и угостителските ор-
ганизации на здружениот труд што се занимаваат 
со вршење угостителски услуги на припадниците на 
Југословенската народна армија, во воените едини-
ци и воените установи т - во поглед на применува-
њето на прописите за вршењето на угостителски 
услуги и за здравствено-техничките услови за вр-
шење на тие услуги. 

Со пропис на сојузниот секретар поблиску се 
определуваат правата и должностите на овластени-
те инспектори од ст. 1 и 2 на овој член во вршењето 
на работите на инспекцијата, во согласност со опш-
тите прописи што важат за соодветната инспекција. 

Г л а в а X 

i ; ЗАВРШНА СМЕТКА 

Член 92 
За извршувањето на финансискиот план на 

ЈНА Сојузниот секретаријат за народна одбрана со 
истекот на буџетската година составува завршна 
сметка. 

Со завршната сметка за извршувањето на фи-
нансискиот план на ЈНА се утврдува извршување-
то на задачите и височината на одобрените "и на 
потрошените парични средства на ЈНА и се распо-
редуваат непотрошените парични средства на ЈНА. 

Завршната сметка за извршувањето на финан-
сискиот план на ЈНА ја донесува сојузниот се-
кретар. 

Член 93 
Извршувањето на задачите, одобрените и пот-

рошените парични средства во текот на буџетската 
година и распоредот на непотрошените парични 
средства, воените единици и воените установи ги 
утврдуваат со завршната сметка за извршувањето 
на својот финансиски план. 

Завршната сметка за извршувањето на финан-
сискиот план на воената единица и воената устано-
ва ја донесува старешината на таа единица или ус-
танова, а ја одобрува непосредно претпоставениот 
старешина. 
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Г л а в а XI 

ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈАТА 
И ПРЕНОСОТ НА ПРАВОТО ВО ПОГЛЕД НА РАС-
ПОЛАГАЊЕТО, КОРИСТЕЊЕТО И УПРАВУВА-
ЊЕТО СО ПРЕДМЕТИ И ПРАВА ВО ОПШТЕС-

ТВЕНА СОПСТВЕНОСТ 

Член 94 
За изградба на воени објекти за потребите на 

Југословенската народна армија и на објекти од 
посебно значење за одбрана на земјата можат да се 
врши експропријација, под општите услови опреде-
лени со закон. 

Постоењето на општ интерес за изградба на'об-
јектите од став 1 на ОВОЈ' член го утврдува сојузни-
от секретар. 

Ако се утврди дека е тоа неопходно поради ит-
носта на случајот или за да се отстрани позначи-
телна штета за средствата на ЈНА, сојузниот секре-
тар може да реши недвижноста што се експроприра 
за изградба на објектите од став 1 ца овој член да 
се предаде во посед и пред правосилноста на актот 
за експропријацијата. 

Член 95 
За изградба на воени објекти за потребите на 

Југословенската народна армија и на објекти од по-
себно значење за одбрана на земјата може да се вр-
ши пренос на правото во поглед на располагањето, 
користењето и управувањето со предмети и права 
во општествена сопственост на Југословенската на-
родна армија, под општите услови определени со 
закон. 

Врз преносот на правото од став 1 на овој член 
согласно се применуваат одредбите од член 94 ст. 2 
и 3 на овој закон. 

Г л а в а XII 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 96 
Се овластува сојузниот секретар за народна од-

брана да донесе поблиски прописи: за издвојување-
то на паричните средства на ЈНА на посебни смет-
ки и за начинот на нивното користење; за мерилата 
и начинот на користењето на средствата за заед-
нички потреби; за стапките на растурот на матери-
јалните средства; за составувањето на финансис-
киот план на ЈНА и на финансиските планови на 
воените единици и воените установи; за условите и 
начинот на давањето аванси; за користењето на 
средствата на Југословенската народна армија од 
страна на воените единици и воените установи; за 
набавките, работите и услугите; за книговодството 
и евиденцијата на средствата на Југословенската 
народна армија; за завршната сметка за извршува-
њето па финансискиот план на ЈНА и ^завршните 
сметки на воените единици и воените установи; за 
надзорот и внатрешната контрола на чувањето, 
употребата и располагањето со средствата на ЈНА. 

Член 97 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престануваат да важат: 
1) Законот за финансирањето и материјалното 

и финансиското работење на Југословенската на-
родна армија („Службен лист на СФРЈ", бр. 56/65); 

2) одредбите на член 1 ст. 1 и 3 алинеја 6. на 
член 12 ст. 1 и 2; на член 23 став 2 и на член 30 став 
3 на Законот за експропријацијата („Службен лист 

на СФРЈ", бр. 11/68, 30/68 и 32/70) во однос на вое-
ните објекти; 

3) одредите на член 17 став 2 и на член 41 на 
Основниот закон за ловството („Службен лист на 
СФРЈ", број 16/65); 

4) одредбите на член 3 став 1 на Основниот за-
кон за придонесот за користење градско земјиште 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 51/67, Ш69 и 15/71); 

5) одредбите на член 4 точка 5 на Основниот 
закон за комуналните такси („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 52/64); 

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

Член 97 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

952. 
Врз основа на член 286 став 2 точка 3 од Уста-

вот на Социјалистичка Федеративна Република Ју -
гославија, Собранието на СФРЈ, на седницата на 
Соборот на републиките и покраините од 31 октом-
ври 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ОБЕМ НА 
РАСХОДИТЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

ЗА 1974 ГОДИНА 

1. Вкупниот обем на расходите утврден во Бу-
џетот на федерацијата за 1974 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 71/73) во износ од 41.513,000.000 
динари се зголемува за 5.755,000.000 динари, така 
што вкупниот обем на расходите на Буџетот на фе-
дерацијата за 1974 година да изнесува 47.268,000.000 

• динари. 
2. Средствата за покритие на зголемениот вку-

пен обем на расходите на Буџетот на федерацијата 
за 1974 година до износот утврден во точка 1 на 
оваа одлука ќе се обезбедат со зголемување на из-
ворните приходи на федерацијата за износ од 
4.170,000.000 динари, со зголемување на емисијата на 
обврзници на федерацијата за износ од 817,000.000 
динари и со зголемување на задолжувањето на фе-
дерацијата ка ј Народната банка на Југославија за 
износ од 768,000.000 динари. 

Ако средствата од став 1 на оваа точка не би-
дат остварени во предвидениот износ, недостигот на 
потребните средства за покритие на вкупниот обем 
на расходите на Буџетот на федерацијата за 1974 
година утврден во точка 1 н^ оваа одлука ќе го 
обезбедат републиките и автономните покраини со 
зголемување на својот придонес. 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ"'. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 72 
31 октомври 1974 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Зоран Поли1!, е. р. 
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953. 

Врз основа на член 286 став 2 точка 2 од Уставот 
на Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, а во врска со член 12 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, Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот 
на републиките и покраините од 31 октомври 1974 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН 
НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 

1974 ГОДИНА 

Се потврдува Финансискиот план на Народната 
банка на, Југославија за 1974 година што го донесе 
Советот на гувернерите на седницата од 19 и 20 ју-
ни 1974 година. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 46 
31 октомври 1974 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Зоран Лолич, е. р. 

954. 

Врз-основа на член 288 точ. 2 и 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, а во врска со член 13 став 2 од Законот за надо-
местоците на личните доходи на сојузните пратени-
ци и функционери, Собранието на СФРЈ, на седни-
цата на Сојузниот собор од 5 ноември 1974 година л 
на седницата на Соборот на републиките и покра-
ините од 31 октомври 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА НАДОМЕСТИТЕ НА 
ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОБРА-
НИЕТО НА СФРЈ И НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО 
ГИ ИЗБИРА ИЛИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА 
СФРЈ СО ДВИЖЕЊЕТО НА ЖИВОТНИТЕ ТРО-
ШОЦИ И НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ВРАБОТЕ-

НИТЕ ВО СТОПАНСТВОТО НА ОФРЈ 

1. Надоместите на личните доходи на делегатите 
во Собранието на СФРЈ и на функционерите што 
ги избира или именува Собранието на СФРЈ се зго-
лемуваат за 10,3%, во согласност со порастот на жи-
вотните трошоци и со движењето на просечниот 
личен доход на вработените во стопанството на 
СФРЈ остварен во првото полугодие на 1974 година 
во однос на второто полугодие на 1973 година. 

2. Правото според точка 1 на оваа одлука им 
припаѓа и на сојузните пратеници и функционери 
што остваруваат лични доходи во Собранието на 
СФРЈ според Законот за работата и правата на со-
јузните пратеници и функционери на кои им пре-
станала функцијата. 

3. Правата утврдени според точ. 1 и 2 на оваа 
одлука припаѓаат од 1 јули 1974 година. 

4. Со денот на влегувањето вб сила на оваа 
Одлука престанува да важи Одлуката за усогласу-
вање на надоместоците на личните доходи на со-
јузните пратеници и функционери со движењето на 

животните трошоци и на личните доходи на врабо-
тените БО стопанството на СФРЈ („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 16/74). 

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

Собрание на СФРЈ 
АС бр. 78 

5 ноември 1974 година 
Белград 

• Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Зоран Полич, е. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 
Данило Кекиќ, е. р. 

955. 
Врз основа на член 145 став 4 од Законот за 

воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 33/73), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА БЕЗБЕДНОСТА И РЕДОТ НА ВОЗДУХОПЛОВ-

НО ПРИСТАНИШТЕ 

I. Општи одредби 

Член 1 
Работите на безбедност и одржување ред на 

воздухопловно пристаниште ти вршат;'организаци-
јата на здружениот труд што е носител на правото 
за користење на воздухопловното -пристаниште (во 
натамошниот текст: носител на правото за користе-
ње на воздухопловното пристаниште), аеродромска-
та служба за безбедност на воздушната пловидба, 
надлежниот ертан на внатрешните работи, надлеж-
ниот орган на царинската служба и други органи и 
организации, на начинот и под условите пропиша-
ни со оваа уредба. 

Член 2 
Носителот на правото за користење на воздухо-

пловното пристаниште е должен да го обезбеди 
воздухопловното Цристзниште од неконтролиран 
пристап на луѓе, возила и добиток и да го огради. 

Воздухопловите, како и објектите на воздухо-
пловно пристаниште што се од значење за безбеднос-
та на воздушниот сообраќај (објекти во кои се смес-
тени уреди што служат за полетување, слетување 

^ ЈИ водење на воздухоплови, енергетски објекти, 
складишта на стоки и гориво, хангари, полетво-
-слетни патеки, маневарски површини и ел.), мо-
раат да бидат обезбедени односно чувани. 

Член 3 
Надлежниот орган на внатрешните работи и 

надлежниот' орган на царинската служба, во рам-
ките на своите овластувања, вршат на воздухоплов-
ното пристаниште контрола и преглед на воздухо-
плови, лица, багаж и стоки. 

Надлежниот орган на внатрешните работи, во 
границите на своите овластувања, по сопствена 
иницијатива или на барање од носителот на право-
то за користење на воздухопловното пристаниште, 
од аеродромската служба за безбедност на воздуш-
ната пловидба, од надлежниот орган на царинската 
служба или од превозниците, укажува непосредна 
помош и презема други потребни мерки заради одр-
жување. на редот на воздухопловното пристаниште. 

Член 4 
Носителот на правото за користење на воздухо-

пловното пристаниште е должен да обезбеди потре-
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бен простор, односно просторни и опрема за кон-
трола на воздухоплови, патници, багаж и стоки. 

Во смисла на став 1 од овој член под потребен 
простор се подразбира заштитен простор за преглед 
на воздухоплови и стоки на безбедно растојание од 
објектите што се од значење за безбедноста на воз-
душниот сообраќај; под простории — соодветни 
.простории за преглед на патници, багаж и стоки, а 
под опрема за контрола на воздухоплови, патници, 
багаж и стоки — опрема што е непренослива пора-
ди природата на употребата. 

Надлежниот орган на внатрешните работи и ор-
ганот на царинската служба на воздухопловното 
пристаниште се должни да обезбедат опрема за 
контрола на воздухоплови, патници, багаж и стоки 
со која се служат непосредно, а која е пренослива 
поради природата на употребата. 

Сојузниот секретар за внатрешни работи, во 
спогодба со директорот на Сојузната управа за ци-
вилна воздушна пловидба и со директорот на Со-
јузната управа за царини, го пропишува минимумот 
на опремата од ст. 2 и 3 на овој член со оглед на 
обемот и видот на сообраќајот на одделно воздухо-
пловно пристаниште. 

Член 5 
Носителот на правото за користење на воздухо-

пловното пристаниште е должен да организира и 
непрекинато да врши внатрешна контрола на ис-
правноста на уредите и опремата за прифаќање и 
отпрема на воздухоплови, патници, багаж и стоки; 
на работата на противпожарната служба и на служ-
бата за брза помош, и на исправноста на маневар-
с к и ^ површини, на објектите и инсталациите што 
се од значење за безбедноста на воздушната пло-
видба над кои е носител на правото за користење. 

Носителот на правото за користење на воздухо-
пловното пристаниште е должен да врши постојана 
контрола на обезбеденоста на воздухопловите и об-
јектите што се наоѓаат на воздухопловното приста-
ниште, да ги презема сите потребни мерки за на-
времено отстранување на уочените неисправности, 
како и да ги предупредува другите корисници на 
објектите и просториите на воздухопловното прис-
таниште да преземат соодветни мерки за безбедност. 

Член 6 
Престој ат и движењето на лицата на воздухо-

пловното пристаниште го определува носителот на 
правото за користење на воздухопловното приста-
ниште, во спогодба со аеродромската слулсба за 
безбедност на воздушната пловидба и со надлежни-
от орган на внатрешните работи. и со органот на 
царинската служба. 

Член 7 
Носителот на правото за користење на воздухо-

пловното пристаниште го утврдува планот на мер-
ките за безбедност според кои ќе се постапува во 
вонредни случаи, како што се: воздухоплов во нуж-
да, несреќа на воздухоплов, пожар и елементарни 
непогоди на воздухопловното пристаниште и 
слично. 

Планот на мерките за безбедност го утврдува 
носителот на правото за користење на воздухоплов-
ното пристаниште, во спогодба со службата за кон-
трола на летањето, со надлежниот орган на внат-
решните работи и со органот на царинската служба. 
Планот на мерките за безбедност е задолжителен за 
сите лица на воздухопловното пристаниште. 

Член 8 , 
Заради обезбедување постојана соработка поме-

ѓу заинтересираните органи и организации за без-
бедност и ред на воздухопловните пристаништа, 
усогласување на нивните ставови и обезбедување 
неопходна соработка во преземање мерки за безбед-
ност на воздухопловно пристаниште, во Сојузната 
управа за цивилна воздушна пловидба се формира 

Совет за безбедност на воздушниот сообраќај. Со-
ветот и дава мислење и предлози на Сојузната уп-
рава за цивилна воздушна пловидба за што се из-
вестуваат органите и организациите што се претс-
тавени во Советот. 

Советот од став 1 на овој член го сочинуваат 
претставници на: Сојузниот секретаријат за народ-
на одбрана, Сојузниот секретаријат за внатрешни 
работи, Сојузниот комитет за сообраќај и врски, Со-
јузната управа за цивилна воздушна пловидба, Со-
јузната управа за царини, Сојузниот хидрохметеоро-
лошки завод, Заедницата на југословенските пош-
ти, телеграфи и телефони, Здружението на аеро-
дромските претпријатија и превозниците. 

Заради следење и проучување на прашањата за 
безбедност на воздухопловно пристаниште, меѓусеб-
на размена на искуства во работата и остварување 
други форми на соработка за унапредување на без-
бедноста на воздушната пловидба, на воздухоплов-
но пристаниште се формира совет за безбедност 
на воздухопловното пристаниште. 

Советот од став 3 на овој член г6 сочинуваат 
претставници на органите и организациите што вр-
шат определени работи на воздухопловното прис-
таниште. 

Член 9 
Членовите на Советот од член 8 став 1 на оваа 

уредба ги делегираат органите и организациите од 
став 2 на тој член, а членовите на советот од член 
8 став 3 на оваа уредба — органите и организациите 
што вршат определени работи на воздухопловното 
пристаниште. 

Советите од член 8 ст. 1 и 3 на оваа уредба до-
несуваат деловници за својата работа. 

II. Престој и движење на воздухоплови на возду-
хопловно пристаниште, товарење и истоварување 

патници, багаж и стоки 

Член 10 
Системот за врски помеѓу екипаж на воздухо-

плов, аеродромската служба за безбедност на воз-
душната пловидба и воздухопловниот персонал што 
врши работи на прифаќање и отпрема на воздухо-
плови мора да биде таков што да обезбеди точно, 
брзо и потполно давање известувања за сообраќа-
јот на воздухопловното пристаниште. 

Службата за прифаќање и отпрема е должна 
да ги известува на време патниците за движењето 
на воздухопловот на воздухопловното пристаниш-
те, за подготовките на патниците за товарење во 
воздухоплов, како и за другите околности од зна-
чење за одвивање на сообраќајот на воздухоплов-
ното пристаниште. 

Член 11 
Пред полетувањето, односно по завршеното 

слетување%воздухопловот молсе да се движи само по 
патеките определени за движење на воздухопловот. 
По овие патеки воздухопловот го води службата за 
контрола на летањето. Ако е видливоста послаба, 
пред воздухопловот мора да се движи возило на 
службата за прифаќање и отпрема, бојосано со пор-
токалова боја со црни квадратни полиња големина 
50 пати 50 cm и снабдено со ротационо сигнално 
светло во портокалова боја. 

По пристанишната платформа воздухопловот се , 
движи според упатствата од службата за прифаќа-
ње и отпрема, односно од лицата што се определени 
за тоа (стартер^). 

Член 12 
Товарењето и истоварувањето на патници, ба-

гаж, стоки и пошта и снабдувањето на воздухопло-
вот со гориво, се врши само на пристанишната 
платформа, и тоа на места што се определени за 
тоа. 

Снабдувањето на воздухоплов со гориво не смее 
да се врши додека се наоѓаат патници во воздухов 
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пловот, освен ако е воздухопловот во транзит и со 
посебно противпожарно обезбедување. 

Кога работите од ст. 1 и 2 на овој член се вр-
шат ноќе, местото каде што се врши тоа мора да би-
де осветлено на соодветен начин. 

Член 13 
На пристанишната платформа можат да се вр-

шат технички прегледи и помали поправки на воз-
духоплов зависно од условите на сообраќајот на 
воздухопловното пристаниште. 

Член 14 
Воздухоплов што се задржува на воздухоплов-

ното пристаниште подолго од 4 часа ќе се отстрани, 
по правило, од прометниот дел на пристанишната 
платформа и ќе се паркира на местото определено 
за паркирање (паркиралиште). 

Член 15 
За време на престојот на пристанишната плат-

форма, на паркиралиште^ или во хангар, воздухо-
пловот го обезбедува носителот на правото за ко-
ристење на објектот на кој односно во кој се ijaora 
воздухопловот. 

Објектите од став 1 на овој член мораат да би-
дат осветлени за време додека се наоѓа воздухопло-
вот на нив или во нив. 

Член 16 
Воздухоплов, патници и возила можат да се 

движат по пристанишната платформа само по обе-
лежениве патеки и во определени правци. 

За време на движењето по пристанишната плат-
форма патниците мора да ги предводи лице што ќе 
го определи службата за прифаќање и отпрема. 

Член 17 
Во близина на воздухоплов и на објектите од 

член 2 став 2 на оваа уредба, забрането е пушење, 
фрлање или ставање какви и да било предмети што 
можат да го загрозат воздухопловот или тие об-
јекти. 

Член 18 
Товарењето на патници во воздухоплов, однос-

но истоварувањето на патници од воздухоплов се 
врши преку пропишани скали. 

Заради сигурност на патниците при товарењето 
и истоварувањето, на врвот на скалите, односно на 
влезот во воздухоплов мора да биде присутен еден 
член од екипажот на воздухопловот, а при дното на 
скалите лице определено од носителот на правото 
за користење на воздухопловното пристаниште. 

Член 19 
Товарењето и истоварувањето на експлозив и 

други опасни или за здравјето штетни материи се 
врши на простор определен за тоа, со потполно про-
тивпожарно обезбедување и под надзор на надлеж-
ниот орган на внатрешните работи. 

Член 20 
Пред товарењето на багажот во воздухоплов 

патниците се должни да го идентификуваат својот 
багаж. Багажот се отпрема со истиот воздухоплов 
со кој патува патникот. 

Неидентификуваниот багаж мора да се издвои и 
да се држи на место определено за тоа што е обез-
бедено од дејство на експлозија, пожар или опасни 
материи. 

Ако со ист воздухоплов патуваат лица во меѓу-
народен и домашен сообраќај, багажот мора посеб-
но да се обележи и да се издвои. 

П1. Престој и движење на лица на воздухопловно 
пристаниште 

Член 21 
Лицата вработени на воздухопловно приста-

ниште што се движат по маневарските површини на 

аеродромот или во близина на аеродромски објекти, 
за време на вршењето на своите работи се должни 
да носат пропишана службена облека, односно знак 
на органот или организацијата на здружениот труд 
во која се вработени. 

Лицата од став 1 на овој член за кои не е про-
пишано да носат службена облека, за време на вр-
шењето на своите работи се должни да носат работ-
на облека во уочлива боја, со ознака на организа-
цијата на здружениот труд, односно на органот на 
управата во кој се вработени. Ако овие лица ги вр-
шат тие работи повремено, наместо работна облека 
можат да носат околу раката лента, со ознака на 
организацијата на здружениот труд односно на ор-
ганот во кој се вработени, или друг лесно уочлив 
знак за распознавање. 

Под работите од став 1 на овој член се подраз-
бираат: работите на прифаќање и отпрема на воз-
духоплови, патници, багаж и стоки; работите на 
снабдување на воздухоплови со гориво, мазиво и со 
храна; прегледите и одржувањето на полетно-слет-
ните патеки на пристанишната платформа, инстала-
циите, опремата и на другите објекти, уреди и пос-
тројки што служат за безбедно слетување, полету-
вање, движење по земја и престој на воздухоплови; 
одржувањето на воздухоплови на маневарските по-
вршини, како и сите други дејствија што вршат 
служба за безбедност на воздушната пловидба, ор-
ганите на внатрешните работи; органите на царин-
ската служба, на службата за метеоролошка помош 
на воздухопловство^ и др., но само во време кога 
воздухопловното присташпнте е отворено за јавен 
воздушен сообраќај, -како и во време кога тие рабо-
ти се вршат непосредно. 

Одредбите од ст. 1 и 2 на овој член не се одне-
суваат на лицата што се ослободени со посебни 
прописи од должноста да носат службена облека за 
време додека ја вршат службата на воздухопловно-
то пристаниште. 

Член 22 
Ако на полетно-слетна или друга патека опре-

делена за движење на воздухоплови или во нејзина 
непосредна близина треба да се извршат определе-
ни работи, организацијата на здружениот труд, од-
носно органот што е носител на таа работа, должен 
е преку носителот на правото за користење на воз-
духопловното пристаниште, да прибави од аеро-
дромската служба за безбедност на воздушната пло-
видба одобрение и за извршувањето на тие работи. 

Лицата што се задржуваат на полетно-слетните 
и други патеки заради вршење на работите од став 
1 на овој член се должни да одржуваат постојана 
врска со аеродромската служба за безбедност на 
воздушната пловидба, со користење радиостаница и 
договорени сигнали и да се придржуваат кон добие-
ните упатства. Овие лица мораат да прибават за се-
кое излегување на полетно-слетната и друга патека 
одобрение од аеродромската служба за безбедност 
на воздушната пловидба. 

Член 23 
Заради вршење на работите од член 21 став 3 

на оваа уредба, по маневарските површини на воз-
духопловно пристаниште можат да се движат само 
службени возила на органите и службите од член 21 
став 3 на оваа уредба. 

Возилата што се користат повремено заради вр-
шење на работите од член 21 на оваа уредба по ма-
неварските површини, мораат да имаат бајрачиња 
со црно-бели полиња, големина најмалку 70X50 cm. 

Член 24 
За движење на возилата од член 23 на оваа 

уредба на полетно-слетна патека определена за 
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движење на воздухоплови, треба претходно да се 
прибави согласност од службата за контрола на ле-
тањето, со која се утврдува времето кога може да се 
движи возилото на односната патека. Таквото во-
зило мора да биде снабдено со радиостаница, со ро-
тационо светло во жолта боја и со сигнални сред-
ства заради одржување врска со аеродромската 
служба за безбедност .на воздушната пловидба. 

Член 25 
Лицата што постојано вршат службени работи 

на маневарските површини мораат да имаат посто-
јана пропусница со фотографија. На воздухоплов-
но пристаниште отворено за меѓународен сообраќај 
пропусницата ја издава надлежниот орган на вна-
трешните работи, а на воздухопловно пристаниште 
отворено само за внатрешниот сообраќај пропусни-
цата ја издава носителот на правото за користење 
на воздухопловното пристаниште, во согласност со 
надлежниот орган на внатрешните работи. 

На лицата што привремено престојуваат на прис-
танишната платформа на воздухопловно приста-
ниште пропусници им издава надлежниот орган на 
внатрешните работи. 

Образецот на пропусницата од ст. 1 и 2 на овој 
член го утврдува сојузниот секретар за внатрешни 
работи. 

Член 26 
Пристапите кон воздухопловно пристаниште мо-

раат да бидат обележени видно. 
Пристанишната зграда мора да има посебен 

службен премин што ќе го користат лицата што по 
потреба на службата одат на пристанишната плат-
форма или се враќаат од неа. 

Член 27 
На просторот определен за возила на приста-

нишната платформа и на другите маневарски повр-
шини, на возилата им е дозволено да се движат со 
брзина до 30 km/час. 

Брзината на движењето на возилата и на са-
моодната и влечната опрема на пристапот кон воз-
духоплов не смее да биде поголема од 15 km/час, 
а на растојание од 15 m до најиздадените делови на 
воздухопловот брзината не смее да биде поголема 
од 5 km/час. 

Возилата и опремата од став 2 на овој член не 
смеат да се движат под габаритите на воздухопло-
вот. 

Член 28 
Забрането е внесување на оружје, муниција, 

експлозив и други опасни материи на воздухоплов-
но пристаниште. Оружје и муниција можат да но-
сат на воздухопловно пристаниште само службените 
лица во времето кога вршат определени службени 
работи. 

Патниците што имаат оружје и муниција се дол-
жни да му ги предадат на надлежниот орган на 
внатрешните работи. Надлежниот орган на внатреш-
ните работи ќе му издаде на патникот потврда за 
тоа, врз основа на која капетанот на воздухопловот 
ќе му ги врати на патникот оружјето и муницијата 
по истоварувањето. 

Капетанот на воздухопловот е должен приме-
ното оружје и муниција да ги стави во посебна ка -
сета и касетата да ја смести во багажникот на воз-
духопловот за да не биде достапна за патниците. 

Носителот на правото за користење на воздухо-
пловното пристаниште ќе го определи, во согласност 
со надлежниот орган на внатрешните работи, мес-
тото на кое се врши примопредавање на орулсје и 
муниција. 

IV. Казнени одредби 

Член 29 
Со парична казна од 3.000 до 50.000 динари ќе се 

казни за воздухопловен прекршок носителот на 

правото за користење на воздухопловното приста-
ниште: 

1) ако не го обезбеди и не го огради воздухо-
пловното пристаниште (член 2 став 1); 

2) ако не ги обезбеди, односно не ги чува воз-* 
духопловите и објектите на воздухопловното при-
станиште (член 2 став 2); 

3) ако не обезбеди потребен простор, односно 
простории и опрема за контрола на воздухоплови, 
патници, багаж и стоки (член 4 став 1); 

4) ако не ја обезбеди внатрешната контрола во 
смисла на член 5 став 1 од оваа уредба; 

5) ако не преземе потребни мерки за безбедност 
или ако навреме не ги предупреди другите корис-
ници да ги преземат самите (член 5 став 2); 

6) ако не го утврди планот на мерките за без-
бедност (член 7 став 1); . 

7) ако не обезбеди давање на известувања во 
Смисла на член 10 од оваа уредба; 

8) ако товарење и истоварување на патници се 
врши спротивно на одредбата од член 12 став 1 на 
оваа уредба; 

9) ако снабдувањето на воздухоплов со гориво 
се врши додека се наоѓаат патници во воздухопло-
вот, а воздухопловот не е во транзит ниту е извр-
шено посебно противпожарно обезбедување (член 12 
став 2); 

10) ако истоварување и товарење на патници, 
багаж, стоки и пошта и снабдување на воздухоплов 
со гориво се врши ноќе, а не е обезбедено потребно 
осветление (член 12 став 3); 

11) ако не ги постави пропишаните скали за то-
варање и истоварување на патници (член 18); 

12) ако товарење и истоварување на експлозив и 
на други опасни или за здравјето штетни материи се 
врши спротивно на одредбата од член 19 на оваа 
уредба; 

13) ако пред товарењето на багаж во воздухо-
плов не обезбеди идентификација на багажот (член 
20 став 1); 

14) ако не го спречи престојот и движењето на 
лица по маневарските површини на воздухоплов-
ното пристаниште без пропусница (член 25 ст. 1 и 2). 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни 
и одговорното .лице во организацијата на здруже-
ниот труд што е носител на правото за користење на 
воздухопловното пристаниште со парична казна од 
500 до 5.000 динари. 

Член 30 
Со парична казна од 2.000 до 30.000 динари ќе 

се казни за воздухопловен прекршок носителот на 
правото за користење на воздухопловното приста-
ниште: 

1) ако определи работи или му дозволи на ра-
ботник да се движи по маневарските површини на 
аеродромот и во близина на аеродромските објекти 
без службена или работна облека, односно знак 
(член 21 став 1); 

2) ако определи работник или му дозволи на ра-
ботник да изврши на полетно-слетна или друга па-
тека што е определена за движење на воздухоплови 
или во нејзина непосредна близина ќе изврши неко-
ја работа без прибавено одобрение (член 22 став 1); 

3) ако не обезбеди лицата што ги вршат работи-
те од член 22 став 1 на оваа уредба да одржуваат 
постојана врска со аеродромската служба за безбед-
ност на воздушната пловидба и да се придржуваат 
кон нејзините упатства или ако не спречи тие лица 
да се движат на нолетно-слетната, односно друга 
патека без одобрение (член 22 став 2); 

4) ако дозволи движење по маневарските повр-
шини на неслужбени возила (член 23 став 1); 

5) ако за движењето на возилата од член 24 на 
оваа уредба не е прибавена согласност и ако тоа не 
е снабдено со радиостаница, со ротационо светло во 
жолта боја и со сигнални средства; 

6) ако не обезбеди службен премин во приста-
ништата зграда (член 26 став 2). 
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За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни 
и одговорното лице во организацијата на здружениот 
труд што е носител на правото за користење на воз-
духопловното пристаниште со парична казна од 50(К 
до 3.000 динари. 

Член 31 
Со парична казна од 500 до 3.000 динари ќе се 

казни за воздухоплрвен прекршок носителот на 
правото за користење на воздухоплови ако на прис-
танишната платформа врши поправки на воздухо-
плови спротивно на одредбата од член 13 на оваа 
уредба. 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се каз-
ни и одговорното лице во организацијата на здру-
жениот труд што е носител на правото за користе-
ње на воздухоплови со парична казна од 200 до 1.000 
динари. 

Член 32 
Со парична казна од ЗОО до 3.000 динари ќе се 

казни за воздухопловен прекршок капетан на воз-
духоплов: 

1) ако при движењето на воздухопловот по зем-
ја не се придржува кон одредбите од член 11 на 
оваа уредба; 

2) ако со применото оружје и муниција не пос-
тапи во согласност со одредбата од член 28 став 3 
на оваа уредба. 

Член 33 
Со парична казна од ЗОО до 3.000 динари ќе се 

казни за прекршок патник ако не му предаде оруж- * 
је* муниција, експлозив и друга опасна материја на 
надлежниот орган на внатрешните работи (член 28 
став 2). 

Член 34 
Со парична казна од 100 до 1.000 динари ќе се 

казни за прекршок поединец: 
1) ако на воздухопловно пристаниште не се при-

држува кон редот пропишан во смисла на член 6 
од оваа уредба; 

2) ако со возило се движи со поголема брзина од 
пропишаната или ако со возило се движи под габа-
ритите на воздухопловот (член 27). 

За полесен прекршок од став 1 точ. 1 и Z на овој 
член инспекторот за безбедност на воздушната пло-
видба може од сторителот на тој прекршок да на-
плати на самото место парична казна во износ од 
100 динари, ако сторителот се затече во извршува-
њето на прекршокот. За наплатената казна се изда-
ва потврда. 

V. Преодни и завршни одредби 

Член 35 
Носителот на правото за користење на возду-

хопловното пристаниште е должен да обезбеди, во 
рок од 12 месеци од денот на влегувањето во сила 
на оваџ уредба, простор, односно простории, и опре-
ма за преглед на воздухоплови, патници, багаж и 
стоки од член 4 на оваа уредба. 

Член 36 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба 

престанува да важи Уредбата за редот на воздухо-
пловното пристаниште („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 38/65 и 25/68). 

Член 37 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Е. п. бр. 660 

1 ноември 1974 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Џемал Бие дик, е. р 

956. 

Врз основа на член 37ж од Законот за прометот 
на стоки и услуги со странство („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 27/62 и „Слулсбен лист на СФРЈ", бр. 
14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72) и точка 5 став 
4 на Одлуката за утврдување и распределба на гло-
балната девизна квота за плаќање на увозот на су-
ровини и други репродукциони материјали за 1974 
година („Службен лист на СФРЈ", бр. 58/73), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА ДОПОЛ-
НИТЕЛНИОТ ИЗНОС НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА 
КВОТА ЗА 1974 ГОДИНА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ЗА ПРОИЗВОДСТВО И 

ПРЕРАБОТКА НА ЈАГЛЕН 

1. На организациите на здружениот труд од 
гранка 112 — Групација за производство и прера-
ботка на јаглен, им се утврдува за 1974 година за 
увоз на суровини и други репродукциони материја-
ли, покрај износот на глобалната девизна квота што 
им припаѓа врз основа на Одлуката за утврдување 
и распределба на глобалната девизна квота за пла-
ќање на увозот на суровини и други репродукциони 
материјали за 1974 година, и дополнителен износ на 
глобалната девизна квота во височина од 40,000.000 
динари во девизи што се од значење за одржување 
на ликвидноста во меѓународните плаќања. 

2. Распределбата на дополнителниот износ на 
глобалната девизна квота од точка 1 на оваа одлука 
се врши според одредбите од Одлуката за утврду-
вање и распределба на глобалната девизна квота 
за плаќање на увозот на суровини и други репро-
дукциони материјали за 1974 година. 

3. Неискористеиите девизи од дополнителниот 
износ на глобалната девизна квота од точка 1 на 
оваа одлука можат да се користат и во наредната 
година. 

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

Е. п. бр. 661 
1 ноември 1974 година 

Белград, 

Сојузен извршен совет 

. Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р 

»57. 

Врз основа на член 347 точка 5 од Уставот на 
СФРЈ, заради извршување на одредбите од член 16 
став 3 и член 27 став 4 од Законот за општествена 
контрола на цените („Службен лист на СФРЈ",, бр. 
25/72 и 35/72), член 27 став 4 и член 29 став 1 од 
Основниот закон за општествените стоковни резер-
ви („Службен лист на СФРЈ", бр. 40/68 и 63/73), Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЦЕНИТЕ ПО КОИ 
СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ НА ПРЕ-
ХРАНБЕНИТЕ ПРОИЗВОДИ КЕ ВРШИ ОТКУП НА 

ПЧЕНИЦАТА ОД РОДОТ НА 1974 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за цените по кои Сојузната ди-
рекција за резерви на прехранбени _ производи ќе 
врши откуп на пченицата од родот на 1974 година 
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(„Службен лист на СФРЈ", бр. 36/74) во точка 1 збо-
ровите: „30 октомври 1974 година се заменуваат со 
зборовите: „31 декември 1974 година". 

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

Е. п. бр. 662 
1 ноември 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Бнедиќ, е. p. 

958. 

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за оп-
штествена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. £5/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА МАКСИМАЛНИТЕ ЦЕНИ ЗА ИЗЛУПЕН ОРИЗ 

1. Производителските организации на здруже-
ниот труд што произведуваат излупен ориз своите 
постојни цени за излупен ориз можат да ги зго-
лемат, и тоа за: 

Дин/kg 
1) неглазиран ориз во ринфуза — до 3,85 
2) негазиран ориз пакуван во меко 

пакување — до '4,10 
3) глазиран ориз пакуван во тврдо 

пакување — до 4,30 
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

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

• Е. п. бр. 663 
1 ноември 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

959. 

Врз основа на член 31 од Законот за општествена 
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 шхо 
се сметаат како земјоделски производи од интерес 
за целата земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 40/72), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ГАРАНТИРАНИ^ 
ТЕ ЦЕНИ ЗА СУРОВ ПАМУК ОД РОДОТ НА 1974 

ГОДИНА 

1. Во Одлуката за гарантира ките цени за суров 
памук од родот на 1974 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 71/73) во точка 1 бројот: „8,69" се за-
менува со бројот: „10", бројот: „8,39" — со бројот: 
„9,75", бројот: „8,09" — со бродот: „9,30", а бројот 
„7,85" — со бројот: „9". 

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

Е. п. бр. 664 
1 ноември 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

960. 
Врз основа на член 31 од Законот за општествена 

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 производи од интерес 
за целата земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 40/72), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ГАРАНТИРАНИ-
ТЕ ЦЕНИ ЗА КОНОПОВО СТЕБЛЕНЦЕ ОД РОДОТ 

НА 1974 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за гарантираните цени за коно-
IIOBO стебленце од родот,на 1974 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 71/73) во точка 1 бројот: „0,84" 
се заменува со бројот: „1,04", бројот: „0,78" — со 
бројот: „0,95", бројот: „0,71" — со бројот: „0,90", а 
бројот: „0,65" — со бројот: „0,80". 

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

Е. п. бр. 665 
1 ноември 1974 година 

Белград 

Сојузен извршел совет 

Претседател, 
Џемал БиедиЌ, е. р. 

961. 
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 ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИРА-
ЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ПООДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ 

И УСЛУГИ СПОРЕД УСЛОВИТЕ НА ПАЗАРОТ 

1. Во Одлуката за формирање на цените на по-
одделни производи и услуги според условите на па-
зарот („Службен лист на СФРЈ", бр. 3/74, 7/74, 17/74 
и 31/74) во точка 1 оддел 6 „од гранка 122 — Дрвна 
индустрија" по одредбата под 3 се додава нова од-
редба под 4, која гласи: 

„4) мебел;". 
2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Е.п. бр. 666 

1 ноември 1974 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биед1*ќ, е. р. 
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964. 962. 

Врз основа на член 31 од Законот за општествена 
контрола на цените („Службен лист на СФРЈ'4, Ор. 
25/72 и 35/72), во врска со точка 1 од Одлуката за 
утврдување на основните земјоделски производи што 
се сметаат како земјоделски производи од интерес 
за целата земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 40/72), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА ИА ОДЛУКАТА ЗА ГАРАНТИРАНИ-
ТЕ ЦЕНИ ЗА ОРИЗОВА АРПА ОД РОДОТ НА 1974 

ГОДИНА 

1. Во Одлуката за гарантираните цени за ори-
зова арпа од родот на 1974 година („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 71/73), во точка 1 во одредбата 
под 1 бројот: „3,63" се заменува со бројот: „4,90", во 
одредбата под 2 бројот: „3,33" — со бројот: „4,65" и 
во одредбата под 3 бројот: „3,21" — со бројот: „4,50". 

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

Е. п. бр. 667 
1 ноември 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедик, е р. 

963. 

Врз основа на член 31 од Законот за општествена 
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 производи од интерес 
за целата земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 40/72), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА МИНИМАЛНАТА 

ОТКУПНА ЦЕНА ЗА СОНЧОГЛЕД И СОЈА ОД 
РОДОТ НА 1974 ГОДИНА 

\ 

1. Во Одлуката за минималната откупна цена за * 
сончоглед и соја од родот на 1974 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 71/73) во точка 1 став 1 во од-
редбата под 1 бројот: „3,13" се заменува со бројот: 
„3,70" и во одредбата под 2 бројот: „3,50" — со 
бројот: „5". 

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

Е. п. бр. 668 
1 ноември. 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

Врз основа на член 31 од Законот за општествена 
контрола на цените („Службен ЛЈКГГ на СФРЈ", бр. 
25/72 и 35/72), во врска со точка 1 од Одлуката за 
утврдување па основните земјоделски производи што 
се сметаат како земјоделски производи од интерес 
за целата земја („Службен лист на'СФРЈ", бр. 40/72), 
Сојузниот_ извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ГАРАНТИРАНИ-
ТЕ ЦЕНИ ЗА ОДРЕДЕНИ ВИДОВИ КОМПИР И 

СЛИВИ ОД РОДОТ НА 1974 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за гарантираните цдни за одре-
дени видови компир и сливи од родот на 1974̂  
година („Службен лист на СФРЈ", бр. 71/73) во точ-
ка 2 став 1 во табелата бројот: „0,88" се заменува со 
бројот: „1,10", бројот: „0,70" — со бројот: „0,90" а 
бројот: „0,74" — со бројот: „1,50". 

2. Во точка 7 став 2 во одредбата пбд 1 бројот: 
„5,24" се заменува со бројот: „9,40" во одредбата 
под 2 бројот: „5.40", со бројот: „9,70" и во одредбата 
под 3 бројот: „5,70" — ср бројот: „10,20". 

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

Е. п. бр. 669 
1 ноември 1974 година, 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедик, е р. 

965. 

Врз основа на член 6 од Општествениот договор 
за основите и мерилата за усогласување на личните 
доходи и на другите примања на функционерите кои 
се именуваат или назначуваат во сојузните органи 
и организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 64/73), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА 
ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ НАЗНАЧУВА СОЈУЗ-

НИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

1. Личниот доход на функционерите што ги на-
значува Сојузниот извршен совет во сојузните ор-
гани на управата, сојузните организации и во струч-
ните служби на Сојузниот извршен совет, утврден 
за одделни функции и зголемен за соодветниот из-
нос на име работно искуство се зголемува од 1 јзгли 
1974 година за 10,3% по основ на порастот на живот-
ните трошоци и движењето на просечниот личен до-
ход на вработените во стопанството на Југославија 
остварен во првото полугодие на 1974 година во 
однос на второто полугодие на 1973 година. 

2. Функционерите чиј сегашен . личен доход е 
поголем од вкупниот износ на личниот доход утвр-
ден за функцијата што ја вршат, зголемен за соод-
ветниот износ на име пораст на животните трошоци 
од точка 1 на оваа одлука, ќе примаат личен доход 
во досегашниот износ. 
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3. Средствата за извршување на оваа одлука ќе 
се обезбедат од буџетската резерва на Буџетот на 
федерацијата за 1974 година. 

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

Е. п. бр. 670 
1 ноември 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биеднќ, е. p. 

966. 
Врз основа на член 59 став 1 и член 13 од Зако-

нот за внесувањето и растурањето на странски 
средства 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 ВЕСНИКОТ „OBER0STERREICHISCHE 

NACHRICHTEN" 

Се забранува внесувањето во Југославија и 
растурањето на весникот „Oberosterreische Nach-
richten", број 215 од 16 септември 1974 година, што 
излегува на германски јазик од Линц, Австрија. 

Бр. 650-1-2/107 
11 октомври 1974 година 

Белград 

968. 

Врз основа на член 59 став 1 и член 13 од Зако-
нот за внесувањето и растурањето на странски 
средства за масовно комуницирање и за странската 
информативна дејност во Југославија („Службе« 
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 „MtfNCHNER MERKUR" 

Се забранува внесувањето во Југославија и рас-
турањето на весникот „Mlinchner Merkur", број 193 
од 23 август 1974 година, што излегува на германски 
јазик во Минхен, Сојузна Република Германија. 

Бр. 650-1-22/194 
14 октомври 1974 година 

# Белград 
Сојузен секретар 

за внатрешни работи, 
Фрањо Херлевиќ, е. P-

Сојузен секретар 
за внатрешни работи, 
Фрањо Херлевиќ, е. р. 

967. 
Врз основа на член 59 став 1 и член 13 од Зако-

нот за внесувањето и растурањето на странски 
средства 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 ВЕСНИКОТ „KLEINE ZEITUNG" 

Се забранува внесувањето во Југославија и 
растурањето на весникот „Kleine Zeitung", број 213 
од 14 септември 1974 годшза, што излегува на гер-
мански јазик во Грац, Австрија. 

Бр. 650-1-12/110 
11 октомври 1974 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за внатрешни работи, 
Фрањо Херлевиќ, е. р. 

969. 

Врз основа на член 17 став 1 од Законот за про-
метот на отрови („Службен лист на СФРЈ", бр. 
40/73), претседателот на Сојузниот комитет за здрав-
ство и социјална заштита донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЛИСТА I И 

ЛИСТАТА II 

1. Во Листата I, што е составен дел на Законот 
за прометот на отрови, се додаваат следните суп-
станции: 

АЛДРИН 
ДИНОСЕБ 
ДИНОСЕБ-АЦЕТАТ 
ФОСФОРВОДОРОД 
ХЛОРФАЦИНОН 
ЈОКСИМИЛ 
КУМАТЕТРАЛИЛ 
МЕТИФУМ 
МЕРКАПТУРОН 
МОНОКРОТОФОС 
НОРБРОМИД 
ОМЕТОАТ 
ПРОФОС 
ПРОПОКСУР 
ТРИАЗОФОС 
ВАМИДОТИОН 
ВАРФАРИН 
2,4,5 — Т 

2. Во листата Ц, што е составен дел на Законот 
за прометот на отрови, се додаваат следните супстан-
ции: 

БАРИУМОВ ФЛУОРОСИЛИКАТ 
БАРИУ МОВ ПОЛУСУЛФИД 
БУТОКСИКАРБОКСИМ 
ЦИЈАНАЗИН 
ДАЗОМЕТ 
ДЕКАФЕНТИН 
ДИБРОМ 
ДИФЕНАМИД 
ДИХЛОРФЛУАНИД 
ДИХЛОРПРОП 
ДИМЕТОАТ 
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ДОГЃИАНОН 3. Од Листата II се брише супстанцијата: « 
ФЕНИТРОТИОН 
ФЕНТИОН ДИНИТРОБУТИЛ ФЕНОЛ 
ФОСМЕТ 
ХЛОРДИМЕФОРМ 4. Ова решение влегува во сила осмиот ден од 
КЕЛЕВАН денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
КУМАХЛОР 
ЛИНДА Н Бр. 958/1 
МЦДА ' 10 октомври 1974 година 
МЕТАНОЛ Белград 
МОЛИЦАТ 
ТЕРБУМЕТОН Претседател 
ТРИХЛОРФОН ' н а Сојузниот комитет 
ТРИМ ЕТОЗИН з а здравство 
2,3,6 ТБА и социјална заштита, 
2,4 -Д Зора Томиќ, е. р. 

970. 

Врз основа на член 17 став 2 од Законот за прометот на отрови („Службен лист на СФРЈ", 
40/73), претседателот на Сојузниот комитет за здравство и социјална заштита донесува 

С П И С О К 
НА ПРЕПАРАТИТЕ ИЗРАБОТЕНИ ОД СУПСТАНЦИИ ОД ЛИСТА I И ЛИСТА II 

1. Препаратите изработени од супстанциите од Листа I што се наоѓаат во промет се: 

Реден 
број Назив на препаратите Назив на производителите 

1 

1 ДУРФЕРИТ 
2 ДУРФЕРИТ 
3 ДУРФЕРИТ 
4 ДУРФЕРИТ 
5 ДУРФЕРИТ 
6 ДУ РФ ЕРИХ 

. 7 ДУРФЕРИТ 
8 ДУРФЕРИТ 
9 ДУРФЕРИТ 

10 ДУРФЕРИТ 
11 ДУРФЕРИТ 
12 ДУРФЕРИТ 
13 ДУРФЕРИТ 
14 ДУ РФЕ РИТ 
15 ДУРФЕРИТ 
16 ДУРФЕРИТ 
17 ДУ РФ КРИТ 
18 ДУРФЕРИТ 
19 ДУРФЕРИТ 
20 ДУРФЕРИТ 
21 ДУ РФЕ РИТ 
22 ДУ РФ Е РИТ" 
23 ДУРФЕРИТ 
24 ДУРФЕРИТ 
25 ДУРФЕРИТ 
26 ДУРФЕРИТ 
27 МОРАВИЈА 

КАРБОНЕУТРАЛ 
Ц-1 
Ц-2 
Ц-з 
Ц-4 
Ц-5 
ЦЕКОНСТАНТ 50 
ЦЕКОНСТАНТ 50А 
ЦЕКОНСТАНТ 80 
ЦЕКОНСТАНТ 80А 
ЦЕКОНСТАНТ ИО 
ЦЕКОНСТАНТ ПОА 
ГС-430 
ГС-520 
ГС-540 
ГС-560 
ГС-660 
ГС-670 
ГС-750 
ГС-900 
ГС7960 
НС-1 
НС-2 
НС-3 
Р-2 
СЕМПЕРНЕУТРАЛ 950/1100 

.Нафтагас" комбинат нафтне индустрије — Нови Сад »» » 

„Колор" товарна барв ин лаков — Медводе 

2. Препратите изработени од супстанциите од Листа И што се наоѓаат во промет се: 

Реден 
број Назив на препаратите Назив на производителите 

1 2 3 

1 АРБОНИТИ 

2 АРБОНИТИ-ДЕКОР 
3 БРУНОКОР 

4 ЕРУ НОКОР-10 
5 БРУНОКОР — ЕКСТРА 

„Арбо" товарна кемичних изделков — Љубл>ана— 
—Поље 

и *» 

„Близо" фабрика акумулатора и електроинсталаци-
оног материјала — Београд 
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6 ДЕОКСИДАНС „Козмохемија" творница кемијеко-козметичка про-
извода — Оточац 

7 ДЕЗОКСИН Близо" фабрика акумулатора и електрони ста лади-
оног материјала — Београд 

8 ДЕЗОКСИН ЕКСТРА 
9 ДЕЗОКСИН Ф 

10 ДЕЗОКСИН ФА „ „ ' 
И ДЕЗОКСИН ФТ 
12 ДЕЗОКСИЈН X 
13 ДЕЗОКСИН М 
14 ДЕЗОКСИН М~10 
15 ДЕЗОКСИН М-20 „ . „ 
16 ДУРФЕРИТ АС-140 „Нафтагас" комбинат нафтне индустрије — Нови Сад 
17 ДУРФЕРИТ АВС-250 
18 ЕЛОКАРБ ,.Елизо" фабрика акумулатора и електрон нета лаци-

оног материјала — Београд 
19 ЕЛОКОР „ 
20 ФЕНЕКС АТ-33 , „Азот" хемијска и цементна индустрија — Гораж-

де"— Витковиќи 
21 ФЕНЕКСОЛ АТ-22 
22 ФЕНОШПЕР АТ-60 * „ 
23 ФУНГАН А-30 „Лек" товарна фармацевтских ин кемичних издел-

ков — Љубљана 
24 ФУНГАН О-ЗО „ 
25 ГЛУКОТЕСТ Институт за иму побио логи ју и вирусологију „Тор-

лак" — Београд 
26 КОРОФОС 100А „Близо" фабрика акумулатора и електроинсталаци-

оног материјала — Београд 
27 КОРОФОС 100Б 
28 КОРОФОС 110 „ и 
29 КОРОФОС 120 
30 КОРОФОС 130 
31 КОРОФОС 140 „ • 
32 КОРОФОС 200А „ „ 
33 КОРОФОС 205А 
34 ЌОРОФОС 210А 
35 КОРОФОС 210Б 
36 КОРОФОС 23 0Ц 
37 КОРОФОС 215А 
38 КОРОФОС 215Б 

КОРОФОС 215Ц 
40 КОРОФОС 220А н м 
41 КОРОФОС 220Б <* 
42 КОРОФОС 225А 
43 КОРОФОС 225Б н и 
44 КОРОФОС 230А 
45 КОРОФОС 230Б „ 
46 КОРОФОС 230Ц 
47 КОРОФОС 240А 
48 КОРОФОС 240Б „ 
49 КОРОФОС 240Ц „ „ 
50 КОРОФОС 250 и „ 
51 КОРОФОС 260 „ „ 
52 КОРОФОС 270 
53 КОРОФОС 280 „ ' „ 
54 КОРОФОС ЗОО 
55 КОРОФОС 310 
56 КОРОФОС 400А 
57 КОРОФОС 400Б „ „ 
58 КОРОФОС 41 ОА 

~ 59 КОРОФОС 41 ОБ „ 
60 КОРОФОС 420А „ „ 
61 КОРОФОС 430А 
62 КОРОФОС 51 ОБ ~ 
63 КОРОФОС 510Ц „ „ 
64 КОРОФОС -600А „ • 
65 КОРОФОС 600Б" „ 
66 КОРОФОС 610 „ „ 
67 КОРОФОС 620А' и • 
68 КОРОФОС Н и „ 
69 КОРОХИБ „ и 
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70 КОРОХИБ X „Близо" фабрика 
ционог материјала 

акумулатора и 
г- Београд 

електроинстала-

71 КОРОКЛИН м п- и 
72 КОРОКЛИН М-10 п 
73 КОРОКЛИН 1VN20 «* 1» 
74 КОРОКЛИН м-зо ft 
75 КОРОКЛИН М-40 II м 
76 КОРОКЛИН п »« *> 

77 КОРОКЛИН П-20 1» » 
78 КОРО ПАС 10 >» » 
79 КОРОПАС 50 »1 » 
80 ЛЕКАМОЛ „Лек" товареа фармацевтски* ин кемичних издел-

ков — Љубљана > 

81 МЕТА „Арбо44 товарна кемичних изделков — Љубљана— 
—Поље 

82 ОКИ ЛЕЈ „Оки" Органско кемијска индустрија — Загреб 
83 ПИНТОФ „Колор" товарна барв ин лаков — Медводе 

Бр. 959/1 
10 октомври 1974 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот комитет за здравство 
* и социјална заштита, 

Зора Томиќ, е. р. 

971. 
Брз основа на член 35 од Законот за Народната 

банка на Југославија и за единственото монетарно 
работење на народните банки на републиките и на 
народните банки на автономните покраини („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 23/72), Советот на гуверне-
рите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СЕ ВРШИ ПЛАЌАЊЕ И 
НАПЛАТУВАЊЕ ВО ЕФЕКТИВНА СТРАНСКА 

ВАЛУТА 

1. Плаќањето и наплатувањето во работењето со 
странство се врши преку банките овластени за вр-
шење работи на платен промет и кредитни работи 
со странство и преку Народната банка на Југосла-
вија. 

По исклучок од став 1 на оваа точка, а врз ос-
нова на согласност од народната банка на републи-
ката, односно од народната банка на автономната 
покраина, плаќањето и наплатувањето на увозот и 
извозот на стоки и услуги, како и по други основи, 
може да се врши и во ефективни странски валути. 

Согласноста од став 2 на оваа точка се издава за 
конкретна работа, по образложено барање на орга-
низација на здружениот труд и на други домашни 
правни лица, со тоа што одлука за тоа да донел 
надлежниот орган на управување со организација-
та на здружениот труд, односно со друго домашно 
правно лице. 

2. Организациите на здружениот труд што вр-
шат услуги во меѓународниот стоковен и патнички 
промет можат кај овластената банка да купуваат и 
кај себе да држат ефективни странски валути до 
височината утврдена во одобрението од народната 
банка на републиката, односно од народната банка 
на автономната покраина, заради снабдување на 
персоналот на транспортно средство со потребни из-
носи за дневници, како и за плаќање други трошоци 
во странство што го оптоваруваат транспортното 
средство и стоките. 

Персоналот на транспортно средство, при пату-
вање во странство го правда пред царинските орга-

ни изнесувањето на девизни средства со потврда 
од организацијата на здружениот труд од став 1 на 
оваа точка. 

3. Организациите на здружениот труд дгго се 
занимаваат со работи на продажба на стоки во Ју-
гославија за девизи, со работи на продажба на сто-
ки од консигнациони складишта и со вршење турис-
тички услуги, ако имаат овластување за вршење 
менувачки работи, можат продадените стоки и из-
вршените услуги на странски лица во Југославија 
да ги наплатуваат во ефективна странска валута 
без посебна согласност од точка 1 на оваа одлука. 

4. Плаќањето и наплатувањето во ефективни 
странски валути, во смисла на оваа одлука, може да 
се врши само во валутите содржани во Листата на 
курсевите на ефективните валути што ја издава 
надлежниот орган на' Девизниот пазар* 

Ако за определена ефективна странска валута 
се воведат посебни ограничувања, тие ограничува-
ња важат и за плаќањата и наплатувањата во 
ефективна странска валута во смисла на оваа од-
лука. 

5. Плаќањето и наплатувањето во ефективна 
странска валута, во смисла на оваа одлука, се врши 
без засметување на посебно дисажио. 

6. Врз плаќањето и наплатувањето во ефектив-
на странска валута, во смисла на оваа одлука, се 
применуваат сите прописи што важат за редовниот 
извоз, односио увоз на стоки и услуги. 

7. Упатство за спроведување на оваа одлука да-
ва Народната банка па Југославија. 

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

О. бр. го 
24 октомври 1974 година 

Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Бранислав Чолановић, е. р. 
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972. 
Врз основа на член 28 став 3 од Законот за На-

родната банка на Југославија и за единственото 
монетарно работење на народните банки на репуб-
ликите и на народните банки на ал-ономните покра-
ини („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/72) и член 26 
точка 1, став 1 од Законот за кредитните работи со 
странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 36/72 и 6/74), 
во согласност со Сојузниот извршен совет, Советот 
на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ 
ПОСЕБЕН ДЕПОЗИТ ПРИ УВОЗОТ НА СТОКИ ОД 

СТРАНСТВО 
1. Во Одлуката за полагање посебен депозит при 

увозот на стоки од странство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 40/74) во точка 5 на крајот на одредбата 
под 6 точката се заменува со точка и запирка и по 
тоа се додаваат четири нови одредби, кои гласат: 

„7) на увозот на стоки што служат како репро-
дукционен материјал во непосредното производство; 

8) на увозот на стоки за потребите на Југосло-
венската народна армија; 

9) на увозот на резервни делови за инвестицио-
но и тековно одржување на опремата; 

10) на увозот на ортопедски и слични помагала, 
врз основа на мислењето на Сојузниот комитет за 
здравство и социјална заштита." 

2 Положените депозити по работите од точ-
ка 1 на оваа одлука, пријавени на банката од 10 ав-
1уст 1974 година до денот на влегувањето во сила 
на оваа одлука, ќе им се вратат на депонентите. 

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

'О. бр. 81 
5 ноември 1974 година 

Белград 
Претседател 

на Советот на гувернерите, 
гувернер 

на Народната банка на 
Југославија, 

Бранислав Чолановић е. р. 

јата на целулоза и хартија од СССР, НР Албанија, 
НР Бугарија, НР Унгарија, ДР Германија, НР Пол-
ска, ЧССР, СР Романија, НР Кина, Куба, НР Мон-
голија, ДР Кореја и ДР Виетнам. 

Член 2 
Овој општествен договор се однесува на след-

ните производи од гранка 123. 

ВО ИЗВОЗОТ 

Тарифен број Наименување на стоките 

1 2 

39.03/2-д 
47.01/1 
47.01/2-а и б 
47.01/3-а и б 

47.01/4 

47.01/5 

47.01/6 
47.01/7 
47.01/8 
47.02/1 
47.02/2 
48.01/1 
48.01/2-а. и б 
48.01 /3-а и б 
48.01/4 
48.01/5-а, б, в, 
48.02/1 * 
48.04/4 
48.05/1-а 
48.05/2 
48.07/1-а и б 
48.10 

48.11/1 

973. 
Организациите на здружениот труд што учес-

твуваат во надворешнотргозскиот промет, од гранка 
123, на пленарниот состанок, одржан на 25 април 
1974 година, склучија и потпишаа Општествен до-
говор за начинот и условите за вршење надвореш-
нотрговски промет на производи од индустријата на 
целулоза и хартија на подрачјата на определени 
земји, кој во извод гласи: 

„Врз основа на член 54 од Законот за прометот 
на стоки и услуги со странство („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), во врска со 
член 11 став 2 од Уредбата за постапката за склу-
чување и објавување на општествени договори за 
начинот и условите за вршење на надворешнотргов-
ски промет („Службен лист на СФРЈ" бр. 5/73), 
претставниците на организациите на здружениот 
труд што учествуваат во надворешнотрговскиот 
промет од гранка 123, склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА-
ДВОРЕШНОТРГОВСКИ ПРОМЕТ НА ПРОИЗВО-
ДИ ОД ИНДУСТРИЈАТА НА ЦЕЛУЛОЗА И ХАР-
ТИЈА НА ПОДРАЧЈАТА НА ОПРЕДЕЛЕНИ ЗЕМЈИ 

Член 1 
Со овој договор се утврдуваат условите и начи-

нот на извозот и увозот на производи на индустри-

48.15/2 
48.15/5-а 
48.16 

48.21/5 
48.21/6-а 

ВО УВОЗОТ 

44.03/1-а, б, в 
-1 и 2 
47.01/1 
47.01 /2-а и б 
25.07/4 
47.01/3-а и б 
47.01/4 

47.01/5 

47.01/6 
47.01/7 
47.01/8 
47.02/1 
47.02/2' 
48.01/3-а и б 
48.01/5-а/З 

Карбоксиметил целулоза 
Дрвењача 
Целулоза, освен од дрво 
Целулоза висококвалитетни, бе-
лена 
Хаустична целулоза и сулфатна 
целулоза, сурова 
Каустична целулоза и сулфатна 
целулоза, белена 
(Целулоза бисулфитна, сурова 
Целулоза бисулфитна, белена 
Полуцелулоза 
Отпадоци од хартија 
Стара хартија 
Рото-хартија 
Хартија за печатење и пишување 
Натрон-хартија и картон (крафт-) 
Хартија за цигари 
Друго 
Хартија за документи и банкноти 
Хартија или картон, лепен, друг 
Креп-хартија 
Бранест картон 
Хартија за печатење и пишување 
Хартија за цигари, сечена во опре-
делени големини, во книшки или 
не, или во цевки (тулци) 
Поѕидници — тапети и линкрусти; 
витрофании за прозорци, од хар-
тија 
Тоалетна хартија 
Хартија за цигари 
Кутии, вреќи и други обвивки од 
хартија или картон 
ПЈамичиња и ленти 
Крпи за лице, сервиети и чарша-
фи од хартија 

Це(лулозно дрво 

Дрвењача 
Целулоза, освен од дрво 
Каолин 
Целулоза висококвалитетна, белена 
Каустична целулоза и сулфатна 
целулоза, сурова 
Каустична целулоза и сулфатне 
целулоза, белева 
Целулоза бисулфитна, сурова 
Целулоза бисулфитна, белева 
Полуцелулоза 
Отпадоци од хартија 
Стара хартија 
Натрон-хартија и картон (крафт) 
Амбалажна (обвивна) хартија, ос-
вен натронска хартија и картон за 
амбалажа 
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Член 3 
Целта на овој општествен договор е да се уна-

преди ' организираното и единственото настапување 
на пазарите на земјите од член 1 на овој општествен 
договор и регионално да се насочува увозот и изво-
зот, со обврска за придржување кон меѓудржавните 
спогодби, стоковните листи и прописи што го регу-
лираат надворешнотрговскиот промет со наведените 
земји и со производите од член 2 на овој општествен 
договор, како и да се унапреди пласманот, оптимал-
но да се остварува предвидениот обем на увозот и 
извозот и постојано да се'зголемува надворешнотр-
говската размена на производите од индустријата 
на целулоза и хартиЈа. 

Член 4 
Органи за спроведување на овој општествен 

договор се: 
1) пленум на учесниците на овој општествен до-

говор; 
2) одбор за надворешнотрговски работи, од 10 

членови, што ги избира пленумот. 
Пленумот на учесниците на овој општествен до-

говор го сочинуваат овластените претставници на 
учесниците на овој општествен договор. 

Секој претставник на учесниците на овој опш-
тествен договор во пленумот има право само на еден 
глас. 

Член 6 
За секоја земја од член 1 на овој општествен 

договор пленумот ја определува организацијата на 
здружениот труд што од името и за сметка на учес-
ниците на овој општествен договор ќе биде овластен 
преговарач и, заедно, со претставниците на Делов-
ната заедница на југословенската индустрија на це-
лулоза, хартија, картон, лепенка, амбалажа и про-
мет — ќе води преговори со странските партнери. 

Член 7 ст. 1 и 3 
За преговарачи во одделни земји од член 1 на 

овој општествен договор се определуваат организа-
циите на здружениот труд регистрирани за вршење 
на надворешнотрговски промет. 

Учесниците на овој општествен договор до 31 
декември 1974 година, ќе ги определат организации-
те на здружениот труд — преговарачи за одделни 
земји, во согласност со одредбата на член 8 од овој 
општествен договор. 

Член 8 
Организациите на здружениот труд од член 7 на 

овој општествен договор, се избираат на две години. 
Со одлука на пленумот на учесниците на овој опш-
тествен договор овој рок може да се скрати, а избра-
ната организација на здружениот труд да се отпо-
вика ако се утврди дека избраната организација на 
здружениот труд не се цридржувала кон одредбите 
на овој општествен договор, или'дека совесно не ги 
вршела доверените и работи. 

Член 10 
Извоз или увоз може да изврши самата органи-

зација на здружениот труд, или да и го довери на 
друга организација на здружениот труд што е ре-
гистрирана за вршење на надворешнотрговски про-
мет, под условите што се утврдени со протокол, од-
носно со одлука на пленумот. ^ 

Пленумот го утврдува списокот на организации-
те на здружениот труд што ќе ги вршат работите на 
извоз и увоз за одделни земји од член 1 на овој 
општествен договор. 

Член 12 
Преземањето на стоки од увоз утврдени со до-

говор се врши, каде што ќе биде тоа потребно, пре-
ку специјализирани југословенски надворешн©тр-
говски организации за, контрола на квалитетот и 
квантитетот на стоките. 

Член 14 точ. 1, 2 и 5 
Пленумот може врз Деловната заедница од член 

6 на овој општествен договор да ги пренесе следните 
работи: 

1) стручно и систематско обработување на соод-
ветните пазари, следење на конјунктурата на сто-
ките на тие пазари и известување за тоа на заинте-
ресираните организации на здружениот труд учес-
ници на овој општествен договор; 

2) навремено пристапување кон преговори, склу-
чување и извршување на работи; 

5) водење комплетна евиденција на надвореш-
нотрговскиот промет по основ на увозот и извозот 
на производите од член 2 на овој општествен до-
говор. 

Член 15 
Претставниците на организациите на здружени-

от труд, учесници ка овој општествен договор 
и на овластените надворешнотрговски организации 
што БО името на учесниците на овој општествен до-
говор стапуваат во деловни односи со определени 
организации од земјите наведени во член 1 на овој 
општествен договор пред започнувањето на разгово-
рите, ќе вршат потребни консултации со комерци-
јално-техничките бироа на Стопанската комора на 
Југославија QO тие земји заради долгорочно и единс-
твено настапување и извршување на надворешнотр-
говските работи. 

Член 16 
Непридржувањето кон одредбите на овој опш-

тествен договор повлекува законски и други после-
дици. 

УЧЕСНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР: 
„Инцел" — Бања Лука, „Целпак" — Дрвар, 
„Натрон" — Маглај, ФЦП — Иванград, „Кому-
на" — Скопје, „Хартија" — Кочани, „Симо Ди-
миќ" — Плашки, Творница папира — Риека, За-
гребачка творница папира — Загреб, „Папирни-
ца" — Количево, „fypo Салај" — Кршко, Здру-
жене папирнице — Љубљана, Товарна — Цер-
шак, „Целулоза" .— Медводе, „Папирница" — 
Радече, „Сладкогорска" — Сладки Врх, БИГЗ — 
Белград, „Божо Томиќ" — Чачак, Кнежевачка 
фабрика лепенке — Нови Кнежевац, „Липови-
ца" — Липл»ан, „Матроз" — Сремска Митрови-
ца, „Умка" — Умка, ФОПА — Владичин Хан, 
„Вискоза" — Лозница, „Авала" — Белград, „Би-
ло-Калник" — Копривница, „Душан Петро ми-
јевиќ" — Крушевац, Картонажна товарна — 
Љубљана, Комбинат „Белишќе" — Белишќе, 
„Ивица Ловинчиќ" — Загреб и ФЦП — Прие-
дор." * 
Овој општествен договор го прифати Стопанс-

ката комора на Југославија, со решение бр. 1702/169 
од 12 јули 1974 година и Сојузниот секретаријат за 
надворешна трговија, со решение бр. 17-13980/1 од 
28 август 1974 година. 

Овој општествен договор влегува во сила наред-
ниот ден од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ. 

НАЗНАЧУВДЊА И РАЗРЕШУВАЊА 
Врз основа на член 43а став 1 од Законот за 

организацијата и делокругот на сојузните органи 
на управата и на сојузните организации („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Со-
јузниот извршен совет донесува 

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

КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

За членови на Сојузниот комитет за земјодел-
ство, што се именуваат од редот на функционерите 
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и работниците на заинтересираните сојузни органи 
и организации, се назначуваат: 

1) инж. Никола Драгин, секретар на Секретари-
јатот Ѕа земјоделство и прехранбена индустрија на 
Стопанската комора на Југославија; 

2) Никола Милутинови!*:, генерален директор на 
Земјоделскиот комбинат „Сирмијум" во Сремска 
Митровица. 

Е. п. бр. 643 
И октомври 1874 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. 

И З В Е С Т У В А Њ Е 

Поради грешка во печатењето на „Службен 
лист на СФРЈ", бр.52 од 22 октомври 1974 година, 
ви прилагаше исправно отпечатени страни 1559, 
1560. 1649 и 1650 за да ги замените погрешно от-
печатените страни. 

НОВИНСКА УСТАНОВА 
СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 

944. 

945. 
1757 

946. 
— — — 1761 

947. 

948. 

949. 

950. 
951. 

952. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

Закон за ратификација на Спогодбата за 
гаранција помеѓу Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија и Меѓу-
народната банка за обнова и развој, број 
990 YU (6. проект на патиштата), потпи-
шана на 31 мај 1974 година во Вашингтон 
Закон за ратификација на Спогодбата 
за -гаранција помеѓу Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија и Ме-
ѓународната банка за обнова и развој 
за финансирање на реконструкцијата и 
модернизацијата на средни и помали ин-
дустриски проекти во СР Македонија и 
САП Косово, број 1012 YU 
Закон за ратификација на Спогодбата за 
гаранција помеѓу Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија ц Меѓу-
народната банка за обнова и развој за 
финансирање на реконструкцијата и мо-
дернизацијата на средни и помали инду-
стриски претпријатија во СР Босна и 
Херцеговина и СР Црна Гора,, број 1013 
YU — — — — — — — — — — 
Закон за ратификација на Конвенцијата 
за заштита на светското културно и при-
родно наследство — — — — — — 1771 
Измени на Буџетот на федерацијата за 
1974 година — — — — — — — — 1782 
Закон за измени и дополненија на За-
конот за извршување на Буџетот на фе -
дерацијата за 1974 година — — — — 
Закон за Советот на федерацијата — 
Закон за средствата и за финансирање-
то на Југословенската народна армија 
Одлука за утврдување на вкупниот обем 
на расходите на Буџетот на федерацијата 
за 1974 година — — 

1786 

— — 1795 

1783 
1784 

1795 

1795 

— — — 1799 

1799 

1800 

1800 

Страна 
953. Одлука за потврдување на Финансискиот 

план на Народната банка на Југославија 
за 1974 родина — 

954. Одлука за усогласување на надоместоци-
те на личните доходи на делегатите во 
Собранието на СФРЈ и на функционерите 
што ги избира или именува Собранието 
на СФРЈ со движењето на животните 
трошоци и на личните доходи на вра-
ботените во стопанството на СФРЈ — 

955. Уредба за безбедноста и редот на возду-
хопловно пристаниште — — — — — 

956. Одлука за утврдување и распределба на 
дополнителниот износ на глобалната де-
визна квота за 1974 година на организа-
циите на здружениот труд за производ-
ство и преработка на јаглен 

957. Одлука за измена на Одлуката за цените 
по кои Сојузната дирекција за резерви 
на прехранбени производи ќе врши откуп 
на пченицата од родот на 1974 година — 

958. Одлука за максималните цени за излу-
пен ориз —. — — — —- — — — 

959. Одлука за измена на Одлуката за гаран-
тираните цени за суров памук од родот 
на 1974 година — — — — — — — 1800 

960. Одлука за измени на Одлуката за гаран-
тираните цени за конопово стебленце од 
родот на 1974 година — — — — — 1800 

961. Одлука за дополнение на Одлуката за 
формирање на цените на поодделни про-
изводи и услуги според условите на па-
зарот — — — — — — — — — 

962. Одлука за измена на Одлуката за гаран-
тираните цени за оризрва арпа од родот 
на 1974 година — 

963. Одлука за измена на Одлуката за мини-
малната откупна цена за сончоглед и со-
ја од родот на 1974 година — 

964. Одлука за измени на Одлуката за гаран-
тираните цени за одредени видови ком-
пир и сливи од родот на 1974 година — 

965. Одлука за усогласување на личните до-
ходи на функционерите штсгги назначува 
Сојузниот извршен совет — — — — 1801 

966. Решение за забрана на всенувањето и 
растурањето на весникот „Oberosterreichi-
sche Nachrichten" — -

967. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „Kleine Zeitung" 

968. Решение за забрана на всенувањето и 
растурањето на весникот „Miichner Мег-
kur" — — — — — — — — — 

969. Решение за измена и дополнение на Лис-
тата I и Листата II — — — — — 1802 

1766 970. Список на препаратите изработени од 
супстанции од Листа I и Листа II — — 

971. Одлука за условите под кои се врши пла-
1771 кање и наплатување во ефективна стран-

ска валута — — — — — — — — 
972. Одлука за дополнение на Одлуката за по-

лагање посебен депозит при увозот на 
стоки од странство — — — — — — 

973. Општествен договор за начинот и усло-
вите за вршење надворешнотрговски про-
мет на производи од индустријата на це-
лулоза и хартија на подрачјата на опре-
делени земји 

— 1801 

— 1801 

1801 

— 1802 

1802 

1802 

1803 

1805 

1808 

— — — — — — — 1806 

— — — — 1794' Меѓународни договори 901 
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