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У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БАНКИ-
ТЕ И ЗА КРЕДИТНОТО И БАНКАРСКОТО РА-

БОТЕЊЕ 

Се прогласува Законот за банките и за кредит-
ното и банкарското работење, што го усвои Сојуз-
ната скупштина, на седницата на Соборот на на-
родите од 16 декември 1971 година и на седницата 
на Стопанскиот собор од 16 декември 1971 година. 

ПР бр. 23 
17 декември 1971 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

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

З А К О Н 
ЗА БАНКИТЕ И ЗА КРЕДИТНОТО И БАНКАР-

СКОТО РАБОТЕЊЕ 

I. БАНКИ 

1. Основање на банка 

Член 1 
Организациите на здружениот труд, интересни-

те заедници и општествено-политичките заедници 
можат, со здружување средства, да основат банка 
заради остварување на заедничките интереси во 
обезбедување парични средства за вршење и про-
ширување на својата дејност и за подигање на про-
изводноста на својот и вкупниот општествен труд, 
како и за остварување на други заеднички инте-
реси. 

Банката се основа со договор. 

Член 2 
Како организации на здружениот труд, во 

смисла на овој закон, се подразбираат претприја-
тијата, основните и Други организации на здруже-
ниот труд чие својство на правно лице е запишано 
во регистарот на организациите на здружениот 
труд. 

: Член 3 
Организациите на здружениот труд, интересните 

заедници и општествено-политичките заедници, 
што основале банка, како и организациите на здру-
жениот труд, интересните заедници, општествено-
-политичките заедници и другите општествени 

правни лица што здружиле средства во банка со 
право на учество во распределбата на приходите 
што ќе ги оствари банката со своето работење и со 
обврска да го поднесуваат ризикот за работењето 
на банката, управуваат со работите на банката со-
гласно со одредбите од овој закон, од договорот за 
основање на банката и од статутот на банката (ос-
новачи на банката). 

Организациите на здружениот труд, интересни-
те заедници, општествено-политичките заедници и 
другите општествени правни лици што вложиле 
средства во банка без обврска да го поднесуваат 
ризикот за работењето на банката, учествуваат во 
приходите што ќе ги оствари банката со своето ра-
ботење во обемот утврден со договорот склучен 
помеѓу тие лица и банката, а согласно со договорот 
за основање на банката и со статутот на банката 
(депоненти на средствата). 

Член 4 
Банката е посебна организација на ,,здружениот 

труд основана за вршење на кредитни и други бан-
карски работи. 

Банката ја врши дејноста на целата територија 
на Југославија. 

Подрачјето на дејноста на банката не може да 
се ограничи со акти на општествено-политичките 
заедници. 

Член 5 
Основачите на банката се должни да го прифа-

тат пристапувањето на организација на здружениот 
труд, на интересна заедница, на општествено-по-
литичка заедница и на друго општествено правно 
лице кон договорот за основање на банката, ако 
ги исполнуваат условите предвидени со тој договор 
и со статутот на банката. 

Член 6 
Кога повеќе банки се здружуваат во здружена 

банка, или се спојуваат во една банка, како и кога 
една банка се припојува кон друга банка, меѓусеб-
ните односи на здружените банки се регулираат со 
договор склучен помеѓу тие банки и со статутот на 
банката. 

Член 7 
Банка можат да основаат најмалку 25 оснивачи. 
За основање банка во фондот на основачите на 

банката мораат да бидат обезбедени средства во из-
нос од најмалку 50 милиона динари. 

Член 8 
Договорот за основање на банката ги содржи 

особено: 
1) основните цели заради кои се основа банката; 
2) кредитните и други банкарски работи што 

ќе ги врши банката; 
3) износот на средствата што основачите на 

банката ги здружуваат во банката, како и роковите 
и начинот на уплатата на тие средства во фондо-
вите на банката; 

4) износот на делот на здружените средства кој 
се внесува во резервниот фонд на банката; 

5) обемот на правата на основачите на банката 
во поглед на управувањето со работите на банката; 

6) одговорноста на основачите на банката за об-
врските на банката; 
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7) органите на управувањето на банката, нивните 
права и должности и одговорноста спрема основа-
чите на банката; 

8) правата на основачите на банката спрема 
средствата здружени BQ банката; 

9) начинот на одредувањето бројот на членовите 
во собранието на банката и начинот на донесува-
њето на одлуки. 

Договорот за основање на банката се склучува 
во писмена форма. 

Договорот за основање на банката е полноважен 
кога ќе го прифатат основачите на банката. 

Член 9 
Банката има статут. 
Статутот на банката мора да биде во согласност 

со договорот за основање на банката. 
Со статутот на банката се регулираат особено: 

делокругот и организацијата на банката; правата и 
обврските; составот и начинот на работата на орга-
ните на управувањето на банката, како и основните 
услови и начинот на вршење на кредитните и други 
банкарски работи. 

Ако статутот не е во согласност со договорот за 
основање на банката, се применува договорот за ос-
новање на банката. 

Член 10 
Банката се здобава со својство на правно лице 

со уписот во регистарот на организациите на здру-
жениот труд. 

Кон пријавата за упис во регистарот се прила-
гаат: 

1) договорот за основањето на банката; 
2) привремениот статут на банката; 
3) потврда од Службата на општественото кни-

говодство дека на сметката на банката се уплатени 
средства за фондот на основачите на банката. 

Член 11 
Прописите за претпријатијата согласно се при-

менуваат врз банките, ако со овој или друг закон не 
е одредено поинаку. 

2. Прибавување на средства "за работење и форми-
рање на фондови на банката 

Член 12 
Банката формира средства за своето работење; 
— од средствата што основачите на банката, 

депонентите на средства, врз основа на договор, ги 
здружиле или вложиле во банката; 

— од средствата што ќе ги вложат граѓаните во 
банката; 

— од средствата што ги прибавила ^ банката 
преку кредити во земјата и во странство; 

— од средствата што ќе ги прибави банката со 
издавање на хартии од вредност. 

" -- Член 13 
Заради обезбедување средства за потрајни вло-

жувања, банката формира фонд на основачите на 
банката. 

Заради обезбедување на сигурноста и ликвид-
носта на своето работење, се формира резервен 
фонд на банката. 

Банката може да формира и кредитен фонд за 
станбена и комунална изградба, како и други фон-
дови, согласно со договорот за основање на банката 
и со статутот на банката. 

Член 14 
Фондот на основачите на банката се формира од 

средствата што организациите на здружени-от труд, 
интересните заедници и општествено-политичките 
заедници врз основа на договор ги здружиле во 
банката и од делот на приходите што ќе ги оствари 
банката со своето работење а што основачите на 
банката ќе го издвојат во тој фонд, согласно со до-
говорот за основање на банката и со статутот на 
банката. 

Член 15 
Банката му издава на основачот цертификат 

за неговите вложени средства во фондот на осно-
вачите на банката. 

Цертификатот е хартија од вредност која гласи 
на име. 

Основачот на банката може да го пренесе цер-
тификатот, со надоместок или без надоместок, врз 
друго општествено правно лице кое може да биде 
основач на банката. 

Ако цертификатот го пренел, основачот на бан-
ката е должен да ја извести за тоа банката што го 
издала цертификатот. 

Општественото правно лице врз кое е пренесен 
цертификатот се здобива со правата и обврските 
што по тој цертификат му припаѓале на поранеш-
ниот имател на цертификатот. 

Основачите на банката имаат право на првен-
ство за откуп на цертификатот што го издала таа 
банка под еднакви услови. 

Член 16 
Основачот на банката може да го пренесе вло-

гот во фондот на основачите на банката од една на 
друга банка. 

Со статутот на банката се одредуваат условите 
и роковите за пренесување на влогот во фондот на 
основачите на банката од една на друга банка, како 
и роковите во кои банката, по барање на основачи-
те, мора да донесе одлука. 

Член 17 
Основачот на банката може да го повлече вло-

гот од фондот на основачите на банката. 
Со статутот на банката или со друг акт на со-

бранието на банката се одредуваат условите, роко-
вите и начинот на повлекување на влогот од фон-
дот на основачите на банката. 

Член 18 
Резервниот фонд на банката се формира од дел 

на средствата што основачите на банката ги здру-
жиле во банката и од делот на приходите што ос-
новачите на банката го издвоиле во тој фонд. 

Средствата на резервниот фонд на банката фор-
мирани од приходите што ќе ги оствари банката со 
своето работење, им припаѓаат на основачите на 
банката, сразмерно на нивните вложени средства во 
тој фонд. 

Средствата вложени во резервниот фонд на 
банката не можат да се пренесат врз друга банка, 
ниту да се повлечат во тој фонд, додека постои 
банката. 

Член 19 
Делот на приходите што ќе го оствари банката 

со своето работење, а КОЈ основачите на банката ќе 
го издвојат во резервниот фонд на банката, не мо-
же да биде помал од 0,5% од износот на кредитите 
што ги дала банката според состојбата на тие кре-
дити по завршната сметка за годината за која се 
врши издвојувањето. 

Кога вкупните средства на резервниот фонд на 
банката ќе бидат остварени во висина од најмалку 
5% од просечниот износ на дадените кредити по 
завршната сметка на банката за последните три 
години, престанува обврската за издвојување за тој 
фонд. 

Член 20 
Средствата од резервниот фонд на банката мо-

жат да се употребат, кога е тоа предвидено со за-
кон, само за одредени краткорочни пласмани (за 
упис на одредени хартии од вредност) со кои се 
обезбедуваат солвентноста на банката" и ликвиднос-
та на вложените средства во банката. 

Член 21 
Кредитниот фонд за станбена и комунална из-

градба се формира: 
— од средствата што во тој фонд ќе ги издвојат 

основачите на банката; 
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— од средствата што во тој фонд ќе ги внесат 
организациите на здружениот труд, интересните за-
едници, општествено-политичките заедници и други 
лица врз основа на посебен договор со банката; 

— од приходите од каматата на кредитите да-
дени од средствата на тој фонд; 

— од дел на другите, приходи на банката што 
банката ќе ги оствари со своето работење, а кои 
основачите на банката ќе ги издвојат во тој фонд 
согласно со статутот на банката. 

Средствата на кредитниот фонд за станбена и 
комунална изградба формирани од каматата на кре-
дигите дадени од -средствата на тој фонд, како и од 
дел на приходите што банката ќе ги оствари со 
своето работење, а кои основачите на банката го 
издвоиле во тој фонд, се распределуваат на вло-
жувачите на средствата во тој фонд сразмерно со 
нивните вложени средства, согласно со договорот 
за основање на банката и со статутот на банката. 

Член 22 
Ненаплативите побарувања по дадените креди-

ти банката ги отпишува врз товар на приходите 
што ќе ги оствари со 'своето работење. 

АКО ненаплативите побарувања не можат да се 
отпишат од приходите што ќе ги оствари банката^ 
со своето работење, тие се отпишуваат врз товар 
на средствата на резервниот фонд на банката. 

Ако ненаплативите побарувања не можат да се 
отпишат ниту врз товар на резервниот фонд на бан-
ката, собранието на банката одлучува за начинот 
на нивниот отпис и за изворите на средствата од 
кои ќе се отпишат тие побарувања. 

Ако собранието на банката не одлучи поинаку, 
ненаплативите побарувања се отпишуваат врз товар 
на средствата на другите фондови на банката. 

Отписот на ненаплативите побарувања банката 
може да го разграничи на повеќе години, а најмно-
гу на пет години. 

Во случајот од став 5 на овој член банката упо-
требените средства од резервниот фонд на банката 
ќе ги врати во тој фонд во согласност со разграни-
чувањето на отписот на ненаплативите побарувања. 

Собранието на банката, по претходно прибавено 
мислење од работната заедница на банката, може 
да одлучи ненаплативите побарувања делум да се 
отпишат врз товар на дел од приходите што бан-
ката ќе ги оствари со своето работење, а кој го 
распоредува работната заедница на банката, ако 
тие побарувања станале ненаплативи поради про-
пуст на работната заедница на банката. 

Член 23 
За своите обврски банката одговара со сите 

средства здружени и вложени во банката. 
За обврските на банката одговараат основачите 

на банката и со средства што не ги здружиле во 
банката, ако средствата што се вложени во банката 
не се доволни за намирување на нејзините обврски. 

3. Управување со банката 

Член 24 
Органи на управувањето на банката се собра-

ние и извршен одбор. 
Собранието на банката е највисок орган на уп-

равувањето на банката. 
Директорот на банката е индивидуален извр-

шен орган на банката. 
Банката има кредитен одбор. 
Банката може да има повеќе кредитни одбори, 

зависно од обемот и видот на кредитите што и дава 
и од бројот на деловните единици на банката. 

Бандата може да има и други органи, со право 
на одлучување, или со право на давање мислења 
односно давање предлози по одредени прашања од 
дејноста на банката. 

Член 25 
Деловните единици на банката можат само-

стојно да воспоставуваат односи со Народната банка 

на Југославија и со народните банки на републи-
ките и на автономните покраини, како и со други 
банки, ако тоа е предвидено со статутот и е запи-
шано во регистарот на организациите на здруже-
ниот труд. 

Член 26 
Собранието на банката го сочинуваат претстав-

ници на основачите на банката. 

Член 27 
Основачот на банката, организацијата на здру-

жениот труд, општествено-политичката заедница 
или друго општествено правно лице, не може да 
има во собранието на банката повеќе од 10% од 
вкупниот број гласови утврдени според мерилата 
предвидени со договорот за основање на банката и 
со статутот на банката. 

Општествено-политичките заедници што имаат 
право на управување со банката не можат заедно 
да имаат повеќе од 10% од вкупниот број гласови. 

Член 28 
Организациите на здружениот труд, интересните 

заедници, општествено-политичките заедници и 
други општествени правни лица можат да се спо-
годат да ги здружат средствата што ги вложиле во 
банката, заради стекнување право на основач на 
банката. 

Член 29 
Собранието на банката: 
1) одлучува за деловната политика на банката: 
2) одлучува за условите за давање кредити, за 

депонирање средства и за вршење други работи на 
банката; 

3) одлучува за горната граница на задолжува-
њето на банката во земјата и во странство; 

4) одлучува за распределбата на приходите што 
ќе ги оствари банката со своето работење на дел 
кој се внесува во резервниот фонд на банката, на 
дел кој го р а з р е д у в а работната заедница на бан-
ката и на дел кој се распределува на основачите на 
банката; 

5) дава насоки за унапредување на организаци-
јата и на работењето на банката; 

6) донесува статут на банката; 
7) избира извршен одбор на банката; 
8) именува членови на кредитниот одбор на 

банката; 
9) именува директор на банката и негов за-

меник; 
10) одлучува за основање и укинување на де-

ловните единици на банката; 
11) ја утврдува тарифата за надоместоците за 

работите што ги врши банката; 
12) донесува завршна сметка на банката; 
13) одлучува за здружување или спојување со 

друга банка, односно за припојување кон друга 
банка; 

14) одлучува за другите начелни прашања од 
делокругот на банката што со договорот за осно-
вање на банката и со статутот на банката се ста-
вени во делокруг на собранието на банката. 

Делот од приходите што ќе го оствари банката 
со своето работење, а кој го распоредува работната 
заедница на банката, собранието на банката го од-
редува на начинот предвиден со договорот склучен 
помеѓу банката и работната заедн,ица на банката. 

Член 30, 
Извршниот одбор на банката се избира од ре-

дот на претставниците на основачите на банката 
во собранието на банката. 

Со статутот на банката се одредува бројот на 
членовите на извршниот одбор на банката. 

Директорот на банката е член на извршниот 
одбор на банката според положбата. 
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Член 31 
Извршниот одбор на банката се грижи за спро-

ведувањето па деловната политика што ја утврдило 
собра.нието на банката. 

Делокругот на извршниот одбор на банката се 
одредува со статутот на банката во согласност со 
договорот за основање на банката. 

Член 32 
Директор на банката се именува, врз основа 

на спроведен јавен конкурс, на предлог од конкурс-
ната комисија за избор на директор на банката. 

Членовите на конкурсната комисија на банката 
ги именува извршниот одбор на банката. 

Член 33 
Директорот на банката може да запре од извр-

шување одлука на извршниот одбор на банката 
односно одлука на кредитниот одбор на банката, 
ако смета дека таа одлука им е спротивна на оп-
штествените планови, па насоките и одлуките на со-
бранието на банката. 

Ако директорот на банката запре од извршу-
вање одлука на извршниот одбор на банката, тој е 
должен без одлагање да побара свикување на со-
бранието на банката, кое по спорното прашање до-
несува одлука. 

Ако директорот на банката запре од извршу-
вање одлука на кредитниот одбор на банката, тој е 
должен без одлагање да побара свикување на из-
вршниот одбор на банката кој по спорното пра-
шање донесува одлука. 

4. Приходи остварени со работењето на банката н 
нивна распределба 

Член 34 
Приходи што ќе ги оствари банката во своето 

работење се: каматата на дадените кредити, надо-
местоците за вршење услуги по банкарските ра-
боти и други приходи што банката ќе ги оствари 
со своето работење, согласно со договорот за ос-
новање на банката и со статутот на банката. 

Ако банката дел од средствата на фондот на 
основачите на банката и други средства што се вло-
жени во банката има употребено за вложувања во 
заедничко работење, во приходите влегува и делот 
од доходот остварен со тоа заедничко работење. 

Член 35 
Приходите што ќе ги оствари банката со своето 

работење, по намирувањето на каматата што ја 
плаќа банката и по издвојувањето на делот што го 
распоредува работната заедница на банката, се 
распределуваат на основачите на банката. 

Во распределбата на приходите од став 1 на овој 
ч^ен не учествува општествено-политичката заед-
ница. 

Приходите од став 1 на овој член се распреде-
луваат на основачите на банката сразмерно со 
вложените средства, под условите и на начинот што 
се предвидени со договорот за основање на банката 
или со договорот за здружување односно вложу-
вање средства во банка и со статутот на банката. 

Член 36 
Од приходите што ќе ги оствари банката со 

своето работење, пред нивната распределба, се из-
двојуваат средства за каматата што ја плаќа бан-
ката. 

На општествено-политичките заедници, кои се 
основачи на банката, од остварениот приход им 
припаѓа на вложените средства во банката кама-
тата што j.a одредува собранието на банката, ако 
висината на таа камата не е одредена со договорот 
за основање на банката или со посебен договор 
склучен помеѓу банката и тие општествено-поли-
тички заедници. 

На депонентите на средствата од остварените 
приходи им припаѓа камата според договорот склу-
чен помеѓу депонентите на средствата и банката, 
согласно со тој договор и со статутот на банката, 

На другите вложувачи на средства во банката, 
со отказен рок или без отказен рок, од остварените 
приходи им припаѓа камата според договорот склу-
чен помеѓу тие вложувачи и банката, согласно со 
тој договор и со статутот на банката. 

Член 37 
Приходите што ќе ги оствари банката со своето 

работење, по издвојувањето на средствата за ка-
матите што ги плаќа банката, се распоредуваат: 

1) на дел кој го распоредува работната заедница 
на банката и на дел за унапредување на материјал-
ната основа на нејзината работа; 

2) на дел кој се внесува во резервниот фонд на 
банката; 

3) на дел кој се распределува на основачите на 
банката. 

Член 33 
Распределбата на делот од приходите што ќе 

го оствари банката со своето работење а кој им 
припаѓа на основачите на банката, ја врши собра-
нието на банката, согласно со договорот за основање 
на банката и со статутот на банката. 

Делот од приходите што го распоредува ра-
ботната заедница на банката, го одредува собрани-
ето на банката според обемот на работите и резул-
татите на работата, како и спо-ред движењево на 
личните доходи на работните луѓе в-о организациите 
на здружениот труд, имајќи ги предвид и потре-
бите од издвојување во фондовите на банката. 

Делот од приходите што го распоредува работ-
ната заедница на банката, собранието на банката 
може да го одреди однапред за една година или за 
подолг временски период. 

5. Работна заедница на банката 

Член 39 
Работната заедница на банката, во рамките на 

своите со договорот и со статутот утврдени права и 
обврски се смета како организација на здружениот 
труд. 

Член 40 
Односите помеѓу банката и нејзината работна 

заедница се уредуваат со договор. 
Работната зедница на банката, во согласност со 

законот и со договорот, донесува статут на работ-
ната заедница со кој се уредуваат меѓусебните од-
носи во работата и начинот на остварувањето на 
работната заедница. л 

Член 41 
Членовите на работната заедница на банката се 

одговорни за уредно и успешно вршеше на работи-
те што ги врши банката. 

Член 42 
Директорот на банката има право и должност 

да задржи од извршување заклучоци на органите 
на самоуправувањето на работната заедница на 
банката донесени во извршувањето на одлуките, 
заклучоците и насоките на собранието и на из-
вршниот одбор на банката, ако најде дека тие не 

' се во согласност со тие одлуки, заклучоци и насоки. 
За спорното прашање од став 1 на овој член 

решава извршниот одбор на банката. 
Извршниот одбор на банката е должен да го 

сослуша мислењето на претставниците на работна-
та заедница на банката. 

Член 43 
Доходот на работната заедница на банката го 

сочинува делот ед приходите што ќе ги оствари 
банката со своето работење, а кој го распоредува 
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работната заедница на банката, по издвојувањето 
на трошоците за работење на банката. 

Доходот на работната заедница на банката слу-
жи за намирување на заедничките потреби и за 
лични доходи на членовите на работната заедница 
на банката. 

Член 44 
Врз работната заедница на банката согласно се 

применуваат прописите што важат за организациите 
на здружениот труд, ако со законот не е одредено 
поинаку. 

6. Престанок на работата на банката 

Член 45 
Банката престанува со работата ако подолго од 

шест месеци не е во можност да им одговори на 
своите обврски, а особено: ако не може да ги из-
вршува налозите од комитетите за располагање 
со нивните средства; ако не е во можност да ги 
врати добиените кредити односно да ги исплати 
кредитите одобрени на комитетите; ако не е во 
можност да ги извршува своите Обврски поради 
тоа, што ги употребила средствата за цели против-
ни на нивната намена. 

Банката престанува со работа и ако во текот 
на работењето дојде во положба во фондот на осно-
вачите да не располага со износот на средствата 
пропишан како услов за основање на банката, а 
во рок од три месеци не ги обезбеди потребните 
средства за дополнување на ТОЈ фонд до пропи-
шаниот износ. 

Член 46 
Ако банката престане со работа, побарувањата 

на граѓаните по основ на штедење се намируваат 
пред да се намират побарувањата на други повери-
тели на банката. 

II. ШТЕДИЛНИЦИ И ДРУГИ ПАРИЧНИ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 47 
Штедилница може да основе и само една оп-

штествено-политичка заедница, во кој случај пра-
вата и должностите што според одредбите од овој 
закон ги имаат основачите и собранието на банката, 
ги врши собранието на општествено-политичката 
заедница што ја основала штедилницата. 

Член 43 
Организациите на здружениот труд, интересни-

те заедници, општествено-политичките заедници и 
други општествени правни лица можат да основат 
со договор, со средствата што ги здружуваат, по-
крај банки и штедилници, и други парични орга-
низации, заради остварување заеднички интереси 
во обезбедувањето на парични средства за финан-
сирање на одредени стопански и други дејности или 
на други заеднички и општи потреби, како и за 
вршење на одредени кредитни и други банкарски 
работи. 

Ако со друг закон не е одредено поинаку, врз 
паричните организации од став 1 на овој член, во 
поглед на основањето, прибавувањето на средства 
за работење, формирањето на фондови, управува-
њето, приходите и нивната распределба, како и во 
поглед на работната заедница, согласно се примену-
ваат соодветните одредби од овој закон и други 
прописи кои се однесуваат на банките. 

Член 49 
Ако организациите на здружениот труд, покрај 

други дејности, се занимаваат и со банкарски или 
со други слични дејности заради стекнување доход, 
во поглед на тоа работење согласно се применуваат 
соодветните одредби од овој закон. 

Организациите на здружениот труд, интересните 
заедници, општествено-политичките заедници и 

други општествени правни лица ги имаат во органи-
зациите од став 1 на овој член, во кои здружиле 
средства за банкарско или слично работење, истите 
права како и општествените правни лица кои здру-
жиле средства во банка, и тоа во делот што се од-
несува на тоа работење. 

III. БАНКАРСКО И КРЕДИТНО РАБОТЕЊЕ 

1. Општи услови 

Член 50 
Банкарското работење, во смисла на овој закон, 

опфаќа: прибирање парични средства, давање кре-
дити, издавање на хартии од вредност, девизни ра-
боти, работи на платниот промет во земјата со гра-
ѓаните и со странство и други кредитни ^банкарски 
работи. 

Член 51 
Банката се основа за вршење на сите или на 

одредени кредитни и банкарски работи. 
Со актот за основањето на банката се утврду-

ваат кредитните и банкарските работи што ќе ги 
врши банката. 

Член 52 
Банката може да врши и кредитни работи со 

странство под условите одредени со посебен сојузен 
закон, односно со пропис донесен врз основа на 
закон. 

Член 53 
Банката може да ги здружува средствата од 

фондот на основачите на банката и други средства 
вложени во банката со средства на организациите 
на здружениот труд, интересните заедници, опште-
ствено-политичките организации и на други опште-
ствени правни лица, заради кредитирање или фи-
нансирање на одредени инвестиции или заради вло-
жување во проширување на одредени дејности или 
заради вложувања во заедничко работење. 

Член 54 
Банката самостојно ја врши својата дејност, во 

согласност со законот, со самоуправната спогодба, 
со договорот за основање на банката, со статутот 
на банката и со заклучоците од собранието на бан-
ката, како и во согласност со насоките на заедни-
чката економска политика и со мерките на кргди-
тно-моиетарната политика. 

Банката е должна да ја врши својата дејност 
така што секогаш да биде во можност да ги из-
вршува своите обврски, водејќи сметка за речната 
усогласеност на своите пласмани со соодветните 
извори на средства, како и за сигурноста, ликвид-
носта и економичноста на своите пласмани. 

Член 55 
Банката ја утврдува својата деловна политика 

и општите услови па своето работење однапред за 
одреден временски период. 

Член 56 
Општите акти за деловната политика на бан-

ката, како и извештаите за нејзината работа, се 
Јавни. 

Во општите акти и извештаите од став 1 на 
овој член имаат право на увид организациите на 
здружениот труд, интересните заедници, општестве-
но-политичките заедници и другите општествени 
правни лица, како и граѓаните во делот кој се од-
несува на работењето со граѓаните. 

Банките се должни општите акти за својата 
деловна политика и за општите услови на своето 
работење да ги објават на начинот одреден со ста-
тутот на банката или со друг општ акт на банката 
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со кој се обезбедува тие акти да бидат достапни за 
јавноста. 

Член 57 
На дадените кредити банката наплатува само 

камата. 
За вршење други банкарски работи банката на-

платува надоместок според тарифата што ја доне-
сува собранието на банката. 

Надоместок според став 2 од овој член банката 
може да наплатува и за услугите што ги врши по 
работите за давање кредити по кои наплатената 
камата не е нејзин приход. 

Член 58 
Политиката на каматните стапки ја утврдува 

собранието на банката. 
Со самоуправна спогодба на банките или со 

општествен договор можат да се утврдат најниски 
и највисоки каматни стапки што можат да ги дого-
ворат банките во своето работење. 

Сојузната скупштина може да ги пропише нај-
високите каматни стапки. 

Член 59 
Општествено-политичките заедници и другите 

општест-вени правни лица можат да договорат со 
банката кредитите за одредени намени односно кре-
дитите за одредени корисници да ги дава со по-
ниска каматна стапка и под други услови што се 
поповолни од условите под кои банката ги дава 
таквите кредити. 

Во случајот од став 1 на овој член, општестве-
но-политичката заедница, и други општествени пра-
вни лица се должни да и ја надоместат на банката 
разликата во каматата, а ако со договорот склучен 
со банката е предвидено - и други надоместоци за 
давање кредити под поповолни услови. 

Мерките од ст. 1 и 2 на овој член можат да 
бидат предвидени и со договорот за основање на 
банката. 

Член 60 
Банките се должни да се придружуваат кон 

одлуките и упатствата што Народната банка на 
Југославија, народните банки на републиките и на-
родните банки на автоном,ните покраини ги донесу-
ваат заради остварување на кредитно-монетарната 
политика. 

Член'61 
Штедилницата прибира парични средства од 

граѓаните, им дава кредити на граѓаните и на бан-
ките и врши други банкарски работи со граѓаните. 

Во поглед на кредитните и другите банкарски 
работи што ги врши штедилницата се применуваат 
соодветните одредби од овој закон. 

Член 62 
Одредени кредитни и други банкарски работи, 

покрај банките и штедилниците, можат да вршат и 
други пар-ични организации. 

Врз кредитните и другите банкарски работи 
пто ги вршат паричните организации од став 1 на 
овој член се применуваат соодветните одредби од 
овој закон. 

2. Кредитни работи 

Член 63 
Банката може да ги одобрува сите видови кре-

дити. 
При одобрувањето на кредитите банката е дол-

жна да води сметка за својата ликвидност. 
Корисниците кои можат да добијат кредит, ро-

ковите на кои ги дава кредитите, намената на кре-
дитите и другите услови за давање кредити, бан-
ката ги одредува во согласност со мерките на кре-
дитно-монетарвата политика4 

Член 64 
Средствата на кредитниот фонд за станбена из-

градба и комунална изградба можат да се користат 
само за кредитирање на станбената и комуналната 
изградба. 

Член 65 
Банката може да дава потрошувачки кредити. 
Потрошувачките кредити се даваат под усло-

вите што ги пропишува Сојузниот извршен совет. 

Член бб 
Банката склучува со барапот на кредитот до-

говор за кредит. 
Договорот за кредит се склучува во писмена 

форма. 
Со договорот за кредит се утврдуваат условите 

за давање, користење и враќање на кредитот, како 
и другите права и обврски на договорните страни. 

Член 67 
Банката е должна при склучувањето на дого-

ворот за кредит да води сметка за интересите на 
своите комитенти. 

При склучувањето на договорот за кредит бан-
ката е должна да се придржува кан банкарските 
узанси и добрите деловни обичаи. 

3. Депозита 

1) Парични депозити 

Член 68 
Како парични депозити, во смисла на овој за-

кон, се подразбираат паричните средства што ор-
ганизациите на здружениот труд, интересните за-
едници, општествено-политичките заедници, други 
правни лица и граѓаните ги депонираат ка ј банка 
со уплата врз основа на договор или врз основа на 
обврска за депонирање пропишана со закон. 

Член 69 
Депозитите можат да бидат по видување или 

орочени, со отказен рок и без отказен рок. 
Како депозити по видување се сметаат сите 

средства депонирани ка ј банката со кој депонентот 
може слободно да располага секојдневно. 

Член 70 
Средствата на организациите на здружениот 

труд, на интересните заедници, на општествено-по-
литичките заедници, освен федерацијата, и на 
други општествени правни лица, на сметките ка ј 
Службата на општественото книговодство се сме-
таат како депозити по видување на банката со која 
тие организации, заедници односно други опште-
ствени правни лица склучиле договор за депони-
рање на тие средства. 

Ќе се смета дека е склучен договорот од став 1 
на овој член ако средствата и се положени или 
одобрени на банката преку соодветните инстру-
менти за плаќање. 

Организациите, заедниците односно другите оп-
штествени правни лица од став 1 на овој член се 
должни да ја одредат банката при која ќе се водат 
како депозити нивните средства што ги имаат на 
сметките кај Службата на општественото книго-
водство. 

Службата на општественото книговодство ^ 
должна да ја известува редовно банката за состој-
бата на средствата на сметките на организациите и 
заедниците од став 1 на овбј член. 

Средствата на федерацијата се водат како де-
позит на Народната банка на Југославија. 
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Член 71 
Банката плаќа камата на средствата што се 

депонирани к а ј неа. 
Висината на к а м а т а т а стапка се утврдува со 

договорот за депонирање на средствата. 

Член 72 
Странски правни и физички лица можат да де-

понираат динарски средства по видување или оро-
чена, со отказен рок или без отказен рок, само ка ј 
банка што е овластена да врши девизни и валутни 
работи. 

Член 73 
На организациите на здружениот труд, на ин-

тересните заедници, на општествено-политичките за-
едници и на други општествени правни лица, за 
средствата што се депонирани ка ј банката со отка-
зен рок подолг од една година, на нивно барање 
банката може да им издаде потврда за депонира-
ните средства. 

Член 74 
Депонирањето на средствата ка ј банката се 

врши со нивната уплата. 
За уплатените износи може да се склучи и пис-

мен договор. 
Со статутот на банката или со друг акт на со-

бранието на банката се одредуваат поблиските 
услови за депошграње на средствата. 

Поблиските услови за депонирање на средства-
та одредени со статутот на банката или со друг акт 
на собранието на банката, мораат да се објават. 

2) Штедни влогови 

Член 75 
Прибирањето на штедни влогови го вршат бан-

ката и штедилницата. 
Прибирање на штедни влогови можат да вршат 

и организациите на здружениот труд, како и ште-
дно-кредитните, земјоделските и други задруги, кои 
посебно организирале штедно-кредитна служба. 

Член 76 
Штедни влогови можат да се примаат преку 

организациите на здружени-от труд и други органи-
зации, ако средствата на влоговите произлегуваат 
од штедењето организираш) во тие организации 
(средства на каса за заемна помош при синдикал-
ните подружници, средства за заемна помош при-
брани во здруженијата на пензионерите, ученичко 
штедење и си.). 

Член 77 
Штедни влогови во странска валута може да 

прима само банка која е овластена да врши де-
визни и валутни работи. 

Член 78 
Штедните влогови можат да бидат по видување 

или орочени, со отказен рок и без отказен рок. 

Член 79 
Податоците за штедните влогови се деловна 

тајна на организацијата при која" се наоѓаат тие 
податоци. 

Известувања за штедните влогови можат да им 
се даваат на лица кои не се иматели на тие вло-
гови само по писмено барање од суд. 

Член 80 
На штедните влогови се плаќа камата, , 

Член 81 
Сојузниот секретар за финансии може да ^до-

несе, по потреба, прописи за работење по штедните 
влогови, за издавање и употреба на штедна книшка 
и за начинот на водење евиденција по штедните 
влогови. 

Жиро и текушти сметки 

Член 82 
Банка и штедилница водат жиро-сметки и те-

кушта сметки на граѓаните и по тие сметки вршат 
платен промет за сметка на нивните иматели. 

Со средствата на жиро-сметките и на текуштите 
сметки на граѓаните располагаат нивните иматели 
со пропишаните инструменти за плаќање (налози, 
чекови и сл.). 

Ако располагањето со средствата на жиро-смет-
ките и на текуштите сметки на граѓаните е извр-
шено со чек за чија исплата гарантира банката од-
носно штедилницата на која е издаден чекот, орга-
низациите на здружениот труд, други организации 
и општествено-политичките заедници се должни да 
примат таков чек наместо готови пари. 

Член 83 
Податоците за работењето на граѓаните преку 

нивните жиро-сметки и текушти сметки се деловна 
тајна. 

Податоци за работењето на граѓаните преку 
нивните жиро-сметки и текушти сметки можат да 
се даваат на лица кои не се иматели на тие сметки 
само по писмено барање од суд, или по писмено 
барање од надлежниот финансиски орган. 

4) Непаричен депозит 

Член 84 
+ 

Банката може да прима на чување хартии од 
вредност, предмети од злато и од други благородни 
метали, накит и слични предмети (непаричен де-
позит). 

Банката која ги врши работите од став 1 на 
овој член е должна да ја обезбеди сигурноста на 
примените непарични депозити. 

4. Хартии од вредност 

Член 85 
Банката може да прибира средства со изда-

вање на хартии од вредност. 
Начинот на издавање и прометот на хартии од 

вредност се регулира со посебен сојузен закон. 

5. Ликвидност и сигурност на пласманите 

Член 8Ѕ 
Банката е одговорна за постојаната ликвидност 

на своето работење, а посебно за одржувањето на 
утврдената минимална стапка на ликвидност и за 
структура на усогласеноста на рочноста на пласма-
ните и на соодветните извори на средства. 

Банката е должна да му ја надомести штетата 
на комитентот, што настанала поради неликвидност 
во нејзиното работење. 

Минималната стапка на ликвидност, како и 
условите за усогласување рочноста на пласманите 
на банките и изворите на нивните средства, може 
да ги одреди по потреба Народната банка на Југо-
славија. 
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Член 87 
Банката е должна да води сметка за сигурно-

ста на своите пласмани при одобрувањето на кре-
дити односно за кредитната способност на должни-
ците, обезбедувајќи при тоа потребни гаранции за 
уредната отплата на кредитите. 

Член 88 
Банката не може да му одобри на ист комитент 

кредит, или повеќе кредити, чиј вкупен износ пре-
минува 30% од вкупните пласмани на таа банка. 

По исклучок, со посебно обезбедување на кре-
дитите, собранието на банката може да го зголеми 
процентот од став 1 на овој член за одредени ко-
митенти. 

в. Каматни стапки 

Член 89 
Висината на редовната и затезната камата на 

дадените кредити се утврдува со договор со дол-
жникот, во рамките на деловната политика што ja 
утврдило собранието на банката. 

Член 90 
Висината на каматната стапка на депозитите 

се утврдува со договор со депонентот на средствата, 
во рамките на деловната политика на банката што 
ја утврдило соб-ранието на банката. 

7. Кредитирање што го вршат организациите на 
здружениот труд 

Член 91 
Организациите на здружениот труд, во рамките 

на средствата со кои располагаат, а во согласност 
со предметот на своето работење, или заради оства-
рување деловна соработка, зголемување на произ-
водството и остварување други заеднички економ-
ски интереси, можат да им даваат кредити на други 
организации на здружениот труд, на интересните 
заедници, на општествено-политичките заедници, на 
други општествени правни лица и на граѓаните. 

Ако претпријатијата за унапредување на надво-
решнотрговската размена и други претпријатија за 
вршење на надворешнотрговски работи вршат кре-
дитни и други банкарски работи во врска со уна-
предувањето на надворешнотрговската размена, 
тие се должни да основат посебна организација на 
здружениот труд, заради вршење овие работи во 
согласност со соодветните одредби на овој закон. 

Член 92 
Организациите на здружениот труд, интересните 

заедници и други општествени правни лица, како и 
државните органи и здруженијата на граѓаните, 
можат да ги користат паричните средства од заед-
ничката потрошувачка за давање кредити на своите 
работници за купување станови од производителите 
на станови, за изградба на нови или за довршување 
и доградба на постојните станбени згради и станови 
и за полагање учество за добивање кредит за стан-
бена изградба од банка, како и за други намени, 
согласно со своите самоуправни акти. 

Член 93 
Кредитите за инвестиции добиени од банка мо-

жат да се употребат за давање кредити на органи-
зациите на здружениот труд, на интересните заед-
ници, на општествено-политичките заедници, на 
други општествени правни лица и на граѓаните 
само ако е тоа изречно предвидено со договорот за 
кредит со банката. 

Член 94 
Организациите на здружениот труд и задругите, 

во рамките на средствата со кои располагаат и во 
согласност со своите самоуправни акти, можат да 
им даваат кредити на граѓаните кои со личен труд 
и со свои средства за работа самостојно вршат од-
редена дејност. 

IV. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 95 
Со парична казна од 10.000 до 200.000 динари 

ќе се казни за стопански престап банка: 
1) ако за давање кредити користи средства про-

тивно на одредбите од овој закон; 
2) ако даде кредити или користи средства про-

тивно на "мерките на кредитната политика пропиша-
ни со сојузен закон; 

3) ако договори или наплати камата по стапки 
повисоки од каматните стапки што ги одредила 
Сојузната скупштина; 

4) ако наплати надоместоци за вршење банкар-
ски работи во износ поголем од пропишаниот; 

5) ако и го ограничи или не и го даде правото 
на организација на здружениот труд, на интересна 
заедница, на општествено-политичка заедница или 
на друго општествено правно лице да вложи сред-
ства во фондот на основачите на банката или во 
депозитите Kaj банката; 

6) ако даде кредити на начин што му е спроти-
вен на овој закон и на статутот на банката; 

7) ако дозволи користење кредит за намени што 
не се предвидени со договорот за кредит, или ако 
не преземе мерки за спречување на ненаменското 
користење на кредитот; 

8) ако даде потрошувачки кредит за намени за 
кои це е предвидено со прописи дека можат да се 
даваат потрошувачки кредити, или ако даде потро-
шувачки кредит спротивно на општите услови под 
кои може да се даде таков кредит. 

За стопанскиот престап од став 1 на овој член 
ќе се казни и одговорното лице во банката со па-
рична казна од 200 до 6.000 динари. 

Член 96 
Со парична казна од 10.000 до 200.000 динари 

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

1) ако користи кредит за намени за кои не е 
даден кредитот; 

2) ако кредитира организација на здружениот 
труд, интересна заедница, општествено-политичка 
заедница и друго општествено правно лице или 
граѓани за извршување задачи што не се предмет 
на нејзиното работење или кои не се однесуваат на 
унапредувањето на нејзината дејност; 

3) ако даде потрошувачки кредит за намени за 
кои не е одредено со прописи дека можат да се 
даваат потрошувачки кредити, или ако даде по-
трошувачки кредит спротивно на пропишаните 
услови; 

4) ако спречи или оневозможи банката да из-
врши контрола на ненаменското користење на кре-
дитот, или не и достави на банката на нејзино 
барање одредена документација за таа контрола. 

За стопанскиот престап од став 1 на овој член 
ќе се казни и одговорното лице во организацијата 
на здружениот груд или во друго правно лице со 
парична казна од 200 до 6.000 динари. 

Член 97 
Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни 

за прекршок организација на здружениот труд 
или друго правно лице ако одбие да прими од гра-
ѓани наместо готови пари издаден чек за чија ис-
плата гарантира банка односно штедилница. 
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За прекршокот од став ^ н а овој член ќе се 
казни и одговорното лице во организацијата на 
здружениот труд или во друго правно лице со па-
рична казна до 500 динари. 

Член 98 
Со парична казна од 500 до 10.000 динари ќе 

се казни за прекршок граѓанин што користи кредит 
за намени за кои не е даден кредитот. 

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 99 
Средствата на кредитниот фонд на банките, кои 

се издвоени од остварените приходи на банките и 
внесени во тој фонд до 31 декември 1971 година, 
како и средствата на посебниот резервен фонд на 
банките, ќе се распределат на организациите на 
здружениот труд, интересните заедници и други 
општествени правни лица што до тој ден биле 
членови на собранието на банката. 

Право на учество во распределбата на средства-
та од став 1 на овој член немаат општествено-по-
литичките заедници. 

Распределбата на средствата од став 1 на овој 
член ќе се изврши на членовите на собранието на 
банката сразмерно со средствата врз основа на кои 
имале право на управување со банката и со вре-
мето во кое го остварувале тоа право на упра-
вување. 

За износот на средствата што според став 3 од 
овој член им припаѓа: на вложувачите во кредит-
ниот фонд на банката им се зголемуваат нивните 
влогови, а организациите и заедниците што имале 
депонирани средства во банката со тој износ ста-
нуваат вложувачи во фондот на основачите на 
банката. 

По исклучок од ст. 1 до 4 на овој член, издво-
јувањето на средствата од кредитниот фонд и од 
посебниот резервен фонд на бившите сојузни бан-
ки (Југословенска инвестициона банка, Југословен-
ска банка за надворешна трговија и Југословенска 
земјоделска банка), што биле остварени со рабо-
тењето со средствата на федерацијата за инвести-
ции во стопанството и внесени во тие фондови-, ќе 
се регулира со посебен сојузен закон. 

Член 100 , 
Републиките, автономните покраини и другите 

општествено-политички заедници ќе ги издвојат 
средствата на бившите општествени инвестициони 
фондови од кредитниот фонд и од другите фондови 
на банките ако тоа не го сториле до влегувањето 
во сила на овој закон. 

Банките, врз основа на прогоните на опште-
ствено-политичките заедници од став 1 на овој 
член, за издвоените средства на бившите опште-
ствени инвестициони фондови од кредитниот фонд 
и од другите свои фондови ќе установат посебна 
книговодствена евиденција и нема да ги искажуваат 
во својот кредитен биланс. 

Член 101 
Средствата пренесени во кредитниот фонд или 

во посебен кредитен фонд за станбена и комунална 
изградба на одредени банки врз основа на Законот 
за престанок на важењето на Законот за финанси-
рањето на станбената изградба („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 34/65) ќе се користат и натаму за на-
мените и под условите под кои се користени до 
влегувањето во сила на овој закон. 

;: Член 102 
Банките, организациите на здружениот труд 

1пто се занимаваат со кредитни и други банкарски 
работи и другите парични организации, основани 

до денот на влегувањето во сила на овој закон, 
ќе ја усогласат својата организација и работење со 
одредбите на овој закон во рок од една година од 
денот ria влегувањето во сила на овој закон. 

Актот за основање на банката склучен под 
условите и на начинот предвиден до влегувањето 
во сила на овој закон се смета како договор за 
основање на банката склучен во смисла на овој 
закон, ако собранието на банката не одлучи поинаку. 

Член 103 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Законот за банките и' кредит-
ните работи С,Службен лист на СФРЈ", бр. 12/65, 
29/65, 4/66, 26/66, 1/67, 17/67, 54/67, 26/68, 50/68, 
13/69, 42/69, 55/69, 28/70, 33/71 и 50/71) и Законот 
за највисоката интересна стопа што може да се 
договори за давање кредити („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 47/66 и 24/68). 

По исклучок од одредбата на став 1 на овој член, 
до 31 декември 1972 година остануваат во сила од-
редбите од Законот за банките и кредитните работи 
што се однесуваат на мерките и санкциите од чл. 
78, 79, 976, 97в, 104, 130а и 131а, член 170 став 1 
точ. 2, 11 и 12 и член 171 став 1 точ. 5, 9 и 10. 

Член 104 
Овој закон влегува во сила по истекот на 30 

дена од денот на објавувањето во „Службен лист 
на СФРЈ 

656. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ЦАРИНСКА-

ТА ТАРИФА 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за Царинската тарифа, што го усвои 
Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на 
народите од 16 декември 1971 година и на седницата 
на Стопанскиот собор од 16 декември 1971 година. 

ПР бр. 22 
17 декември 1971 година 

Белград 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 

ЦАРИНСКАТА ТАРИФА 

Член 1 
Во Законот за Царинската тарифа („Службен 

лист на СФРЈ", бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 
22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70 и 25/70) член 
12 се менува и гласи: 

„Стоките наменети за користење во сопствено 
домаќинство што југословенските државјани и 
странските државјани настанети во Југославија ги 
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носат со себе при доаѓањето од странство (член 127а 
од Царинскиот закон) или ги примаат од странство 
во поштенски пратки, а чија вкупна вредност не го 
преминува износот од 1.000 динари, не сметајќи ја 
вредноста на стоките врз кои се применуваат ца-
ринските повластици од член 18 на овој закон и 
стоките за кои во Царинската тарифа е предвидена 
царинската стапка „Слободно", се царинат по стап-
ка од 15%. 

За стоките што не се опфатени со став 1 од 
овој член, што југословенските државјани и стран-
ските државјани настанети во Југославија^ ги носат 
со себе при доаѓањето од странство или ги при-
маат од странство, царината се пресметува по стап-
ките од Царинската тарифа. 

Врз стоките што се купуваат од консигнацио-
нен лагер во Југославија нема да. се применува 
единствената царинска стапка од став 1 на овој 
член. 

Сојузниот извршен совет, во согласност со над-
лежните републички и покраински органи, може 
да го зголеми износот на вредноста на стоките што 
се царинат според одредбата на став 1 на овој член, 
да ги утврди количините и видовите на стоките 
врз кои се применува царинската стапка одредена 
со овој член и да ја зголеми односно намали ца-
ринската стапка од став 1 на овој член." 

Член 2 
Во член 18 точка 3 зборовите: „на предмети" 

се заменуваат со зборовите: „на употребувани пред-
мети", а зборовите: „една година" се заменуваат 
со зборовите: „две години". 

По точка 3 се додаваат две нови точки, кои 
гласат: 

,,За) на предмети што од странство ги внесуваат 
домашни патници, ако тие предмети не се наме-
нети за препродажба и ако нивната поединечна 
вредност не го преминува износот од 50 динари, а 
вкупната вредност — износот од 300 динари; 

36) на употребувани предмети на своето до-
маќинство, освен на моторни возила, во вкупна 
вредност до 10.000 динари, што ќе ги внесат или 
примат од странство југословенски државјани кои 
по кој и да е основ биле на работа во странство 
непрекинато најмалку две години или најмалку 
24 месеци во три години едноподруго, освен југо-
словенските државјани од точка 3 на овој член, 
ако тие предмети ги внесат или ги примат од 
странство во рок од шест месеци од денот на вра-
ќањето од работа од странство. 

На стопанскиот инвентар кој не се произведува 
во земјата, освен на моторни возила, што ќе го 
внесат или примат од странство заради вршење на 
услужни, занаетчиски и земјоделски дејности, ју-
гословенските државјани, кои по кој и да е основ 
биле на работа во странство непрекинато најмалку 
две години или најмалку 24 месеци во три години 
едноподруго, но плаќаат царина ако царинската 
основица изнесува до 10.000 динари, а ако царин-
ската основица изнесува над 10.000 динари до 100.000 
динари на износот над 10.000 динари се плаќа ца-
рина по стапка од 10%, ако тој стопански инвентар 
го внесат или примат од странство, во рок од шест 
месеци од денот на враќањето од работа од стран-
ство. 

АКО работникот се врати на работа во странство 
пред истекот на рокот од 3 години од денот на ко-
ристењето на повластицата од оваа точка, тој е 
должен да ја плати царината и другите давачки во 
полн износ кој инаку би го платил да не била ис-
користена повластицата. 

Повластицата од оваа точка искористена во 
една календарска година ист југословенски држав-
јанин не може повторно да ја користи во наред-
ните пет календарски години. 

За кои предмети на домаќинството и на сто-
панскиот инвентар и во која количина, може да 

ј се користи повластицата од оваа точка, пропишува 
ј сојузниот секретар за финансии;". 

ЈЈлен 3 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

657. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИЗА-
ЦИЈАТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ПОШТИ, ТЕ-

ЛЕГРАФИ И ТЕЛЕФОНИ 

Се прогласува Законот за измени и дополне-
нија на Законот за организацијата на Југословен-
ските пошти, телеграфи и телефони, што го усвои 
Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на 
народите од 16 декември 1971 година и на седни-
цата на Стопанскиот собор од 16 декември 1971 го-
дина. 

ПР бр. 25 
17 декември 1971 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ 

ПОШТИ, ТЕЛЕГРАФИ И ТЕЛЕФОНИ 

Член 1 
Во Законот за организацијата на Југословен-

ските пошти, телеграфи и телефони („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 32/65, 50/68, 51/68 и 15/70) во 
член 36 се додава нов став 3, кој гласи: 

„Поштенската штедилница ги евидентира штед-
ните влогови спрехма териториите на социјалистич-
ките републики и автономните покраини/' 

Член 2 
По член 36 се додаваат нови чл. 36а и 366, кои 

гласат: 
„Член 36а 

Поштенската штедилница ја обезбедува својата 
ликвидност по пат на резерва за ликвидност што 
ја депонира на посебна сметка ка ј Народната банка 
на Југославија. 

Резервата за ликвидност се пресметува врз 
вкупната состојба на штедните влогови по стапка 
што ја утврдува Народната банка на Југославија, 
а која не може да биде поголема од 5%. 

На депонираните средства на резервата за лик-
видност Народната банка на Југославија плаќа 
камата. 

Каматната стапка ја утврдува Народната банка 
на Југославија во согласност со Сојузниот извршен 
совет. 

Член 366 
Собраните средства на штедните влегови, по од-

бивање на резервата за ликвидност, се користат: 
. 1) за давање кредити за унапредување на птт 

сообраќајот; 
2) за давање кредити на деловните банки; 
3) за давање кредит на Воениот сервис за одо-

брување потрошувачки к,редити на воени лица. 
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Обемот на кредитите за унапредување на птт 
сообраќајот и условите за давање на тие кредити ги 
утврдува надлежниот републички и покраински 
орган во рамките на средствата на штедните вло-
гови ка ј Поштенската штедилница собрани на те-
риторијата на републиката односно на покраината. 

По издвојување на средствата од став 2 на овој 
член, преостанатите средства се користат за дава-
ње кредити на деловните банки и за давање кре-
дит на Воениот сервис за одобрување потрошувач-
ки кредити на воени лица, за намените и под усло-
вите што ги одредува надлежниот републички од-
носно покраински орган, и тоа за делот што е 
собран на територијата на републиката односно по-
краината.^ 

Член 3 
Во член 37 точка 1 се менува и гласи: 
,Д) приходите од каматата што ја плаќа Народ-

ната банка на Југославија на средствата на резер-
вата за ликвидност;". 

По точка 1 се додава нова точка 2 која гласи: 
„2) приходите од каматата по дадените кредити 

за унапредување на птт сообраќајот на деловните 
банки и на Воениот сервис 

Точ. 2 и 3 стануваат точ. 3 и 4 

Член 4 
Член 38 се брише. 

Член 5 
Член 40 се брише. 

Член 6 
Одредбите од овој закон ќе се применуваат врз 

порастот на средствата на штедните влогови оства-
рен од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Народната банка на Југославија секоја година 
преку мерки на кредитно-монетарната политика, а 
најдоцна во рок од три години од денот на влегу-
вањето во̂  сила на овој закон, на Поштенската ште-
дилница ќе и обезбеди да располага со средствата 
на штедните влогови собрани до денот на влегува-
њето во сила на овој закон. 

Член 7 
„ Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

658. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ХАРТИИ-

ТЕ ОД ВРЕДНОСТ 

Се прогласува Законот за хартиите од вредност, 
што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на 
Соборот на народите од 16 декември 1971 тодина и 
на седницата на Стопанскиот собор од 16 декември 
1971 година. 

ПР бр. 24 
17 декември 1971 година 

Белград 

Претседател на 
I Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

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

З А К О Н 
ЗА ХАРТИИТЕ ОД ВРЕДНОСТ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Заради собирање парични средства, организа-

циите на здружениот труд, интересните заедници, 
општествено-политичките заедници и други општес-
твени правни лица можат, согласно со одредбите од 
овој закон, да издаваат обврзници, цертификати за 
здружени средства, благајнички записи и потврди 
за депонирани средства (хартии од вредност). 

! 
Член 2 

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

Член 3 
Меницата и чекот, како и другите хартии од 

вредност што не се регулирани со овој закон, се 
регулираат со посебни сојузни закони. 

- И. ВИДОВИ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

1. Обврзници 

Член 4 
Обврзница е-писмена исправа со која нејзиниот 

издавател се обврзува дека на лицето означено во 
обврзницата или по негова наредба, односно на до-
носителот на обврзницата, ќе му го исплати на одре-
дениот ден износот наведен во обврзницата и кама-
тата што му припаѓа. 

Член 5 
Обврзница може да издаде: 

1) организација на здружениот труд; 
2) интересна заедница; 
3) општествено-политичка заедница; 
4) друго општествено правно лице. 

Член 6 
Обврзница може да запише правно лице и гра-

ѓанин. 
Обврзница може да запише и странско правно 

и физичко лице. 

Член 7 
Имателот на обврзница има право, во одреде-

ниот рок, да го наплати паричниот износ на кој 
гласи обврзницата (главница) и каматата што му 
припаѓа. 

На имателот на обврзницата му припаѓа камата 
одредена независно од деловниот успех на ^ д а в а т е -
лот на обврзницата (фиксна камата). 

Ако издавателот на обврзницата се обврзал на 
тоа, на имателот на обврзницата му припаѓа и ка-
мата одредена зависно од деловниот успех на из-
давателот на обврзницата (варијабилна камата). 

Член 8 
Странско лице — имател на обврзница, во со-

гласност со прописите за девизното работење, има 
право на ретрансфер на наплатениот паричен износ 
на кој гласи обврзницата и на наплатените камати 
што му припаѓаат, 
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Член 9 
Роковите за отплата на паричниот износ на кој 

гласи обврзницата и на каматата што припаѓа (а-
мортизација на обврзницата не може да бидат по-
кратки од две години. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, 
роковите за амортизација на обврзницата што ја 
издава општествено-политичка заедница за пок-
ривање на расходите поради нерамномерно прите-
кување на приходите не можат да бидат пократки 
од три месеци, ниту подолги од една година. 

ч Член 10 
Каматата на обврзницата се пресметува и се 

плаќа годишно, и тоа наназад. 
Врз стапката по КОЈ а се плаќа каматата на об-

врзницата не се применуваат прописите за највисо-
ката каматна стапка. т 

Член 11 
Паричниот износ на кој гласи обврзницата се 

означува во динари, а апоените на обврзницата се 
заокружуваат на 100 динари. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, паричниот износ на кој гласи обврзницата мо-
же да се означи и во странска валута, под усло-
вите што ќе ги пропише Сојузниот извршен совет. 

Член 12 
Обврзницата може да гласи на име или на до-

носителот. 

Член 13 
Обврзницата мора да ги содржи следните битни 

елементи: 
1) означување дека е обврзница; 
2) назив и седиште на издавателот на обврзни-

цата; 
3) назив односно име и презиме на запишувачот 

на обврзницата, односно означување дека обврзни-
цата гласи на̂  доносителот; 

4) паричен износ на "кој гласи обврзницата; 
5) височина на каматната стапка; 
6) рокови за отплата на главницата и на кама-

тата ; 
7) место и датум на издавањето и сериски број 

на обврзницата; 
8) факсимил на потписите на овластените лица 

на издавателот на обврзницата. 
Сите права од обврзницата мораат да бидат оз-

начени на обврзницата. 
Ако се издава обврзница со гаранција, на нејзи-

ната предна страна се означува називот и седиш-
тето на гарантот. 

На грбот на обврзницата се означува намена-
та на нејзиното издавање ако намената не е означе-
на на предната страна на обврзницата, вкупниот 
број на издадените обврзници, апоените во кои се 
издаваат обврзниците, роковите за отплата на 
главницата односно на ануитетите и на каматата 
(амортизационен план) и роковите на застареност за 
нивната наплата. 

Другите елементи од обврзницата се означуваат, 
по правило, само во објавата за издавање на обврз-
ницата. 

Член 14 
Обврзницата има два дела. 
Во првиот дел (обврзница) мораат да бидат оз-

начени сите битни елементи на обврзницата од член 
13 став 1 на овој закон. 

Вториот дел (талон) се состои, зависно од начи-
нот на амортизацијата на главницата, од ануитет-
ски или каматни купони. 

Член 15 
Обврската од обврзницата настанува со предава-

њето на обврзницата на запишувачот на обврзница-
та (имателот) или на неговиот овластен застапник. 

Како имател на обврзница на име се смета 
лицето на кое гласи обврзницата, а ако обврзницата 
е пренесена со индосамент — последниот индосатар. 

Како имател на обврзница на доносител се смета 
нејзиниот доносител. 

2. Цертификати за здружени средства 

Член lb 
Цертификат за здружени средства (цертификат) 

може да'издаде: 
1) организација на здружениот труд која во 

смисла на прописите ги здружила своите средства 
за заедничко работење; 

2) банка — за формирање односно зголемување 
на својот фонд на вложувачите; 

3) организација за осигурување и за реосигуру-
вање имот и лица — за формирање односно зголе-
мување на средствата на почетната резерва на си-
гурноста. 

Член 17 
Цертификат што го издала организација на 

здружениот труд, која во смисла на прописите ги 
здружила своите средства за заедничко работење, 
може да запише друга таква организација на здру-
жениот труд и банка. 

Цертификат што го издала банка може да за-
пише организација на здружениот труд, интересна 
заедница и општествено-политичка заедница. 

Цертификат што го издала организација за оси-
гурување и за реосигурување имот и лица може 
да запише организација на здружениот труд, инте-
ресна заедница, банка и општествено-политичка за-
едница. 

Цертификат од став 1 на овој член може да за-
пише и странско лице ако, тоа во согласност со про-
писите за вложување средствата на странски лица 
во домашни организации на здружениот труд, склу-
чило договор кој е запишан во регистар. 

Член 18 
Цертификат може да гласи само на име. 

Член 19 
Имателот на цертификат што го издала банка, 

согласно со прописите за банките, ги има правата на 
основач на банка. 

Имателот на цертификат што го издала друга 
организација има: 

1) право ija учество во управувањето со заед-
ничкото работење, 4 

2) право на учество во доходот остварен со за-
едничкото работење. 

Правата од став 2 на овој член му припаѓаат на 
Имателот на цертификатот само ако презел обврс-
ка дека ќе го поднесува ризикот од заедничкото ра-
ботење, до височината на паричниот износ означен 
во цертификатот. 

Правата од став 2 на овој член, како и другите 
права на имателот на цертификатот, ги уредува из-
давателот на цертификатот. 

Член 20 
Рокот за враќање на паричниот износ означен 

во цертификатот, по правило, не може да биде по-
краток од десет години. 

Ако во цертификатот не е одреден рок за вра-
ќање на паричниот износ означен во цертифика-
тот, тој рок го одредува издавателот на цертифи-
катот. 

Член 21 
Паричниот износ на кој гласи цертификатот ct 

означува во динари. 
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Паричниот износ на кој гласи цертификатот мо-
же да се означи и во странска валута, под услови-
те што ќе ги пропише Сојузниот извршен совет. 

Член 22 
Во цертификатот мораат да бидат означени ос-

новните права на имателот на цертификатот. 
Цертификатот мора да ги содржи битните еле-

менти од член 13 став 1 на овој закон, освен рокот 
за враќање на паричниот износ означен во церти-
фикатот и височината на каматната стапка. 

Цертификатот мора да содржи потпис на овлас-
теното лице и печат на издавателот на цертифика-
тот. 

Член 23 
Цертификатот има два дела. 
Во првиот дел (цертификат) мораат да бидат оз-

начени сите битни елементи од член 22 на овој за-
кон. 

Вториот дел (талон) се состои од купони за на-
плата на износите по основот на правото на учество 
во доходот остварен со заедничкото работење. 

3. Благајнички записи 

Член 24 
Благајнички запис може да издаде: 
1) банка; 
2) Народната банка на Југославија; 
3; народна банка на република; 
4) народна банка на автономна покраина. 

Член 25 
Благајнички запис што го издала банка може 

да запише организација на здружениот труд, ин-
тересна заедница, општествено-политичка заедница 
и друго општествено правно лице. 

Благајнички запис што го издала банка не мо-
жат да запишат Народната банка на Југославија, 
народна банка на република и народна банка на 
автономна покраина. 

Благајнички запис што го издала Народната 
банка на Југославија, народна банка на република 
и народна банка на автономна покраина може да 
запише банка и друга парична организација. 

Член 26 
Благајничкиот запис гласи на име. 
Благајничкиот запис мора да ги содржи битни-

те елементи од член 13 став 1 на овој закон. 
Паричниот износ на кој гласи благајничкиот 

запис се означува во илјади динари. 
Паричниот износ на кој гласи благајничкиот 

запис го одредува запишувачот на благајничкиот 
запис. 

Благајничкиот запис се издава на рок кој не мо-
же да биде пократок од три месеци, ниту подолг од 
една година. 

Височината на каматната стапка по благајнич-
киот запис ја одредува издавателот на благајнич-
киот запис, според стасаноста на благајничкиот за-
пис, а во границите одредени со прописот за нај-
високата каматна стапка. 

4. Потврди за депонираните средства 

Член 27 
Потврда за депонираните средства (потврда) из-

дава банката. 
Банката е должна на организација на здруже-

ниот труд, на интересна заедница, на општествено -
-политичка заедница и на друго општествено правно 
лице, на нивно барање, да им издаде потврда за 
средствата што ги депонирале кај неа со рок по-
долг од една година, 

Член 28 
Потврдата гласи на име. 
Паричниот износ на кој гласи потврдата се оз-

начува според барањето од запишувачот на потвр-
дата. 

Потврдата содржи рок на кој се депонирани 
средствата во банката. 

Височината на каматната стапка ја одредува 
банката, во границите одредени со прописот за нај-
високата каматна стапка. 

Член 29 
Потврдата мора да содржи: 
1) означување дека е потврда за средствата де-

понирани ка ј банката; 
2) назив и седиште на издавателот на потврдата; 
3) назив на корисникот на потврдата; 
4) износ на кој гласи потврдата; 
5) рок на кој се депонирани средствата; 
6) височина на каматната стапка; 
7) датум и место на издавањето на потврдата; 
8) потписи на овластените лица и печат на 

издавателот на потврдата. 

III. ИЗДАВАЊЕ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

1. Издавање на обврзници 

Член 30 
Организација на здружениот труд, интересна 

заедница, општествено-политичка заедница и друго 
општествено правно лице можат да издаваат обвр-
зници само во свое име и за своја сметка. 

Банка и друга парична организација можат да 
вршат работи на издавање обврзници во туѓо име 
и за туѓа сметка. 

Член 31 
Организација на здружениот труд, интересна 

заедница и друго општествено правно лице, освен 
банка и општествено-политичка заедница, мож^т 
да издаваат обврзници ако нивниот деловен и ре-
зервен фонд според завршната сметка за претход-
ната година изнесува повеќе од 20,000.000 динари. 

Член 32 
Вкупниот паричен износ на кој се издадени 

обврзниците не може да биде поголем од деловниот 
и резервниот фонд на издавателот на обврзницата. 

Ако издавателот на обврзниците, пред јавното 
објавување на запишувањето на обврзниците, му 
дал гаранција на друг издавател на обврзници, 
вкупниот паричен износ од став 1 на овој член 
се намалува за една половина од паричниот износ 
на дадената гаранција. 

Издавателот на обврзници може да му даде га-
ранција на друг издавател на обврзници само во 
височината на разликата помеѓу вкупниот паричен 
износ на кој ги издал обврзниците и износот на 
деловниот и резервниот фонд на издавателот на 
обврзницата. 

Член 33 
Ако не се исполнети условите од чл. 31 и 32 

на овој закон, можат да се издаваат обврзници 
кога е обезбедена гаранција од друга организација 
или заедница. 

Организација и заедница можат да ја дадат 
гаранцијата од став 1 на овој член ако ги испол-
нуваат условите за издавање обврзници од член 
31 на овој закон. 

Организација и заедница можат да ја дадат га-
ранцијата од став 1 на овој член на паричен износ 
најмногу до двојниот износ на нивниот деловен и 
резервен фонд според завршната сметка за прет-
ходната година, а во согласност со одредбите од 
член 32 ст. 2 и 3 на овој закон. 
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Член 34 
Општествено-политичка заедница може да из-

дава обврзници ако, по оцената од нејзиното соб-
рание, приходите на таа општествено-политичка 
заедница обезбедуваат уредна исплата на главни-
цата и каматата. 

Член 35 
Банка може да издава обврзници ако ги испол-

нува општите услови за издавање обврзници. 
Општите услови од став 1 на овој член ги од-

редува Сојузниот извршен совет. 

Член 36 
Банката може на друг издавател на обврзници 

да му даде гаранција за извршување на сите или 
одредени обврски што издавателот на обврзниците 
ги презел спрема уплатувачите на обврзниците. 

Врз гаранцијата што ја дава банката според 
одредбата од став 1 на овој член се применуваат 
прописите со кои е одреден најголемиот износ на 
гаранцијата што може банката да ја даде по кре-
дитите за инвестиции во стопанството. 

Член 37 
Одлуката за издавање обврзници содржи осо-

бено: 7 

1) намена за која се издаваат обврзниците; 
2) услови за издавање на обврзниците; 
3) рокови за отплата на главницата; 
4) височина на каматната стапка; 
5) начин на пресметувањето и на плаќањето на 

каматата. 
Член 38 

Издавателот на обврзниците е должен за од-
луката за издавање обврзници, пред објавувањето 
на поканата за запишување обврзници, да го из-
вести надлежниот републички односно покраински 
орган и да поднесе докази за исполнувањето на 
условите за издавање обврзници. 

Ако надлежниот републички односно покраин-
ски орган установи дека не се исполнети односно 
дека се исполнети условите за издавање обврзници, 
тој е должен во рок од 30 дена од денот на прие-
мот на известувањето и на доказите од став 1 на 
овој член да донесе решение за забрана на изда-
вањето на обврзниците односно да го извести из-
давателот на обврзниците дека се исполнет^ ус-
ловите за издавање обврзници. 

Член 39 
Поканата за запишување обврзници се врши 

со јавна објава. 
Објавата за запишување обврзници содржи осо-

бено: 
1) одлука за издавањето на обврзници; 
2) известување на надлежниот републички од-

носно покраински орган дека се исполнети условите 
за издавање обврзници; 

3) намени за кои ќе се користат средствата ос-
тварени со запишувањето на обврзници; 

4) паричен износ до кој се издаваат обврзниците; 
5) стапка по која се плаќа каматата" по обврз-

ниците ; 
6) рок и начин за отплата на главницата и 

на каматата; 
7) податоци за гаранцијата; 
8) начин за запишување на обврзниците и за 

уплатување на запишаниот износ; 
9) рок до кој се врши запишувањето на обвр-

зниците односно уплатата на запишаниот износ; 
10) рок за враќање на уплатениот износ ако 

издавањето на обврзници не успеало, како и стапка 
по која се плаќа каматата на уплатениот износ 
до неговото враќање; 

11) податоци за финансиската состојба на из-
давателот на обврзниците според завршните сметки 
за најмалку две претходни години (состојба на сред-
ствата, состојба на фондовите и на кредитите, ре-
зултати од работењето к др.), " 

Член 40 
Рокот за запишување на обврзниците не може 

да биде подолг од 90 дена. 
По исклучок од одредбата на став 1 од овој 

член, рокот за запишување на обврзниците може 
да биде подолг од 90 дена, но не може да биде 
подолг од 180 дена, ако се издаваат обврзници за-
ради собирање средства за намените што се од оп-
што стопанско или општествено значење. 

Мислење за тоа да ли намените за кои се из-
даваат обврзници се од општо стопанско или оп-
штествено значење дава надлежниот републички 
односно покраински орган. 

Член 41 
Паричниот износ на кој гласи обврзницата може 

да се уплати одеднаш или во рати. 
Ако уплатата се врши одеднаш, рокот за уп-

лата не може да биде подолг од 90 дена од денот 
на истекот на рокот за запишување на обврзниците. 

Ако уплатата се врши во рати, рокот за уплата 
на првата рата не може да биде подолг од 90 дена 
од денот на истекот на рокот за запишување на об-
врзниците, со тоа што рокот за уплата на другите 
рати не може да биде подолг од две години. 

Член 42 
Запишувачот на обврзниците се здобива со пра-

во на обврзницата кога во целост ќе го уплати па-
ричниот износ на кој гласи обврзницата. 

Ако во објавата за запишување на обврзниците 
е предвидено, запишувачот на обврзницата се здо-
бива со право на обврзницата и кога ќе уплати 
помалку од паричниот износ на кој гласи обврзни-
цата, но не помалку од 90% од тој паричен износ 
(понизок емисионен курс). 

Ако запишувачот на обврзницата е во работен 
однос и даде соодветно обезбедување за наплата, 
се смета дека во целост го уплатил паричниот износ 
на кој гласи обврзницата. 

Член 43 
Се смета дека издавањето на обврзници успеало 

ако во рокот за уплата на обврзниците се уплатени 
најмалку 90% од вкупниот паричен износ што е 
означен во објавата за запишување на обврзниците. 

Ако уплатата се врши во рати, се смета дека из-
давањето на обврзници успеало ако се запишани 
најмалку 95% од вкупниот паричен износ што е 
означен во објавата за запишување обврзници и 
ако во рокот за уплата на првата рата се уплатени 
најмалку 95% од паричниот износ на таа рата, со 
тоа што паричниот износ на првата рата не може 
да биде помал од паричниот износ кој се добива 
кога вкупниот паричен износ што е означен во 
објавата за запишување на обврзниците ќе се по-
дели со бројот на ратите. 

Член 44 
Ако издавањето на обврзници не успеало, из-

давателот на обврзниците е должен да го отповика 
издавањето на обврзниците и тоа да го објави на 
истиот начин на кој го објавил и запишувањето на 
обврзниците, како и на запишувачите на обврз-
ниците да им ги врати уплатените износи наголе-
мени за каматата, во рокот означен во објавата за 
запишување на обврзниците. 

Член 45 
Обврзниците што ги издава општествено-поли-

тичка заедница за покривање на расходите поради 
ненавремено притекување на приходите, се изда-
ваат според постапката што ќе ја пропише таа 
општествено-политичка заедница. 

2. Издавање на цертификати за здружените сред-
ства 

Член 46 
Издавањето на цертификат за здружените 

средства се врпиѕ со јавно запишување. . 
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По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, ако е извршено здружување на средствата 
за заедничко работеле, односно ако е извршена 
уплата во фондот на вложувачите на банката или 
во почетната резерва на сигурноста на организација 
за осигурување и за реосигурување имот и лица, 
цертификат може да се издаде и без јавно запи-
шување, но врз основа на спогодба: 

1) на организациите на здружениот труд што ги 
здружиле своите средства за заедничко работење; 

2) на банката и на вложувачите во нејзиниот 
фонд на вложувачите; 

3) на организацијата за осигурување и за рео-
сигурување имот и лица и на вложувачите во неј-
зините средства на почетната резерва на сигурноста. 

Врз јавното запишување на цертификати се 
применуваат соодветните одредби од овој закон што 
се однесуваат на обврзниците. 

3. Издавање на благајнички записи 

Член 47 
Благајничките записи се издаваат врз основа 

на одлука на нивниот издавател. 
Издавателат на благајничките записи ги одре-

дува: условите за утврдување на паричниот износ 
на кој гасат благајничките записи; рокот до кој се 
врши запишувањето на благајничките записи; ви-
сочината на каматната стапка; рокот за враќање 
на запишаниот паричен износ на кој гласат благај-
ничките записи. 

4. Издавање на потврди за депонираните средства 

Член 48 
Потврдите за депонираните средства се издаваат 

во согласност со прописите и условите под кои се 
депонирани паричните средства. 

IV. ИЗВРШУВАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ ОД ХАРТИИ-
ТЕ ОД ВРЕДНОСТ 

Член 49 
Своите обврски од обврзницата, од благајнич-

киот запис и од потврдата за депонираните средства, 
нивниот издавател ги извршува со исплата на глав-
ницата и на каматата во договорените рокови, на 
начинот предвиден со одлуката за издавање на тие 
хартии од вредност односно на начинот што е оз-
начен на тие хартии од вредност. 

Член 50 
Амортизацијата на обврзниците може да се врши 

и по пат на лотариско извлекување, како и по пат 
на откуп. 

Своите обврски во поглед на исплатата издава-
телот на обврзниците може да ги изврши и пред 
договорените рокови, ако тоа е предвидено во ус-
ловите за издавање на обврзниците. 

Издавателот може да изврши конверзија на 
издадените обврзници, ако тоа е предвидено во ус-
ловите за издавање на обврзниците. 

Член 51 
Своите обврски од цертификатот за здружените 

средства издавателот ги извршува со обезбедување 
на имателот на цертификатот, и тоа: 

1) ако цертификатот го издала банка — да ги 
остварува правата на основач на банката; 

2) ако цертификатот го издала друга органи-
зација или заедница — да го остварува правото на 
учество во управувањето со заедничкото работење 
и правото на учество во доходот остварен со заед-
ничкото работење. 

Имателот на цертификат што го издала органи-
зација за осигурување и за реосигурување имот и 

лица, своето право на учество во доходот остварен 
со заедничко работење го остварува со здобивање 
со право на наголемена камата. 

V ПРОМЕТ СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

Член 52 
Пренесувањето на хартија од вредност која 

гласи на доносителот се врши со нејзиното пре-
давање. 

Пренесувањето на хартија од вредност која 
гласи на име се врши со индосамент. 

Член 53 
Ако се пренесува хартија од вредност која гласи 

на име, индосаментот мора да биде заверен од орга-
нот надлежен за заверка на потписи. 

Член 54 
Со пренесувањето на хартија од вредност неј-

зиниот нов имател се здобива со сите права што 
од неа му припаѓале на претходниот имател на 
хартијата од вредност. 

Член 55 
Хартијата од вредност која гласи на име, а во 

која е изречно означено дека не може да се пре-
несува (recta indosament), не може да се пренесува, 

Член 56 
Посредување во прометот со хартии од вред-

ност можат да вршат банка и друга парична орга-
низација, ако обезбедат несмеќавано вршење на по-
средување во прометот со хартии од вредност. 

Банката и друга парична организација од став 
1 на овој член се должни да водат евиденција за 
посредувањето во прометот со хартии од вредност, 
во согласност со прописот за начинот на водењето 
на таа евиденција што го донесува сојузниот се-
кретар за финансии. 

Банката и друга парична организација од став 
1 на овој член се должни за почетокот на. рабо-
тењето во посредувањето во прометот со хартии од 
вредност да го известат Сојузниот секретаријат за 
финансии. 

Член 57 
Банка и друга парична организација што по-

средуваат во прометот со хартии од вредност се 
должни на купувачот и продавачот да му издадат 
потврда за извршеното посредување, а ако се пре-
несени хартии од вредност што гласат на име и 
да го заверат нивното пренесување. 

Член 58 
Сојузниот извршен совет го пропишува начинот 

на кој се врши размената на податоците за барањето 
и понудата на хартии од вредност. 

VI. КОНТРОЛА И ЕВИДЕНЦИЈА НА ИЗДАВАЊЕ-
ТО И ИЗВРШУВАЊЕТО НА ОБВРСКИТЕ ОД ХАР-

ТИИТЕ ОД ВРЕДНОСТ 

Член 59 
Контрола во поглед на примен,ата на одредбите 

од овој закон за хартиите од вредност и за извр-
шувањето на обврските од хартиите од вредност 
врши Службата на општественото книговодство. 

Член 60 
Издавателите на хартии од вредност се должни 

на Сојузниот секретаријат за финансии да му до-
ставуваат податоци за издавањето на хартии од 
вредност и за успехот на запишувањето на хар-
тиите од вредност. 
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Сојузниот секретар за финансии ги пропишува 
податоците од став 1 на овој член и рокот во кој 
се доставуваат тие податоци. 

Член 61 
Банката и паричната организација што посре-

дуваат во прометот со хартии од вредност се должни 
на Сојузниот секретаријат за финансии месечно да 
му доставуваат податоци за прометот со хартии од 
вредност. 

Податоците од став 1 на овој член ги пропишу-
ва СОЈУЗНИОТ секретар за финансии. 

VII. ДРУГИ ОДРЕДБИ ЗА ХАРТИИТЕ ОД ВРЕД-
НОСТ 

Член 62 
Хартиите од вредност, наместо готови пари, мо-

жат, да се примаат на име кауција што се полага 
при јавно наддавање и во другите случаи во кои 
се бара полагање на кауција во готови пари 

Врз основа на хартиите од вредност банката 
може да дава кредити. 

Одредбите од ст. 1 и 2 на овој член не се од-
несуваат на хартиите од вредност чие пренесување 
е забрането. 

Член 63 
Во поглед на застареноста на исплатата на 

уплатените износи на главницата, каматата и дру-
гите примања по основот на хартиите од вредност 
важат роковите на застареност одредени со пропи-
сите за застареноста на побарувањата. 

Член 64 
Изгубените хартии од вредност можат да се 

амортизираат само ако гласат на име. 
Амортизацијата од став 1 на овој член се врши 

во судска вонпроцесна постапка. 

VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 65 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Уредбата за начинот и условите 
на издавањето и прометот на обврзниците за при-
бавување парични средства („Службен лист на 
СФРЈ'', бр. 56/70). 

- Член бб 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

659. 
Врз основа на Уставниот амандман XXXVII точ-

ка 4 под 1, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПАРИТЕ-

ТОТ НА ДИНАРОТ 

Се прогласува Законот за паритетот на динарот, 
што го усвои Сојузната скупштина, на седницата 
на Соборот на народите од 21 декември 1971 година 
и на седницата на Стопанскиот собор од 21 декември 
1971 година. 

ПР. бр. 26 
21 декември 1971 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

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

3 А К О Н 
ЗА ПАРИТЕТОТ НА ДИНАРОТ 

Член 1 
Паритетот на динарот се утврдува врз база на 

48.1478029 милиграми чисто злато за еден динар од-
носно 20 769,78 динари за еден килограм чисто злато. 

Член 2 
Врз основа на паритетот на динарот од член 1 

на ОВОЈ закон Народната банка на Југославија ги 
утврдува курсевите на странски валути. 

Народната банка на Југославија може да ги 
утврдува купечките и продавните курсеви на стран-
ски валути до 2,25% над или под паритетните курсе-
ви на тие валути. 

Член 3 
Сите плаќања и наплати во работењето со стран-

ство, како и пресметувањето и купопродажбата на 
девизи во Југославија, се вршат по курсевите утвр-
дени според член 2 на ОВОЈ закон. 

Член 4 
Се овластува Сојузниот извршен совет да го 

пропише пресметувањето и плаќањето односно на-
платата на позитивните и негативните курсни раз-
лики и усогласувањето на одредени права и обврски 
што настануваат поради промената на паритетот на 
динарот според ОВОЈ закон. 

Член 5 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престапува да важи Уредбата за паритетот на дина-
рот („Службен лист на СФРЈ", бр. 4/71). 

Член 6 
Овој закон влегува во сила на 22 декември 1971 

година 

660. 
Врз основа на Уставниот амандман XXXVII 

точка 4 под 1, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА 
И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУ-
ВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА И З В О -
ЗОТ НА ОПРЕМА И БРОДОВИ И ЗА ИЗВЕДУВА-
ЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ РАБОТИ ВО СТРАНСТВО 

НА КРЕДИТ ВО 1971 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за измена и дополнение 
на Законот за обезбедување средства за кредитира-
ње на извозот на опрема и бродови и за изведу-
вање инвестициони работи во странство на кредит 
во 1971 година, што го усвои Сојузната скупштина, 
на седницата на Соборот на народите од 16 декем-
ври 1971 година и на седницата на Стопанскиот 
собор од 16 декември 1971 година. 

ПР бр. 21 
17 декември 1971 година 

Белград 

Претседател на 
републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровиќ, с. р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ 
НА ИЗВОЗОТ НА ОПРЕМА И БРОДОВИ И ЗА 
ИЗВЕДУВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ РАБОТИ ВО 

СТРАНСТВО НА КРЕДИТ ВО 1971 ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за обезбедување средства за креди-

тирање на извозот на опрема и бродови и за из-
ведување инвестициони работи во странство на кре-
дит во 1971 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
15/71) во член 2 став 1 точка 3 зборовите: „700 ми- ' 
лиони динари" се заменуваат со зборовите: „810 
милиони динари". 

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Фондот, по налог од Сојузниот секретаријат 

за финансии, од вкупниот износ од 810 милиони 
динари (точка З став 1) во рок од 30 дена од денот 
на влегувањето во сила на Законот за измена и 
дополнение на Законот за обезбедување средства 
за кредитирање на извозот на опрема и бродови 
и за изведување инвестициони работи во странство 
на кредит во 1971 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 58/71), ќе уплати износ од ПО милиони динари 
заедно со камата од 4% годишно, пресметана од 
денот на приемот на овие средства од федерацијата 
до денот на уплатата според овој став, во корист 
на сметката на Фондот на федерацијата за креди-
тирање на побрзиот развој на стопански недоволно 
развиените републики и автономни покраини." 

Член 2 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

661. 
Врз основа на Уставниот амандман IX точка 1 

став 3, Сојузната скупштина, на седницата на Со-
борот на народите од 16 декември 1971 година и 
на седницата на Општествено-политичкиот собор 
од 16 ноември 1971 година, донесе 

АВТЕНТИЧНО ТОЛКУВАЊЕ 
НА ЧЛЕН 33 СТАВ 1 НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА 

АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ТАКСИ 

Одредбата на член 33 став 1 од Основниот закон 
за админстративните такси („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 14/65, 17/65, 11/66, 54/67, 51/68 и 52/69) 
треба да се разбере така дека на секоја општина 
ЈА припаѓа приходот од административни такси ос-
тварен со продажба lia таксени вредносници од 
единствена емисија на нејзината територија од стра-
на на овластените малопродавачи на таксени вред-
носници на таксените обврзници. 

Сојузна скупштина 

АС бр. 442 
17 декември 1971 година 

Белград 

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

Претседател 
на Општествено-политич- Претседател на 

киот собор, Соборот на народите, 
Радомир Коматина, с. р. Мика Шпиљак, с. р. 

662. 

Врз основа на Уставниот амандман IX точка 1 
став 3, Сојузната скупштина, на седницата на Со-
борот на народите од 16 декември 1971 година и 
на седницата на Општествено-политичкиот собор 
од 16 ноември 1971 година, донесе 

АВТЕНТИЧНО ТОЛКУВАЊЕ 
НА ЧЛЕН 7ж СТАВ 1 ОД ОСНОВНИОТ ЗАКОН 

ЗА СУДСКИТЕ ТАКСИ 

Одредбата на член 7ж став 1 од Основниот 
закон за судските такси („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 16/60 и „Службен лист на СФРЈ" бр. 10/65 и 8'69) 
треба да се разбере така дека на секоја општина 
и припаѓа приходот од судски такси остварен со 
продажба на таксени вредносници од единствена 
емисија на нејзината територија од страна на овла-
стените малопродавачи на таксени вредносници на 
таксените обврзници. 

Сојузна скупштина 
АС бр. 476 

17 декември 1971 година 
Белград 

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

Претседател 
на Општествено-политич- Претседател на 

киот собор, Соборот на народите, 
Радомир Коматина, с. р. Мика Шпиљак, с. р. 

663. 
Врз основа на член 1 став 2 од Законот за по-

себната такса на увезени стоки („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 31/70), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ 
НА СТОКИТЕ НА КОИ ПРИ УВОЗОТ СЕ ПЛАЌА 

ПОСЕБНА ТАКСА 

1. Во Одлуката за определување на стоките на 
кои при увозот се плаќа посебна такса („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 31/70, 4/71 и 32/71) во точка 1 
став 2 зборовите: „31 декември 1971 година" се за-
менуваат со зборовите: „31 декември 1972 година". 

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

Р.п. бр. 224 
. 20 декември 1971 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател 
Џемал Биедиќ, с. р. 

664. 
Врз основа на член 13 став 1 од Законот за еви-

дентирање и за начинот на намирување % на обвр-
ските на одредени корисници на општествени сред-
ства („Службен лист на СФРЈ", бр. 50/71), на 
предлог од генералниот директор на Сојузниот за-
вод за статистика, сојузниот секретар за финансии 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОДРЕДУ-
ВАЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИ 
СРЕДСТВА ВО ВОНСТОПАНСКИТЕ ДЕЈНОСТИ 

1. Во Наредбата за одредување на корисниците 
на општествени средства во вонстопанските дејно-
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сти („Службен лист на СФРЈ", бр. 50/71) во точка 
5 став 1 зборовите: „се распоредени според Номен-
клатурата на дејностите во областите од 1 до 8" 
се заменуваат со зборовите: „се финансираат од 
придонесите установени со пропис или од надоме-
стоците за вршење дејности односно услуги што 
врз основа на договор ги остваруваат од буџетот 
на општествено-политичката Заедница или од оп-
штествениот фонд'4. 

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

Бр. 1-13970/1 
14 декември 1971 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Јанко Смоле, с. р, 

665. 

Врз основа на член 69 од Законот за измени 
и дополненија на Законот за прометот на стоки и 
услуги со странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
28/66), сојузниот секретар за надворешна трговија 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВА-
ЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ДО-
ГОВАРАЊЕ И ИЗВРШУВАЊЕ НА РАБОТИ НА 
УВОЗОТ НА ПРОИЗВОДИ НА ЦРНАТА МЕТА-

ЛУРГИЈА 

1. Во Наредбата за определување на стопански-
те организации за договарање и извршување на ра-
боти на увозот на производи на црната металургија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 7/68, 25/68, 26/68, 31/68, 
41/68, 49/68, 54/68, 8/69, 24'69, 50/69, 6/70, 19/70, 44,70 
и 5/71) во точка 2 одредбите под 9 и 17 се менуваат 
и гласат: 

„9) Здружено предузеће „Југометал — Комби-
нат", Београд, 

17) „Раде Кончар" SOUR-EXPORT-IMPORT, 
Загреб,". 

Одредбата под 29 се брише. 
2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден 

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

П. бр. 10035 
14 декември 1971 година 

Белград 
Сојузен секретар за 

надворешна трговија 
Мухамед Хаџиќ, с. р. 

12/71, 15/71, 20/71, 27/71, 31/71, 32/71, 34/71, 35/71, 36/71, 
49/71, 50/71, 51/71, 54/71 и 55/71) во точка 2 под 1 
Репродукционен материјал редниот број 25 се менува 
и гласи: 

„25 73.03;1а Железо и челик, стари 

73.03'36 Железо и челик, други 

73.03 Зв Отпадоци и струганки од 
железо и челик, други 

Вкупно железо и челик, 
стари, други и отпадоци 
и струганки од железо 

' или челик, други 300.000 тона", 

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

П. бр. 10036 
13 декември 1971 година 

Белград 

Сојузен секретар за 
надворешна трговија, 

Мухамед Хаџиќ, с. р. 

666. 
Врз основа на точка 1 од Одлуката за опреде-

лување на стоките за кои стоковните контингенти 
и девизните контингенти за 1971 година ги утврдува 
Сојузниот секретаријат за надворешна трговија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 57/70), на предлог 
од Сојузниот секретаријат за стопанство, а по прет-
ходно прибавеното мислење од Сојузната стопанска 
комора, сојузниот секретар за надворешна трговија 
издава 

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

ГОДИНА 

1. Во Наредбата за утврдување на стоковните 
контингенти и девизните контингенти за увоз на 
стоки во 1971 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 

667. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-
СТА НА МЕТОДИТЕ НА ХЕМИСКИТЕ ИСПИТУ-

ВАЊА НА ФЕРОЛЕГУРИ 

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

Методи на испитување на хемискиот состав на 
феролегури: 

— Гравиметриско одредување на 
силициум во фероманган — — — 

— Потенциометриско одредување 
на манган во фероманган — — — 

— Потенциометриско одредување 
на манган во силикоманган — — — 

— Гравиметриско одредување на 
силициум во силикоманган — — — 

— Волуметриско одредување на 
силициум во силикоманган и во фе-
росилициум — — 

— Волуметриско одредување на 
манган во фероманган и во силико-
манган — — — 

— Волуметриско одредување на 
фосфор во фероманган и во силико-
манган -т- — — 

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

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 
1 април 1972 година. 

Бр. 05-5110/1 
28 септември 1971 година 

Белград 

JUS С.А1.404 

JUS С.А1.405 

JUS С.А1.406 

JUS C.A1.407 

- - - - JUS C.A1.503 

- - - - JUS C.A1.504 

- - - JUS C.A1.505 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовиќ, с. р; 
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668. 

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

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

СТА НА ИСПИТУВАЊЕТО НА ПЛАСТИЧНИ 
МАСИ 

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

Пластични маси: 
— Одредување на пропустливост 

на водена пара на пластични фолии 
и тенки плочи — — - — — — JUS G.S2 723 

— Испитување на фолии со за-
тегање - - - - - - - - JUS GS2.734 

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

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 
1 април 1972 година. 

Бр. 24-5113/1 
28 септември 1971 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторозиќ, с. р. 

4. Се става вон сила југословенскиот стандард: 
Натриум-бикарбонат технички — JUS Н.В1.038 

донесен со Решението за донесување југословенски 
стандарди за производите на хемиската индустрија 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 36/52). 

5. Југословенскиот стандард од точка 4 на ова 
решение престанува да важи на 1 април 1972 година. 

Бр. 22-5117/1 
28 септември 1971 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовик, с. р. 

669. 

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

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

СТА НА ХЕМИСКАТА ИНДУСТРИЈА 

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

Базни хемикалии: 
— Натриумбикарбоиат, технички JUS Н.В 1.038 
— Метанол, технички, синтетички. 

Услови на квалитетот — — — — JUS Н.В6.020 
— Анхидрид на фтална киселина, 

технички. Услови на квалитетот — JUS Н.В7.040 
— Метанол, технички. Земање мо-

стри и методи на испитувањето — — JUS Н.В8 253 
— Анхидрид на фтална кисели-

на, технички. Методи на испитува-
њето - - - - - - - - JUS Н.В8 400 

— Метанон, технички добиен со 
сува дестилација на дрво. Услови на 
квалитетот - - - - - - - JUS Н.В 1.025 

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

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 
1 април 1972 година. 

670. 

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

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

СТА НА ИСПИТУВАЊЕТО НА ГУМИ 

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

Физикални испитувања на гума: 
— Методи на испитувањето на 

отпорноста на гума спрема течности — JUS G.S2.129 
— Одредување на отпорноста на 

гума спрема прскање при свиткување 
на гума на апарат од тип de Mattia — JUS G.S2.135 

— Одредување на отпорноста на 
гума спрема зголемување на зарезите 
при свиткување на гума на апарат од 
тип de Mattia - - - - - - JUS G.S2.136 

— Испитување на кршливоста на 
гума со удир при ниски температури JUS G Ѕ2.137 

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

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се применуваат од 1 април 1972 година, 
освен стандардот JUS G.S2.129 кој е задолжителен 
и влегува во сила на тој ден. 

4. Се става вон сила југословенскиот стандард: 
Физикални испитувања на гумата. 

Определување на бабрењето во течно-
сти на вулканизирана природна или 
синтетичка гума JUS GS2.129 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
од областа на индустријата па гума („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 4/61). 

5. Југословенскиот стандард од точка 4 на ова 
решение престанз^ва да важи па 1 април 1972 година. 

Бр. 24-5112/1 
28 септември 1971 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Биберовиќ, с. р. 
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671. 

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

Р Е Ш Е Н,И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-

СТА НА ОБРАБОТКАТА НА ИНФОРМАЦИИ 

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

Дефиниција на поими — — — JUS A.F0.001 
Симболи за дијаграми на системи 

за обработка на информации — — JUS A.F0.004 
Симболи за дијаграми на системи 

за обработка на информации. Шаблон 
за цртање - - - - - - - - JUS A.F0.005 

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

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 
1 април 1972 година, освен стандардот JUS A.F0.001 
кој се применува од тој ден. 

Бр. 27-5114/1 
28 септември 1971 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб В шаровиќ, с. р. 

672. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-
СТА НА ХЕМИСКАТА ИНДУСТРИЈА (ПРОИЗВОД-

СТВО НА ЧИСТИ ХЕМИКАЛИИ) 

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

Чисти хемикалии: 
- - Метанол - - - - - - JUS H.G3.103 

— Јаглен тетрахлорид — — — JUS H.G3.104 
- Хлороформ - - - - - JUS H.G3.105 
2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 

решение се објавени во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, кое е соста-
вен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 
1 април 1972 година. 

Бр. 22-5116/1 
28 септември 1971 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Витороѕиќ, с. р. 

673. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛА-
СТА ПА МЕТОДИТЕ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ОР-

ГАНСКИ ПРОИЗВОДИ 

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

Халогенски деривати на јаглево-
дород, технички, во течна состојба. 
Одредување на бојата според Хазен JUS Н.В8.041 

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е објавен во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, кое е соста-
вен дел на ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова 
решение е задолжителен и влегува во сила на 1 
април 1972 година. 

Бр. 22-5118/1 
28 септември 1971 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовиќ, с. р. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за износот 
на девизите што овластените банки не можат да ги 
ангажираат кога преземаат обврски по странски 
кредити што се користат за набавка на електрон-
ски сметковни системи за Службата на општестве-
ното книговодство и за изземање од обврските тие 
кредити и гаранции да го товарат девизниот кре-
дитно-гаранциски потенцијал на овластените банки, 
објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 56/71, се 
поткраднала долунаведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ НА ДЕВИЗИТЕ 
ШТО ОВЛАСТЕНИТЕ БАНКИ НЕ МОЖАТ ДА ГИ 
АНГАЖИРААТ КОГА ПРЕЗЕМААТ ОБВРСКИ ПО 
СТРАНСКИ КРЕДИТИ ШТО СЕ КОРИСТАТ ЗА 
НАБАВКА НА ЕЛЕКТРОНСКИ СМЕТКОВНИ СИ-
СТЕМИ ЗА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО 
КНИГОВОДСТВО И ЗА ИЗЗЕМАЊЕ ОД ОБВР-
СКИТЕ ТИЕ КРЕДИТИ И ГАРАНЦИИ ДА ГО ТО-
ВАРАТ ДЕВИЗНИОТ КРЕДИТНО - Г А Р АНЦИСКИ 

ПОТЕНЦИЈАЛ НА ОВЛАСТЕНИТЕ БАНКИ 

Во точка 1 наместо бројот: „1972" треба да стои: 
„1971". 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 21 декем-
ври 1971 година. 
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УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 
О Д Л У К А 

ЗА ОЦЕНА НА ЗАКОНИТОСТА НА ОДЛУКАТА 
НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА РУДО ЗА 

ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ 
I. Генералниот директор на Службата на опште-

ственото книговодство поведе постапка за оцена 
на законитоста на точ. 1 и 2 од забелешкава кон 
тарифниот број 4, на тарифниот број 4а, на то^ка 
3 од забелешката кон тарифниот број 5 и на та-
рифниот број 6 од Одлуката на Собранието на 
општината Рудо за данокот на промет („Меѓуоп-
штински службени гласник Сарајево", бр. 1/69 
и 9/69). 

Во предлогот се истакнува дека градежните и 
монтажните работи од тон. 1 и 2 на забелешката 
кон тарифниот број 4, што на градежни објекти 
ги вршат самостојните занаетчии, не можат да се 
сметаат како услуги во смисла на прописите за 
данокот на промет, т.е. дека според одредбата на 
член 9 став 4 од Законот за Тарифата на сојузниот 
данок на промет, тие работи имаат карактер на 
производство па, според тоа, не можат да бидат 
предмет на општинскиот данок на надоместоци за 
услуги. Од истите причини предложена е и оцената 
на законитрста на тарифниот број 4а под а) во кој, 
според мислењето на предлагачот, се наведени ра-
боти кои не спаѓаат во услужните дејности. Во 
предлогот се укажува и на несогласноста на та-
рифниот број 4а под б) со член 34 од Основниот 
закон за данокот на промет според кој општинскиот 
данок на надоместоци за услуги може да се воведе 
на определени занаетчиски услуги, додека услу-
гите што подлежат на плаќање данок според овој 
тарифен број не се поединечно наведени односно 
одредени. Одредбите на точка 3 на забелешката 
кон: тарифниот број 5 и одредбите на тарифниот 
број 6, според мислењето на предлагачот, не се 
согласни со чл. 5 и 15 од Основниот закон за Да-
нокот на промет, бидејќи одделните даночни обвр-
зници ги ослободуваат од обврската за пресметува-
ње и плаќање данок на промет, а општинското 
собрание согласно со наведените законски одредби 
може да воведе данок на промет на производи 
односно данок на надоместоци за определени 
услуги, па според тоа и ослободувањето од плаќање 
данок може да се однесува на производите односно 
услугите во прометот. 

II. Во точ. 1 и 2 од забелешката кон тарифниот 
број 4 е наведено што се подразбира под -градежни 
односно монтажни услуги кои подлежат на пла-
ќање данок според тарифниот број 4. Во тариф-
ниот број 4а точка а) е утврдена даночната стапка 
за занаетчиските услуги бојосување и печатење на 
волнени ткаенини и предива од сите видови и за 
лимарски и браварски работи, Во тарифниот број 
4а точка б) беше пропишано данок по стапка од 
5% да се плаќа на надоместоци за вршење на 
други занаетчиски услуги. Со одредбите на точка 
3 од забелешката кон тарифниот број 5 и со од-
редбите на тарифниот број 6 се ослободени пооддел-
ни даночни обврзници од обврската за плаќање 
данок кој со тие тарифни броеви е воведен. 

Оценувајќи ја законитоста на наведените од-
редби од Одлуката на Собранието на општината 
Рудо, Уставниот суд на Југославија застана на ста-
новиштето дека дејностите наведени во точ. 1 и 2 
од забелешката кон тарифниот број 4, што на гра-
дежни објекти ги вршат самостојните занаетчии, 
во врска со данокот на промет, се сметаат како 
услуги на кои во поглед предметот на оданочу-
вање и даночната основица се однесуваат одред-
бите на чл. 32 и 37 од Основниот закон за данокот 
на промет, а на надоместоците за тие услуги со-
гласно се однесуваат одредбите на член 34 од тој 
закон. Во противно, ̂ со оглед на одредбата на член 
19 од Основниот закон за данокот на промет, зако-
нот би предвидел исклучок и кога се во прашање 

самостојните занаетчии што вршат градежна и 
монтажна дејност на градежни објекти, како што 
е тоа сторено во член 9 став 4 од Законот за Та-
рифата на сојузниот данок на промет во однос 
на градежните организации и на организациите на 
производствено^ занаетчиство. Во поглед дејнос-
тите што подлежат на плаќање данок според та-
рифниот број 4а! точка а) Судот исто ^така зазеде 
став дека таквите дејности, во врска со данокот 
на промет, се сметаат како услуги па па тие 
услуги кога се вршат со надоместок може да се 
воведе данок на надоместоци за услуги. Според 
тоа, општинското собрание и.ма право на градеж-
ните и монтажните услуги што ги вршат само-
стојните занаетчии, како. и на услугите наведени 
во тарифниот број 4а под а), да воведе општински 
данок на надоместоци за услуги, 

Уставниот суд, исто така, утврди дека Собра-
нието на општината Рудо пред поведувањето на 
постапката за оцена на законитоста донесло Од-
лука за измена на Одлуката за данокот на промет 
(„Меѓуопштински службени гласник Сарајевз", бр. 
14/70) со која е дополнета точка б) од тарифниот 
број 4а така што услугите што подлежат на пла-
ќање данок според тој тарифен број се наведени 
односно одредени согласно со член 34 од Основ-
ниот закон за данокот на промет. 

Оценувајќи ја законитоста на точка 3 од за-
белешката кон тарифниот број 5 и на одредбата 
на став 2 од тарифниот број 6, Уставниот суд 
зазеде став дека, според Основниот закон за да-
нокот на промет, само услуга што се врши со 
надоместок може да биде предмет на, данокот на 
надоместоци за услуги. Од тоа произлегува дека 
евентуалното ослободување од обврската за пла-
ќање на овој данок може да се однесува само на 
одделни услуги а не на даночниот обврзник, т.е. 
на вршителот на услугата. Отстапувања од ова 
правило можат да бидат само со закон предвидени 
и поради тоа овластувањето на општинското со-
брание со своја одлука да ослободи даночен обвр-
зник од плаќање на овој данок мора да биде содр-
жано во законот. 

Од изложеното, а врз основа на член 241 став 1 
точка 3 од Уставот и член 26 од Законот за Устав-
ниот суд на Југославија, Уставниот суд на Југо-
славија 

о д л у ч и 
1. Ослободувањето од обврската за плаќање 

данок на надоместоци за услуги може да се однесз^ва 
само на одделни услуги, а не на даночниот 
обврзник. 

2. Се укинуваат точка 3 од забелешката кон 
тарифниот број 5 и став 2 од тарифниот број 6 
од Одлуката на Собранието на општината Рудо за 
данокот на промет („Меѓуопштински службени 
гласник Сарајево", бр. 1/69, 9/69, и 14/70). 

3. Се утврдува дека точ. 1 и 2 од забелешката 
кон тарифниот број 4 и точ. а) и б) од тарифниот 
број 4а од наведената одлука не се во спротив-

- ност со Основниот закон за данокот на промет и со 
Законот за Тарифата на сојузниот данок на промет. 

4. Оваа одлука ќе Се објави во „Службен лист 
на СФРЈ", и во „Меѓуопштински службени гласник 
Сарај ево". 

III. Оваа одлука ја донесе Уставниот суд на 
Југославија во состав: судии д-р Борислав Бла-
гоевиќ, Иван Божичевиќ, д-р Александар Фира, 
Раде Главиќ, Димо Кантарџиски, Радојка Катиќ, 
Гуро Меденица, Ненад Петровиќ, д-р Стане Павлиќ, 
Боривое Ромиќ, д-р Иво Сунариќ, Таип Таипи и 
Јоже Земљак. 

У бр. 475/70 
2 ноември 1971 година 

Белград 
Го заменува 

претседателот на Устав-
ниот суд на Југославија 

судија, 
д-р Александар Фира, с. р. 
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ОДЛИКУВАЊА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и членот 4 од Законот за одликувањата одлу-
чува да се одликуваат за постигнати резултати во 
работата во Сојузот на резервните воени старешини 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Тарноцки Пала Пал, Тасевски Николе Јордан, 
Тестаи Андриј е Антон, Тодић Стеве Миленко, То-
доров Цветка Борис, Томаић Мате Влатко, Томевски 
Бора Милисав, Томић Арона Мирослав, Тонковић 
Ловре Милан, Топузовски Тихомира Вуле, Това-
р е в ^ Велислава Илија, Трајковски Крсте Борис, 
Трајковски Илије Никола, Трендафиловски Спасе 
Новко, Турк Мије Мирко, Улес Марије Славко, 
Унковић Јована Јован, Урбанц Алојза Алојз, Весе-
линовић Влајка Слободан, Влахо Ивана Борислав, 
Војиновић Саве Драгић, Вукић Петра Васо, Вуковић 
Новице Марко, Вулетић Симе Симо, Загорац Ан-
дрије Томислав, Зарић Бранка Боривоје, Зделар 
Војислава Владимир, Зеновић Крсте Јово, Зиба Исни 
Петрит, Зрна Ђуре Стјепан, Жежелић Ивана Иван, 
Живак Ђорђе Богдан, Живковић Милорада Алек-
сандар, Живковиќ Славка Слободан, Жугић Илије 
Јован, Жугић Срђана Миладин; 

резервниот воен службеник VI класа: Бурић 
Руже Анте; 

резервните воени службеници VII класа: Батали 
Ћазима Муса, Дуић Марка Иван, Станков-Милић 
Миливоја Зора; 

резервните воени службеници VIII класа: Мар-
чић Данила Александар, Мојсовски Блаже Пејко, 
Волић Труфуна Ђуро; 

резервниот воен службеник IX класа: Крчеви-
нац Благоја Стана; 

резервниот воен службеник X класа: Дивјак 
Данила Бранко; 

резервните заставници: Милошевић Спасоја 
Миладин, Петровић Бранислава Момир; 

резервните постари водници I класа: Бркић Митра 
Миланко, Дебељух Блажа Антон, Кекић Вилака 
Максим, Коцкаревић Бранка Душан, Мајсторовиќ 
Ђоке Илија, Миневски Лазара Крсто, Поповић Ива-
на Милутин, Радуловић Радована Драган, Стојков-
ски Ристе Стојадин, Томић Алексе Трендо; 

резервните постари водници: Арап Сејде Ахмет, 
Бајић Јована Чедо, Божин Драгољуба Александар, 
Брачанов Стипе Дане, Будимлић Авде Сафет, Црно-
брња Срете Саво, Деша Симе Јово, Додок Павла 
Александар, Дроцић Алије Ибро, Ђурић Милоша 
Живојин, Фаркаш Воена Јосип, Гагић- Милоја 
Живојин, Грбавац Мате -Анте, Канлић Луке Милан, 
Клипа Тоде Мане, Кнежевић Милована Божо, Ко-
певски Марка Вељко, Крстић Кузмана Мирко, Ла-
зић Стој ќе Иван, Лока с Филипа Марко, Лоренчић 
Јураја Алојз, Мацура Луте Милош, Мајсторовић 
Дмитра Дане, Мариновић Радомира Данило, Матић 
Савете Марко, Матура пк Јерка Анте, Мули Ивана 
Иван, Мурић Ахмета Бахтијар; 

Новосел Марка Јово, Пејић Миле Васо, Пета-
ковић Гавре Љубомир, Петровић Николе Милош, 
Пјевац Милана Душан, Познановић Драгите Да-
нило, Праштало Симе Ђуро, Пузић Андрије Бори-
слав, Рацић Саве Бошко, Спацапан Леополда Милан, 
Семенкови!"! Радисавз Живко, Станковић Петра 
Душан, Станковиќ Ранка Зарита, Стано1евић Симе 
Славко, Тодорович Павле Душан, Трифуновић Луке 
Пајо, Витури пк Вјекослава Анте, Вучковић 'Мило-
сава Ћорђе, БуЈачић Стојана Стојан, Захировић 
Салке Хусо, Зарић Марка Миливоје; 

резервните водници I класа: Алујевић Ивана Каја, 
Акдријевић Марка Иво, Андријевић Александра 

Божидар, Бабић Мирка Стеван, Бандукић Васе 
Јездимир, Белић Стевана Мирко, Бирдјан Саве 
Ђорђе, Бјелош Николе Бранко, Благоје Илије Ми-
ленко, Влекач Јоже Франц, Брдарић Ђоже Божо, 
Бублица Селима Исен, Буковец Антена Звонимир, 
Цупара Тодора Момир, Чебац Милоша Лазар, Чеш-
иовар Франца Франц, Чучек Јанеза Иван, Ћулибрк 
Младена Никола, Ћургуз Илије Обрад, Данчиловић 
Адама Милан, Додиг Блажа Винко, Дубајић Све-
тозара Илија, Гаши Рама Мехмет, Геренђир Мате 
Славко, Глумичић Николе Стеван, Харузек Матија 
Вено, Хавоић Силвестра Владо, Хорват Франца 
Јоже, Хумар Станка Алојз, Илић Славка Најдан, 
Ивковић Радована Миливоје, Јагић Виктора Макси-
милијан, Јанковић Саве Божидар, Јашари Јашара 
Х Б М Д И , Јефтић Млађана Здравко, Јелчић Мирка 
Максимилијан, Кадар Ненада Роман, Кадрић Узеира 
Хасан, Калуђеровић Секуле Милован, Каностревац 
Митра Јеленко, Ќато Алберта Алберт, Кирјаковић 
Васе Петар, Кнежевић Санка Велимир, Кораќ Алек-
ов Илија, Кресић Марка Бранко, Курта Јована 
Јосип, Куша Љубе Александар, Лаћарац Тоше Ни-
кола, Ламперт Франца Цирил, Лисовац Илије Не-
мања, Мандић Петра Илија, Манзути Ивана Иван, 
Маринковић Марка Предраг, МарТић Јован Мирко, 
Матић Радосава Бранислав, Мекић Мустафе Хасан, 
Михелић Антона Јоже, Милић Трифка Вукан, Ма-
лин Нове Раде, Миланковић Живорада Драгољуб, 
Млиншек Јожефа Франц, Мишић Асима Мухарем, 
Мориц Шандора Иштван; 

Николић Велите Михајло, Осој ник Франца 
Матевж, Палексић Љубе Јово, ПароЈЧић Николе 
Никола, Петровић Петра Бранко, Покрај ац Исе 
Милан, Прибанић Фрање Јосип, Приселац Пере 
Славко, Просен Франца Иван, Радаков Каменка 
Саво, Радић Марка Анѓелко, Ратанчић Јосипа Ка-
зимир, Славковски Васила Илија, Смајић Ибре 
Смајо, Среботник Ивана Иван, Станић Мате Ивица, 
Станојловић Милорада Ненад, Стипић Илије Стје-
пан, Страгачић Ивана Чедомир, Суботичанец Николе 
Винко, Шавора Мартина Иван, Шћурец Слепана 
Славко, Трипић Нов ице Сретен, Врабец Д рагу тина 
Иван, Вукасовић Богдана Веселин, Зекић Михајла 
Томислав, Зеленковић Панте Миха, Зорчић Карла 
Рудо, Жулец Петра Ђуро, Журка Петра Петар; 

резервните водници: Арачалија Сабри Екрем, 
Алексић Живорада Раде, Али Меди Шабан, Ан-
телић Николе Иван, Амановић Лазе Илија, Андра-
чић Мартина Јосип, Апостоловски Блаже Спасо, 
Арар Мије Иван, Асановски Амдије Фикрија, Авсец 
Антона Бојан, Бабић Јосипа- Стјепан, Бачнар 
Винкота Антон, Бахоњић Јакупа Исмет, Бајчић 
Јована Радован, Балабанов Лазара Михајло, Баиќ 
Мирка Стјепан, Барбарић Боже Мијо-Миле, Баруд-
џија Раде Остоја, Басарић Миле Стојан, Башић Myje 
Ћамил, Башнец Томе Иван, Батарало Јоже Илија, 
Бекто Миниба Садо, Белић Милана Ђорђе, Белинић 
Ђуре Фрањо, Бељин Божидара Богица, Бељин Боже 
Стеван, Венчан Албина Марио, Бергер Јована Јован, 
Берић Максима Марко, Бицај Незира Рустем, Би-
лиќ Марије Анте, Бишчак Франца Франц, Б и л б и л 
Митра Лазо, Бирињи Шандора Ференц, Бирињи 
Андраша Иштван, БлагоЈевић Тихомира Благоје, 
Благојевић Радмила Обрад, Благојевић Радисава 
Ратомир, Бобар Милоша Марко, Бабић Петра 
Бранко, Волф Славка Славко, Борић Шаћира Ну-
рудин, Боровчанин Милоша Тривко, Босанац Павла 
Лазо, Божић Видака Јово, Божиновић Миливоја 
Данило, Божош Ишгвака Јожеф, Бреиет Карла 
Ференц, Брувњак Јосипа Иван; 

Цекић Петра Бошко, Цекић Јована Миодраг, 
Пенић Милана Велибор, ЦрљенићѓчМате Јозо, Ира-
нец, Стјепана Стјепан, Ћамо Славка Мустафа, 
Ч?нак Саве Петар, Чало Павла Павле, Ћатић Во-
имира Драги, Ћатић Хусе Мехо, ЧереЈак Андриј е 
Фрањо, Читак Весела Рамо, Чивић Заима Сабрија, 
Чолак Ивана Драго, Чоп Андрије Алојз, Ћуковић 
Јована Ђоле, Ћурић Станка Лука, Ћуртић Етхема 
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Фадил, Ћутурило Јована Славко, Дафковски Спире 
Никола, Даскалоски Анђелка Бранко, Давидовић 
Јована Ђуро, Давидовиќ Стеве Вељко, Дегенек Саве 
Бранко, Делић Раде Марко, Десгнчић Михајла 
Здравко, Дидик Хамида Осман, Дилавер Салка Му-
харем, Димитријевић Ђорђа Крсто, Дмитровић Стеве 
Бранко, Дмитровић Љубомира Миодраг, Дабревски 
Пане Александар, Доленц Драгутина Звонко, Дончић 
Петра Марјан, Донкоски Тодора Петар, Дорић Павла 
Мирко, Довч Карола Драго, Драганић Луке Мило-
рад. Драгичевић Јосипа Алберт, Драгојевић Осто-
ја Стојан, Драшковиќ Светолика Угрен, Дрљача 
Раде Љубомир, Дрожђек Мате Стјепан, Дугачки 
'Боке Драга, Думбовић Мије Драгутин, Думнић Ђуре 
Радивој, Дураковић Мехмеда Шабан, Дургут Расима 
Селман. Дувњак Илије Јуре, Дувњак Стевана Пан-
телија, Ђопа Мије Марко, Ђорђевић Стојана Јосиф, 
Ђорђевић Петер Радишта, Ђукановић Петра Михај-
ло, Ђукић Борислава Стево, "Бурми Јована Стеван, 
Ђурић Недељка Живко, 

Емиљанов Стевана Александар, j Емурлан Негира 
Касам, Езвеђ Јаноша Ђура, Фараго Андраша Фе-
ренц, Фазлић Муја Ибро, Ферхатбеговић Мухарема 
Вејсил, Ферк Драгота Франц, Фитуш Стевана Шан-
дор, Флојхар Фрање Звонко, Фрас Марија Едвард, 
Фреиц Ивана Милинко, Фулир Бартола Јосип, Гачић 
Симе Јово, Гачник Томажа Антон, Гамбирожа 
Андрије Стипе, Георгиевски Јосипа Васил, Главо-
чић Ива Томислав^ Гекић Ђафера Хакија, Глишић 
Душана Мирко, Глушац Ђуре Влајко, Гоџоски Кли-
ме Захарије, Гељевачки Панте Јован, Госпић Томе 
Шиме, Грабовац Ивана Владо, Грабијан Нике Јоже, 
Грајнер Штефана Милан, Грабунџија Миле Стево, 
Грабавац Блаже Вице, Грбо Мухамеда Идриз, Грчар 
Јожефа Антон, Грбичић Ивана Павао, Грујин Владе 
Милан, Хајдек Вјекослава Мирослав, Хајдник Ан-
тина Антон, Хакаловић Шабана Салко, Херцигоња 
Мирка Велимир, Хочевар Андреја Берднард, Холе-
тић Јанка Драгутин, Холетић Јанка Звонимир, Хо-
на рац Меха Сајдалија, Хрстић Ивана Мијо, Хржић 
Мате Славко, Хусеинагић Салиха Мухко, Идри јаз 
Сахита Хајдин, Илић Милана Михајло, Илић Вошка 
Младен, Илишак Пере Алекса, Имперл Викторија 
Иван, Истенић Мартина Дане, Ивачић Франца 
Владимир, Иванковић Душана Теодор, Ивановић 
Дуро Александар; 

Јаблић Ахмета Ређо, Јачоски Филипа Станко, 
Јагетић Ђуре Драгутин, Јагодин Ненада Јово, Јаки-
мовски Алексе Киро, Јанић Славка Љубишко, Ј а -
ношезић Живе Светозар, Јаношевић Милена Ж и -
ворад, Јањић Лазара Саво, Јарнец Андрије Стјепан, 
Јарпун Марка Анто, Јефтић Владимир Живота, 
Јенић Франца Франц, Јешин Миливоја Светислав, 
Јевтић Душана Момчило, Јоцић Љубо ја Стјепан, 
Јокић Пере Младен, Јоковић Обрена Радомир, Јок-
совић Продана Стајин, Јовановић Пантелије Драган, 
Јовановић Љубомира Драгољуб, Јовановски Коце 
Стојан, Јовић Радомира Атанасије, Јурчевић Николе 
Јозо, Јусић Хуса Медо, Јуван Фортуната Милош, 
Кочански Војина Живко, Кајмовић Раме Химзо, 
Калман Јозефа Јозеф, Каностравец Неђе Раде, 
Капата Боже Милован, Капић Хасана Авдо, Кара-
ичић Милисава Алекса, Касалица Нова Богдан, 
Каталинић Јосе Милан, Ќелава Јаке Никола, Келии 
Ђорђа Михајло, Кескеновић Петра Милош, Кико-
јевић Миломира Милутин, Клар Штефана Алексан-
дар, Кларић Андре Славко, Кнежевић Тома Драган, 
Кочиш Ференца Јожеф, Кочовски Спасе Тренда-
фил, Кокот Косте Миленко, Комазец Милоша Бош-
ко, Коматина Петра Манојло, Копјар Ивана Ивица, 
Копривица Стевана Радован, Корић Пиње Ахмет, 
Корјенић Мује Фехим, Корошец Антона Игнац, 
Корпа Иштвана Ласло, Косановић Милана Ђуро, 
Костево Ивана Гвидо, Костић Ивана Анђелко, Ко-
стреш Стеве Момчило, Кошевић Миле Петар, Кошу-
т а Милована Живан, Ковачевић Иве Јосип, Ко-
вачевић Уроша Мирко, Кожељ Антона Јанез, 
Краљевић Јозе Милан, Краснић Шабзда Ђемаиљ, 

Крчек Франца Драго, Кричковић Марка Иван, 
Крличевић Алије Ахмет, Крстуља Ивана Мирослав, 
Кучинић Ивана Петар, Куелић Фрање Фрањо, Ку-
љанин Максима Боривоје, Курет Михаела Срећко, 
Куриџа Павла Недељко, Кузман Јакова Јаков; 

Лалић Ђуре Никола, Лаловић Гаврила Микаило, 
Лаловић Манојла Милован, Лазар Јаноша Јене, 
Лебовић Лајче Винце, Ленард Јанка Аугуст, Ленђел 
Винцеа Имре, Лесјак Михајла Милан, Лешенац 
Нандора Нандор, -Леваков Васе Иван, Липчић Фра-
њо Силвестер, Лисац Антона Ивица, Лукић Чедо-
мира Драгољуб, Лончар Иве Дарко, Лончар Николе 
Станко, Лончаревић Пере Славко, Лотина Драгана 
Гојко, Ловриќ Марка Стипо, Љивринић Крсте Стојан, 
Љутовић Раке Анто, Малетић Жарка Милета, Мале. 
тић Србина Митар, Мамалеђија Хусе Зејнил, Манџу-
кић Ђула Бећо, Манић Петра Добривоје, Манкић 
Ђорђа Лазар, Мархолд Јожета Јоже, Марић Јована 
Јован, Маринковић Драгића Боривоје, Маринковић 
Радивоје Миливоје, Маринковић Јакова Даниел, Ма-
ринковић Лазе Р^јко, Мариншек Јоже Јоже, Марјано-
в а . Симе Лазо, Марковљев Радована Емил, Марковић 
Милана Живорад, Маролт Јанеза Јанез, Машић 
Нурка Хајро, Мазан Јаноша Јанош, Медаковић 
Душана Илија, Мејзиноли Кајтаза Реџеп, Меке-
њишац, Младена Дамјан, Миџоски Драге Васил, 
Мицић Јеремија Милоје, Мицић Јове Рајко, Мија-
товић Пера Славко, Миклош Иштвана Иштван, 
Микулић Светислава Рудо, Милашиновић Петра 
Бранко, Милетић Марка Кузман, Милићевић Мило-
ша Василије, Милидраг Пере Мирко, Милосављевић 
Николина Бранислав, Милуновић Стевана Никола, 
Милутиновић Милована Милан, Мишковић Лазе 
Рада, Митић Милутина Стадомир, Момчиловић 
Тодора Благоје, Момчиловић Миле Богдан, Момчи-
ловић Уроша Јован, Мораси Љубе Ђуро, Морваји 
Јапоша Шањика, Мракови Боже Душан, Мрвар 
Франца Јоже, Мрвчић Фрање Маријан, Муховец 
Конрада Конрад, Мујезиновић Шерифа Хасан, Му-
јовић Љубана Драгомир, Мулај Петра Антал, Мур-
гић Раде Славко, Мурић Реџа Рашид, Музеј Јожефа 
Станислав; 

Недељко Франца Цветко, Недељковић Драгоми.. 
ра Миливоје, Немет Ивана Драгутин, Нестор Софра 
Жива, Несторовски Стеве Трајан, Нешић Милована 
Братислав, Ногић Стевана Иван, Новак Степана 
Ладислав, Новак Ивана Милан, Николић Чедомира 
Милорад, Николић Уроша Никола, Николић Дике 
Симо, Николић Ибана Зденко, Обрадовић Влади-
мира Божидар, Огрин Винкота Симон, Олујић То-
дора Мирко, Оман Андреја Алојз, Орешки Петра 
Стјепан, Остојић Веселина Ника, Овчина Хасана 
Хајдер, Пачариз Мурата Асим, Пајевић Милорада 
Ненад, Пајовић Васиља Анто, Пашић Јована Илија, 
Павић Марка Милан, Печник Ивана Антон, Пеја-
ковић Дамјана Славко, Пејчић Крсте Владимир, 
Пек Мате Славко, Перковић Васкрсија Цвијо, Пе-
шевски Станка Божидар, Петричевић Томе Драган, 
Петров Душана Андрија, Петров Љубомира Милан, 
Петров Велимира Милорад, Петровић Томе Ђуро, 
Пинтер Дежеа Тибор, Пјешивац Петра Радован, 
Побор Ника Љубо, Поповац Косте Бранко, Поповић 
Славка Никола, Правица Јефте Милан, Прентоски 
Наума Лазар, Приможић Јакова Антон, Просен 
Франца Стане, Пругинић Живој ина Љубомир, Луч-
ко Франца Венцеслав, Пунгерчар Мартина Мартин, 
Пушкар Јаноша Маћаш, Рац Маћаша Маћаш, Рад-
ман Илије Симо, Радосављевић Богомира Радомир, 
Радошевић Стева Саво, Радованов Петра Стеван, 
Радовановић Јовина Миломир, Радовановић Ивана 
Станко,. Радуновић Душана Петар, Радусин Раде 
Петар, Радусиновић Лазара Вељко, Раими Седмана 
Рахим, Ралић Ђуре Мане, Рамадани Бафтијара Пе-
нија, Ранчић Ибре Назиф, Рашковић Милоша Саво, 
Раткајец Доминика Никола, Редјко Алексе Макс, 
Рецепи Ислама Асан, Репеша Хакије. Хусо, Рдге 
!Антуна Стево, Рустамбеговић Османа Сеад, Ристес-
ки Димитрије Иван, Роде Алојза Лудвиг, Розман 
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Миха Цирил, Рупић Љубомира Иван, Рупник Мари-
ја Франц; 

Салаи Миклоша Иштван, Салаи Дерве Осман, 
Саздовски Веселина Душан, Седлар Л ацка Алојз, 
Селимовиќ Тахира Салко, Сенич Алојза Даниел, 
Сеп Франца Јоже, Сергаш Франца Франц, Симанић 
,Чедомира Јездимир, Симеонов Владимира Ђорђе, 
Симић Милорада Живан Синановић Фехима Халид, 
Шкорић Томе Раде, Слатиншек Франца Оскар, Сла-
вичек Мате Валент, Смајић Дервиша Медо, Смолник 
Филипа Адолф, Совиљ Боже Миле, Спасојевић Ни-
коле Миливоје, Срдић Лазара Бранко, Срдић Да-
вида Милорад, Средић Жарка Светислав, Станиќ 
Ивана Анђелко, Старчевић Превислава Станко, Ста-
роски Наума Јоне, Стешевић Шпира Слободан, Сте-
вановић Милојка Михајло, Стевановић Доброслава 
Секула, Стојаков Живка Живојко, Стојановић Ми-
лована Светислав, Стричевић Тодора Жарко, Субиц 
Светозара Боривоје, Сурман Јосипа Владо, Сушац 
Мате Марко, Сума Франца Антон, Шафар Вилимз 
Владимир, Шакић Саве Мирко, Шалаја Јанка Раде, 
ИЈалиначки Вукашина Младен, Шапина Фрање Сти-
по, Шарић Дамјана Душан, Шарић Халила Ненад, 
Шашић Мехе Омер, Шиљеговић Лазара Ђорђе, Ши-
мић Јуре Јозо, Шкорић Лазара Миле, Шкулетић 
Милутина Стеван, Шокац Пере Мирко, Шошкић 
Милије Мирољуб, Штрбац Милана Светозар, Шу-
јановић Суље Рашид, Шурковић Мурата Ибрахим, 
Тасевски Горев Крста, Тасић Антонија Десимир, 
Тасић Драгутина Живојин, Ташић Светислава Ми-
лан, Таталовић Дмитра Алекса, Текавец Јанеза Ан-
тон, Теодосиј евић Властимира Здравко, Тинтор Ми-
лана Бранко, Тодоров Ивана Жарко, Тодоровић 
Војислава Ђуро, Томажић Божидара Саша, Топалов 
Боривоја Јован, Топуз Бајра Дервиш, Тот Јаноша 
Јанош, Тот Антуна Михајло, Трајковски Ивка Јан-
ко, Трајковски Трајка Петар, Трајковски Димков 
Владе, Трако Заима Салко, Траковски Трајка То-
дор, Трдић Антона Иван, Трифковић Ивана Бошко, 
Тетањ Мате Антун, Тубић Пере Бошко, Туцаковић 
Халил а Мујо, Тушек Ал о ј за Мато, Тутуновић Симе 
Драган; 

Уљо Ашима Неим, Урањек Мартина Лудвик, 
Урсу Викента Ћира,-,Урсу Павела Ђорђе, Вајагић 
Станка Драган, Ваљак Фрање Јура, Вањичек Фра-
ње Милко, Врга Петра Ласло, Васић Обрена Петар, 
Васиљ Стјепана Иван, Васиљев Живе Драгољуб, 
Вецевски Спиро Тодор, Белава Крстина Обрад, Ве-
ледар Хасана Абдурахман, Величков Раде Веселин, 
Вердник Фердинанда Штефан, Вершец Ернеста Ер-
нест, Веселиновић Вошка Митар, Видаковић Милана 
Јован, Видојевић Радојка Бошко, Вијоровић Пауна 
Илија, Влашић Фрање Јосип, Враиац Сулејмана 
Салем, Врбанец Винка Иван, Врбетић Ђуре Даринка, 
Врбњак Ивана Иван, Вукотић Рајка Миливоје, Ву-
котић Петра Радомир, Вулиновић Радована Деси-
мир, Вусиловић Мартина Антон, Закић Панте Ж и -
ван, Залић Ивана Филип, Златковић Милана Арсен, 
Зорановић Николе Миланко, Ждера Ђуре Мирко, 
Жеравчић Драгомира Матија, Жерјал Срећка Ми-
лош, Жикић Душана Милисав, Живадиновић Борис-
лава Радоје, Живић Душана Михајло, Живковић 
Недељка Гвозден, Живковић Јагоша Миливоје, Ж и -
жић Матије Божидар, Жоган Ивана Иван, Жр'донер 
Ивана Едвард, Жугец Стјепана Мате, Жујовић 
Вуксана Миладине: 

Воен обврзник: Бесими Рамадана Шериф. 
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Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 

Страна 
Закон за банките и за кредитното и бан-
карското работење — — — — — — 1093 
Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за Царинската тарифа — — — — 1101 
Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за организацијата на Југословенските 
пошти, телеграфи и телефони — — — 1102 
Закон за хартиите од вредност — — — 1103 
Закон за паритетот на динарот — — - 1108 
Закон за измена и дополнение на Законот 
за обзбедување средства за кредитирање ; 
на извозот на Опрема и бродови и за из-
ведување инвестициони работи во стран-
ство на кредит во 1971 година — — — 1109 
Автентично толкување на член 33 став 1 
на Основниот закон за административни-
те такси — — — — — — — — — 1109 
Автентично толкување на член 7ж став 1 
од Основниот закон за судските такси — 1109 
Одлука за измена на Одлуката за опреде-
лување на стоките на кои при увозот се 
плаќа посебна такса — — — — — — 1109 
Наредба за дополнение на Наредбата за 
одредувње на корисниците на општествени 
средства во вонстопанските дејности — 1109 
Наредба за измена на Наредбата за опре-
делување на'стопанските организации за 
договарање и извршување на работи на 
увозот на производи на црната металургија 1110 
Наредба за измена на Наредбата за утвр-
дување на стоковните контингенти и де-
визните контингенти за увоз на стоки во 
1971 година - - - - - - - - 1110 
Решение за југословенските стандарди од 
областа на методите на хемиските испи-
тувања на феро легури — — — — — 1110 
Решение за југословенските стандарди од 
областа на испитувањето на пластични 
маси — — — -т — — — - - — 1111 

669. Решение за југословенските стандарди од 
областа на хемиската индустрија — — 1111 

670. Решение за југословенските стандарди од 
областа на испитувањето на гуми — — 1111 

671. Решение за југословенските стандарди од 
областа на обработката на информации 

655. 

656. 

657. 

658 
659; 

660. 

661. 

662. 

663. 

664. 

665. 

666. 

667. 

668. 

1112 
672. Решение за југословенските стандарди од 

областа на хемиската индустрија (произ-
водство на чисти хемикалии) — — — 1112 

673. Решение за југословенскиот стандард од 
областа на методите за испитување на 
органски производи — — — — — — 1112 

Исправка на Одлуката за износот на девизите 
што овластените банки не можат да ги ан-
гажираат кога преземаат обврски по 
странски кредити што се користат за на-
бавка на електронски сметковни системи 
за Службата на општественото книговод-
ство и за изземање од обврските тие кре-
дити и гаранции да го товарат девизниот 

кредитно-гаранциски потенцијал на овласте-
ните банки — — — — — — — — 1112 

Одлука за оцена на законитоста на Одлуката 
на Собранието на општината Рудо за да-
нокот на промет — — — — - — — 1113 

Одликувања — — — — — — - — — 1114 

Меѓународни договори 957 
Издавач: Новинска установа „Службен лист на СФРЈ", Белград, Јована Ристиќа 1. Пошт. фах 226. 
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