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Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 
Социј а листичка Федеративна Република Југославија, 
издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СКЛУЧУ-
ВАЊЕ И ИЗВРШУВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНИТЕ 

ДОГОВОРИ 

Се прогласува Законот за склучување и извр-
шување на меѓународните договори што го усвои 
Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот 
собор од 3 октомври 1978 година. 

ПР бр. 691 
3 октомври 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА СКУЧУВАЊЕ И ИЗВРШУВАЊЕ НА МЕЃУНА-

РОДНИТЕ ДОГОВОРИ 

I. Основни одредби 

Член 1 
Меѓународни договори склучуваат надлежните 

органи на федерацијата. 

Член 2 
Како меѓународен договор се смета договор што 

Социјалистичка Федеративна Република Ју гос лави ја 
ќе го склучи во писмена форма со една или повеќе 
држави или со една или повеќе меѓународни орга-
низации, што е регулиран со меѓународното право. 

Протоколи, записници и други пишани акти 
коишто, заради извршување на меѓународните дого-
вори, ги склучуваат органите овластени со тие дого-
вори, а со кои не се преземаат нови обврски (адми-
нистративни договори), не се сметаат, во смисла на 
овој закон, за меѓународни договори. 

Член 3 
За водење на преговори и за склучување на ме-

ѓународни договори одлучува Сојузниот извршен 
совет, во согласност со надворешната политика ИГРО 
ја утврдило Собранието на Социјалистичка Федора* 
тивна Република Југославија. 

Во извршувањето на работите од став 1 на овој 
член, Сојузниот извршен совет соработува со над-

лежните органи во републиките односно во автоном-
ните покраини и со други заинтересирани органи и 
организации. 

Член 4 
Сојузниот извршен совет поведува постапка за 

водење на преговори и за склучување на меѓуна-
роден договори по сопствена инцијатива или на 
предлог од сојузните органи на управата односно 
од сојузните организации за прашањата од нивниот 
делокруг. 

Сојузниот извршен совет е должен да поведе 
постапка за водење на преговори и за склучување 
на меѓународни договори, во согласност со утврде-
ната надворешна политика на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија: 

1) по заклучок на Собранието на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија; 

2) на барање од Претседателот на Републиката 
односно од Претседателството на СФРЈ; 

3) на барање од надлежниот орган на републи-
ката односно на автономната покраина; 

4) на предлог од Сојузот на комунистите на Ј у -
гославија, Социјалистичкиот сојуз на работниот 
народ на Југославија, Сојузот на синдикатите на 
Југославија, како и на предлог од Уставниот суд на 
Југославија, Сојузниот суд и Стопанската комора 
на Југославија. 

Член 5 
Сојузните органи на управата и сојузните орга-

низации ќе му предложат на Сојузниот извршен 
совет да поведе постапка за водење на преговори и 
за склучување на меѓународни договори, кога во 
вршењето на работите од својот делокруг ќе утврдат 
дека со други држави или со меѓународни органи-
зации треба да се уредат определени прашања. 

Член 6 
Иницијатива за поведување на постапка за во-

дење на преговори и за склучување на меѓународен 
договор можат да дадат организациите на здружен 
труд, самоуправните интересни заедници и други 
самоуправни организации и заедници, општествено-
-политичките и други општествени организации и 
здруженија на граѓаните. 

Иницијативата се поднесува до Сојузниот извр-
шен совет преку сојузниот орган на управата во чиј 
делокруг спаѓаат прашањата што се уредуваат со 
меѓународниот договор. 

Член 7 
Кога надлежниот сојузен орган на управата ќе 

Оцени дека иницијативата од член 6 на овој закон 
е оправдана, поднесува до Сојузниот извршен совет 
предлог за поведување на постапка за водење на 
преговори и за склучување на меѓународен договор. 

Ако органот од став 1 на овој член смета дека нб 
треба да се прифати иницијативата од член 6 на овој 
Закон, ќе го извести за тоа Сојузниот извршен совет 
и подносителот на иницијативата. 
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Во постапката за оценување на иницијативата од 
*1лен 6 на овој закон надлежниот сојузен орган на 
управата е должен да прибави мислење од сојузниот 
орган на управата надлежен за надворешни работи. 

Член 8 
Предлогот за поведување постапка за водење на 

преговори и за склучување на меѓународен договор 
од чл. 5 и 7 на овој закон треба да содржи особено: 
уставен основ, оцена на состојбата на односите со 
односната странска држава или меѓународна орга-
низација; причини поради кои се предлага склучу-
вање на договор; основни прашања за кои ќе се 
водат преговори односно суштествени елементи што 
договорот треба да ги содржи и предлог-ставови на 
делегацијата на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во врска со тие прашања; оцена 
на потребата од финансиски средства за извршување 
на договорот и начин на нивното обезбедување; ста-
вови и мислење на заинтересираните органи за оп-
равданоста за склучување на договор; нацрт-договор 
и други материјали што се однесуваат на прегово-
рите; предлог на составот на делегацијата и претс-
метка нг трошоците за работа на делегацијата. 

Ако со склучување на меѓународен договор би 
настанала обврска за организација на здружен труд 
и за друга самоуправна организација или заедница, 
кон предлог-основата се прилага одлука од органот 
на управувањето со таа организација односно заед-
ница за прифаќање на обврската. 

Кон предлогот од став 1 на овој член се прилага 
и мислење на сојузниот орган на управата надлежен 
за надворешни работи за надворешнополитичката 
оцена на причините за склучување на договорот и 
мислење на сојузниот орган на управата надлежен 
за работите на законодавството дали предложените 
ставови се во согласност со Уставот на СФРЈ и со 
правниот систем на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија. 

Член 9 
Предлог-основа за водење на преговори и за 

склучување на меѓународни договори во рамките на 
мешовитите комитети, одбори, комисии и други тела 
формирани врз основа на меѓународни договори, 
поднесува до Сојузниот извршен совет претседателот 
на југословенскиот дел на односното тело, во сора-
ботка со сојузниот орган на управата во чиј делокруг 
спаѓаат прашањата што се разгледуваат. 

Предлогот од став 1 на овој член содржи особено: 
оцена на состојбата на односите со односната стран-
ска држава или меѓународна организација; основни 
прашања за кои ќе се водат преговори, со предлог-
-ставови; предлог "на составот на делегацијата и 
претсметка на трошоците за работа на делегацијата. 

Постапката за утврдување на предлогот од став 
1 на овој член, поднесување на извештаи за водените 
преговори и одобрување на тие извештаи ја пропи-
шува Сојузниот извршен совет. 

Член 10 
Ако е во прашање водење на преговори и склу-

чување на меѓународен договор што го ратификува 
Собранието на Социјалистичка Федеративна Репу-
блика Југославија, Сојузниот извршен совет, пред 
утврдувгњето на предлог-основата за водење на 
преговори и за склучување на меѓународен договор, 
ќе побара мислење од надлежното тело на Собра-
нието на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во врска со прашањата што се уреду-
ваат со меѓународниот договор. 

Член 11 
Кога Сојузниот извршен совет ќе ја утврди ос-

новата зе водење на преговори и за склучување на 
меѓународни договори (во натамошниот текст: осно-
вата) ќе определи делегација за водење на прего-
ворите и ќе одлучи за трошоците за работа на деле-
гацијата. 

Сојузниот извршен совет може, при утврдување 
на основата, да го овласти шефот на делегација на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
да потпише меѓународен договор што е составен во 
согласност со основата. 

Полномошно за водење на преговори и за пот-
пишување на меѓународен договор издава стареши-
ната на сојузниот орган на управата надлежен за 
надворешни работи. 

Член 12 
При склучување на меѓународни договори, чиј -

што текст се утврдува на јазиците на државите 
договорнички, рамноправно се употребуваат јази-
ците на народите на Југославија. 

Сојузниот извршен совет донесува поблиски 
прописи за мачниот на употребата на јазиците во 
постапката за склучување на меѓународни договори. 

Член 13 
Делегацијата на Социјалистичка Федеративна 

Република Југославија може да прифати клаузула 
во меѓународен договор дека тој договор привремено 
ќе се применува пред неговото влегување во сила, 
само по посебно одобрение од Сојузниот извршен 
совет. 

Член 14 
Делегацијата на Социјалистичка Федеративна, 

Република Југославија, определена за водење на 
преговори, не може во текот на преговорите да от-
стапува од начелните ставови утврдени во основата. 

Ако во текот на преговорите другата страна не 
ги прифати начелните ставови утврдени во основата 
или предложи да се разгледуваат прашања за кои 
не се заземени ставови во основата, делегацијата на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
ќе побара нови ставови, а, по потреба, и ќе ги 
одложи преговорите. 

Сојузниот извршен совет ќе ги утврди по итна 
постапка ставовите што во текот на преговорите ќе 
ги побара делегацијата на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија. 

Член 15 
По завршените преговори делегацијата на Со-

цијалистичка Федеративна Република Југославија 
поднесува до Сојузниот извршен совет извештај и, 
ако меѓународен договор не е потпишан, усогласен 
(парафиран) текст на тој договор. 

Ако Сојузниот извршен совет оцени дека усо-
гласениот текст на меѓународен договор е во согла-
сност со утврдената основа, ќе определи лице кое ќе 
го потпише. 

Ако во текот на преговорите текстот на меѓу-
народен договор не биде усогласен поради тоа што 
не се прифатени ставовите на делегацијата на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија, 
делегацијата ЕО извештајот од став 1 на овој член 
ќе ги наведе причините поради кои тој договор не 
е усогласен и ќе даде мислење и предлози за ната-
мошно водење на преговорите. 

Член 16 
Делегацијата на Социјалистичка Федеративна 

Република Југославија односно лицето определено 
за потпишување на меѓународен договор, во рок од 
30 дена од денот кога преговорите се завршени, го 
доставува текстот на потпишаниот меѓународен до-
говор со сета документација до сојузниот орган на 
управата надлежен за надворешни работи. 

Кон текстот на меѓународниот договор делега-
цијата на Социјалистичка Федеративна Репу бл рта 
Југославија, во соработка со1 надлежниот сојузен 
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орган, -поднесува до сојузниот орган на управата 
надлежен за надворешни работи нацрт -на актот за 
ратификација, со образложение. 

Член 17 
Постапка за ратификација на меѓународен дого-

вор поведува сојузниот орган на управата надлежен 
за надворешни работи. 

Член 18 
За размена на ратификационите инструменти, 

за депонирање на инструментите за ратификација 
на повеќестран меѓународен договор, за извршување 
на други со меѓународен договор определени деј-
ствија, предвидени за известување на другата др-
жава до говорничка односно за влегување на догово-
рот во сила. се грижи сојузниот орган на управата 
надлежен за надворешни работи. 

Член 19 
Актот за ратификација на меѓународен договор 

со текстот на тој договор и со прилозите кои се со-
ставен дел на договорот, се објавува во „Службен 
лист на СФРЈ" најдоцна во рок од 30 дена. 

Член 20 
Ратификуваните меѓународни договори се евиден-

тираат и се чуваат во сојузниот орган на управата 
надлежен за надворешни работи. 

По исклучок, ратификуваните меѓународни до-
говори со кои се уредува воено-економската и воено-
-техничката соработка се евидентираат и се чуваат 
во сојузниот орган на управата надлежен за на-
родна одбрана. 

Член 21 
Одредбите на овој закон согласно се примену-

ваат врз постапката за склучување на меѓународни 
договори на дипломатски конференции, мешовити 
меѓувладини тела, како и врз пристапувањето на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
кон склучени повеќестрани меѓународни договори. 

Член 2,2 
Протоколите, записниците и други пишани акти 

од член 2 став 2 на овој закон се доставуваат до 
Сојузниот извршен совет заради запознавање и се 
евидентираат ка ј сојузниот орган на управата над-
лежен за надворешни работи. 

» 
II. Склучување на меѓународни договори со соглас-
ност на надлежните републички односно покраин-

ски органи 

Член 23 
Меѓународните договори кои бараат донесување 

на нови или измена на важечките републички од-
носно покраински закони или од кои произлегуваат 
посебни обврски за една или повеќе републики или 
автономни покраини се склучуваат со согласност 
на надлежните републички односно покраински 
органи. 

Член 24 
Меѓународните договори со кои федерацијата 

презема кредитни или други обврски надвор од 
вкупните расходи предвидени во буџетот на феде-
рацијата, или врз основа на кои е утврден уделот 
на Социјалистичка Федеративна Република Југос-
лавија во меѓународни фондови или во други кре-
дитни установи, се склучуваат врз основа на сојузен 
закон усвоен за секој кредит одделно, со кој се 
уредуваат намените, средствата и начинот на отпла-
тување на кредитот односно намирување на усвое-
ната обврска. 

Член 25 
Основата за водење на преговори и склучување 

на меѓународните договори од член 23? и 24 на овој 

закон Сојузниот извршен совет ја утврдува во 
согласност со надлежните републички и покраински 
органи. 

Член 26 
Предлог-основата за склучување на меѓународни 

договори со кои федерацијата презема кредитни или 
други обврски надвор од вкупните расходи предви-
дени во буџетот на федерацијата и надвор од по-
себните овластувања предвидени во Уставот на СФРЈ 
или врз основа на кои се утврдува учеството на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
во меѓународни фондови или во други кредитни 
установи (како гарант, заемодавец, должник или 
емец), покрај податоците од член 8 на овој закон, 
треба да содржи: височина на обврската што ја 
презема федерацијата; услови и начин на давање 
односно отплатување на кредитите; средства од кои 
ќе се даваат односно отплатуваат кредитите и дру-
гите обврски на републиките и автономните по-
краини што за нив произлегуваат од меѓународен 
договор, како и доказ дека е обезбедено извршува-
њето на тие обврски. 

Член 27 
Ако надлежниот републички или покраински 

орган не даде согласност или стави забелешки на 
основата, Сојузниот извршен совет ја продолжува 
постапката за усогласување. 

Ако не се постигне согласност за основата, Со-
јузниот извршен совет ќе го извести надлежниот 
орган на републиката односно на автономната пок-
раина дека не е постигната согласност и дека поради 
тоа се запира натамошната постапка за утврдување 
на основата. 

Ако не се постигне согласност за основата а 
Сојузниот извршен совет оцени дека заради оства-
рување на утврдената надворешна политика на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
би требало да се поведе постапка за водење на пре-
говори и за склучување на меѓународен договор ќе 
го извести за тоа Собранието на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија. 

Член 28 
Овластувале за потпишување на меѓународен 

договор за гаранција Сојузниот извршен совет 
може да даде само врз основа на документација 
која, покрај парафираниот текст на меѓународниот 
договор, содржи и потпишан договор за заем склучен 
помеѓу заинтересираната организација на здружен 
труд односно друга самоуправна организација или 
заедница и странското лице, одлука на органот на 
управувгњето со таа организација на здружен труд 
односно друга самоуправна организација или заед-
ница гаранција од деловна банка, гаранција, односно 
контрагаранција на републиката или автономната 
покраина на чија територија е седиштето на орга-
низацијата на здружен труд односно друга самоуп-
равна организација или заедница, која го склучила 
договорот за заем. 

Член 29 
Кон предлог-актот за ратификација на меѓуна-

родниот договор од чл. 24 и 25 на овој закон, Сојуз-
ниот извршен совет доставува известување за пос-
тигнатата согласност со надлежните органи во репуб-
ликите и во автономните покраини во постапката 
за утврдување на основата. 

Член 30 
Одредбите од чл. 23 и 24 на овој закон се сме-

таат за усвоени кога ќе ги усвои Сојузниот собор на 
Собранието на СФРЈ и собранијата на републиките 
и собранијата на автономните покраини. 

Одредбите од членовите наведени во став 1 на 
овој член не можат да се менуваат без согласност 
од собранијата на републиките и од собранијата на 
автономните покраини. 



Страна 2238 — Број 55 СЈГУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 13 октомври 1978 

III. Извршување на меѓународните договори 

Член 31 
За извршување на меѓународните договори се 

грижи Сојузниот извршен совет преку сојузните 
органи на управата и сојузните организации. 

Сојузниве органи на управата и сојузните орга-
низации, во рамките на својот делокруг, го следат 
извршувањето на меѓународните договори. 

За извршувањето на меѓународните договори 
сојузните органи на управата и сојузните органи-
зации го известуваат Сојузниот извршен совет. 

Член 32 
Сојузниот извршен совет го известува Собра-

нието на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија за извршувањето на меѓународните 
договори што ги ратификувало Собранието на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија. 

Член 33 
Меѓународните договори со кои се создаваат не-

посредни обврски за федерацијата ги извршуваат 
сојузните органи на управата и сојузните органи-
зации во чиј делокруг спаѓаат прашањата што се 
уредуваат со тој договор. 

Меѓународните договори со кои се создаваат об-
врски за републиките односно за автономните по-
краини, ги извршуваат надлежните органи на ре-
публиките односно автономните покраини на кои се 
однесуваат тие обврски. 

Меѓународните договори со кои се создаваат об-
врски за организации на здружен труд и за други 
самоуправни организации или заедници непосредно 
ги извршуваат тие организации односно заедници. 

Член 34 
Ако републиките односно автономните покраини 

навремено не ги извршат своите материјални обврски 
според меѓународниот договор, тие обврски ќе ги 
изврши федерацијата врз товар на средствата на 
републиката односно на автономната покраина која 
презела таква обврска. 

Во случајот од став 1 на овој член, Службата 
на општественото книговодство, по налог од сојуз-
ниот орган на управата надлежен за работите на 
финансиите, ќе пренесе во корист на федерацијата 
соодветен износ на средствата од приходите на ре-
публиката односно на автономната покраина. 

Член 35 
Ако организација на здружен труд или друга 

самоуправна организација или -заедница не ги из-
врши своите обврски што произлегуваат од меѓу-
народниот договор што го склучила федерацијата, 
тие обврски ќе ТРГ изврши федерацијата. 

Ако. федерацијата, согласно со член 28 од овој 
закон добила гаранција односно контрагаранција од 
републиката односно од автономната покраина, има 
право по извршената обврска спрема странскиот 
партнер да се наплати од гарантот односно од кон-
тра гарантот на начинот пропишан во член 34 од 
овој закон. 

Член 36 
Ако со меѓународен договор федерацијата склучи 

долгорочен кредит што ќе го користат и отплату-
ваат организации на здружен труд, други самоуп-
равни организации или заедници, со сојузен закон 
или со акт за ратификација се уредува начинот на 
отплатување на таквиот кредит. 

Член 37 
Сојузниот извршен совет може да го пропише 

начинот на извршување на меѓународните договори 
што ќе ги ратификува тој. 

Со актот за ратификација на меѓународен до-
говор што го ратификува Собранието на Социјалис-

тичка Федеративна Република Југославија може да 
се овласти Сојузниот извршен совет односно соју-
зен орган да донесе поблиски прописи за извршу-
вањето на тој договор. 

Со актот за ратификација на меѓународен до-
говор може да се определи органот што ќе се грижи 
за извршувањето на тој договор. 

IV. Завршна одредба 
Член 38 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

845. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНА ИСПРАВНОСТ НА ЖИВОТНИТЕ НА-
МИРНИЦИ И НА ПРЕДМЕТИТЕ ЗА ОПШТА УПО-

ТРЕБА 

Се прогласува Законот за здравствената ис-
правност на животните намирници и на предмети-
те за општа употреба, што го усвои Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 3 ок-
томври 1978 година. 

ПР бр. 734 1 
3 октомври 1978 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ИСПРАВНОСТ НА ЖИВО-
ТНИТЕ НАМИРНИЦИ И НА ПРЕДМЕТИТЕ ЗА 

ОПШТА УПОТРЕБА 

Член 1 
Животните намирници и предметите за општа 

употреба, што се произведуваат или увезуваат за-
ради пуштање во промет на домашниот пазар мо-
раат, во поглед на здравствената исправност, да 
им одговараат на условите пропишани со овој за-
кон и со прописите донесени врз основа на овој 
закон. 

Член 2 
Под животни намирници, во смисла на овој за-

кон (во натамошниот текст: намирници), се подра-
збира се што се употребува за храна или пиење, во 
преработена или непреработена состојба., како и 
мирудиите, боите и еите други материи што им се 
додаваат на намирниците заради конзервирање, по-
правање на изгледот, вкусот или мирисот, збогатува-
ње или постигање на некакво друго својство. 

Под намирници, во смисла на овој закон, се 
подразбира и водата која служи за јавно снабдува-
ње на населението како вода за пиење или за про-
изводство на намирници наменети за продажба. 

Член 3 
Под здравствена исправност на намирниците/ 

во смисла на овој закон, се подразбираат хигиен-
ската исправност на намирниците и исправноста 
на нивниот состав кој влијае врз биолошката вред-
ност на намирниците. 
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Член 4 
Под предмети за општа употреба, во смисла на 

овој закон, се подразбираат: 
1) садови, прибор и амбалажа за намирници; 
2) детски играчки; 
3) средства за одржување на личната хигиена, 

за нега и разубавување на лицето и телото; 
4) средства за одржување чистота во домаќин-

ството; 
5) тутун и тутунски преработки. 

Член 5 
Како хигиенски неисправни се сметаат намир-

ници-^ односно предметите за општа употреба: 
1) ако се загадени со патогени бацили или со 

паразити; 
2) ако содржат отровни состојки, антибиотици, 

хормони, микотоксини или други материи во коли-
чества кои можат штетно да влијаат врз здравјето 
на потрошувачите;. 

3) ако потекнуваат од пцовисани животни или 
од животни заболени од болести кои штетно вли-
јаат врз здравјето на луѓето; 

4) ако се механички загадени со примеси кои 
можат да бидат штетни за здравјето на потрошу-
вачите; 

5) ако се бојосани со бои или се конзервирани 
со хемиски средства или ако содржат други ади-
тиви што не се дозволени за бојосување, кон-
зервирање односно за производство на намир-
ници или на предмети за општа употреба, или ако 
содржат недозволени количества бои, к о н з е р в а н с 
односно други адитиви; 

6) ако составот или органолептичките својства 
"(вкусот, мирисот, изгледот) поради хемиски, микро-
биолога™ или други процеси во толкава мера им 
се изменети што повеќе да не се употребливи за 
определени цели; 

7) ако се контаминирани со радиоактивни ма-
терии или се озрачени над границата определена 
со прописи; 

8) ако поради составот или други особини мо-
жат штетно да влијаат врз здравјето на потрошу-
вачите. 

Под условите од став 1 на овој член, како хи-
гиенски неисправни се сметаат и суровините» наме-
нети за производство на намирници односно на 
предмети за општа употреба. 

Член 6 
Како хигиенски неисправни се сметаат и на-

мирниците односно предметите за општа употреба 
на кои им истекол рокот на употреба означен во 
нивната декларација. 

Намирниците односно предметите за општа 
употреба кои се сметаат како хигиенски неисправ-
ни затоа што им истекол рокот на употреба озна-
чен на декларацијата, по одобрение од надлежниот 
орган на управата можат да се употребат како 
суровини за производство на намирници односно на 
предмети за општа употреба, ако со нивното испи-
тување се утврди дека како суровини не се штет-
ни за здравјето. 

Член 7 
Како неисправни во поглед на составот се сме-

таат намирниците кои не содржат хранливи состој-
ки во количества определени со прописите за ква-
литетот на таквите намирници, а на кои, поради 
тоа. им е намалена биолошката вредност. 

Член 8 ' 1 ~ 
Здравствената исправност на намирниците и на 

предметите за општа употреба што се увезуваат 

мораат да им одговараат на условите што за та-
квите намирници односно предмети за општа упо-
треба се пропишани во Социјалистичката Федера-
тивна Република Југославија. 

Член 9 
Бојосување и конзервирање на намирници и на 

предмети за општа употреба, како и употреба на 
антиоксиданти, синерги ји , на вештачки средства 
за засладување, на ароми, емулгатори и на други 
адитиви може да се врши само во производството 
или прометот на намирниците односно на предме-
тите за општа употреба за коишто тоа се пропи-
сите за здравствената исправност на животните 
намирници и на предметите за општа употреба е 
изречно дозволено. 

Со прописите од став I на овој член се опреде-
луваат боите, хемиските средства за конзервирање 
и други адитиви што можат да се употребуваат ко-
личествата на адитивите што можат да се употре-
буваат и други услови за употреба на адитиви во 
производството и прометот на одделни намирници 
односно предмети за општа употреба. 

Одредбите од ст. 1 и 2 на овој член согласно 
важат и за употреба на адитиви во суровините на-
менети за производство на намирници и на пред-
мети за општа употреба. 

Член 10 
На намирниците можат да им се додаваат ви-

тамини, минерални соли и други материи зарад*! 
збогатување на составот на намирниците во поглед 
на нивната биолошка вредност. 

Додавање материи од став 1 на овој член на 
намирниците заради збогатување на составот на на-
мирниците, може да се врши само под условите 
определени со прописите за здравствената исправ-
ност на тие видови намирници. 

Член 11 
Предметите за општа употреба не смеат да со-

држат материи во количества кои можат да бидат 
штетни за здравјето. 

За производство на одделни видови предмети 
за општа употреба можат да се употребуваат само 
материи чија употреба за таа цел е дозволена спо-
ред посебни прописи и во количества определени 
со тие прописи. 

Член 12 
Материјалот за пакување на намирниците и на 

предметите за општа употреба не смее неповолно 
да влијае врз составот или врз органолоптичките, 
микробиолошките, хемиските или физичките свој-
ства на намирниците односно на предметите за оп-
шта употреба. 

Член 13 ' 1 1 

Намирниците и определени предмети за општа 
употреба што се пуштаат во промет на домашниот 
пазар во оригинално пакување, а во чие производ-
ство или промет се употребени бои, конзерванси 
или други адитиви, мораат на обвивката, на садот 
или на етикетата да содржат .ознака за групата на 
употребените адитиви (на пример: „Бојосано со ве-
штачки бои", „Конзервирано со дозволени конзер-
ванс^4 и ел.). 

Во случаите предвидени со прописите за здрав-
ствената исправност на наммрниците и на пред-
метите за општа употреба, одделни намирници 
и предмети за општа употреба мораат да содржат 
и ознаки за називот и количеството на употребе-
ните адитиви. 
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' Член 14 
Забрането е рекламирање на лековитото свој-

ство на намирниците и на предметите за општа 
употреба, како и рекламирање со употреба на сли-
ка, цртеж, знаци, изрази или текстови што би мо-
желе потрошувачот да го доведат во заблуда во 
поглед на составот, својството, намената или деј -
ството на тие намирници односно предмети за оп-
шта употреба. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, сојузниот орган на управата надлежен за ра-
ботите на здравството може да дозволи за одделни 
намирници односно предмети за општа употреба 
внесување на податоци за лековитото својство во 
декларацијата на намирниците односно на предме-
тите за општа употреба и да го определи начинот 
на кој може да се истакне лековитото својство. 

Член 15 
Забрането е рекламирање на алкохолни пија-

лаци и на тутунски преработки преку печатот, ра-
диото, телевизијата и другите средства за јавно 
информирање. 

Со прописите донесени врз основа на овој за-
кон се определуваат начинот и условите под кои 
потрошувачите можат да се известуваат за алко-
холните пријалаци и тутунските преработки преку 
средствата за јавно информирање. 

Член 16 
Намирниците и предметите за општа употреба 

што се пуштаат во промет на домашниот пазар 
подлежат на здравствен надзор. 

Член 17 
Здравствен надзор над увозот на намирници и 

на предмети за општа употреба врши сојузниот ор-
ган на управата надлежен за работите на здрав-
ството преку сојузните санитарни инспектори. 

Здравствен надзор над прометот на намирници 
и на предмети за општа употреба во Југословен-
ската народна армија вршат надлежните воени 
органи. 

Здравствен надзор над прометот на намирници 
и на предмети за општа употреба освен надзорот 
од ст. 1 и 2 на овој член вршат надлежните орга-
ни во републиките и во автономните покраини. 

Член 18 
Здравствен надзор над увозот на намирници и 

на предмети за општа употреба се врши на грани-
цата на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија. 

Органот од член 17 став 1 на овој закон може 
да определи здравствен преглед на намирниците 
односно на предметите за општа употреба да може 
да се врши и во местата вр кои се врши нивно ца-
ринење. 

Член 19 
Увозникот на намирници односно на предмети 

за општа употреба е должен за пристигањето на 
пратката што ја увезува да го извести и сојузни-
от санитарен инспектор кој е овластен да врши 
здравствен надзор над увозот на намирници и на 
предмети за општа употреба во местото во кое се 
врши здравствен преглед на пратката. 

Органите на царинската служба не можат да 
вршат царинење на намирниците ниту на предме-
тите за општа употреба додека од инспекторот од 
став 1 на овој член не ќе добијат потврда дека 
пратката од тој став во поглед на здравствената 
исправност им одговара на условите што за такви-
те намирници односно предмети за општа употреба 
се пропишани во Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија. 

Ако намирниците или предметите за општа 
употреба што се увезуваат не подлежат на царине-
ње, органите на царинската служба се должни за 
пристигањето на такви пратки веднаш да го изве-
стат инспекторот од став 1 на овој член. 

Член 20 
По исклучок од одредбата на член 19 став 2 од 

овој закон, органите на царинската служба можат, 
на барање од увозникот, да извршат царинење на 
пратката и без потврда за нејзината здравствена 
исправност ако пратката е подложена на здрав-
ствен преглед чиј резултат уште не е познат и ако 
со тоа се согласи сојузниот санитарен инспектор 
кој ја подложил на преглед пратката чие царине-
ње се бара. 

Ако со анализа се утврди дека пратката од 
став 1 на овој член не им одговара на пропишани-
те услови во поглед на здравствената исправност, 
увозникот на свој трошок ќе му ја врати на испра-
ќачот таквата пратка. 

Член 21 
Трошоците за утврдување на здравствената ис-

правност "па намирниците и на предметите за општа 
употреба што се увезуваат ги поднесува увозникот. 

Сојузниот извршен совет, по прибавено мисле-
ње од Стопанската комора на Југославија, ги пропи-
шува височината и начинот на плаќање на надомест 
за покривање на трошоците од став 1 на овој член. 

Член 22 
Одредбите на овој закон кои се однесуваат на 

здравствениот надзор над увозот на намирници и на 
предмети за општа употреба и на органот надлежен 
за вршење на тој надзор согласно важат и за намир-
ниците и предметите за општа употреба што се изве-
зуваат, ако таквите намирници односно предмети за 
општа употреба му се враќаат на извозникот. 

Член 23 
Овластените работници на органот од член 17 на 

овој закон имаат право да земаат мостри од намир-
ници и од предмети за општа употреба или мостри 
од суровини заради испитување дали во поглед на 
здравствената исправност им одговараат на пропи-
сите. 

Организациите на здружен труд, другите произ-
водители, увозниците и продавачите се должни на 
органите надлежни за вршење здравствен надзор 
бесплатно да им стават на располагање, заради зе-
мање мостри, потребни количества намирници, пред-
мети за општа употреба или суровини. 

За земањето мостри од намирници, од предмети 
за општа употреба односно од суровини се составува 
записник. 

Член 24 
Испитување (анализа) на мострите заради утвр-

дувале на здравствената исправност на намирниците, 
на предметите за општа употреба односно на суро-
вините вршат овластените здравствени организации 
и други овластени организации на здружен труд. 

Резултатот на анализата на мострите може да 
се побива само со барање да се изврши суперанализа 
на мострите во некоја од здравствените организации 
или други организации на здружен труд/ кои имаат 
соодветни стручни кадри, опрема и други услови за 
вршење суперанализа на определени видови намир-
ници односно предмети за општа употреба. 

Ако резултатот на суперанализата не е согласен 
со резултатот на анализата, меродавен е резултатот 
на суперанализата на мострата. 

Член 25 
Заради заштита на здравјето на населението, ор-

ганите од член 17 на овој закон имаат право и дол-
жност да ги преземаат следните мерки на обезбеду-
вање: 
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1) да забранат промет и употреба за човечка ис-
храна на здравствено неисправни намирници и 
предмети за општа употреба; 

2) да наредат одземање или уништување на хи-
гиенски неисправни намирници и на предмети за 
општа употреба и за тоа да објават во средствата за 
јавно информирање соодветни соопштенија на тро-
шок на организацијата што е одговорна за неисправ-
носта на намирниците и на предметите за општа упо-
треба; 

3) да забранат увоз на здравствено неисправни 
намирници и на предмети за општа употреба и да 
наредат нивно враќање на испраќачот. 

Мерките од став 1 на овој член се определуваат 
врз основа на решение донесено во управна постап-
ка. Жалбата против решението не го задржува него-
вото извршување. 

Член 26 
Сојузниот орган на управата надлежен за ра-

ботите на здравството е одговорен за надзорот над 
здравствената исправност на намирниците и на 
предметите за општа употреба и кога со овој закон 
е определено дека непосреден надзор врши надлеж-
ниот орган во републиките и во автономните покра-
ини. 

Во согласност со одговорноста од став 1 на овој 
член, сојузниот орган на управата надлежен за ра-
ботите на здравството има право и должност .да им 
дава на републичките и покраинските органи над-
лежни за работите на здравствен надзор задолжи-
телни инструкции за извршување на работите за чие 
извршување се овластени со овој закон. 

Член 27 
Сојузниот орган на управата надлежен за рабо-

тите на здравството има право и должност сам да 
изврши непосреден надзор над применувањето на * 
одредбите од овој закон ако утврди дека надлежни-
от орган во републиката односно во автономната 
покраина не го врши тој надзор, а поради неизвр-
шување на тој надзор ќе дојде или може да дојде 
до опасност за здравјето на луѓето поради здрав-
ствена неисправност на намирниците односно на 
предметите за општа употреба за кои ќе се утврди 
или ќе се претпостави дека се наоѓаат во промет на 
териториите на две или повеќе републики или на те-
риториите на автономните покраини. 

Сојузниот орган на управата надлежен за рабо-
тите на здравството е должен да го извести соодвет-
ниот републички или покраински орган на управата 
надлежен за работите на здравството и Сојузниот 
извршен совет за надзорот што ќе го изврши во 
смисла на став 1 од овој член. 

Член 28 
Републичките и покраинските органи на управа-

та надлежни за работите на здравствен надзор се 
должни да доставуваат до сојузниот орган на упра-
вата надлежен за работите на здравството извештаи 
за спроведувањето на одредбите од овој закон и на 
прописите донесени врз основа на овој закон. 

Функционерот што раководи со сојузниот орган 
на управата надлежен за работите на здравството, ќе 
го пропише по потреба, начинот на доставување на 
извештаите од став 1 на овој член. 

ѓ Член 29 
Со парична казна од 50.000 до 500.000 динари ќе 

се казни за стопански престап организација на здру-
жен труд или друга организација која се занимава 
со производство, увоз или промет на намирници 
или на предмети за општа употреба: 

1) ако пушти во промет намирници или предме-
ти за општа употреба кои се хигиенски неисправни 
или ако произведува намирници односно предмети 
за општа употреба од хигиенски неисправни сурови-
ни (член 5); 

2) ако пушти во промет намирници или предме-
ти за општа употреба на кои им истекол рокот за упо-
треба означен во нивната декларација (член 6 став 
1)» 

3) ако увезува заради пуштање во промет на до-
машниот пазар намирници или предмети за општа 
употреба кои во поглед на здравствената исправност 
не им одговараат на условите што за таквите намир-
ници односно предмети за општа употреба се про-
пишани во Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија (член 8); 

4) ако во производството или во прометот на 
намирници или на предмети за општа употреба, упо-
треби бои, к о н з е р в а н с или други адитиви и мате-
рии противно на пропишаните услови (член 9 и член 
10 став 2); 

5 ако за производство на предмети за општа упо-
треба употреби материјал кој содржи материи што 
можат да бидат штетни за здравјето или употребува 
материи чија употреба за таа цел не е дозволена 
(член 11); 

6) ако употребува материјал за пакување на на-
мирници или на предмети за општа употреба кој не-
поволно влијае .врз составот или врз другите свој-
ства на намирниците односно на предметите за оп-
шта употреба (член 12). 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казmt 
за стопански престап и одговорното лице во орга-
низацијата на здружен труд или во друга организа-
ција која се занимава со производство, увоз или со 
промет на намирници или на предмети за општа упо-
треба со парична казна од 5.000 до 10.000 динари. 

Член 30 
Со парична казна од 20.000 до 200.000 динари ќе 

се казни за стопански престап организација на 
здружен труд или друга организација која се зани-
мава со производство, увоз или промет на намирни-
ци или на предмети за општа употреба: 

1) ако пушти во промет намирници чијашто био-
лошка вредност е намалена поради тоа што не содр-
жи хранливи состојки во количества определени со 
прописите за квалитетот на такви намирници 
(член 7); 

2) ако пушти во промет ^декларирани односно 
неточно или нецелосно декларирани намирници или 
предмети за општа употреба што, пред пуштањето 
во промет, се подложни на задолжително декларира-
ње (член 13); 

3) ако рекламира лековито својство на намирни-
ци или предмети за општа употреба, како и ако вр-
ши рекламирање на друг начин противно на пропи-
шаните услови (член 14); 

4) ако рекламирал алкохолни пијалаци или ту-
тунски преработки преку средствата за јавно ин-
формирање (члед 15 став 1); 

5) ако постапи противно на решенијата за при-
менување на мерките за обезбедување во поглед на 
увозот, пуштањето во промет, располагањето или 
уништувањето на намирници, односно на предмети 
за општа употреба (член 25). 

Со паричната казна од став 1 на овој член ќе се 
казни за стопански престап и организација на здру-
жен труд или друга организација која се занимава 
со јавно информирање односно со рекламирање на 
производи и услуги ако во средствата што и слу-
жат за пренесување на јавни информации објави 
реклама на алкохолни пијалаци или на тутунски 
преработки (член 15 став 1). 

За дејствието од ст. 1 и 2 на овој член ќе се 
казни за стопански престап и одговорното лице во 
организацијата на здружен труд или во друга орга-
низација со парична казна од 2.000 до 6.000 динари« 

Член 31 
Со парична казна од 10.000 до 50.000 динари ќе 

се казни за прекршок организација на здружен труд 
или друга организација што се занимава со увоз или 
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со промет на намирници или на предмети за општа 
употреба: 

1) ако за пристигнувањето на намирници или на 
предмети за општа употреба што ги увезува не го 
извести овластениот сојузен санитарен инспектор 
(член 19 став 1); 

2) ако на органот надлежен за вршење на здрав-
ствениот надзор не му стави бесплатно на распола-
гање, заради земање мостри, потребни количества 
намирници, предмети за општа употреба или суро-
вини (член 23 став 2). 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни 
£а прекршок и одговорното лице во организацијата 
на здружен труд или во друга организација што се 
занимава со увоз или со промет на намирници или 
на предмети за општа употреба со парична казна од 
2.000 до 5.000 динари. 

Член 32 
Ако дејствието од чл. 29 до 31 на овој закон го 

стори лице кое самостојно со личен труд произ-
ведува или учествува во прометот на намирници 
или на предмети за општа употреба ќе се казни за 
прекршок со парична казна од 5.000 до 50.000 ди-
нари. 

Член 33 
Со парична казна од 2.000 до 5.000 динари ќе се 

казни за прекршок работникот на органот на царин-
ската служба ако изврши царинење на намирници 
Или на предмети за општа употреба без потврда од 
Овластениот сојузен санитарен инспектор дека прат-
ката во поглед на здравствената исправност им од-
говара на прописите или ако за пристигнувањето на 
пратки што не подлежат на царинење, не го извести 
овластениот инспектор (член 19 ст. 2 и 3). 

Член 34 
При вршењето на здравствен надзор над увозот 

на намирници и на предмети за општа употреба, со-
јузните санитарни инспектори мораат да имаат по-
себна легитимација со која се утврдува нивното 
службено својство за вршење на тој надзор. 

Легитимацијата од став 1 на овој член ја изда-
ва функционерот што раководи со сојузниот орган 
ра управата, надлежен за работите на здравството. 

; ' Ч л е н 35 
Се овластува Сојузниот извршен совет: 
1) да определи други средства за јавно инфор-

мирање со кои е забрането рекламирање на алко-
холни пијалаци и тутунски преработки; 

2) да го пропише начинот и условите под кои 
Потрошувачите можат да се известуваат за алкохол-
ните пијалаци и тутунските преработки преку сред-
ствата за јавно информирање. 

Член 36 
Сојузниот орган на управата надлежен за рабо-

тните на здравството донесува прописи: 
1) за хигиенската исправност на водата што слу-

ж и за јавно снабдување на населението како вода 
за пиење или за производството на намирници на-
менети за продажба; 

2) за количествата на пестициди и други отров-
ни материи, хормони, антибиотици и никотоксини 
кои можат да се наоѓаат во намирниците и во пред-
метите за општа употреба и за други услови во по-
глед на здравствената исправност на намирниците и 
на предметите за општа употреба што можат да се 
пуштаат во промет во Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија; 

3) за начинот на земање мостри и за методите 
за вршење анализи и суперанализи на намирниците 
и на предметите за општа употреба; 

4) за здравствените и други организации на 
здружен труд кои ги исполнуваат условите за вр-
шење суперанализи на намирници и на предмети за 
општа употреба. 

Прописите од точка 2 на став 1 од овој член со-
јузниот орган на управата надлежен за работите на 
здравството ги донесува во согласност со сојузниот 
орган на управата надлежен за пазар и цени и со 
сојузниот орган на управата надлежен за земједол-
ството. 

Прописите од став 1 на овој член сојузниот ор-
ган на управата надлежен за работите на здравство-
то ќе ги донесе до 31 декември 1979 година. 

Член 37 
Сојузниот секретар за народна одбрана донесу* 

ва прописи за вршење здравствен надзор над про-
метот на намирници и на предмети за општа упо-
треба во Југословенската народна армија. 

Член 38 
Договорите за рекламирање на вино и пиво пре-

ку печатот, радиото, телевизијата и други средства 
за јавно информирање, што се склучени со стран-
ски правни лица пред влегувањето во сила на овој 
закон, можат да се извршуваат до истекот на дого-
ворите, или најдоцна до 31 декември 1979 година. 

Член 39 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Законот за здравствената ис-
правност на животните намирници и на предметите 
од општа употреба (,.Службен лист на СФРЈ", бр. 
71/72 и 52/73). 

Со денот на влегувањето во сила на прописите до-
несени врз основа на чл. 21, 35 и 36 на овој закон, 
а најдоцна до 31 декември 1979 година, престануваат 
да важат: 

1. Одлуката за височината на надоместокот за 
вршење на здравствен преглед на животните намир-
ници и на предметите од општа употреба што се уве-
зуваат („Службен лист на СФРЈ4 бр. 21/73 и 39/75); 

2. Одлуката за одредување на средствата на јав-
ното информирање по пат на кои е забрането ре-
кламирање на тутунски преработки и на жестоки 
алкохолни пијачки („Службен лист на СФРЈ", бр. 
3/74). 

3. Одлуката за одредување на алкохолните пи-
јачки што се сметаат како жестоки алкохолни пи-
јачки („Службен лист на СФРЈ", бр. 3/74); 

4. Решението за одредување на местата во кои 
може да се врши здравствен преглед на животни 
намирници и на предмети од општа употреба што 
се увезуваат („Службен лист на СФРЈ", бр. 5/73 и 
47/75); 

5. Правилникот за максимално дозволените ко-
личини на пестициди во животните намирници 
(,Службен лист на СФРЈ", бр. 18/73, 19/75, 17/76 и 
13/78); 

6. Правилникот за методите за вршење на хе-
миски анализи и суперанализи на житата, мелнич-
ките производи, лебот, печивото и тестенините 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 21/73); 

7. Решението за одредување на организациите на 
здружениот труд за вршење суперанализи на ж и -
вотни намирници и на предмети од општа употреба 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 21/73 и 25/76); 

8. Правилникот за методите за^ вршење на хеми-
ски анализи и еуперанализи на производи од месо, 
маст и масло („Службен лист на СФРЈ", бр. 25/73 
и 50/77); 

9. Правилникот за методите за вршење на хеми-
ски анализи и су перана лизи на овошје и зеленчук 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 27/73); 

10. Правилникот за методите за вршење на хеми-
ски анализи и суперанализи на какао-прав и чоко-
лада („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/73); 
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11. Правилникот за минималните услови во по-
глед на бактериолошката исправност на кои мораат 
да им одговараат животните намирници во прометот 
(„Службен лист на СФРЈ", брч 55/73); 

12. Правилникот за минималните услови во по-
глед на хигиенската исправност на предметите од 
општа употреба што можат да се пуштат во промет 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 13/74 и 38/76); 

13. Правилникот за минималните услови во по-
глед на хигиенската исправност на диеталните на-
мирници („Службен лист на СФРЈ", бр. 11/76 и 28/77); 

14. Правилникот за методите за вршење на хе-
миски и физички анализи и суперанализа на млеко 
и на производи од млеко („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 55/76); 

15. .Правилникот за методите за вршење на ми-
кробиолошки анализи и суперанализи на животни 
намирници („Службен лист на СФРЈ", бр. 8/77), 

Член 40 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лис тна СФРЈ"* 

846. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОИЗ-

ВОДСТВО И ПРОМЕТ НА ОПОЈНИ ДРОГИ 

Се прогласува Законот за производство и промет 
на опојни дроги, што го усвои Собранието на СФРЈ, 
на седницата на Сојузниот собор од 3 октомври 1978 
година. 

ПР бр. 735 
3 октомври 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПРОМЕТ НА ОПОЈНИ 

^ ДРОГИ 

I. Основни одредби 

Член 1 
Заради заштита на здравјето на луѓето, спречу-

вање на социјални проблеми и спречување на злоу-
потреба на опојни дроги* производството и прометот 
на опојни дроги се вршат под условите определени 
со овој закон и подлежат на надзор според одред-
бите на овој закон. 

Член 2 
Како опојни дроги се сметаат производите и суп-

станциите од природно или вештачко потекло, со чија 
употреба можат да се создадат сос ој би на зависност 
што можат да предизвикаат оштетување на здравје-
то или на друг начин да го загрозат човечкиот инте-
гритет во физичка, психичка или социјална смисла. 

Член 3 Ј 
Како опојни дроги, во смисла на член 2 од овоЈ 

закон, се сметаат психоактивни'^ односно психо-
тропните супстанции наведени во Списокот на опој-
ни дроги. 

Списокот на опојни дрога од став 1 на овој член 
го утврдува во согласност со критериумите од член 
2 на овој закон, Сојузниот извршен совет, на пред-
лог од сојузниот орган на управата надлежен за ра-
ботите на здравството. 

Списокот на опојни дроги се објавува во „Служ-
бен лист на СФРЈ". 

Член 4 
Ако со овој закон не е определено поинаку, се 

забранува: 
1) одгледување на кока-растение; 
2) производство на опиум со засечување на чуш-

ката на афионот; 
3) производство и увоз на тетрахидроканабинол 

(на сите изомери) и изработка на препарати со пси-
хоактивно дејствување од растението канабис; 

4) производство и увоз на: хероин; дезоморфин; 
кетобемитон; лизергид; мескалин; парахексил; пси-
лоцин; псилоцибин; N, N-диментрилилтриптамин 
(DMT); N, N-диетилтриптамин (DET); 2-амино (2,3-
-диметокси — 4 метил) 1-фенил пропан (ЅТР) и 
1-хидрокси 3- (1,2-диметил хептил) 7,8,9,10-тетра-
хидро 6,6,9-триметил Н6-дибензо 6,4 пирин (DMHP); 

5) производство и увоз на други опојни дроги 
што ќе ги определи Сојузниот извршен совет на 
предлог од сојузниот орган на управата надлежен за 
работите на здравството. 

Член 5 
Производство, увоз, извоз и промет на опојни 

дроги можат да се вршат врз основа на одобрение 
на надлежниот орган. 

Член 6 
Опојни дроги можат да се произведуваат, изве-

зуваат, увезуваат и пуштаат во промет само за меди-
цински, ветеринарски, наставни и научни цели. 

За медицински и ветеринарски цели можат да 
се пуштаат во промет само опојни дроги што со ре-
шение ќе ги утврди сојузниот орган на управата 
надлежен за работите на здравството. 

Никој не смее да држи опојни дроги без одо-
брение од надлежниот орган. 

II. Услови за производство, увоз и извоз на опојни 
дроги 

Член 7 
Производство, увоз и извоз на опојни дроги мо-

жат да вршат организациите на здружен труд што за 
тоа имаат одобрение од надлежниот орган во репуб-
ликата односно во автономната покраина и кои се 
регистрирани за вршење на таква дејност. 

Член 8 
Опојни дроги можат да се произведуваат, изве-

зуваат и увезуваат во количества што, според про-
цена на годишните потреби, ги утврдува сојузниот 
орган на управата надлежен за работите на здрав-
ството. 

Количествата на опојни дроги од став 1 на овој 
член се утврдуваат врз основа на процена на потре-
бите за наредната година што ги пријавува надлеж-
ниот републички односно покраински орган најдоцна 
до 31 март на тековната година. 
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Член 9 
Афионот што е наменет за производство на опој-

ни дроги може да се одгледува на подрачјата што 
ќе ги определи органот определен со пропис на ре-
публиката односно на автономната покраина. 

Член 10 
Афионот од член 9 на овој закон можат да го 

одгледуваат организации на здружен труд, земјо-
делски задруги и земјоделци врз основа на одобре-
ние на органот определен со пропис на републиката 
односно на автономната покраина и по претходно 
склучен договор со организацијата на здружен труд 
овластена за откуп на афион. 

Афионот што е наменет за други цели може. да 
се одгледува без одобрение, со обврска да му се 
пријават на надлежниот орган засеаните површини 
во рок од 30 дена од денот на сеењето. 

Член 11 
Организациите на здружен труд, земјоделските 

задруги и земјоделците од член 10 на овој закон се 
должни во рок од четири месеци од денот на соби-
рањето на родот да им ги предадат на организациите 
на здружен труд овластени за откуп на афион сите 
количества на оние делови од афионот што служат 
за производство на опојни дроги. 

Организациите на здружен труд овластени за 
откуп на афион се должни да ги откупат од органи-
зициите,.задругите односно од земјоделците од член 
10 на овој закон сите произведени количества на 
оние делови од афион што служат за производство 
на опојни дроги, во рокот утврден во став 1 на овој 
член. 

Член 12 
Организациите на здружен труд што се занима-

ваат со научноистражувачка работа можат за на-
учни цели да произведуваат опиум со засечување на 
афионовата чушка, да одгледуваат кока-растение, 
да произведуваат препарати со ноихоактивно деј-
ствување од растението канабис, ако за такво произ-
водство претходно добијат одобрение од органот оп-
ределен со пропис на републиката односно автоном-
ната покраина. 

Организациите на здружен труд од став 1 на 
овој член можат за научни цели да ги увезуваат 
опојните дроги од член 4 точка 4 на овој закон, ако 
за тоа добијат одобрение од сојузниот орган на 
управата надлежен за работите на здравството. 

Член 13 
Увоз и извоз на опојни дроги можат да се вршат 

врз основа на дозвола за увоз односно на дозвола 
за извоз, што ја издава сојузниот орган на управата 
надлежен за работите на здравството. 

Одредбата од став 1 на овој член се однесува 
и на увозот односно извозот на афионова слама. 

Увозот односно извозот на опојни дроги може 
да се дозволи ако се исполнети условите пропишани 
врз основа на овој закон и на меѓународни спогодби 
што ги ратификувала Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија. 

Прописи за условите и постапката за издавање 
на дозвола за увоз односно на дозвола за извоз на 
опојни дроги донесува сојузниот орган на управата 
надлежен за работите на здравството. 

Со прописите од став 4 на овој член може да се 
определи извоз односно увоз на определени опојни 
дроги може да се врши врз основа на извозна 
односно увозна декларација. 

Член 14 
Превозот на опојни дроги преку територијата на 

Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
може да се врши ако пратката на опојни дроги е 
снабдена со извозна дозвола односно со друга испра-
ва на земјата од која се извезува дрогата. 

Пратките на опојни дроги не смеат во текот на 
превозот да се подлагаат на постапки што ја мену-
ваат или можат да ја изменат природата на опојните 
дроги. 

Член 15 
Лицата што патуваат во странство или од стран-

ство во Социјалистичка Федеративна Република Ју -
гославија или преку територијата на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија можат да посе-
дуваат лекови што содржат опојни дроги, кои им се 
неопходни за лична употреба, ако имаат доказ дека 
лековите ги набавиле во согласност со прописите на 
земјата во која се набавени лековите.. 

Член 16 
Пренесување на опојни дроги во препарати на-

менети за укажување прва помош во превозни сред-
ства во меѓународниот сообраќај, во количествата 
што се неопходни за таа цел, не се смета за увоз или 
за транзит во смисла на овој закон ако регистрира-
ното превозно средство има одобрение за поседување 
определен вид и количество на опојни дроги изда-
дено од страна на надлежниот орган на земјата на 
припадноста. 

Член 17 
Царинарниците се должни на секоја дозвола за 

извоз односно на дозвола за увоз на опојни дроги да 
го назначат вистинското количество на извезените 
односно на увезените опојни дроги и датумот и мес-
тото на извршеното царинење и искористените доз-
воли со тие податоци да ги достават до сојузниот 
орган на управата надлежен за работите на здрав-
ството во рок од осум дена од денот на извршеното 
царинење. 

Ако се врши транзит на опојни дроги, царинар-
н и ц и ^ се должни за секоја пратка на опојни дроги 
да го утврдат видот и количеството на опојни дроги, 
на царинската исправа да назначат од која земја 
и во која земја се испраќа пратката и за тоа да го 
известат сојузниот орган на управата надлежен за 
внатрешни работи. 

III. Услови за прометот на опојни дроги 

Член 18 
Промет на опојни дроги на големо можат да вр-

шат организациите на здружен труд што се занима-
ваат со производство на опојни дроги и организа-
циите на здружен труд што вршат промет на лекови 
на големо. 

Промет на опојни дроги на мало вршат аптеките. 

Член 19 
Опојните дроги што служат за медицински и 

ветеринарни цели се издаваат на мало во согласност 
со прописите за пуштање на лекови во промет, а 
опојните дроги што служат за наставни и "научноис-
тражувачки цели врз основа на одобрение на орга-
нот определен со пропис на републиката односно на 
автономната покраина. 

Член 20 
Организациите на здружен труд што се занима-

ваат со промет на опојни дроги мораат да ги испол-
нуваат следните посебни услови: 

1) да имаат дипломирани фармацевти по чиј над-
зор се врши сместување, чување и издавање на опој-
ни дроги; 1 
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2) да имаат соодветни простории и опрема за 
сместување, чување и издавање на опојни дроги, 
што им одговараат на техничките и на санитарно-
-техжичките услови; 

3) опојните дроги да ги држат во посебни прос-
тории во кои не смеат да се наоѓаат други производи 
и тие простории да се обезбедени од пристап на 
неовластени лица. 

По исклучок, аптеките и организациите на здру-
жен труд што користат опојни дроги можат да др-
жат опојни дроги во простории кои служат за други 
потреби, ако ги држат во посебни железни ормани 
и одвоено од други производи. 

; Член 21 
Просториите, односно орманите во кои се држат 

опојни дроги мораат да бидат снабдени со брава и 
клуч и обезбедени од пристап на неовластени лица. 

Клучевите од просториите односно од ормапите 
во кои се држат опојни дроги може да ги чува само 
работник кој е задолжен да се грижи за сместува-
њето, чувањето и издавањето на опојните дроги. 

IV. Евиденција и надзор над производството и про-
метот на опојни дроги 

Р Член 22 
Организациите на здружен труд што вршат от-

куп на афион наменет за производство на опојни 
дроги и организациите на здружен труд што произ-
ведуваат опојни дроги се должни да водат евиден-
ција за количествата на откупениот афион, за пре-
работените односно произведените количества на 
опојни дроги, како и за продадените количества и за 
залихите на опојни дроги. 

Член ^ 3 
Организациите на здружен труд што вршат 

увоз, извоз или промет на опојни дроги се должни 
да водат евиденција за видовите и количествата на 
опојни дроги што ги увезуваат односно извезуваат, 
за набавувањето, за пуштањето во промет и за изда-
вањето на опојни дроги на корисниците, како и за 
залихите на опојни дроги. 

Член 24 
Организациите на здружен труд, земјоделските 

задруги и земјоделците што одгледуваат афион на-
менет за производство на опојни дроги и организа-
циите на здружен труд од чл. 22 и 23 на овој закон 
се должни во определените рокови да доставуваат 
до органот определен со пропис на републиката од-
носно на автономната покраина податоци од евиден-
циите што се должни да ги водат врз основа на овој 
закон. 

Член 25 
Органот определен со пропис на републиката од-

носно на автономната погфаина во определените ро-
кови ги доставува до сојузниот орган на управата 
надлежен за работите на здравството податоците од 
член 24 на овој закон. 

Покрај доставувањето на податоците од евиден-
циите, органот од став 1 на овој член го известува 
сојузниот орган на управата надлежен за работите 
на здравството за тоа на кои организации на здру-
жен труд им е дадено одобрение во смисла на член 
7 од овој закон и за бројот на организациите на 
здружен труд на територијата на репубиката однос-
но на автономната покраина што вршат промет на 
опојни дроги на големо. 

Член 26 
Прописи за содржината и за начинот на водење 

евиденции и извештаи и за роковите за доставува-
ње на податоците и известувањата од чл. 22 до 25 на 
овој закон донесува сојузниот орган на управата 
надлежен за работите на здравството. 

Член 27 1 
Сојузниот орган на управата надлежен за рабо-

тите на здравството, во соработка сс сојузниот орган 
на управата надлежен за надворешни работи, се 
грижи за извршување на меѓународните обврски: 
што произлегуваат од ратификуваните меѓународни 
спогодби за опојни дроги. 

Сојузниот орган на управата надлежен за вна-
трешни работи води евиденција за сите случаи на 
недозволена трговија со опојни дроги и остварува 
непосредна соработка со соодветни странски органи 
и меѓународни организации во откривањето и спре-
чувањето на недозволена трговија со опојни дроги. 

Член 28 
Сојузниот орган на управата надлежен за рабо-

тите на здравството подготвува и доставува до орга-
ните на Обединетите нации надлежни за контрола 
на опојни дроги: 

1) извештаи за спроведувањето на меѓународните 
спогодби за опојни дроги на територијата на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија; 

2) процени на годишните потреби од опојни 
дроги; 

3) статистички извештаи за производството, уво- ' 
зот, извозот, прометот, потрошувачката, запленуваа 
њето и залихите на опојни дроги. 

Член 29 1 

Надзор над спроведувањето на овој закон и на 
прописите донесени врз основа на овој закон вршат 
надлежните органи во републиките односно во авто-
номните покраини. 

Во вршењето на надзор органите од став 1 на 
овој член во рамките на својата надлежност имаат 
право и должност: 

1) да забранат производство, увоз, извоз или 
промет на опојни дроги што се врши врз одобрение 
на надлежниот орган; 

2) на организацијата на здружен труд што врши 
промет на опојни дроги да и забранат промет ако не 
ги исполнува посебните услови од чл. 20 и 21 на овој 
закон; 

3) на организацијата на здруже« труд што врши 
производство, увоз, извоз односно промет на опојни 
дроги и наредат да го усогласи своето работење со 
условите пропишани со овој закон и со прописите 
донесени врз основа на овој закон; 

4) да ги запленат опојните дроги и да наредат 
други мерки потребни за спроведување на овој за-
кон и на прописите донесени врз основа на овој 
закон; 

5) во случај на повреда на одредбите од овој 
закон, да поднесат до надлежниот орган пријава за 
поведување постапка за стопански престап односно 
да поднесат барање за поведување прекршочна пос-
тапка. 

Член 30 
Сојузниот извршен совет ќе формира од прет-

ставници на надлежните републички и покраински 
органи и од претставници на определени сојузни 
органи на управата и сојузни организации коми-
сија за опојни дроги со задача да ја координира 
работата врз спроведувањето на надзорот и врз 
спречувањето на злоупотребата на опојни дроги. 

V. Казнени одредби f 

Член 31 

Со парична казна од 100.000 до 1,000.000 динари 
ќе се казни за стопански престап осатанизација на 
здружен труд илЈ1 /футо правно лице: 
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1) ако противно на одредбите од овој закон од-
гледува кока-растение, произведува опиум со засе-
чување на афиоиови пушки, произведува опојни дро-
ги, изработи препарати или увезе опојни дроги од 
;член 4 на овој закон; 

2) ако без одобрение од надлежниот орган про-
изведува или без дозвола увезува или извезува опој-
ни дроги (член 7 и член 13 став 1); 

3) ако без одобрение од надлежниот орган или 
без претходно склучен договор одгледува афион што 
е наменет за производство на опојни дроги (член 10 
став 1); 

4) ако во пропишаниот рок не им ги предаде на 
организациите на здружен труд овластени за откуп 
на афион сите произведени количества на оние де-
лови од афионот што служат за производство на 
опојни дроги (член 11 став 1); 

5) ако без овластување врши откуп на делови од 
афион што служат за производство на опојни дроги 
или ако од производителот со кој склучила договор 
не ги откупи сите произведени количества (член 11 
став 2); 

6) ако врши промет на опојни дроги противно 
на одредбите на член 18 од овој закон. 

За стопански престап од став 1 на овој член ќе 
се казни со парична казна од 10.000 до 30.000 динари 
и одговорното лице во организацијата на здружен 
труд или во друго правно лице. 

Член 32 
Со парична казна од 50.000 до 100.000 динару 

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

1) ако во определен рок не му ги пријави на 
надлежниот орган засеаните површини на афион 
што е наменет за други цели (член 10 став 2); 

2) ако издаде опојна дрога противно на одред-
бите на член 19 од овој закон; 

3) ако просториите или орманите во кои се држат 
опојни дроги не ги обезбеди на пропишаниот начин 
или ако опојните дроги не ги чува работникот кој е 
задолжен да се грижи за сместувањето, чувањето и 
издавањето на опојни дроги (член 21); 

4) ако не ја води пропишаната евиденција или 
ако таа евиденција ја води неточно или неуредно 
(чл. 22 и 23); 

5) ако во пропишаниот рок не поднесе до над-
лежниот орган извештај или други пропишани пода-
тоци од евиденцијата што е должна да ја води врз 
основа на одредбите од овој закон или ако поднесе 
неточен извештај (чл. 24 и 26). 

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни 
со парична казна од 5.000 до 20.000 динари и одго-
ворното лице во организацијата на здружен труд 
или во друго правно лице. 

Член 33 
Со парична , казна од 5.000 до 20.000 динари или 

со казна затвор до 60 дена ќе се казни за прекршок 
земјоделец: 

1) ако без одобрение од надлежниот орган или 
без претходно склучен договор одгледува афион што 
е наменет за производство на опојни дроги или ако 
во определен рок не му ги пријави на надлежниот 
орган „засеаните површини на афион што е наменет 
за други цели (член 10); 

2) ако на организацијата на здружен труд ов-
ластена за откуп не и ги предаде, заради откуп, во 
определениот рок сите произведени количества на 
оние делови од афион што служат за производство 
на опојни дроги (член 11 став 1); 

3) ако во пропишаниот рок не ги поднесе до над-
лежниот орган податоците од соодветни евиденции 
за произведените количества на делови од афион 
што служат за производството на опојни дроги 
(чл. 24 и 26). 

Со парична казна односно со казна затвор од 
став 1 на овој член ќе се казни за прекршок пое-
динец: 

1) ако одгледува кока-растение, произведува 
опиум со засечување на афионови чушки, произведе 
или изработи опојни дроги од'член 4 на овој закон; 

2) ако неовластено поседува опојни дроги (член 
6 став 3 и член 15). 

Член 34 
Опојните дроги што се предмет на стопанскиот 

престап од член 31 на овој закон односно предмет 
на прекршокот од член 33 на ОВОЈ закон, или што се 
употребени или настанале со извршување на тие 
престапи односно прекршоци, ќе се одземаат без 
надомест, без оглед на тоа дали со нив располага 
или врз нив има право на сопственост сторителот на 
стопанскиот престап односно на прекршокот. 

Член 35 
Ако опојните дроги, одземени според член 34 од 

овој закон, можат да се употребат како суровина 
за фабрикување и натамошна преработка, органот 
што донел одлука за одземање ќе и ја предаде со 
надомест одземената опојна дрога на организацијата 
на здружен труд која има одобрение за производ-
ство односно за фабрикување на опојни дроги. 

Член 36 
Ако опојните дроги, одземени според член 34 од 

овој закон, не можат да се употребат како суровини 
за фабрикување и натамошна преработка, ќе се 
уништат КОМИСИСКИ на начинот кој им одговара на 
видот на опојната дрога и на состојбата во која се 
наоѓа опојната дрога. 

Комисијата од став 1 на овој член ја формира 
органот што донел одлука за одземање на опојната 
дрога. 

Член 37 
Органот што донел одлука за одземање на опој-

ната дрога води евиденција за одземените опојни 
дроги и за лицата на кои им се одземени опојни дро-
ги, во која ги внесува и потребните податоци што се 
однесуваат на предавањето односно на начинот на 
уништување на опојна дрога. 

Органот од став 1 на овој член е должен за 
одземените опојни дроги и за лицата на кои им се 
одземени опојни дроги да го известува сојузниот 
орган на управата надлежен за внатрешни работи. 

VI. Преодни и завршни одредби 

Член 38 
Прописите од член 13 став 4 и член 26 од овој 

закон ќе ги донесе сојузниот орган на управата 
надлежен за работите на здравството во рок од три 
месеци од денот на влегувањето во сила на овој 
закон. 

Член 39 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Законот за производно и про-
мет на опојни дроги („Службен лист на СФРЈ", бр. 
40/73). 

Член 40 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
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847. 

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија, 
издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈУГОСЛО-
ВЕНСКАТА БАНКА ЗА МЕЃУНАРОДНА ЕКОНОМ-
СКА СОРАБОТКА И ЗА ЗАЕДНИЧКИТЕ ФИНАН-

СИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Се прогласува Законот за Југословенската банка 
з? меѓународна економска соработка и за заеднички-
те финансиски организации, што го усвои Собрани-
ето. на СФРЈ, на седницата на Соборот на републи-
ките и покраините од 5 октомври 1978 година. 

Собрание на СФРЈ 

ПР бр. 736 
5 октомври 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА БАНКА ЗА МЕЃУНА-
РОДНА ЕКОНОМСКА СОРАБОТКА И ЗА ЗАЕД-

НИЧКИТЕ ФИНАНСИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

I. ЈУГОСЛОВЕНСКАТА БАНКА ЗА МЕЃУНАРОД-
НА ЕКОНОМСКА СОРАБОТКА 

1. Основање и почетокот на работата 

Член 1 
Заради поттикнување на проширувањето на дол-

горочната производствена и финансиска соработка 
на домашни, општествени правни лица со странски 
лица и нивно заедничко настапување на трети па-
зари, се основа Југословенска банка за меѓународна 
економска соработка (во натамошниот текст: Југо-
словенска банка) како посебна финансиска органи-
зација со права, обврски и одговорности што се утвр-
дени со овој закон. 

Југословенската банка врши определени финан-
сиски и други работи врз основа на самоуправно 
здружување на трудот и средствата на основни и 
други организации на здружен труд, на самоуправ-
ни интересни заедници и други самоуправни органи-
зации и заедници, во согласност со овој закон. 

Член 2 
Со остварување на целите од член 1 на овој за-

кон, членовите на Југословенската банка влијаат 
врз создавањето на поволни услови за поголема сто-
панска стабилност и врз усогласувањето на меѓу-
себните интереси и со тоа придонесуваат и кон ос-
тварување на целите и задачите, утврдени со оп-

штествениот план на Југославија, со општествените 
планови на републиките, со општествените планови 
на автономните покраини и со други акти со кои се 
утврдува економската политика на Југославија во 
областа на економските односи со странство однос-
но кон остварување на плановите и јакнењето на 
материјалната положба на основните и други орга-
низации на здружен труд, на самоуправните инте-
ресни заедници и на други самоуправни организации 
и заедници. 

Член 3 
Основните и други организации на здружен 

труд, самоуправните интересни заедници и други 
самоуправни организации и заедници (во натамош-
ниот текст: организации и заедници) се здружуваат 
во Југословенска банка и во неа остваруваат опре-
делени свои и заеднички интереси во областа на 
економските односи со странство. 

Организациите и заедниците (во натамошниот 
текст: членови на Југословенската банка), се здру-
жуваат во Југословенска банка во смисла на одред-
бата од став 1 на овој член,* врз основа на одлука 
на тие организации и заедници за здружување во 
Југословенска банка на основни, односно здружени 
банки, чии членови се тие. 

Член 4 
Заради усогласување на заедничките интереси и 

цели, конституирањето на Југословенската банка и 
создавањето на услови за нејзино работење, органи-
зациите и заедниците, федерацијата, републиките и 
автономиите покраини склучуваат општествен дого-
вор за Југословенска банка (во натамошниот текст: 
Општествен договор). 

Со Општествениот договор се утврдуваат осо-
бено : 

1) заедничките цели што ќе се оствараат со 
работењето на Југословенската банка; 

2) начинот на обезбедување средства за почеток 
на работата на Југословенската банка; 

3) програмата на активности за конституирање 
на Југословенската банка; 

4) условите и начинот на пренесување на сред-
ства, права и обврски од Фондот за кредитирање и 
осигурување на извозни работи врз Југословенската 
банка, по основ на здружување и пласман на сред-
ствата од тој фонд и по основ на осигурување на 
извозни работи. 

Кон склучениот Општествен договор можат до-
полнително да пристапат организации и заедници 
што не учествувале во неговото склучување. 

Член 5 
Основните односно здружените банки, врз основа 

на одлуката на своите членови од член 3 став 2 на 
овој закон, склучуваат самоуправна спогодба за 
здружување во Југословенска банка. 

Кон самоуправната спогодба за здружување во 
Југословенска банка може дополнително да приста-
пи секоја основна односно здружена банка, врз осно-
ва на одлуките на своите членови од член 3 став 2 
на овој закон, што пристапила кон Општествениот 
договор, ако ги исполнува условите од таа самоуп-
равна спогодба и од Статутот на Југословенската 
банка. 

Сојузната дирекција за промет и резерви на про-
изводи со посебна намена и специјализираната ер-
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ганизација во состав на Народната банка на Југо-
славија (Воен сервис) се членови на Југословенска-
та банка, со права, обврски и одговорности што се 
утврдени со овој закон. 

Член 6 
Со самоуправната спогодба за здружување во 

Југословенска банка се уредуваат особено: 
1) заедничките цели што треба да- ги оства-

ри Југословенската банка и работите што треба да 
ги врши Југословенската банка, во согласност со 
овој закон и со Општествениот договор; 

2) средствата што се здружуваат заради обезбе-
дување услови за работа на Југословенската банка, 
начинот и рокот на уплатување на тие средства и 
мерките што ќе се преземаат, ако средствата не се 
уплатат, во определен рок, како и рокот на уплатата 
на средствата потребни за почеток на работата на 
Југословенската банка на сметката на Југословенска-
та банка каз Службата на општественото книговод-
ство; 

3) намените и начинот на здружување на сред-
ствата, како и условите и начинот на користење на 
здружените средства; 

4) условите и начинот на учество на Југословен-
ската банка во вршење на работите односно услови-
те и начинот на учество во склучување на посебни 
.самоуправни спогодби од член 15 на овој закон; 

5) правата, обврските и одговорностите на члено-
вите на Југословенската банка и начинот на подне-
сување на ризиците од работењето на Југословенска-
та банка; 

6) условите и начинот на утврдување и распо-
редување на приходите за намирување на трошоци-
те на работењето и за издвојување средства за ра-
ботната заедница на Југословенската банка, за фон-
довите, за резервите на сигурност против некомер-
цијални ризици, за резервите на сигурност 
против комерцијални ризици, за распределбата на 
вишокот на приходи односно покривање на недости-
гот на приходи за намирување на трошоците на ра-
ботењето и издвојувањата за работната заедница на 
Југословенската банка; 

7) поблиските услови за формирање и користе-
ње на средствата на фондовите на Југословенската 
банка; 

8) мерките и одговорностите за обезбедување 
ликвидност на работењето на Југословенската банка; 

9) условите и начинот на стекнување и преста-
нување на членство во Југословенската банка; 

10) начинот на донесување на општи и поеди-
нечни акти; 

И) начинот на остварување на самоуправна кон-
трола во Југословенската банка; 

12) правата, обврските и одговорностите на ра-
ботната заедница во Југословенската банка; 

13) начинот на избор на делегати во Собранието 
На Југословенската банка и на делегати за контрол-
ниот одбор, како и начинот на избор па членови на 
Други органи на Југословенската банка. 

Член 7 
Членовите на Југословенската банка ги имаат, 

во согласност со овој закон, со самоуправната спо-
годба за здружување во Југословенска банка и со 
други самоуправни спогодби односно договорите што 
ке ги склучат, следните права, обврски и одговор-
ности: 

1) да здружуваат труд и средства во рамките 
на Југословенската банка и тие средства да ги ко-
ристат во согласност со самоуправната спогодба за 
здружување во Југословенска банка и со други са-
моуправни спогодби и договори; 

2) да управуваат со Југословенската банка и да 
учествуваат во донесување на планови и во утвр-
дување да деловната политика на Југословенска-
та банка; 

3) да се договараат за заедничките интереси во 
рамките на своето работење во областа на економ-
ската соработка со странство; 

4) да учествуваат во распределбата на приходите 
што ќе ги оствари Југословенската банка, сразмер-
но на својот придонес во остварувањето на тој при-
ход; 

5) да ги користат услугите на Југословенската 
банка; 

6) да поднесуваат ризик за работењето на Југо-
словенската банка и да обезбедуваат ликвидност на 
Југословенската банка; 

7) да бидат известувани за работењето на Југо-
словенската банка, како и за прашањата што се од 
значење за одлучување во Југословенската банка и 
за унапредување на меѓународната економска сора-
ботка ; 

8) да даваат известувања и податоци, што се по-
требни за работењето на Југословенската банка; 

9) со својот труд и работење постојано да при-
донесуваат кон унапредувањето на економската со-
работка со странство и кон унапредувањето на ра-
ботењето на Југословенската банка, заради јакнење 
на материјалната основа на здружениот труд. 

Покрај правата, обврските и одговорностите од 
став 1 на овој член, членовите на Југословенската 
банка имаат и други права, обврски и одговорности 
што се утврдени со самоуправната спогодба за здру-
жување во Југословенската банка и со Статутот на 
Југословенската банка, како и со самоуправните спо-
годби односно договори склучени во врска со опреде-
лени работи во согласност со сојузен закон. 

Член 8 
Југословенската банка има Статут. 
Статутот на Југословенската банка го донесува 

Собранието на Југословенската банка, а го потврду-
ва Собранието на СФРЈ. 

Со статутот на Југословенската банка се уреду-
ваат особено: 

1) работењето на Југословенската банка: 
2) начинот на управување, видовите на органи, 

изборот на органите и нивните права, должности и 
одговорности; 

3) основите на организацијата на Југословенска-
та банка; 

4) начинот на донесување план и акти за делов-
ната политика на Југословенската банка; 

5) работењето на Југословенската банка со 
странски лица; 

6) начинот на формирање и користење на сред-
ствата на фондовите на Југословенската банка; 

7) претставувањето и застапувањето на Југосло-
венската банка; 

8) контролата на работењето на Југословенската 
банка. 

1 
Член 9 

Југословенската банка може да почне со работа-
со денот на запишувањето во судскиот регистар, 4 
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Запишувањето во судскиот регистар се врши на 
барање од овластено лице на Југословенската банка. 

Кон барањето за запишување во судскиот ре-
гистар се поднесуваат: 

1) склучена самоуправна спогодба за здружува-
ње во Југословенска банка; 

2) Статут на Југословенската банка; 
3) доказ дека средствата потребни за почеток на 

работата на Југословенската банка се уплатени на 
сметка на Југословенската банка ка ј Службата на 
општественото книговодство согласно со самоуправ-
ната спогодба за здружување во Југословенска 
банка; 

4) доказ дека се избрани органи на управува-
њето со Југословенската банка предвидени со овој 
закон; 

5) други исправи, согласно со прописот за запи-
шување во судскиот регистар. 

Член 10 
Работите од член 14 на овој закон што ги врши 

Југословенската банка се од посебен општествен ин-
терес. 

Југословенската банка е должна, во рамките на 
своето работење, да врши и определени работи што 
ќе и се доверат врз основа на сојузен закон и на 
прописи на Сојузниот извршен совет донесени врз 
основа на сојузен закон. 

Член 11 
Југословенската банка е правно лице, со права, 

обврски и одговорности што ги има врз основа на 
Уставот на СФРЈ, на сојузен закон и на самоуправ-
ната спогодба за здружување во Југословенска бан-
ка. 

Член 12 
Седиштето на Југословенската банка е во Бел-

град. 
Член 13 v 

Југословенската банка може, со претходна со-
гласност од Со1узеиот извршен совет, да влезе во член-
ство на странски финансиски и на други организа-
ции. во согласност со сојузен закон. 

Југословенската банка може да основа претстав-
ништва во Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија. 

Југословенската банка може да основа постојани 
претставништва во странство, под условите и на на-
чин што за основање на деловни единици на основ-
ни односно здружени банки во странство се предви-
дени со Законот за вршење на^ стопански дејности 
во странство. 

2. Работење на Југословенската банка 

Член 14 
Во остварувањето на целите и задачите, утврде-

ни со овој закон, со Општествениот договор и со са-
моуправната спогодба за здружување во Југословен-
ска банка, а во согласност со овој закон. Југословен-
ската банка во рамките на своето работење: 

1) врши работи предвидени со овој закон во по-
глед на заедничките финансиски организации во 
Соци ја листичка Федеративна Република Југославија 
што ги основаат домашни правни лица со странски 
лица, заради унапредување на економската соработ-
ка со земјите во развој и со други земји; 

2) врши дополнително кредитирање на банките 
за извоз на опрема и бродови на кредит и за изве-
дување на инвестициони работи во странство на кре-
дит, како и дополнително кредитирање на извозот 
на производи со посебна намена што ќе ги утврди 
Сојузниот извршен совет врз основа на член 19 став 
4 од овој закон; 

3) врши осигурување на извозни работи против 
некомерцијални ризици и учествува во осигурување-
то на извозни работи против комерцијални ризици. 

Работите од став 1 на овој член ги врши само 
Југословенската банка. 

Член 15 ^ 
Во Југословенската банка, членовите на Југосло-* 

венската банка се договараат за финансирањето и за 
други работи во врска со организираното настапу-
вање во странство и со заедничкото настапување со 
странски лица на трети пазари, како и за работите 
предвидени со овој закон во врска со склучување 
или со спроведување на договорите за вложување 
па средства на странски лица во домашни органи-
зации на здружен труд. 

Работите од став 1 на овој член се вршат врз' 
основа на посебни самоуправни спогодби. 

Со самоуправната спогодба од став 2 на ОВОЈ 
член може да се предвиди Југословенската банка да 
учествува во вршењето на работите предвидени со 
таа спогодба односно Југословенската банка може да 
биде учесник во склучувањето на таа спогодба, под 
условите и на начинот што се утврдени со самоуп-
равната спогодба за здружување во Југословенска 
банка, во согласност со сојузен закон. 

Работите на финансирањето од став 1 на овој 
член Југословенската банка може да ги изврши са-
мо ако тие работи се осигурени против некомерци-
јални ризици. 

Член 16 1 ^ 
Југословенската банка во поглед на основањето 

и на работата на заедничките финансиски организа-
ции во Социјалистичка Федеративна Република Ју -
гославија (член 14 став 1 точка 1), ги има следните 
права и обврски: ^ 

1) дава мислење за основање на заедничка ф и -
нансиска организација; 

2) дава мислење за именување и разрешување 
на претседателот на заедничка финансиска органи-
зација; 

3) дава мислење за избор на претседателот на 
управниот одбор на заедничка финансиска органи-
зација; 

4) ја оценува усогласеноста на плановите на за-
едничката финансиска организација во Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија со долго-
рочната економска политика на Југославија и дава 
мислење за планот на заедничката финансиска ор-
ганизација; 

5) ги разгледува извештаите за извршување на 
плановите на заедничката финансиска организација; 

6) дава мислење за самоуправната спогодба склу-
чена помеѓу работната заедница на Југословенската 
банка и заедничката финансиска организација за 
вршење на административни и други работи за пот-
ребите на заедничките финансиски организации, ако 
е склучена таква спогодба; 

7) врши и други работи утврдени со Статутот на 
Југословенската банка, со договорот за основањето и 
работењето на заедничката финансиска организаци-
ја или со посебен договор склучен помеѓу Југосло-
венската банка и заедничката финансиска организам 
ција. 
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Член 17 
Заради поттикнување на вложување средства од 

странски лица во домашни организации на здружен 
труд (член 15 став 1), Југословенската банка ги ис-
тражува и проучува можностите и условите за вло-
жување средства од странски лица во домашни ор-
ганизации на здружен труд. 

Југословенската банка, на барање од организа-
циите на здружен труд, дава забелешки и предлози 
во врска со склучувањето на договор за заедничко 
вложување и учествува во преговорите за склучува-
ње на таквиот договор. 

Член 18 
Заради заштита на интересите на организации-

те и заедниците и на ©иштите општествени интере-
си, Југословенската банка е должна, на барање од 
организација на здружен труд и на заедница што 
склучила договор за вложување средства од стран-
ски лица во домашна организација на здружен труд 
»двоено на барање од надлежниот орган на опште-
ствено-политичка заедница, да врши контрола над 
извршувањето на тој договор и за тоа да го извести 
подносителот на барањето. 

Ако Југословенската банка оцени дека вложу-
вањето на средства од странски лица во домашна ор-
ганизација на здружен труд од став 1 на овој член 
не е во согласност со интересите на организациите 
и заедниците или со општите општествени интереси, 
ќе го извести за тоа надлежниот сојузен орган. 

Член 19 
Југословенската банка врши дополнително кре-

дитирање на- основната односно на здружената бан-
ка за работите од член 14 став 1 точка 2 на овој за-
кон, под услов основната односно здружената банка 
претходно во целост да и одобрила кредит на орга-
низацијата односно на заедницата, и тоа 

1) за извоз на опрема и бродови на кредит и за 
изведување на инвестициони работи во странство на 
кредит; 

2) за изградба на комплетни објекти во стран-
ство; 

3) за вложување во сопствени и мешовити прет-
пријатија во странство; 

4) за истражни работи и за изработка на студии 
и проекти во странство. 

Југословенската банка врши дополнително кре-
дитирање на основните и на здружените банки за 
работите од став 1 на овој член и кога за тие рабо-
ти основната односно здружената банка му одобри-
ла во целост кредит на странскиот купувач односно 
на нарачувачот на работите, на странска банка или 
на друго странско лице. 

Дополнителното кредитирање од ст. 1 и 2 на овој 
член Југословенската банка го врши во обемот и под 
услови што се утврдени со нејзиниот акт за делов-
ната политика. 

Дополнителното кредитирање на специјализира-
на финансиска организација во состав на Народна-
та банка на Југославија (Воен сервис), Југословен-
ската банка го врши во согласност со одлука на Со-
јузниот извршен совет. 

Член 20 
Југословенската банка врши дополнително кре-

дитирање на работите од член 19 на ОВОЈ закон, ако 
тие работи се осигурени против некомерцијални ри-
зици. _ 

Член 21 
Осигурување на извозните работи од член 14 став 

1 точка 3 на овој закон против некомерцијални ри-
зици, Југословенската банка врши според прописите 
за финансирање на осигурување на извозни работи 
против некомерцијални ризици. 

Југословенската банка може да учествува во 
осигурување на извозим работи против комерцијални 
ризици само со заедници за осигурување на имоти и 
лица. 

Член 22 
Југословенската банка, во рамките на своето ра -

ботење, на барање од своите членови и по своја ини-
цијатива во согласност со нивните интереси врши 
аналитичко-истражувачки, информативни, консул-
тативни и организациони работи во областа на 
економската соработка со странство, а особено: 

1) ги следи и анализира условите на прометот 
на стоки и услуги на странските пазари, а посебно 
во земјите во развој и предлага и го помага органи-
зирањето на работите на извозот на стоки и услуги: 

2) соработува со соодветни организации во 
странство и во Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија во следењето на развојот на техни-
ката и технологијата и им предлага на организации-
те и заедниците организирање на соодветни форми 
на размена во областа на техниката и технологија-
та и им помага во тоа; 

3) ја испитува можноста за воспоставување 
и развој на долгорочна производствена кооперација 
на домашните организации и заедници со странски 
лица и во врска со тоа дава предлози; 

4) ја испитува можноста за заедничко финанси-
рање со странски лица на проекти во странство, по-
себно во земјите во развој; 

5) ги следи и проучува економско-финансиски-
те движење на странските пазари; 

6> учествува во спроведувањето на меѓународните 
договори, ако за тоа е овластена со сојузен закон или 
со друг сојузен пропис; 

7) дава иницијатива за склучување на самоуп-
равни спогодби на банките за насочување на опре-
делен дел од средствата за кредитирање на работи-
те па кредит од член 14 на овој закон и учествува со 
банките во спроведувањето на тие самоуправни 
спогодби; 

8) им предлага на надлежните органи и органи-
зации мерки за унапредување на економската сора-
ботка со странство; 

9) врши аналитички и други работи во врска со 
вложувањата на средства на странски лица во до-
машните организации на здружен труд. 

За својата дејност и за резултатите и сознанијата 
од областа на своето работење, Југословенската бан-
ка издава периодични информации и билтени. 

За работите од овој член Југословенската банка 
ги наплатува услугите, согласно со својот самоупра-
вен општ акт. . 

Член 23 
Југословенската банка може по работите од чл. 

14 и 15 на овој закон да дава гаранции во странство 
сама или заедно со странски лица, а во Соци] а лис-
тичка Федеративна Република Југославија — само 
по работи со странски лица. врз подлога на гаранци-
ја на основната односно на здружената банка чии-
што членови се организациите на здружен труд на 
кои се однесува гаранцијата на Југословенската бан-
ка односно за странски лица — врз подлога на га-
ранција на друго странско лице. * 

Член 24 
Југословенската банка може за работите од чл. 

14 и 15 на овој закон да дава гаранции и други об-
лици на емство само ако тие работи се осигурени 
против некомерцијални ризици. 

Видот и вредноста на работите што според од-
редбата од став 1 на овој член мораат да бидат оси-
гурени против некомерцијалните ризици ги утврдува 
Југословенската банка. 
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ѓ Член 25 
Се овластува Југословенската банка по рабо-

тите што според овој закон ги врши со странство, 
да врши платен промет со странство и кредитни ра-
боти со странство, согласно со самоуправната спогод-
ба за здружување во Југословенска банка. 

3. Средства за работење на Југословенската банка 

Член 26 
Средства со кои работи Југословенската банка, 

а што се користат за дополнително кредитирање на 
извозот на опрема и бродови на кредит и за изведу-
вање на инвестициони работи во странство на кре-
дит се: 

1) средствата што со самоуправната спогодба за 
здружување во Југословенска банка се здружени за 
тие намени, средствата на основачките влогови на 
Фондот и средствата што, врз основа на посебна са-
моуправна спогодба, се здружени во Фондот за кре-
дитирање и осигурување на извозните работи, а кои 
членовите на тој фонд по неговото престанување ќе 
ги пренесат врз Југословенската банка; 

2) средствата што организациите и заедници-
те ги депонираат за намените од овој член со отка-
зен рок подолг од една година, како и средствата 
депонирани ка ј Фондот за кредитирање и осигуру-
вање на извозните работи што депонентите на тој 
фонд, по неговото престанување, ќе ги пренесат 
врз Југословенската банка; 

3) средствата што за намените од овој член бан-
ните ќе ги здружат врз основа на самоуправна спо-
годба односно договор; 

4) средствата на кредитите што за намените од 
овој член Југославенската банка ќе ги прибави од 
свое име, а за сметка на своите членови ка ј банките 
и други општествени правни лица; 

5) средствата што за намените од овој член Ју -
гословенската банка ќе ги прибави со издавање на 
обврзници во Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија и во странство, од свое име а за 
сметка на своите членови, во согласност со сојузни-
те прописи и со договорот за задолжувањето во 
странство; 

6) средствата на долгорочниот кредит на Народ-
ната банка на Југославија што, согласно со одредби-
те на општествениот договор, ќе се пренесат од Фон-
дот за кредитирање и осигурување на извозните ра-
боти врз Југословенската банка; 

7) средствата на кредитот на Народната банка 
на Југославија, штот преку народните банки на ре-
публиките и народните банки на автономните покра-
ини му се одобрени на Фондот за кредитирање и о-
сигурување на извозните работи врз основа на од-
лука на Сојузниот извршен совет донесена врз осно-
ва на член 20 од Законот за паричниот систем, а кои 
според одредбите на овој закон ќе се пренесат од 
тој фонд врз Југословенската банка; 

8) средствата на краткорочните кредити што за 
намените од овој член ќе ги одобри Народната бан-
ка на Југославија во согласност со основите, целите 
и задачите на заедничката емисиона и парична по-
литика и заедничките основи на кредитната поли-
тика, што ги утврдува Собранието на СФРЈ". 

9) средствата што за намените од овој член ќе 
ги насочат општествено-политичките заедници; 

10) средствата од депозити на странски лица 
прибавени за намените од овој член во согласност 
со Законот за девизното работење и кредитните од-
носи со странство; 

11) средствата на странски кредити што за на-
мените од овој член Југословенската банка ќе ги 
прибави од сво име, а за сметка на своите членови, 
во согласност со Законот за девизното работење и 
кредитните односи со странство и со договорите за 
задолжување во странство. 

Член 27 
Средства со кои работи Југословенската банка, 

а што се користат за намените од член 15 на овој 
закон, се средствата здружени врз основа на само-
управната спогодба. 

Член 28 г " 
Средства за осигурување на извозните работи 

од член 21 на овој закон ка ј Југословенската банка 
се: 

1) средствата за премиите за осигурување и 
средствата на резервите на осигурувањето што оси-
гурениците ќе ги уплатат во Југословенската банка, 
како и средствата од премиите за осигурување и 
средствата на резервите на осигурувањето што чле-
новите на Фондот за кредитирање и осигурување на 
извозните работи по престанувањето на тој фонд ќе 
ги пренесат врз Југословенската банка, согласно со 
самоуправната спогодба за здружувањето во Југо-
словенската банка и со Општествениот договор; 

2) средствата што федерацијата ги обезбедува 
според одредбите на Законот за финансирањето на 
осигурувањето на извозните работи против некомер-
цијални ризици. 

Член 29 
Странските финансиски кредити и депозитите на 

странски лица од член 26 на овој закон Југословен-
ската банка може да ги користи во согласност со 
проекцијата на платниот биланс и со проекцијата 
на девизниот биланс на Југославија и со проекциите 
на платнобилансните позиции и со проекциите на 
девизнобилансните позиции на републиките односно 
на автономните покраини од чија територија се чле-
новите на Југословенската банка за чија сметка се 
користат девизните средства, во согласност со Зако-
нот за девизното работење и кредитните односи со 
странство. 

Член 30 
Народната банка на Југославија може во соглас-

ност со мерките на економската политика на Југо-
славија, за средствата за извршување на работите 
од член 14 на овој закон да ги пропише за Југосло-
венската банка: височината на задолжителната ре-
зерва ка ј Народната банка на Југославија, условите! 
и начинот на користењето на таа резерва, одржува-
њето на минималната ликвидност, структурата на' 
пласманите по роковите на втасаноста и усогласува-
њето на роковите на пласманите со структурата на 
изворите на средствата според нивната рочност, ми-
нималниот износ на посебната резерва на ликвидно-
ста, како и обврската на Југословенската банка 
определен износ да држи во девизи или во други 
девизни ликвидни пласмани како минимална резер-
ва за одржување на ликвидноста во плаќањата со 
странство. 

4. Управување со Југословенската банка 
Член 31 

Со Југословенската банка управуваат членовите 
на Југословенската банка врз начелата на самоупра-
вувањето и на делегатскиот систем 

Во управувањето со Југословенската банка чле-
новите на Југословенската банка имаат еднакви 
права. 

Член 32 
Членовите на основната односно на здружената 

банка здружени во Југословенската банка избираат 
делегати во органите на управувањето со Југосло-
венската банка. _ ' , 

Делегатот во органот на управувањето со Југо-
словенската банка е одговорен за својата работа 
пред својата делегација. 

Членовите на Југословенската банка можат да 
одлучат делегатите во Југословенската банка да бидат 
постојани или променливи. 
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Член 33 
Со самоуправната спогодба за здружување 

во Југословенска банка и со други самоуправни 
општи акти на Југословенската банка поблиску се 
уредува начинот на управување со Југословенска-
та банка и начинот на донесување на одлуки. 

Член 34 
Актите на органите на Југословенската банка со 

кои се повредуваат правата на работниците да одлу-
чуваат за доходот што ќе го остварат во различни 
облици на здружувањето на трудот и на средствата 
ре незаконити. 

Член 35 
Органи на Југословенската банка се: Собрание-

то на Југословенската банка, Извршниот одбор на 
Собранието на Југословенската банка, Одборот за 
осигурување на Југословенската банка, Контролни-
от одбор на Југословенската банка и колегијалниот 
работоводен орган на Југословенската банка. 

Со самоуправната спогодба за здружување 
Во Југословенска банка, со Статутот на југословен-
ската банка или со одлука на Собранието на Југо-
словенската банка можат да се формираат и други 
органи (одбори за заеднички вложувања, кредитни 
одбори и др.). 

Со Статутот на Југословенската банка или со од-
лука на Собранието на Југословенската банка може 
да се предвиди формирање на стручни одбори, ко-
мисии и други стручни тела за подготвување пред-
лози и давање мислења за определени прашања од 
работењето на Југословенската банка. 

Врз основа на посебна самоуправна спогодба од 
Член 15 на овој закон, можат да се формираат по-
себни заеднички органи (одбори и други работни 
Тела). 

Член 36 
За решавање на споровите од меѓусебните работни 

односи ка членовите на Југословенската банка и на 
странски лица, што ќе настанат од работењето на 
Југословенската банка, БО Југословенската банка се 
формира арбитражен совет. 

Член 37 
Собранието на Југословенската банка го сочи-

нуваат делегати на членовите на Југословенската 
банка делегирани под условите и на начин предви-
дени сс самоуправната спогодба за здружување во 
Југословенска банка и со Статут на Југословенската 
банка, во согласност со овој закон. 

Член 38 
Собранието на Југословенската банка, особено: 
1) ги донесува Статутот на Југословенската 

банка; 
2) го донесува среднорочниот и годишниот план 

на Југословенската банка; 
3) ја утврдува деловната политика на Југосло-

венската банка; 
4) ја донесува завршната сметка на Југословен-

ската банка: 
5) го избира и отповикува претседателот на Со-

бранието и членовите на Извршниот одбор на Соб-
ранието на Југословенската банка; 

6) го именува и разрешува претседателот на ко-
леги! а лниот работоводен орган на Југословенската 
банка, претседателот на арбитражниот совет, како 
и членовите на други органи, на работни и стручни 
тела, ако со Статутот на Југословенската банка не 
е определено поинаку; 

7) дава мислење за основање на заеднички фи-
нансиски организации во Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија; 

8) го предлага сразмерот на односите на осно-
вачките влогови на домашни и на странски основачи 
во заедничка финансиска организација во Соција-
листичка Федеративна Република Југос лави] а; 

9) одлучува за зачленување на Југословенската 
банка во меѓународни финансиски и други органи-
зации; 

10) одлучува за склучување на самоуправна спо-
годба за меѓусебните односи на Југословенската бан-
ка и работниците на нејзината работна заедница; 

11) донесува други акти и утврдува мерки, во 
согласност со самоуправната спогодба за здружува-
ње во Југословенска банка, со Статутот на Југосло-
венската банка и со овој закон. 

Член 39 
Собранието на Југословенската банка заседава 

по потреба, а најмалку еднаш годишно. 
Со работата на Собранието раководи претседате-

лот на Собранието на Југословенската банка. 
Собранието на Југословенската банка го свику-

ва претседателот на Собранието на Југословенската 
банка. Претседателот е должен да свика седница на 
Собранието по барање на една третина од делегати-
те на Собранието на Југословенската банка, на Из-
вршниот одбор на Собранието на Југословенската 
банка, на Советот на Југословенската банка и на ко-
легијалниот работоводен орган на Југословенската 
банка. 

Член 40 
Извршниот одбор на Собранието на Југословен-

ската банка, особено: 
1) ги утврдува предлог-актите и мерките што ги 

донесува Собранието на Југословенската банка: 
2) се грижи за спроведување на актите и на мер-

ките што ќе ги донесе Собранието на Југословенска-
та банка; 

3) донесува одлуки во рамките на овластувањата 
утврдени со Статутот на Југословенската банка и со 
одлуките на Собранието на Југословенската банка; 

4) му предлага на Собранието на Југословенска-
та банка давање на мислења за основање на заед-
нички финансиски организации во Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија: 

5) донесува одлуки за договорите и врши други 
работи врз основа на склучените самоуправни спо-
годби или врз основа на овластувањата на членови-
те на Југословенската банка; 

6) одлучува за давање и земање кредити во Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
и во странство, за давање на гаранциите од член 23 
на овој закон и за издавање на обврзници, врз ос-
нова на самоуправна спогодба или одлука на Собра-
нието на Југословенската банка, во согласност со 
деловната политика на Југословенската банка и со 
утврдената економска политика на Југославија. 

Извршниот одбор на Собранието на Југословен-
ската банка поднесува до членовите на Југословен-
ската банка периодични пресметки и завршна смет-
ка на Југословенската банка, со извештај за нејзи-
ната работа. 

Завршната сметка и годишниот извештај за ра-
ботата на Југословенската банка се поднесува 
до Сојузниот извршен совет, а годишниот извештај 
за работата на Југословенската банка и до Собрани-
ето на СФРЈ. 

Извршниот одбор на Собранието на Југословен-
ската банка го известува Советот на Југословенска-
та банка за работата и резултатите од работењето на 
Југословенската банка. 

Член 41 
Одборот за осигурување на Југословенската бан-

ка {во натамошниот текст: Одбор за осигурување) има 
девет членови. 
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Осум членови на Одборот за осигурување и нив-
ните заменици ги именува Собранието на Југбсло-
венската банка од редовите на делегатите на члено-
вите на Југословенската банка. 

Еден член на Одборот за осигурување и негови-
от заменик ги именува Сојузниот извршен совет. 

Одборот за осигурување одлучува со мнозинство 
гласови на своите членови. 

Член 42 
Ако член на Одборот за осигурување смета дека 

одлуката на Одборот за осигурување е во спротив-
ност со Законот за финансирање на осигурувањето 
на извозни работи против некомерцијални ризици, ќе 
ги извести за тоа Сојузниот извршен совет и Одбо-
рот за осигурување. 

АКО Сојузниот извршен совет оцени дека одлу-
ката на Одборот за осигурување е во спротивност со 
законот од став 1 на овој член, може таквата одлука 
да ја запре од извршување. 

Ако Сојузниот извршен совет во рок од 30 дена 
од денот на приемот на известувањето од став 1 на 
овој член не ја запре од извршување одлуката на 
Одборот за осигурување, одлуката може да се из-
врши. 

Член 43 
Одборот за осигурување одлучува за осигурува-

њето и за ветувањето на осигурување на извозните 
работи против некомерцијални ризици, во согласност 
со утврдената политика на економските односи со 
странство и со општите начела на осигурувањето на 
имоти и липа. 

Член 44 
Претседателот на колегијалниот работоводен ор-

ган на Југословенската банка го избира и разрешу-
ва Собранието на Југословенската банка, во соглас-
ност со Сојузниот извршен совет. 

Претседателот на колегијалниот работоводен ор-
ган ја претставува и застапува Југословенската 
банка. 

Претседателот на колегијалниот работоводен ор-
ган има право и должност да учествува во работата 
на органите на Југословенската банка, без право на 
одлучување. 

Претседателот на колегијалниот работоводен ор-
ган дава иницијатива и предлози за унапредување 
на работењето на Југословенската банка и за оства-
рување на среднорочниот и годишниот план на Југо-
словенската банка. 

Претседателот на колегијалниот работоводен ор-
ган е одговорен особено: за законитоста на работата 
на Југословенската банка, за применување на мер-
ките што ќе се донесат заради остварување на за-
дачите на паричната, кредитната и девизната поли-
тика. за спроведувањето на општествените догово-
ри и на самоуправните спогодби што ги склучила 
односно кон кои ќе пристапи Југословенската банка, 
за применување на самоуправната спогодба за здру-
жување во Југословенска банка, на Општествениот 
договор и на Статутот на Југословенската банка, за 
спроведување на среднорочниот и годишниот план 
Аа Југословенската банка и на нејзината деловна 
политика, како и за одржување на ликвидноста на 
Југословенската банка. 

За својата работа претседателот на колегијални-
от работоводен орган одговара пред Собранието на 
Југословенската банка и пред Извршниот одбор на 
Собранието на Југословенската банка. 

Член 45 
Ако претседателот на колегијалниот работоводен 

орган на Југословенската банка смета дека акт на 
органите од член 35 на овој закон е во спротивност 
со законот, со самоуправната спогодба за здружува-
ње во Југословенска банка или со Статутот на Југо-
словенката банка ќе го предупреди за тоа органот 
што го донел таквиот акт. 
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Ако и по предупредувањето органот што го дом 
нел таквиот акт ќе остане при својот акт, претседач 
те лот на колегиј а лниот работоводен орган ќе го зап-
ре од извршување актот, освен поединечните акти 
донесени во управна постапка и актите по кои 
конечно одлучување е предвидена надлежност НЕС 
судот, и за тоа. во рок од три дена од денот кога £ 
запрен актот, ќе ги извести Сојузниот извршен со-, 
вет. Собранието на Југословенската банка и Советов 
на Југословенската банка. 

Член 46 
Правата, обврските и одговорностите на колеги-

јалниот работоводен орган на Југословенската банка; 
поблиску се уредуваат со Статутот на Југословен-« 
ската банка. 

Член 47 
Контролниот одбор на Југословенската банка; 

(во натамошниот текст: Контролен одбор) има деве^ 
членови. 

Членовите на Југословенската банка делегираат 
осум членови во Контролниот одбор. Делегирањето? 
се врши според критериумите и на начинот што сеј 
утврдени со самоуправната спогодба за здружувања 
во Југословенска банка и со Статутот на Југосло-
венската банка. 

Претседателот на Контролниот одбор го именувај 
Сојузниот извршен совет. 

Контролниот одбор има право и должност да 
врши контрола над работењето на Југословенската 
банка. За утврдената состојба, Контролниот одбор} 
поднесува извештај до Сојузниот извршен совет; 
Собранието на Југословенската банка и Советот на 
Југословенската банка ,на начин и во роковите ут-* 
врдени со Статутот на Југословенската банка. 

Член 48 
Членовите на Југословенската банка, други оп-

штествени правни лица и странски лица можат спо-* 
ровите од меѓусебните деловни односи што произле-
гуваат од работењето на Југословенската банка спо^ 
годбено да ги изнесуваат пред арбитражниот сове^ 
на Југословенската банка заради решавање на тие 
спорови. 

Секоја заинтересирана страна во спорот именува 
еднаков број на членови на арбитражниот совет на 
Југословенската банка. 

Претседателот на арбитражниот совет го имену-
ва Собранието на Југословенската банка за период 
од 4 години. 

Со Статутот на Југословенската банка се опре-
делува бројот на членовите на арбитражниот совет1 

на Југословенската банка и поблиску се уредува по- « 
стапката за решавање на споровите. 

5. Совет на Југословенската банка 

» Член 49 
Во Југословенската банка се формира Советот? 

на Југословенската банка. 
Советот на Југословенската банка има 23 члена. 
Претседателот и секретарот на Советот на Југо-

словенската банка ги именува Сојузниот извршен со-
вет, со согласност на надлежните републички и наѓ 
надлежните покраински органи. 

Надлежните републички и надлежните покраин-
ски органи, Стопанската комора на Југославија, Соју-: 
зот на синдикатите на Југославија, самоуправните* 
интересни заедници за економски односи со стран-
ство на републиките и на автономните покраини ft 
Интересната заедница на Југославија за економска 
односи со странство, именуваат во Советот на Југо-
словенската банка по еден член и негов заменик. 

Извршниот одбор на Собранието на Југословен-
ската банка именува од редот на своите членов*! 
еден член на Советот на Југословенската банка. 



Страна 2238 — Број 55 СЈГУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 13 октомври 1978 

Претседателот на колегијалниот работоводен ор-
^ а н на Југословенската банка е член на Советот на 
'Југословенската банка по својата положба. 

Седница на Советот на Југословенската банка 
свикува и со неа раководи претседателот на Советот 
на Југословенската банка. 

Средства за работа на Советот на Југословенска-
та банка обезбедува Југословенската банка. 

Стручни и административни работи за потребите 
на Советот на Југословенската банка врши работна-
та заедница на Југословенската банка. 

Член 50 
Советот на Југословенската банка врши опште-

ствено-економски надзор над работењето и работата 
на Југословенската банка, заради усогласување, на 
нејзината работа и работење со општите општестве-
ни интереси, со општествени планови, со други акти 
на економската политика на Југославија и со про-
писите. 

Покрај задачата од став 1 на овој член, Советот 
на Југословенската банка: 
, 1) им дава предлози и мислења на надлежните 
органи и организации на општествено-политичките 
заедници во врска со унапредувањето на економски-

в е односи со странство, а во рамките на работењето 
на Југословенската банка; 

2) ги разгледува предлозите на среднорочните и 
годишните планови на Југословенската банка и дру-
ги акти на Југословенската банка од значење за 
нејзиното работење, и за тоа им дава предлози и 
мислења на органите на Југословенската банка; 

3) ги разгледува предлозите и прашањата што се 
од значење за работењето на Југословенската банка 
и за тоа им дава предлози и мислења на органите 
на Југословенската банка; 

4) разгледува и други прашања утврдени со со-
јузен закон и со Статутот на Југословенската банка. 

За прашањата од својата надлежност Советот 
на Југословенската банка одлучува едногласно. 

f Член 51 
Ако смета дека одлука на Собранието на Југо-

словенската банка е во спротивност со општите оп-
штествени интереси утврдени со општествените пла-
нови, со други општи акти на економската политика, 
со прописите и мерките за спроведување на таа по-
литика, или со „законите со кои се уредуваат еко-
номските односи со странство, Советот на Југосло-
венската банка ќе го предупреди Собранието на Ју-
гословенската банка и ќе го извести за тоа Сојузниот 
извршен совет. 

6. Планирање во Југословенската банка 

Член 52 
Југословенската банка донесува среднорочен 

план и годишен план за остварување на среднороч-
ниот план. 

Член 53 
Југословенската банка го донесува среднорочни-

от план врз основа на самоуправната спогодба за ос-
новите на среднорочниот план на Југословенската 
банка, што ја склучуваат сите членови на Југосло-
венската банка. 

Со самоуправната спогодба за основите на сред-
норочниот план на Југословенската банка се утврду-
ваат особено заедничките интереси и цели во облас-
та на долгорочната производствена и финансиска 
соработка на организациите и заедниците со стран-
ски лица, ангажирањето на странски средства за 
Заедничко настапување на организациите и заедни-
ците со странски лица на трети пазари, начинот и 
обемот на здружување и прибавување средства за 
кредитирање на извозот на опрема и бродови 

на кредит и изведување на инвестициони работи во 
странство на кредит, за осигурување на извозни ра-
боти против некомерцијални ризици и за учество во 
осигурување на извозни работи против комерцијал-
ни ризици, како и задачите, правата, обврските и 
меѓусебната одговорност на учесниците во таа са-
моуправна спогодба во остварувањето на утврдените 
заеднички интереси и цели. 

Член 54 
Со среднорочниот план на Југословенската бан-

ка поблиску се утврдуваат заедничките интереси и 
цели, намените и работите за кои ќе се здружуваат 
и прибавуваат средствата од чл. 26. 27 и 28 на овој 
закон, начинот и обемот на здружување и прибавува-
ње средства за намените од чл. 15, 19, 21 и 22 на 
овој закон и други елементи од значење за унапре-
дување на економската соработка со странство, во 
согласност со интересите на членовите на Југосло-
венската банка. 

Со среднорочниот план на Југословенската 
банка се предвидуваат и начинот на обезбедување 

-средства за извршување на порано преземените об-
врски, начинот и мерките за одржување на ликвид-
носта на Југословенската банка, средствата за фон-
довите на Југословенската банка и мерките и на-
чинот на поднесување ризици по работите на Југо-
словенската банка. 

Составен дел на среднорочниот план на Југо-
словенската банка претставуваат: планот на кредит-
ниот биланс на Југословенската банка, актот за по-
литиката на Каматните стапки и тарифите за на-
домести за услугите што ги врши Југословенската 
банка, планот на приходите и расходите на Југосло-
венската банка и финансискиот план на Банката. 

Во актите од став 3 на овој член посебно се ис-
кажуваат изворите и употребата на средствата по-
себно за секоја од намените од чл. 15, 19 и 21 на овој 
закон. 

Со планот на приходите и расходите на Југосло-
венската банка се утврдуваат додатните извори на 
средства, ако од приходите на Југословенската бан-
ка не можат да се обезбедат средства за покритие 
на трошоците на работењето и средства за работа 
на работната заедница на Југословенската банка. 

Член 55 
Со годишниот план на Југословенската банка се 

усогласува остварувањето на среднорочниот план на 
Југословенската банка во одделна година со мерките 
на утврдената економска политика на Југославија 
и со плановите на членовите на Југословенската 
банка. 

Годишниот план на Југословенската банка содр-
ж и особено: 

1) анализа на извршувањето на среднорочниот 
план за претходниот период и мерки за остварува-
ње на задачите од среднорочниот план на Југосло-
венската банка; 

2) извори и услови на здружување, прибавување 
и користење на средствата, како и нивна намена; 

3) намени и услови за давање на кредити и га-
ранции ; 

4) план на кредитниот биланс на Југословенска-
та банка; 

5) план на приходите и расходите на Југосло-
венската банка; 

6) мерки за одржување на ликвидноста на Југо-
словенската банка; 

7) политика на каматните стапки и тарифа на 
надомести за услугите на Југословенската банка. 

Член 56 
Југословенската банка своите планови и акти за 

деловната политика ги објавува и ги доставува до 
своите членови на начинот утврден со Статутот на 
Југословенската банка. 
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Р ' Член 57 
Југословенската банка е должна да доставува до 

Собранието на СФРЈ, до Сојузниот извршен совет, 
до извршните совети на собранијата на републиките 
и до извршните совети на собранијата на автоном-
ните покраини извештаи за остварувањето на своите 
планови и за спроведувањето на својата деловна по-
литика. 

Содржината, роковите ФС начинот на доставува-
ње на извештајот од став 1 на овој член ќе ги про-
пише сојузниот секретар за финансии. 

Член 58 
Планирањето во Југословенската банка се врши 

согласно со одредбите од Законот за основите на си-
стемот на општественото планирање и за општестве-
ниот план на Југославија. 

7. Утврдување м распоредува«^ еа тмпсодшгее к 
формирање фондови на Југословенската башка 

Член 50 
Приходи на Југословенската банка се: 
1} камата на дадени кредити; 
2) надомест за вршење на услуги; 
3) други приходи остварени со работење; 
4) дополнителни средства што членовите на Ју-

гословенската банка ги даваат ако со приходите на 
Југословенската банка не се обезбедуваат средства 
за покритие на нејзините трошоци за работење и 
средства потребни за работа на работната заедница 
на Југословенската банка; 

5) дел од премиите за осигурување против неко-
мерцијални ризици; 

6) дел од премиите за осигурување против ко-
мерцијални ризици. 

Член 60 
Остварените приходи Југословенската банка 

ги користи: за намирување на трошоците за рабо-
тење и издвојување на средствата за работа на 
работната заедница, за фондовите, за резервите на 
сигурност против некомерцијални ризици и резер-
вите на сигурност против комерцијалните ризици, 
согласно со самоуправната спогодба за здружување 
во Југословенска банка, со прописите за финансира-
ње на осигурувањето против некомерцијални ризи-
ци и Законот за основите на системот за 'Осигурува-
ње на имоти и лица. 

Ако Југословенската банка оствари вишок при-
ходи по намирувањето на намените од став 1 на овој 
член, тој вишок по завршната сметка ќе им го врати 
на своите членови што здружиле средства и корис-
теле кредити, сразмерно на вложените односно здру-
жените средства и на наплатената камата на креди-
ти. во согласност со самоуправната -спогодба за здру-
жување во Југословенска банка. 

Член €1 
Заради обезбедување на сигурност и ликвидност 

на работењето и материтална основа на трудот. Ју-
гословенската банка ги формира следните фондови: 

1) фондот на солидарна одговорност; 
2) резервен фонд; 
3i фонд на основни средства. 
Средствата на фондовите од став I на овој член 

се формираат од средствата што ќе ги здружат чле-
новите на Југословенската банка и од приходите на 
Југословенската банка што нејзините членови ги 
здружуваат врз основа на самоуправната спогодба 
за здружување во Југословенска банка, Статутот на 
Југословенска банка и сојузен закон. 

Средствата на фондовите на Југословенската 
банка се средства на членовите на Југословенската 
банка и се водат на име ца членовите на Југосло-
венската банка. 

Начинот на формирање и користење на сред-
ствата на фондовите и начинот на управување со 
фондовите, поблиску се уредуваат со Статутот на 
Југословенската банка, во согласност со сојузен 
закон. 

Член «2 
Височината на средствата во фондот на солидар-

на одговорност изнесува најмалку 5°/о од состојбата 
на пласманите по кои Југословенската банка под-
несува ризик но завршната сметка за претходната 
година. 

Средствата на фондот на солидарна одговорност 
Југословенската банка ги користи за отпишување 
на ненаплативи побарувања и за покритие на дру-
ги ризици што произлегуваат од нејзиното работење, 
ако отпишувањето не може да се изврши врз товар 
на приходите на Југословенската банка. 

Средствата на фондот на солидарна одговорност 
Југословенската банка може да ги користи за свое-
то работење во согласност со самоуправната спогод-
ба за здружување во Југословенска банка и со Ста-
тутот на Југословенската банка, со тоа што е долж-
на да обезбеди можност за користење на тие сред-
ства за намените од став 2 на овој член. 

Член 63 
Средствата на резервниот фонд, Југословенска-

та банка ги користи за одржување на својата те-
ковна ликвидност, согласно со сојузен закон и со 
други сојузни прописи. 

Средствата на резервниот фонд, Југословенската 
банка ги држи издвоени на посебна сметка ка ј На-
родната банка на Југославија. 

Во резервниот фонд, членовите на Југословен-
ската банка 'здружуваат дел од приходите што таа 
банка ќе ги оствари со своето работење. Р1здвојува-
њето на средствата во резервниот фонд не може да 
биде помало од 0,3% од состојбата на пласманите по 
кои Југословенската банка поднесува ризик по за-
вршната сметка за годината за која се издвојуваат 
средства во тој фонд. 

Кога вкупните средства на резервниот фонд ќе 
ја достигнат височината од најмалку Зв/о од износот 
на основицата од став 3 на овој член, престанува об-
врската за издвојување средства во тој фонд. 

Член 64 
За своите обврски Југословенската банка одго-

вара со сите средства со кои располага. 
Ако средствата од став 1 на овој член не се до-

д а т н и за намирување на нејзините обврски, члено-
вите на Југословенската банка одговараат за тие 
обврски со своите средства здружени во основни од-
носно во здружени банки учеснички на самоуправа • 
ната спогодба за здружување во Југословенска бан-
ка, сразмерно на здружените средства во тие банки, 
и тоа според следниот редослед: 

1) со средствата на фондот на солидарна одго-
ворност; 

2) со средствата на резервниот фонд; 
3) со сите други средства здружени односно де-

понирани во основна односно во здружена банка. 
Одговорноста на членовите на Југословенската 

банка за обврските на таа банка поблиску се уреду-
ваат со самоуправната спогодба за здружување во 
Југословенска банка. 

Член 65 
Југословенската банка работи на начин со кој 

го обезбедува извршувањето на своите обврски, во 
вкупниот обем и по рочноста. 

Со самоуправната спогодба за здружување во > 
Југословенска банка, со среднорочниот план и со го-
дишниот план за остварување на среднорочниот 
план на Југословенската банка, се утврдуваат начи-
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нот, мерките и одговорноста за одржување на лик-
видноста на Југословенската банка, како и обемот 
на потребните средства. 

Ако со мерките од став 2 на овој член не се о-
безбеди ликвидност на Југословенската банка, а 
средствата на резервниот фонд и задолжителните 
резерви ка ј Народната банка на Југославија не се 
достатни за намирување на обврските на Југословен-
ската банка, учееничка на самоуправната спогодба 
за здружување во Југословенска банка и обезбеду-
ваат средства на Југословенската банка за одржу-
вање на нејзината ликвидност, согласно со таа са-
моуправна спогодба. 

Член бб 
Членот на основна односно на здружена банка 

што ќе ја повлече својата одлука за здружување на 
основната односно на здружената банка во Југосло-
венска банка, престанува да биде член на Југосло-
венската банка. 

Со престанување на членството во Југословенс-
ката банка, организацијата или заедницата може 
својот влог во фондот на солидарна одговорност и 
својот влог во резервниот фонд да го пренесе врз 
други членови на Југословенската банка или да^ ги 
повлече од тие фондови. 

По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, 
средствата здружени во фондот на солидарна одго-
ворност и во резервниот фонд, што потекнуваат од 
средствата пренесени од фондот за кредитирање и 
осигурување на извозни работи што во тој фонд се 
здружени според посебна самоуправна спогодба или 
потекнуваат од кредитите на Народната банка на 
Југославија, народните банки на републиките или 
народните банки на автономните покраини, отста-
пени на трајно користење на членовите на фондот 
за кредитирање и осигурување на извозни работи, 
организација или заедница чие членство престанува 
во Југословенската банка не може да ги повлече од 
тие фондови туку само да ги пренесе врз други чле-
нови на Југословенската банка. 

Со самоуправна спогодба за здружување во Ју-
гословенска банка и со Стаутот на Југословенската 
банка поблиску се уредуваат условите, роковите и 
начинот за пренесување и повлекување на влогови-
те од фондот на солидарна одговорност и од резерв-
ниот фонд. 

Со утврдувањето на условите, роковите и начи-
нот на пренесување или повлекување на влоговите 
во смисла на одредбата на став 4 од овој член не 
смее да се доведе во прашање сигурноста и ликвид-
носта на работењето на Југословенската банка. 

Престанувањето на членство во Југословенската 
банка не го ослободува членот кому му престанало 
членството од должноста да ги извршува обврските 
и да ги поднесува ризиците што настанале од рабо-
тењето на Југословенската банка пред престанува-
њето на неговото членство во Југословенската банка. 

Член 67 
Средствата на фондот на основни средства на 

Југословенската банка се состојат од деловен про-
стор, мебел, машини и друга опрема што служат за 
нејзиното работење. 

Паричниот дел на фондот на основни средства 
Југословенската банка го користи за своето рабо-
тење. 

Член 68 
Организацијата односно заедницата на која и 

престанало членството во Југославенската банка 
може средствата што ги здружила во фондот на 
основни средства да ги повлече во паричен износ, 
по истекот на пет години од денот кога ги нами-
рила своите обврски спрема Југословенската банка. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член Собранието на Југословенската банка може 
да одлучи, ка организацијата односно на заедни-
цата од тој став, на нејзино барање, да и се вра-

тат во паричен износ средствата што ги здружила 
во фондот на основни средства и пред истекот на 
рокот од пет години, ако со тоа не се загрозува 
работењето на Југословенската банка. 

Член 69 
Средствата на резерви за сигурност Југосло-

венската банка ги формира од премиите за осигу-
рување посебно за осигурување против некомерци-
јални ризици и посебно за осигурување против 
комерцијални ризици. 

Слободните средства на резервите за сигур-
ност Југословенската банка може да ги користи за 
своето работење, водејќи сметка за нивната роч-
ност и обезбедување на својата ликвидност по ра-
ботите на осигурувањето. 

Член 70 
Средствата за лични доходи и за заедничка 

потрошувачка на работниците на работната заед-
ница, Југословенската банка ги издвојува во согла-
сност со основите и мерилата што се утврдени со 
самоуправната спогодба за меѓусебните права, об-
врски и одговорности склучена помеѓу работната 
заедница на Југословенската банка и Југословен-
ската банка, според начелото на распределбата 
според трудот и општествено утврдените основи и 
мерила за распределба на тие средства. 

Со самоуправната спогодба од став 1 на овој 
член се обезбедува средствата за работната заед-
ница на Југословенската банка да бидат во завис-
ност од степенот на одговорноста, обемот и квали-
тетот на работата на работниците на работната за-
едница на Југословенската банка. 

Член 71 
Работната заедница на Југословенската банка 

посебно е одговорна за наплативоста на побарува-
њата на Југословенската банка. 

Собранието на Југословенската банка може да 
бара работната заедница врз товар на средствата 
со кои располага да го покрие делумно или во це-
лост побарувањето што станало ненаплативо по 
нејзина вина, согласно со самоуправната спогодба 
од член 70 на овој закон. 

Против одлуката од став 2 на овој член работ-
ната заедница може, во рок од 30 дена од денот на 
донесувањето на одлуката, да поведе спор пред су-
дот на здружениот труд. 

II. ЗАЕДНИЧКИ ФИНАНСИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Основање и работење 

Член 72 
Заради проширување и унапредување на дол-

горочната економска соработка на организациите на 
здружен труд со заинтересираните странски лица, 
нивно заедничко настапување на трети пазари, за-
едничко финансирање на проектите во Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија и во 
странство, посебно во земјите во развој, членовите 
на основните односно здружените банки овласте-
ни за вршење на платен промет и кредитни работи 
со странство (во натамошниот текст: основачи на 
заедничката финансиска организација) можат, под 
условите и на начинот што се утврдени со овој 
закон, да основаат заеднички финансиски органи-
зации во Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија. 

Заедничка финансиска организација во Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија 
може да се основе само ако постои економска оп-
равданост и ако нејзиното основање и работење е 
во согласност со утврдената економска политика 
на Југославија. 
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Член 73 
Заеднички финансиски организации во Соција-

листичка Федеративна Република Југославија (во 
понатамошниот текст: заеднички финансиски орга-
низации) се заеднички банки, конзорциуми и други 
заеднички организации за финансиска соработка со 
земјите во развој и со други земји. 

Заедничката финансиска организација се ос-
нова како трајна (заедничка банка, конзорциум и 
др.) или повремена организација (конзорциум и др.). 

Конзорциумот со странско лице може да биде 
траен ако се основа заради остварување на заедни-
чки долгорочни интереси, а повремен ако се основа 
заради остварување на определена заедничка ра-
бота. . 

Член 74 
Заедничка финансиска организација е правно 

лице со права, обврски и одговорности, утврдени со 
овој закон, со договор за основање и работење и со 
статутот на заедничката финансиска организација. 

Член 75 
Статутот на заедничката финансиска организа-

ција го донесуваат спогодбено основачите на заед-
ничката финансиска организација. Статутот мора 
да биде во согласност со договорот за основање и 
работење на заедничката финансиска организација. 

Статутот на заедничката финансиска организа-
ција содржи особено одредби за: 

1) целите заради кои се основа заедничка фи-
нансиска организација; 

2) предметот на работењето; 
3) утврдувањето на деловната политика и ак-

тите на деловната политика; 
4) организацијата и начинот на работење; 
5> органите и нивните права, должности и од-

говорности, како и за овластувањата за потпишу-
вање и застапување на заедничката финансиска 
организациј а; 

6) средствата на заедничката финансиска ор-
ганизација; 

7) правата и обврските на основачите на заед-
ничката финансиска организација; 

8) правата, обврските и одговорностите на стран-
ски лица што вршат определени работи односно 
работни задачи со посебни овластувања и одговор-
ности во заедничката финансиска организација, ка -
ко и за условите и начинот на вработување на 
странски лица во таа брганизација; 

9) начинот на донесување на општи и поеди-
нечни акти на заедничката финансиска органи-
зација. 

Статутот на заедничката финансиска организа-
ција е полноважен кога ќе го потврди Собранието 
на Југословенската банка. 

Член 76 
Основачите на заедничката финансиска орга-

низација склучуваат самоуправна спогодба за 
здружување на труд и средства, со која се утврду-
ваат целите на основањето и работењето на заед-
ничката финансиска организација, како и нивните 
меѓусебни права и обврски. 

Одлука за основање на заедничка финансиска 
организација донесува Собранието на бсновната од-
носно здружената банка овластена за вршење на 
платен промет и кредитни, работи со странство чии 
членови ј а склучиле самоуправната спогодба од. 
став I на овој член, во согласност со таа самоуп-
равна спогодба. / 

Со самоуправната спогодба од став 1 на овој 
член се определува и банката која со странски ли-
ца од една или повеќе земји ќе склучи договор за 
основање и работење на заедничката финансиска 
организација (билатерална или мултилатерална за-
едничка финансиска организација). 

,1 
Член 77 

Пред склучувањето на самоуправната спогодба 
од член 76 став 1 на овој закон, основачите на за-
едничката финансиска организација што имаат 
намера да основат заедничка финансиска орга-
низација. се должни од Стопанската комора на Ју-
гославија односно од Народната банка на Југосла-
вија да п р и х в а т известување за бонитетот на 
странското лице со кое имаат намера да основат за-
едничка финансиска организација. 

Основачите на заедничката финансиска орга-
низација не можат да ја склучат самоуправната 
спогодба од член 76 став 1 на овој закон ако од 
известувањето за бонитетот на странското лице 
произлегува дека не е обезбедена сигурноста на 
работењето со тоа странско лице. 

Член 78 
Мислење за основање на заедничка финансиска 

организација дава Собранието на Југословенската 
банка. 

Кон барањето за давање на мислењето од став 
1 на овој член се прилагаат: 

1) самоуправната спогодба од член 76 став 1 на 
овој закон; 

2) одлуката за основање на заедничка финан-
сиска организација од член 76 став 2 на ОВОЈ закон; 

3) нацрт-договорот за основање и работење на 
заедничката финансиска организација; 

4) потврда од Службата на општественото кни-
говодство односно од овластената банка дека ос-
новачите на заедничката финансиска организација 
имаат обезбедени средства за нејзино основање; 

5) известување за бонитетот на странското 
лице; 

6) мислење од координациониот одбор при над-
лежниот орган во републиката односно од коорди-
нациоииот одбор при надлежниот орган во автоно-
мната покраина за организациите на здружен труд 
што вршат работи на надворешнотрговски промет и 
самоуправните интересни заедници за економски 
односи со странство на републиката односно на ав -
тономната покраина на чија територија е седиште-
то на основачите на заедничката финансиска орга-
ниазција, за потребата од основање на заедничка 
финансиска организација. 

Член 79 
Договорот за основање и работење на заеднич-

ката финансиска организација е полноважен кога 
ќе го одобри Сојузниот извршен совет врз основа 
на согласноста на надлежните републички и над-
лежните покраински органи. 

За одобрените договори од став 1 на овој член 
се води посебна евиденција. 

Член 80 
Договорот за основање и работење на заеднич-

ката сЈшнансиска организација содржи особено 
одредби за: 

1) целите заради кои се основа заедничка ф и -
нансиска организација и предметот на работењето; 

2) видот и износот на средствата што секој ос-
новач на заедничка финансиска организација е 
должен да го вложи во основачкиот фонд и начи-
нот и рокот на внесување на тие средства во ТОЈ 
фонд; -
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3) условите и начинот на прибавување парични 
средства и работењето со тие средства; 

4) мерките и одговорностите за обезбедување 
ликвидност на заедничката финансиска организа-
ција; 

5) правата и обврските на основачите за подне-
сување ризици во работењето на заедничката фи-
нансиска организација; 

6) правата и обврските во поглед на управува-
њето и одлучувањето во органите на заедничката 
финансиска организација; 

7) утврдувањето на приходите и расходите и 
распределбата на приходите на заедничката фи-
нансиска организација, за распределбата и транс-
ферот на добивката и за покривањето на загубите; 

8) условите и начинот на постанување на 
^членство односно престанување на правата и дол-
жностите на основачите во заедничката финансис-
ка организација; 

9) правата и обврските на основачите во слу-
ча ј на престанување на работата на заедничката 
финансиска организација. 

Член 81 
Кон договорот за основање и работење на заед-

ничката финансиска организација можат, согласно 
со овој закон, да пристапат и други членови на ос-
новната односно здружената банка од член 72 на 
овој закон, како и странски лица, и со тоа да сте-
кнат својство на член — основач на заедничката 
финансиска организација, ако ги исполнуваат ус-
ловите предвидени со тој договор и ако го вложат 
предвидениот со договорот износ на средства во 
фондовите на заедничката финансиска организа-
ција. 

Член 82 
Заедничката финансиска организација може да 

почне со работа со денот на запишувањето во суд-
скиот регистар. 

Запишувањето во судскиот регистар се врши 
на барање од овластеното лице, коешто кон бара-
њето за запишување поднесува: 

1). договор за основање и работење на заеднич-
ката финансиска организација и статут на таа ор-
ганизација; 

2) ^оказ дека избраните органи на заедничката 
финансиска организација се предвидени со овој 
закон; 

3) доказ дека се обезбедени средства на смет-
ката ка ј Службата на општественото книговодство 
за почетокот на работата, утврдени со договорот за 
основање и работење на заедничката финансиска 
организација; 

4) доказ дека Собранието ца Југословенската 
банка дало мислење за основањето на заедничката 
финансиска органиазција. 

Член 83 
Заедничката финансиска организација врши 

работи во врска со долгорочната производствена 
кооперација и деловно-техничка соработка со 
странство, со заедничко финансирање на проекти-
те во Социјалистичка Федеративна Република Ју -
гославија и на заеднички финансиски проекти во 
странство, со размена на научно-технолошки знае-
ња и искуства со странство и работи во врска со 
други видови долгорочна економска соработка со 
Странство. 

Во извршувањето на работите од став 1 на овој 
даен, заедничката финансиска организација: 

1) собира средства за своето работење; 
2) им дава кредити на странски банки и други 

странски лица и врши други банкарски работи во 
странство; 

3) им дава кредити на банки и на други орга-
низации во Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија; 

4) дава гаранции; 
5) ги испитува можностите за заедничко финан-

сирање со странски лица нџ проекти во странство, 
посебно во земјите во развој; 

6) врши стручно-аналитички, информативни!, 
консултативни и слични работи од значење за сво-
ето работење; 

7) врши платен промет со странство во врска 
со работите што ги врши,. 

Член 84 
Во поглед на планирањето и во поглед на пос-

тапката за подготвување, донесување и остварува-
ње на плановите на заедничката финансиска орга-
низација, согласно се применуваат одредбите од 
овој закон што се однесуваат на планирањето во 
Југословенската банка.. 

Сојузниот извршен совет ќе донесе поблиски 
прописи за применувањето на одредбата од став 1 
на овој член. 

Член 85 
Заедничката финансиска организација може да 

основа претставништва во странство под условите 
и на начинот што за основање на деловни единици 
на основни односно здружени банки во странство 
се предвидени со Законот за вршење на стопански 
дејности во странство. 

2. Управување и одлучување. 

Член 86 
Органи на заедничка финансиска организаци-

ја се: 
1) управен одбор; 
2) кредитни одбори; 
3) претседател на заедничката финансиска ор-

ганизација. 
Со договорот за основање и работење на заед-

ничка финансиска организација може да се пред-
види, покрај органите од став 1 на овој член, заед-
ничката финансиска организација да има и собра-
ние на заедничката финансиска организација. 

Во поглед на составот и начинот на одлучува-
ње во собранието на заедничка финансиска орга-
низација согласно се применуваат одредбите на чл. 
87 и 88 од овој закон. 

Со договорот за основање и работење на заед-
ничка финансиска организација се утврдува кои 
работи од член 89 на овој закон ќе ги врши Со-
бранието на заедничката финансиска организација. 

Заедничка финансиска организација може да 
има и други органи предвидени со договорот за ос-
новање и работење на заедничката финансиска 
организација односно со нејзиниот статут. 

Член 87 
Во управниот одбор на заедничка финансиска 

организација се застапени ̂ домашни и странски ос-
новачи на заедничката финансиска организација. 

Со договорот за основање и работење на заед-
ничка финансиска организација се утврдуваат бро-
јот на членовите на управниот одбор, начинот на 
конституирање на управниот одбор и овластува-
њата на управниот одбор. 

Управниот одбор го сочинуваат претседате-
лот, потпретседателот и определен број членови. 

Член 88 
Управниот одбор на заедничка финансиска ор-

ганизација донесува одлуки, со согласност на прет-
ставниците на сите основачи на заедничката ф и -
нансиска организација. 



Петок, 13 октомври 1978 ^ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 55 — Страна 2247 

Член 89 
Управниот одбор на заедничка финансиска ор*-

ганизација особено: 
1) донесува среднорочен и годишен план на 

заедничката финансиска организација и мерки за 
нивното спроведување; 

2) донесува завршна сметка на заедничката 
финансиска организација и одлучува за распореду-
вањето на приходите; 

3) им дава предлози на основачите за измени и 
дополненија на договорот за основање и работење 
на заедничката финансиска организација; 

4) го разгледува извештајот за работата и ра-
ботењето на заедничката финансиска организација; 

5) го избира и го разрешува претседателот на 
заедничката финансиска организација, со соглас-
ност на сите членови на управниот одбор; 

6) ги избира и ги разрешува членовите на кре-
дитниот одбор и на другите органи на заедничката 
финансиска организациј а; 

7) одлучува за давање кредити и гаранции во 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и во странство; 

8) одлучува за земање кредити и за други об-
лици на задолжување во Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија и во странство; 

9) одлучува за купување и продажба на 
странски хартии од вредност; 

10) одлучува за отворање и укинување на прет-
ставништво во странство; 

11) одлучува за склучување договори со стран-
ски физички лица за работа во работната органи-
зација на заедничката финансиска организација. 

Член 90 
Управниот одбор на заедничката финансиска 

организација е должен периодичната пресметка и 
завршната сметка на заедничката финансиска ор-
ганизација, заедно со извештајот за работата, да 
ги поднесува до основачите на заедничка финансис-
ка организација на разгледување. 

Член 91 
Во заедничка финансиска организација се 

формира еден или повеќе кредитни одбори. 
Кредитниот одбор ги разгледува поднесените 

барања за давање кредити и гаранции, подготвува 
документација во врска со тие барања и му пред-
лага на управниот одбор донесување на соодветни 
одлуки. 

Бројот на кредитните одбори, составот и дело-
кругот на кредитниот одбор поблиску се уредуваат 
со Статутот на заедничката финансиска организа-
ција. 

Член 92 
Претседателот на заедничка финансиска орга-

низација ја претставува и ја застапува заедничка-
та финансиска организација. 

Претседателот на заедничка финансиска орга-
низација ги извршува одлуките на управниот од-
бор и на другите органи на заедничката финансис-
ка организација и се грижи за нивното спрове-
дување. 

Претседателот на заедничка финансиска орга-
низација дава иницијатива и предлози на унапре-
дување на работењето на заедничката финансиска 
организација. 

Претседателот на заедничка финансиска орга-
низација е одговорен за својата работа пред уп-
равниот одбор на заедничката финансиска органи-
зација. 

/ Член 93 
Претседателот на заедничка финансиска орга-

низација е одговорен за законитоста на работата 
на заедничката финансиска организација и е дол-
жен да запре од извршување акт на органот на 
заедничка финансиска организација за кој смета 
дека е незаконит и во рок од три дена од денот на 
запирањето да ги извести за тоа Советот на Југо-
словенската банка и Сојузниот извршен совет. 

Член 94 
Претседател на заедничка финансиска органи-

зација може да биде само државјанин на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија. 

Член 95 
Правата, обврските и одговорностите на прет-

седателот на заедничка финансиска организација, 
како и односите на претседателот на заедничка 
финансиска организација со работната заедница и 
со претседателот на управниот одбор, поблиску се 
Уредуваат со актите на заедничката -финансиска 
организација, во согласност со Статутот на заедни-
чката финансиска организација. 

Член 96 
Заедничка финансиска организација може да 

има надзорен орган. 
Надзорниот орган го разгледува работењето на 

заедничката финансиска организација и врши над-
зор над придржувањето кон одредбите од овој за-
кон, статутот, среднорочниот план и годишната 
програма на заедничката финансиска организација 
и актите што ги донесува управниот одбор, како и 
над нејзиното работење. 

Надзорниот орган има право и должност за 
уочените појави и за своето мислење да ги извес-
тува управниот одбор на заедничката финансиска 
организација и Југословенската банка. 

3. Средства за работење, приходи, распределба на 
приходите и фондови 

Член 97 
Средства за работење на заедничка финансис-

ка организација се: 
1) средствата што основачите на заедничката 

финансиска организација ќе ги внесат во фондови; 
2) други средства што основачите на заеднич-

ка финансиска организација ќе ги стават на рас-
полагање за работење на заедничката финансиска 
организација; 

3) средствата прибавени со земање кредит во 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и во странство; ѕ. 

4) средствата на депозити на странски лица; 
5) средствата што заедничката финансиска 

организација ќе ги оствари со своето работење; 
6) средствата што заедничката финансиска ор-

ганизација на друг начин ќе ги прибави во стран-
ство. 

Девизните средства од став 1 на овој член за-
едничката финансиска организација ги прибавува 
во согласност со Законот за девизното работење и 
кредитните односи со странство и со проекцијата 
на платниот биланс и проекцијата на девизниот 
биланс на Југославија и со проекциите на платно-
билансните позиции и проекциите на девизно-би-
ласните позиции на републиките и на автономните 
покраини. 

Член 98 
Основачите на заедничка финансиска органи-

зација можат, во согласност со Законот за девиз-
ното работење и кредитните односи со странство, 
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да вложуваат динари и конвертибилни девизи, ка -
ко и други девизи ако тие можат да се користат 
непосредно за плаќања што се вршат во врска со 
работењето на заедничката финансиска организа-
ција. 

Динарите вложени според одредбата на став 1 
од овој член можат да се користат само за давање 
Кредити на организациите на здружен труд што 
учествуваат во извршувањето на кредитните рабо-
ти, и тоа под еднакви услови. 

Член 99 
Правата на странски лица во поглед на распо-

лагањето со средствата што ќе ги внесат во фон-
довите на заедничката финансиска организација 
или ќе ги стават на располагање за нејзино рабо-
тење, правата во поглед на учеството во распре-
делбата на приходите на заедничката финансиска 
организација и трансферот на добивката и другите 
права утврдени со овој закон и со договорот за 
основање и работење на заедничката финансиска 
организација, не можат да се намалат со друг за-
кон или со друг пропис кога договорот со кој се 
утврдени тие права станал полноважен. 

Член 100 
Приходите на заедничка финансиска организа-

ција се: камата на дадени кредити, надомест за 
извршени банкарски услуги и други приходи што 
ќе ги оствари со своето работење. 

Приходот на заедничка финансиска организа-
ција што ќе преостане по намирувањето на тро-
шоците на работењето и издвојувањето на сред-
ствата за работната заедница и за фондовите, се 
распоредува на основачите на заедничката фи-
нансиска органиазција сразмерно на средствата 
што ги вложиле или ги ставиле на располагање 
За нејзиното работење. 

Ако приходите на заедничка финансиска орга-
низација не се доволни за покритие на трошоците 
на работењето ^ на заедничката финансиска орга-
низација и нејзината работна заедница, средствата 
за намирување на тие трошоци основачите на за-
едничката финансиска организација ги обезбеду-
ваат сразмерно на средствата што ги вложиле или 
ставиле на располагање за нејзиното работење, под 
условите и на начинот што се утврдени со договорот 
за основање и работење на заедничката финансис-
ка организација. 

Член 101 
Дел од приходот што ќе го остварат со распре-

делбата на приходот на заедничка финансиска ор-
ганизација (добивка), странските основачи можат 
да вложат во Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија или да трансферираат во стран-
ство, во согласност со сојузен закон. 

Член 102 
Ненаплативите побарувања и другите ризици 

Што произлегуваат од работењето на заедничка 
финансиска организација, се покриваат од прихо-
дот на заедничката финансиска организација. 

Ако ненаплативите побарувања и другите ри-
зици што произлегуваат од работењето не можат 
да се покријат од приходот на заедничката ф и -
нансиска организација, ќе ги покријат основачите 
на заедничката финансиска организација, сразмер-
но на својот влог во основачкиот фонд, под усло-
вите и на начинот што се утврдени со договорот 
за основање и работење на заедничката финансис-
ка организација. 

Член 103 
Заради обезбедување сигурност "и ликвидност 

во работењето и обезбедување материјална основа 

на работата, заедничката финансиска организација 
ги формира следните фондови: 

1) основачки фрнд; ј 
2) фонд на основни средства. 
Заедничката финансиска организација може, 

покрај фондовите од став 1 на овој член, да фор-
мира и други фондови, во согласност со договорот 
за основање и работење на заедничката финанси-
ска организација. 

Член 104 
Средствата на основачкиот фонд заедничката 

финансиска организација ги користи за своето 
работење и за покритие на ненаплативите побару-
вања и на други ризици што произлегуваат од тоа 
работење. 

Средствата на основачкиот фонд се формираат 
од влоговите на основачите и од приходот на заед-
ничката финансиска организација. 

Со договорот за основање и работење на заед-
ничката финансиска организација се утврдува из-
носот на средствата што треба да биде уплатен во 
оснивачкиот фонд за да може заедничката финан-
сиска организација да почне со работа. 

Основачот на заедничка финансиска организа-
ција кому му престанало членството односно кој 
престанал да биде основач, има право да го повле-
че својот влог од основачкиот фонд, под условите, 
на начинот и во рокот што се предвидени во дого-
ворот за основање и работење на заедничката ф и -
нансиска организација. 

Основачот на заедничката финансиска органи-
зација може својот влог во основачкиот фонд да 
го пренесе врз други основачи, а врз трето лице 
само со согласност на управниот одбор на заеднич-
ката финансиска организација. 

Поблиски прописи за височината и сразмерот 
на влоговите потребни за основање на заедничка 
финансиска организација донесува СОЈУЗНИОТ из-
вршен совет врз основа на согласноста на надлеж-
ните републички и надлежните покраински органи. 

ЧлеЈГ 105 
Средствата на фондот на основни средства на 

заедничка финансиска организација се состојат од 
деловен простор, мебел, машини и друга опрема, 
што служат за нејзиното работење. 

Паричниот дел на фондот на основни средства, 
заедничката финансиска организација го. користи 
за своето работење. 

Член 106 
Средствата за почеток на работа на заедничка 

финансиска организација ги обезбедуваат основа-
чите, во согласност со договорот за основање и ра-
ботење на заедничката финансиска организација. 

4. Престанување на работата 

Член 107 
Заедничка финансиска организација може да 

престане со работа врз основа на согласноста на 
сите основачи, ако тие обезбедат извршување на 
обврските спрема трети лица. 

Управниот одбор на заедничка финансиска 
организација утврдува дека се исполнети условите 
за престанување на работата на заедничката ф и -
нансиска организација според став 1 од овој член. 
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1 Член 108 
Ако заедничка финансиска организација е 

неликвидна три месеца едноподруго, основачите на 
заедничката финансиска организација се должни 
во рок од трите наредни месеци да обезбедат сред-
ства потребни за воспоставување на нејзината ли-
квидност. 

Ако основачите на заедничка финансиска ор-
ганизација во рокот од став 1 на овој член не обез-
бедат средства потребни за воспоставување на 
ликвидност, заедничката финансиска организација 
престанува со работа со истекот на тој рок. 

Заедничката финансиска организација преста-
нува да работи и ако основачите, согласно со член 
102 од овој закон, не обезбедат средства за покри-
тие на ненаплативите побарувања, на ризиците и 
загубите со денот на истекот на рокот од три ме-
сеци од денот на поднесувањето на завршната 
сметка до Службата на општественото книговод-
ство. 

Член 109 
Претседателот на заедничка финансиска орга-

низација е должен да го извести Сојузниот извр-
шен совет дека настапиле условите од член 108 на 
овој закон. 

Претседателот на заедничка финансиска орга-
низација е должен да поведе постапка за ликви-
дација на заедничката финансиска организација, 
во согласност со сојузен закон. 

Врз престанувањето на работата на заедничка 
финансиска организација согласно се применуваат 
одредбите на сојузен закон што се однесуваат на 
престанувањето на работа на организација на 
здружен труд. 

Член ПО 
Претседателот на колегијалниот работоводен 

орган на Југословенската банка може да даде 
иницијатива за престанување на работа на заедни-
чка финансиска организација, ако оцени дека таа 
не ги исполнува целите заради кои е основана. 

Советот на Југословенската банка е должен 
да ја оцени иницијативата од став 1 на овој член. 

Одлука за престанување на работа на заеднич-
ка финансиска организација која не ги исполнува 
целите од став 1 на овој член донесува Сојузниот 
извршен совет. 

Ако Сојузниот извршен совет ја донесе одлу-
ката од став 3 на овој член, претседателот на ко-
легијалниот работоводен орган на Југославенсата 
банка е должен да поведе постапка за ликвидаци-
ја на заедничка финансиска организација. 

Член 111 
Престанувањето на работа на заедничка финан-

сиска организација не го ослободува основачот на 
таа организација да ги изврши обврските и да ги 
поднесува ризиците што настанале од работењето 
на заедничката финансиска организација пред 
престанувањето на нејзината работа. 

Ако заедничката финансиска организација 
престане со работа, основачот на заедничката ф и -
нансиска организација е должен да ги заврши за-
почнатите работи на таа организација, ако со нив-
ното прекинување би можела да настане штета од 
поголем обем за другите основачи или трети лица. 

Член 112 
Со статутот на заедничка финансиска органи-

зација поблиску се регулираат престанувањето на 
работа на заедничката финансиска организација и 
во врска со тие права, обврски и одговорности на 
основачот на заедничката финансиска организа-
ција, како и начинот на обезбедување средства за 
покривање на ненаплативите побарувања и на 
други ризици. 

. 1 III. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ ј ( 

Член 113 
Со парична казна од 10.000 до 500.000 динари ќе 

се казни за стопански престап Југословенската 
банка: 

1) ако со самоуправната спогодба за здружува-
ње во Југословенска банка здружените средства 
ги користи спротивно на условите или начинот 
предвиден со таа спогодба (член 6 точка 3); 

2) ако утврдувањето или распоредувањето на 
приходите го врши спротивно од условите или на-
чинот предвиден со самоуправната спогодба за 
здружување во Југословенска банка (член 6 точ-
ка 6). 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се ка-
зни за стопански престап и одговорното лице во 
Југословенската банка со парична казна од 3.000 
до 30.000 динари. 

Член 114 
Со парична казна од 5.000 до 100.000 динари ќе 

се казни за прекршок Југословенската банка ако 
одбие да врши определени работи што, врз основа 
на член 10 став 2 од овој закон, ќе и ги доверат 
надлежните органи. 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се каз-
ни за прекршок и одговорното лице во Југословен-
ската банка со парична казна од 2.000 до 20.000 
динари. 

Член 115 
Со парична казна од 1.000 до 20.000 динари ќе 

се казни за прекршок овластеното лице од член 45 
став 2 на овој закон ако не запре од извршување 
акт на Извршниот одбор на Собранието на Југо-
словенската Банка, на Одборот за заеднички вло-
жувања, на Одборот за осигурување или Кредит-
ниот одбор, кој е во спротивност со законот, со 
Самоуправната спогодба за здружување во Југо-
словенска банка и со Статутот на Југословенската 
банка или ако за тоа запирање не ги извести во рок 
од три дена од денот кога актот е запрен, Сојузниот 
извршен совет, Собранието на Југословенската банка 
и Советот на Југословенската банка. 

Член 116 
Со парична казна од 1.000 до 20.000 динари ќе 

се казни за прекршок овластеното лице од член 93 
на овој закон ако не запре од извршување неза-
кониот акт на органот на заедничката финансиска 
организација или ако за тоа запирање не ги из-
вести Советот на Југословенската банка и Сојуз-
ниот извршен совет во рок од три дена од денот 
кога актот е запрен. v 

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 117 
Основачите на Фондот за кредитирање и оси-

гурување на извозни работи спогодбено можат да 
одлучат да пристапат кон Општествениот договор 
за Југословенската банка, да донесат одлука за 
здружување на основна или здружена банка, чии 
се членови, во Југословенска банка, да ги пренесат 
средствата, правата и обврските од Фондот за кре-
дитирање и осигурување на извозни работи врз Ју -
гословенската банка и да донесат одлука за прес-
танување на работа на тој фонд со денот на поче-
токот на работата на Југословенската банка. 
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Југословенската банка ќе ги преземе средства-
та, правата и обврските на Фондот за кредитирање 
и осигурување на извозни работи со состојбата на 
денот на почетокот на работа на Југословенската 
банка, во согласност со Општествениот договор, со 
Самоуправната спогодба за здружување во Југо-
словенска банка и со Статутот на Југословенската 
банка. 

Член 118 
Средствата, правата и обврските по кредитите 

што Народната банка на Југославија, народните 
банки на републиките и народните банки на авто-
номните покраини му ги дале на Фондот за креди-
тирање и осигурување на извозни работи, се пре-
несуваат врз Југословенската банка со состојбата 
на денот на почетокот на работата на Југословен-
ската банка. 

Народната банка на Југославија, народните 
банки на републиките и народните банки на авто-
номните покраини ќе склучат со Југословенската 
банка договори за кредитите од став 1 на овој 
член, во рок од 30 дена од денот на почетокот на 
работата на Југословенската банка. 

Со денот на склучувањето на договорите од став 
2 на овој член престануваат да важат договорите 
за кредитите од став 1 на овој член склучени по-
меѓу Народната банка на Југославија, народните 
банки на републиките и народните банки на авто-
номните покраини и Фондот за кредитирање и 
осигурување на извозни работи. 

Сојузниот извршен совет врз основа на соглас-
носта на надлежните републички и надлежните 
покраински органи, ќе ги утврди условите, начи-
нот и постапката за пренесување на средствата, 
правата и обврските по кредитите од став 1 на 
овој член. 

Член 119 
Одредбите од Законот за основите на кредит-

ниот и банакрскиот систем согласно се примену-
ваат врз Југословенската банка и врз заедничките 
финансиски организации, ако со овој закон не е 
определено поинаку. 

Член 120 
Сојузниот извршен совет, врз основа на согла-

сноста на надлежните републички и надлежните 
покраински органи, донесува поблиски прописи за 
условите и постапката за основање на заеднички 
финансиски организации, за условите и начинот 
на пристапување кон склучениот договор за осно-
вање и работење на тие организации, за заеднич-
ките финансиски организации што можат да вр-
шат платен промет со странство, за условите и 
начинот на вршење на тој промет и за евиденција-
та за одобрените договори. за основање на заедни-
чки, финансиски организации. 

Член 121 
Сојузниот извршен совет ќе формира иниција-

тивен одбор што ќе ги врши сите потребни деј-
ствија за почетокот на работата на Југословенска-
та банка. 

Со одлуката на Сојузниот извршен совет за 
формирање на иницијативниот одбор од став 1 на 
овој член се утврдуваат работите и средствата за 
работа на тој одбор. 

Член 122 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

но? на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

848. 

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија, 
издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕ-
ДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА 

ПОСЛЕДИЦИ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ 

Се прогласува Законот за обезбедување средства 
за отстранување на последици од елементарни непо-
годи, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седни-
цата на Соборот на републиките и покраините од 
5 октомври 1978 година. 

ПР бр. 737 
5 октомври 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Драгослав Марковиќ, е. р. 

З А К О Н 

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ОТСТРАНУ-
ВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕ-

ПОГОДИ 

Член 1 
Заради обезбедување средства за отстранување 

на последици од елементарни непогоди, Народната 
банка на Југославија, преку народните банки на ре-
публиките и народните банки на автономиите по-
краини ќе им одобри на банките во 1978 година кре-
дити до вкупен износ од 2.008.500.000 динари за да-
вање на потрошувачки кредити на лица што претр-
пеле штета од елементарни непогоди, и тоа: 

Динари 
1) на териториите на определени оп-

штини во Социјалистичка Репуб-
лика Босна и Херцеговина во 1976. 
година, до износ од 

2) на териториите на определени оп-
штини во Социјалистичка Репуб-
лика Македонија во 1976 година, 

270,000.000 

до износ од 

3) на териториите на определени оп-
штини во Социјалистичка Репуб-
лика Словенија во 1974 и 1976 го-
дина, до износ од 

4) на териториите на определени оп-
штини во Социјалистичка Репуб-
лика Србија во 1976 година, вон од 
автономните покраини, до износ 
од 

5) на териториите на определени оп-
штини во Социјалистичка Авто-
номна Покраина Војводина во 1976 
година, до износ од 

148,000.000 

405,000.000 

360,000.000 

231,000.008 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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Динари 
6) на териториите на определени оп-

штини во Социјалистичка Авто-
номна Покраина Косово во 1976 и 
1977 година, до износ од 326,500.000 

7) на териториите на определени оп-
штини во Социјалистичка Репуб-
лика Хрватска во 1976 година, до 
износ од 150,000.000 

8) на териториите на определени оп-
штини во Социјалистичка Репуб-
лика Црна Гора во 1976 година, до 
износ ол 118.000.000 

Член 2 
Средствата искористени до денот на влегува-

њето во сила на овој закон, што Народната банка 
на Југославија, преку народните банки на републи-
ките и народните банки на автономните покраини, 
им ги одобри на банките како посебен наменски кре-
дит и во вид на привремени позајмици врз основа на 
одредбите од Основите на заедничката кредитно-
-монетаона политика во 1976 година („Службен лист 
на СФРЈ" бр. 10'76. 26/76 31/76. 35/76 и 39/76) — за 
давање на потрошувачки кредити на лица што пре-
трпеле штета од елементарни непогоди, и средствата 
за кредити во износ од 41,000.000 динари, што На-
родната банка на Југославија, преку Народната 
банка на Војводина им ги одобри на банките врз 
основа на Одлуката за давање потрошувачки кре-
дити на лицата што претрпеле штета од поплава на 
териториите на определени општини во СОЦИЈ а лис-
тичка Автономна Покраина Војводина („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 30/70. 6/71 и 3/74), се засметуваат 
во искористени средства на кредитите од член 1 на 
ОВОЈ з акон . 

Средствата од став 1 на овој член. искористени 
до денот на влегувањето во сила на овој закон — 
за територијата на одделна република односно за 
територијата на автономна покраина над износот од 
член 1 на овој закон, народните банки на републи-
ките односно народните банки на автономните пок-
раини ќе ги наплатат од банките во рок од 30 дена 
од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Чаен 3 
Народните банки на републиките и народните 

банки на автономните покраини ќе им ги одобрат на 
банките кредитите од член 1 на овој закон за да-
вање на потрошувачки кредити на лицата што пре-
трпеле штета од елементарни непогоди, со рок на 
враќање утврден со Одлуката за условите за давање 
потрошувачки кредити на лицата што претрпеле 
штета од елементарни непогоди („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 26/76) и со Одлуката за условите за да-
вање потрошувачки кредити на лицата што претр-
пеле штета од земјотресот на териториите на опре-
делени општини во Социјалистичка Република Сло-
венија („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/76 и 26/'76) 
и со камата според стапка од 1.5% годишно наназад. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, 
банките делот од кредитите од член 1 точка 5 на 
овој закон во износ од 41,000.000 динари, користен 
за давање на кредити на територијата на општина 
Суботица, ќе го вратат во еднократен износ на 31 
декември 1930 година. 

Член 4 
Средствата на кредитите од член 1 на овој за-

кон што, до роковите определени од надлежните ор-
гани во републиките и надлежните органи во авто-
номните покраини, не ќе бидат искористени за да-
вање на потрошувачки кредити на граѓаните, можат 
да се користат за давање кое лити на организациите 
на здружен труд и на самоуправните интересни за-
едници што во 1976 и 1977 година претрпеле штета 
од елементарни непогоди. 

Член 5 
Надлежниот орган на републиката односно над-

лежниот орган па автономната покраина ги опреде-
лува териториите на општествено-политичките за-
едници од кои организациите на здружен труд и 
самоуправните интересни заедници можат да подне-
суваат барања за добивање кредит, во смисла на 
член 4 од овој закон и рокот за поднесување на ба-
рањето, а по потреба и други услови за поднесување 
на барање и за користење на кредитот. 

Организациите на здружен труд односно само-
управните интересни заедници од став 1 на овој член 
се должни, кон барањето за добивање кредит, да 
приложат потврда од надлежниот општински орган 
за височината на штетата настаната поради елемен-
тарни непогоди. 

Член 6 
Кредит според одредбите на овој закон може да 

и се даде на организација на здружен труд односно 
на самоуправна интересна заедница на која и при-
паѓа надоместот за претрпена штета врз основа на 
осигурување ка ј заедница на осигурување, но само 
до височината на разликата помеѓу вкупниот износ 
на проценетата штета и вкупниот износ на надомес-
тот по основ на осигурување, ако надоместот е по-
мал од проценетата штета. 

Член 7 
Народните банки на републиките односно народ-

ните банки на автономните покраини ќе им одобрат 
кредити на банките за давање кредити на органи-
зациите на здружен труд и на самоуправните инте-
ресни заедници, според одредбата на член 4 од овој 
закон, што претрпеле штета од елементарни непо-
годи, и тоа: 

1) на организациите на здружен труд — за обрт-
ни средства, со рок на враќање од две години со 
камата според стапка од 4°/о годишно наназад и со 
отплатување во рокови и рати што ќе ги определи 
народната банка на републиката односно народната 
банка на автономната покраина. 

2) на организациите на здружен труд — за ос-
новни средства, со рок на враќање од десет години 
во исти годишни рати и со камата според стапка од 
4% годишно наназад; 

3) на самоуправните интересни заедници на орга-
низациите на здружен труд — за отстранување на 
штета на водовод, канализација, патишта, елек-
трична мрежа и на други комунални објекти и за 
санирање на терен и лизгал ишта, со рок на враќање 
од десет години во еднакви годишни рати и со ка-
мата според стапка од 4% годишно наназад. 

Член 8 
По кредитите што им ги даваат на граѓаните, на 

самоуправните интересни заедници и на организа-
циите на здружен труд од чл. 1 и 4 на овој закон, 
банките ќе наплатуваат камата според стапките од 
чл. 3 и 7 на овој закон, зголемени за 0,5% годишно 
наназад. 

Член 9 
Народните бинки на републиките и народните, 

банки на автономиите покраини ќе склучат со бан-
ките договори за давање кредити според овој закон, 
во рок од три месеци од денот на влегувањето во 
силе на овој закон. 

Во договорите од став 1 на овој член ќе се утвр-
дат роковите за плаќање на каматата. 

Член 10 
Овој закон влегува во сила осмиот ден оп денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
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849. 850. 

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 
СОЦИЈ а листичка Федеративна Република Југославија 
издавам 

! У К А З 

З А П Р О Г Л А С У В А Њ Е Н А З А К О Н О Т З А И З М Е Н И 
Н А З А К О Н О Т З А Ф О Н Д О Т Н А С О Л И Д А Р Н О С Т А 
С О Н Е В Р З А Н И Т Е З Е М Ј И И С О З Е М Ј И Т Е В О 

Р А З В О Ј 

Се прогласува Законот за измени на Законот за 
Фондот на солидарноста со неврзаните земји и со 
земјите во развој, што го усвои Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и 
покраините од 5 октомври 1978 година. 

ПР бр. 739 
5 октомври 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, е. р. 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ФОНДОТ НА СО-
ЛИДАРНОСТА СО НЕВРЗАНИТЕ ЗЕМЈИ И СО 

ЗЕМЈИТЕ ВО РАЗВОЈ 

Член 1 
Во Законот за Фондот на солидарноста со невр-

заните земји и со земјите во развој („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 60/74) во член 15 став 3 се менува и 
гласи: 

„Претседателот на управниот одбор го именува 
Сојузниот извршен совет од редот на своите чле-
нови. По еден член на управниот одбор делегираат 
извршните совети на собранијата на републиките и 
извршните совети на собранијата на покраините." 

Член 2 
Член 19 се менува и гласи: 
„Стручните и административните работи за пот-

ребите на Фондот ги врши службата што ќе ја опре-
дели Сојузниот извршен совет." 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија, 
издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ 
ИЗНОС НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА 
ПРОГРАМАТА ЗА ИНВЕСТИЦИОНИ ВЛОЖУВА-
ЊА НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВО-

РЕШНИ РАБОТИ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за измени на Законот за 
утврдување на вкупниот износ на средствата за фи-
нансирање на Програмата за инвестициони вложу-
вања на Сојузниот секретаријат за надворешни ра-
боти од 1976 до 1980 година, што го усвои Собрани-
ето на СФРЈ, на седницата на Соборот на републи-
ките и покраините од 5 октомври 1978 година. 

ПР бр. 738 
5 октомври 1978 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, е. р. 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
ВКУПНИОТ ИЗНОС НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИ-
НАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИНВЕСТИ-
ЦИОНИ ВЛОЖУВАЊА НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕ-
ТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ ОД 1976 ДО 

1980 ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за утврдување на вкупниот износ 

на средствата за финансирање на Програмата за 
инвестициони вложувања на Сојузниот секретари-
јат за надворешни работи од 1976 до 1980 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 33/76), во член 1 
бројот: .,1.130,258.500" се заменува со бројот: 
„1.193,258.500". 

Член 2 
Во член 2 точ. 3 до 5 се менуваат и гласат: 
„3) во Буџетот на федера-

цијата за 1978 година 
од што во девизи 

269,134.000 динари; 
94,580.500 динари; 

4) во Буџетот на федера-
цијата за 1979 година 
од што во девизи 

303.632.700 динари; 
97,373.000 динари; 

5) во Буџетот на федера-
цијата за 1980 година 303,686.900 динари; 
од што во девизи 109,653.500 динари." 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
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851. 
Врз основа на член 288 точка 2 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и член 237 став 1 од Законот за основите на сис-
темот на државната управа и за СОЈУЗНИОТ извршен 
совет и сојузните органи на управата, на предлог од 
претседателот на СОЈУЗНИОТ извршен совет и врз 
основа на мислењето на Комисијата за избор и име-
нувања, Собранието на СФРЈ. на седницата на Со-
јузниот собор, од 3 октомври 1978 година и на сед-
ницата на Соборот на републиките и покраините од 
5 октомври 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАШЕ ЗАМЕНИК-СОЈУЗЕН СЕКРЕ-

ТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

За заменик-ссјузен секретар за надворешни ра-
боти се именува Милорад Пешиќ, досегашен амба-
садор во Сојузниот секретаријат за надворешни ра-
боти. 

Собрание на СФРЈ 

А С бр. 55 
3 октомври 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Драгослав Марковиќ, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките Претседател 

и покраините. на Сојузниот собор, 
Зоран Полич, е. р Доброслав Ќулафиќ, е. р. 

852. 
Врз основа на член 288 точка 2 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и член 237 став 1 од Законот за основите на систе-
мот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата, на предлог од 
претседателот на Сојузниот извршен совет и врз ос-
нова на мислењето на Комисијата за избор и име-
нувања, Собранието на СФРЈ, на седницата на Со-
јузниот собор од 3 октомври 1978 година и на седни-
цата на Соборот на републиките и покраините од 5 
октомври 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК-ПРЕТСЕДАТЕЛ НА 
СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ТРУД. ЗДРАВЈЕ И 

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

За заменик-претседател на Сојузниот комитет за 
труд, здравЈе и социјална политика, се именува 
Мила Ѓорѓиќ, заменик-републички секретар за 
здравје и социјална политика на СР Србија. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 55 
3 октомври 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките Претседател 

и покраините, на Сојузниот собор, 
Зоран Полич, е. р. Доброслав Ќулафиќ, е. р. 

853. 
Врз основа на член 44 од Законот за девизното 

работење и кредитните односи со странство („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 15/77) Собранието на Ин-
тересната заедница на Југославија за економски 
односи со странство, на седницата одржана на 25 
октомври 1977 година, донесе 

С Т А Т У Т 
НА ИНТЕРЕСНАТА ЗАЕДНИЦА НА ЈУГОСЛАВИ-
ЈА ЗА ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Интересната заедница на Југославија за еко-

номски односи со странство (во натамошниот текст: 
Заедница на Југославија) е основана заради пла-
нирање и усогласување на економските односи со 
странство, заради усогласување на меѓусебните од-
носи на самоуправните интересни заедници за еко-
номски односи со странство во републиката и во ав-
тономната покраина и заради обезбедување на нивно 
рамноправно учество во утврдувањето и спроведува-
њето на заедничката девизна политика, на платниот 
биланс и на девизниот биланс на Југославија, и во 
донесувањето на мерки за нивното спроведување. 

Член 2 
Самоуправните интересни заедници за економ-

ски односи со странство во републиката и во ав-
тономната покраина (во понатамошниот текст: ре-
публички и покраински заедници) се членови на 
Заедницата на Југославија. 

Член 3 
Заедницата на Југославија е правно лице со 

права, обврски и одговорности утврдени во Уста-
вот на СФРЈ, со сојузен закон и со овој статут. 

Член 4 
Седиштето на Заедницата на Југославија е во 

Белград. 
Заедницата на Југославија има свој печат, во 

тркалезна форма, кој го содржи називот и седиш-
тето на Заедницата на Југославија на јазиците на 
народите на Југославија. 

Член 5 
Во вршење на работите од своја надлежност 

Заедницата на Југославија обезбедува рамноправна 
употреба на јазиците и на писмата на народите и 
народностите на Југославија. 

II. ДЕЈНОСТ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЈУГОСЛА-
ВИЈА 

Член 6 
Во Заедницата на Југославија членовите на 

Заедницата: 
1) учествуваат во утврдувањето на заедничката 

девизна политика, во донесувањето на своите про-
грами на мерки за спроведување на таа политика 
и во унапредувањето на економските односи со 
странство; 

2) се договараат за целите и елементите на 
плановите на економските односи со странство, на 
плановите на приливот и одливот на девизи и на 
плановите на кредитните односи со странство што 
се од посебно значење за, платниот биланс и за де-
визниот биланс на Југославија и за единството на 
југословенскиот пазар; 

3) ги усогласуваат ставовите во постапката за 
подготвување на плановите на економските односи 
со странство на републиките и автономните покра-
ини и учествуваат во подготвувањето на проекци-
јата на платниот биланс и на девизниот биланс на 
Југославија; 
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4) го утврдуваат начинот и средствата за оства-
рување на плановите за економските односи со 
странство, на плановите на приливот и одливот на 
девизите и на плановите на кредитните односи со 
странство што се од посебно значење за платниот 
биланс и за девизниот биланс на Југославија и за 
единството на југословенскиот пазар; 

5) ги утврдуваат во согласност со утврдената 
заедничка девизна политика единствените крите-
риуми и постапката за склучување на самоуправ-
ните спогодби од член 69 на Законот за девизното 
работење и кредитните односи со странство (во на-
тамошниот текст: Законот), во согласност со Сојуз-
ниот извршен совет; 

6) ги утврдуваат, во согласност со утврдената 
заедничка девизна политика единствените крите-
риуми и постапката за склучување на самоуправ-
ните спогодби од член 141 на Законот; 

7) предлагаат и преземаат, во рамките на над-
лежноста на Заедницата на Југославија мерки за-
ради одржување на курсот на динарот, во соглас-
ност со утврдената заедничка девизна политика; 

8) му предлагаат на Сојузниот извршен совет, 
во смисла на член 153 став 2 од Законот, за кои 
кредитни работи организациите и заедниците мо-
жат да даваат гаранции и други форми на емство; 

9) му предлагаат на Сојузниот извршен совет во 
смисла на член 163 став 2 од Законот, за кои на-
мени и под кои услови банките овластени за рабо-
тите со странство можат, за сметка на странски 
лица, да даваат гаранции, супергаранции и други 
форми на емство по определени работи со стран-
ство; 

10) склучуваат самоуправна спогодба со која се 
уредува враќањето на царината и другите давачки 
во согласност со С. јузниот извршен совет; 

11) ги утврдуваат основните критериуми со-
гласно со кои со акти на републичките и покраин-
ските заедници се уредуваат и други враќања; 

1?) се договораат за употребата на приходите од 
посебни такси од член 178 на Законот, како и за 
употребата на дел на приходот од царините и дру-
гите увозни давачки, што и се отстапуваат на За-
едницата на Југославија за враќање на царините 
и другите давачки во корист на организациите на 
здружен труд кои извезуваат; 

13) му даваат мислења на Сојузниот извршен 
совет во врска со предлогот за регулирање на уво-
зот и извозот и за преземање на мерки за оствару-
вање на плановите за економски односи со стран-
ство; 

14) му даваат мислења на Сојузниот извршен 
совет за критериумите за мерките што надлежниот 
орган на републиката или на автономната покраи-
на е должен да ги преземе ако дојде до отстапува-
ње во извршувањето на проекцијата на платноби-
лансната позиција и на проекцијата на девизноби-
лансната позиција на републиката односно на ав-
тономната покраина во единствената проекција на 
платниот биланс и на девизниот биланс на Југо-
славија; 

15) му даваат мислење на Соузниот извршен 
совет за предлог за донесување мерки за спрове-
дување на политиката на кредитните односи со 
странство и на заедничката девизна политика; 

16) му даваат мислења на Сојузниот извршен 
совет за тоа што се подразбира под долгорочна 
производствена кооперација, деловно-техничка со-
работка и други форми на меѓусебна соработка во 
смисла на член 68 од Законот; 

17) му даваат мислење на Сојузниот извршен 
совет за потребните услови за организиран настап 
на домашни лица на странскиот финансиски пазар 
на капиталот; 

18) му даваат мислења на Сојузниот извршен 
совет за предлог на одлука за организацијата и 
работењето на меѓубанкарскиот состанок; 

19) му даваат мислења на Сојузниот извршеа 
совет под кои услови домашни лица можат да ос-
тваруваат определени права врз основа на динар-
ите наплатени во смисла на член 121 став 1 од 
Законот; 

20) му даваат мислења на Сојузниот извршен 
совет за условите, начинот и за постапката за ко-
ристење на девизи за купување на хартии од вред-
ност и за обезбедување на девизи за отплатување 
на хартиите од вредност од член 89 став 1 на За-
конот; 

21) му даваат мислења на Сојузниот извршен 
совет за условите под кои можат да се користат и 
плаќаат одделни трошоци од член 137 ст. 1 и 2 на 
Законот; 

22) дават мислења врз основа на кои Сојузниот 
извршен совет ја пропишува методологијата и кри-
териумите за утврдување и методологијата за сле-
дење на остварувањето на проекцијата на платио-
билансната позиција и на проекцијата на девизно-
билансната позиција на републиките односно на 
автономните покраини во единствената проекција 
на платниот биланс и на девизниот биланс на Ју-
гославија; 

23) го следат извршувањето на проекциите на-
значени во член 34 на Законот, ги известуваат над-
лежните органи за спроведувањето и остварување-
то на тие проекции, навремено предупредуваат за 
отстапувања од тие проекции и во рамките на сво-
ите права и должности преземаат мерки што се 
потребни да се обезбеди извршувањето на тие про-
екции; 

24) вршат други работи утврдени со сојузен 
закон. 

III. ОРГАНИ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЈУГОСЛА-
ВИЈА 

Член 7 
Органи на Заедницата на Југославија се: 
— Собранието на Заедницата на Југославија 
— Извршниот одбор на Заедницата на Југо-

славија 
— претседателот на Заедницата на Југославија. 

1. Собрание на Заедницата на Југославија 
Член 8 

Собранието на Заедницата на Југославија е ор-
ган на управување на Заедницата на Југославија. 

Собранието на Заедницата на Југославија го 
сочинуваат по десет делегати избрани од редот на 
членовите на секоја републичка и покраинска за-
едница. 

Делегатите избрани од редот на членовите на 
иста републичка или покраинска заедница сочи-
нуваат делегација на членовите на таа републичка 
односно покраинска заедница во Собранието на 
Заедницата на Југославија. 

Член 9 
Во работата на Собранието на Заедницата на 

Југославија, покрај делегатите од член 8 став 2 
на овој статут учествува и претставник на Сојуз-
ниот извршен совет. 

Член 10 
Собранието на Заедницата на Југославија: 
1) учествува во утврдувањето на заедничката 

девизна политика, во донесувањето на своите про-
грами на мерки за спроведување на таа политика 
и за унапредување на економските односи со 
странство; 

2) учествува во одлучувањето за целите и еле-
ментите на плановите на економските односи со 
странство, на плановите на приливот и одливот на 
девизите и на плановите на кредитните односи со 
странство што се од посебно значење за платниот 
биланс и за девизниот биланс на Југославија и за; 
единството на југословенскиот пазар; 
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3) ги усогласува ставовите во постапката за 
подготвување на плановите на економските односи 
со странство на републиките и автономните покра-
ини и учествува во подготвувањето на проекциЈа-
та на платниот биланс и на девизниот биланс на 
Југославија; 

4) го утврдува начинот и средствата за оства-
рување на плановите на економските односи со 
странство, на плановите на приливот и одливот на 
девизи и на плановите на кредитните односи со 
странство што се од посебно значење за платниот 
биланс и за девизниот биланс на Југославија и за 
единството на југословенскиот пазар; 

5) ги утврдува, во согласност со утврдената за-
едничка девизна политика единствените критериу-
мите и постапката за склучување на самоуправни-
те спогодби од член 69 на Законот, во согласност 
со СОЈУЗНИОТ извршен совет; 

6) ги утврдува, во согласност со утврдената за-
едничка девизна политика, единствените критери-
уми и постапката за склучување на самоуправните 
спогодби од член 141 на Законот, во согласност со 
Сојузниот извршен совет; 

7) предлага и презема, во рамките на надлеж-
носта на Заедницата на Југославија мерки заради 
одржување на курсот на динарот, во согласност со 
утврдената заедничка девизна политика; 

8) ги утврдува основните критериуми, согласно 
со кои со акти на републичките и покраинските 
заедници, се уредуваат и други враќања; 

9) донесува одлука за употреба на приходите 
од посебни такси од член 178 на Законот, како и 
за употреба на дел на приходите од царините и 
другите увозни давачки што и се отстапуваат на 
Заедницата на Југославија за враќање на царини-
те и другите давачки во корист на организациите 
на здружен труд кои извезуваат; 

10) одлучува за предлогот што му се дава на 
Сојузниот извршен совет, во смисла на член 153 
став 2 од Законот, за кои кредитни работи органи-
зациите и заедниците можат да даваат гаранции и 
други форми на емство; 

11) одлучува за предлогот што му се дава на 
Сојузниот извршен совет, во смисла на член 163 
став 2 од Законот, за кои намени и под кои усло-
ви банките овластени за работите со странство мо-
жат, за сметка на странски лица, да даваат гаран-
ции, супергаранции и други форми на емство по 
определени работи со странство; 

12) му дава мислење на СОЈУЗНИОТ извршен со-
вет за предлог на мерки за регулирање на увозот 
и извозот и за преземање мерки за остварување на 
плановите чна економските односи со странство; 

13) му дава мислење на Сојузниот извршен со-
вет за предлог за донесување мерки за спроведу-
вање на политиката на кредитните односи со 
странство и на заедничката девизна политика; 

14) му дава мислење на Сојузниот извршен со-
вет за критериумите за мерките што надлежниот 
орган на републиката или на автономната покраи-
на е должен да ги преземе ако дојде до отстапува-
ње во извршувањето на проекцијата на платноби-
лансната позиција и на проекцијата на девизноби-
лансната позиција на републиката односно на ав-
тономната покраина во единствената проекција на 
платниот биланс и на девизниот биланс на Југо-
славија; 

15) му дава мислење на Сојузниот извршен со-
вет за тоа што се подразбира под долгорочна про-
изводствена кооперација, под заеднички вложува-
ња во земјата и во странство, под деловно-технич-
ка соработка и други форми на меѓусебна соработ-
ка во смисла на член 68 од Законот; 

16) му дава мислење на Сојузниот извршен со-
вет за рамковните услови за организиран настап 
на домашни лица на странскиот финансиски пазар 
на капиталот; 

17) му дава мислење на Сојузниот извршен со-
вет за предлог на одлука за организацијата и ра-
ботењето на меѓубанкарскиот состанок; 

18) му дава мислење на Сојузниот извршен со-
вет под кои услови домашни лица можат да оства-
руваат определени права врз основа на динарите 
наплатени во смисла на член 121 став 1 од Законот; 

19) му дава мислење на Сојузниот 'извршен со-
вет за условите, начинот и постапката за користе-
ње девизи за купување на хартии од вредност и за 
обезбедување девизи за отплатување на хартиите 
од вредност од член 89 став 1 на Законот; 

20) му̂  дава мислење на Сојузниот извршев со-
вет за условите под кои можат да се користат и 
плаќаат одделни трошоци од член 137 ст. 1 и 2 на 
Законот; 

21) му дава мислење на Сојузниот извршен со-
вет за методологиј ата и критериумите за утврдува-
ње и методологијата за следење на остварувањето 
на проекциите од член 25 став 5 на Законот; 

22) го следи извршувањето на проекциите од 
член 34 на Законот, ги известува надлежните ор-
гани за спроведувањето и остварувањето на тие 
проекции, навремено предупредува за отстапување 
од тие проекции и, во рамките на правата и дол-
жностите на Заедницата на Југославија, презема 
мерки што се потребни да се обезбеди извршување 
на тие проекции; 

23) донесу ра Статут и други општи акти на 
Заедницата на Југославија; 

24) донесува програма за работа на Заедницата 
на Југославија; 

25) донесува финансиски план и завршна смет-
ка на Заедницата на Југославија; 

26) донесува финансиски план и завршна смет-
ка за Фондот за унапредување на економските од-
носи со странство; 

27) го именува и разрешува претседателот на 
Заедницата на Југославија, во согласност со Сојуз-
ниот извршен совет; 

28) го именува и разрешува генералниот секре-
тар и заменикот на генералниот секретар, во со-
гласност со Општествениот договор за кадровската 
политика во федерацијата; 

29) го потврдува изборот и разрешувањето на 
членовите на Извршниот одбор на Заедницата на 
Југославија и на нивните заменици; 

30) ги избира и разрешува членовите на одбо-
рите на Собранието на Заедницата на Југославија 
што ги предлагаат републичките и покраинските 
заедници; 

31) формира други работни тела на Собранието 
на Заедницата на Југославија што не се предвиде-
ни со Статутот на Заедницата на Југославија; 

32) утврдува насови за работа на органите и на 
работните тела на Собранието на Заедницата на 
Југославија; 

33) утврдува лрограма за остварување соработ-
ка со надлежните органи и со други организации и 
заедници; 

34) усвојува годишен извештај за работата на 
Заедницата на Југославија; 

35) усвојува критериуми за утврдувањето на 
придонесите за финансирање на дејноста на Заед-
ницата на Југославија; 

36) ги утврдува, во согласност со Општестве-
ниот договор и со самоуправната спогодба за меѓу-
себните права, обврски и одговорности склучени 
помеѓу Заедницата на Југославија и работната за-
едница во нејзиниот состав, основна е и мерилата 
за определување на височината на личните доходи 
и на другите примања на генералниот секретар, на 
заменикот на генералниот секретар и на секрета-
рите на одборите на Заедницата на Југославија; 
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37) ја утврдува во согласност со општествениот 
договор, височината на дневниците и на другите 
надомести за делегатите на органите и на телата 
на Заедницата на Југославија; 

38) врши други работи што и се ставени во де-
локруг со сојузен закон, со Статутот на Заедница-
та на Југославија или со самоуправната спогодба 
што ја склучила или кон која пристапила Заедни-
цата на Југославија. 

) Член 11 
Работата на Собранието на Заедницата на Ју-

гославија е јавна. 
Начинот на работата на Собранието поблиску 

ре уредува со деловник. 

Член 12 
Седница на Собранието на Заедницата на Југо-

славија свикува и со неа раководи претседателот 
ва Собранието на Заедницата на Југославија. 

Претседателот на Собранието на Заедницата на 
југославија го избира Собранието на Заедницата 
на Југославија од редот на делегатите на Собрани-
ето на Заедницата на Југославија. 

Мандатот на претседателот на Собранието на 
Заедницата на Југославија трае една година. 

Член 13 
Претседателот на Собранието на Заедницата на 

југославија е должен да свика седница на Собра-
нието на Заедницата на Југославија на барање од 
републичка односно покраинска заедница, од Из-
вршниот одбор на Заедницата на Југославија и од 
Претседателот на Заедницата на Југославија, како 
и на предлог од Сојузниот извршен совет. 

Седница на Собранието на Заедницата на Југо-
славија може да се одржи ако се присутни повеќе 
од половината членови на делегациите на секоја 
републичка и покраинска * заедница. 

Член 14 
Работите и задачите од надлежноста на Собра-

нието на Заедницата на Југославија се од посебно 
значење, освен работите и задачите од член 8 став 
1 точ. 30, 31, 32 и 35 на овој статут. 

Член 15 
Собранието на Заедницата на Југославија доне-

сува одлуки за сите прашања од посебно значење, 
со согласност на сите делегации. 

За другите прашања Собранието донесува од-
луки со двотретинско мнозинство на републичките 
и покраинските делегации. 

Ако при одлучувањето за прашањата од ст. 1 
и 2 на овој член не се постигне согласност односно 
потребно мнозинство, работата на Собранието се 
одлага заради усогласување на ставовите на ^деле-
гациите. Ако на повторното разгледување не се 
постигне согласност за тие прашања претседате-
лот на Заедницата на Југославија за спорното пра-
шање и за мислењата на делегациите го известува 
Сојузниот извршен совет. 

2. Извршен одбор на Заедницата на Југославија 

Член 16 
Извршниот одбор на Заедницата на Југославија 

е орган на Заедницата на Југославија. 

Член 17 
Извршниот одбор на Заедницата на Југослави-

ја има. осум члена и осум заменици.. 

Членовите и замениците на Извршниот одбор ги 
избираат републичките и покраинските заедници 
од редот на делегатите избрани во Собранието на 
Заедницата на Југославија, а нивниот избор го по-
тврдува Собранието на Заедницата на Југославија. 

Претседателот и заменикот на претседателот на 
Извршниот одбор ги избира Извршниот одбор од 
редот на своите членови, секоја година, наизменич-
но од друга републичка односно покраинска заед-
ница. 

Член 18 
Извршниот одбор на Заедницата на Југославија: 
1) се грижи за спроведувањето на општите са-

моуправни акти, на одлуките, заклучоците и пре-
пораките донесени во Заедницата на Југославија; 

2) се грижи за извршувањето на програмата за 
работа што ќе ја утврди Собранието на Заедницата 
на Југославија; 

31 ги утврдува предлозите на акти од својата 
надлежност што ги донесува Собранието на Заед-
ницата на Југославија; 

4) подготвува предлози и дава мислења за пра-
шањата за кои одлучува Собранието на Заедницата 
на Југославија; 

5) поднесува до Собранието на Заедницата на 
Југославија извештај за работата на Заедницата на 
Југославија и ја предлага програмата за работа; 

61 ги именува и разрешува секретарите на од-
борите во согласност со општествениот договор за 
кадровската политика во Југославија; 

7) формира стручни тела за извршување на 
определени задачи (стручни комисии и работни 
групи); 

8) го донесува планот за општонародна одбрана 
и ја организира општествената самозаштита; 

9) донесува деловник за својата работа; 
10) решава и други прашања што со овој ста-

тут и со други општи акти на Заедницата на Југо-
славија и со одлуките на Собранието на Заедница-
та на Југославија се ставени во неговиот делокруг. 

Член 19 
Седницата на Извршниот одбор на Заедницата 

на Југославија ја свикува претседателот на Извр-
шниот одбор, по своја иницијатива или на барање 
од претседателот на Заедницата на Југославија. 

Извршниот одбор може да се свика и по пред-
лог на една или повеќе републички односно покра-
ински заедници, како и по предлог од член на Из-
вршниот одбор. 

. . J i Член 20 ^ ' 
Извршниот одбор на Заедницата на Југослави-

ја одлучува едногласно за прашањата од член 18 
точ. 3 и 5. 

Извршниот одбор одлучува со мнозинство гла-
сови на сите членови за другите прашања од сво-
јата надлежност. 

Извршниот одбор е одговорен пред Собранието 
на Заедницата на Југославија. 

3. Претседател на Заедницата на Југославија 

Член 21 
Претседателот на Заедницата на Југославија е 

орган на Заедницата на Југославија. 
Претседателот на Заедницата на Југославија ја 

претставува, застапува и потпишува Заедницата на 
Југославија и е одговорен за законитоста на рабо-
тата на Заедницата на Југославија. 

Претседателот на Заедницата на Југославија «f 
именува и го разрешува Собранието на Заедницата: 
на Југославија, со согласност на Сојузниот изер-* 
шен совет. 
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Мандатот на претседателот на Заедницата на 
Југославија трае четири години. 

Член 22 
Претседателот на Заедницата на Југославија се 

грижи за спроведувањето на одлуките, заклучоци-
те и другите акти на Собранието и на Извршниот 
одбор на Заедницата на Југославија, се грижи за 
остварување соработка на Заедницата на Југосла-
вија со републичките и покраинските заедници, ка-
ко и со органите и организациите на федерација-
та, со општествено-политичкиге, општествените и 
други самоуправни организации, во согласност со 
овој статут. 

Член 23 
Претседателот на Заедницата на Југославија се 

грижи работата на Заедницата да биде во соглас-
ност со интересите на здруженото стопанство, со 
заедничките и со општите општествени интереси. 

Член 24 
Претседателот на Заедницата на Југославија го 

следи извршувањето на програмата за работа на 
Заедницата на Југославија, ја координира работата 
врз подготвување на материјали и утврдување на 
предлози, ставови и заклучоци за Собранието и 
Извршниот одбор на Заедницата на Југославија и 
го следи спроведувањето на одлуките и заклучо-
ците на тие органи. 

Член 25 
Претседателот на Заедницата на Југославија 

има право и должност да учествува во работата на 
органите и телата на Заедницата на Југославија, 
како и да им предлага расправање за прашањата 
од нивниот делокруг. 

Член 26 
Ако претседателот на Заедницата на Југосла-

вија смета дека акт на Собранието на Заедницата 
на Југославија или на Извршниот одбор на Заед-
ницата е во спротивност со Уставот на СФРЈ, со 
законот, со Статутот на Заедницата на Југославија 
и со друг самоуправен општ акт на Заедницата, ќе 
го предупреди за тоа органот што го донел таквиот 
акт. 

Ако и по предупредувањето органот што го 
донел таквиот акт остане при својот акт, претседа-
телот на Заедницата на Југославија ќе го запре од 
извршување тој акт и во рок од три дена од денот 
на запирањето, ќе ги извести за тоа републичките 
и покраинските заедници и Сојузниот извршен 
совет. 

Член 27 
Претседателот на Заедницата на Југославија, 

во случај на негова отсутност, го заменува лицето 
што ќе го определи тој. 

IV. ОРГАНИ НА СОБРАНИЕТО НА ЗАЕДНИЦАТА 
НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 28 
Органи на Собранието на Заедницата на Југо-

славија се: 
1) Одборот за програмирање и следење на раз-

војот на економските односи со странство и за 
платниот и девизниот биланс на Југославија (во 
натамошниот текст: Одбор за платен и девизен 
биланс); 

2) Одборот за унапредување на економските 
односи со странство (во натамошниот текст: Одбор 
за поттикнување на извозот); 

3) Одборот за прашања на надворешнотргов-
скиот и девизниот систем; 

4) Надзорниот одбор. 

Собранието на Заедницата на Југославија може 
да формира комисии и стручни тела за вршење на 
определени работи и задачи. 

Член 29 
Органите на Собранието на Заедницата на Југо-

славија ги сочинуваат по еден член и заменик-
член што ги предлагаат републичките и покраин-
ските заедници од редот на своите делегати. 

Претседателот на одборот го избираат членови-
те на одборот од своите редови, секоја година, на-
изменично, од друга републичка односно покраин-
ска заедница. 

Член 30 ј 
Одборите работат во седници. 
Со седниците на одборот раководи претседате-

лот. 
Начин на работа на одборот се уредува со де-

ловник, што го донесува одборот. 
Член 31 

Во вршењето на работите и задачите од својот 
делокруг, одборите му даваат мислења, препораки 
и предлози на Собранието на Заедницата на Југо-
славија или на Извршниот одбор на Заедницата на 
Југославија. 

Определени предлог-акти од својата надлеж-
ност. одборите можат да му предлагаат на Собра-
нието на Заедницата на Југославија, ако за тие 
предлози е постигната полна согласност. 

Одборите за својата работа се одговорни пред 
Собранието на Заедницата на Југославија. 

Член 32 
Одборот за платен и девизен биланс ја разгле-

дува состојбата, дава иницијативи, ги усогласува 
активностите и предлага мерки за договарање на 
републичките и покраинските заедници за целите и 
елементите на плановите на економските односи со 
странство, за целите и елементите на плановите на 
приливот и одливот на девизи и за целите и еле-
ментите на плановите на кредитните односи со 
странство што се од посебно значење за платниот и 
девизниот биланс на Југославија и за единствениот 
југословенски пазар. 

Во рамките на проекцијата на платниот и де-
визниот биланс на Југославија, Одборот за платен 
и девизен биланс разгледува и дава мислења, пре-
пораки и предлози во врска со вредноста на изво-
зот на стоки и услуги со остварувањето на девиз-
ниот приход по основ на друг нестоковен прилив, 
со вредноста на увозот на стоки и услуги, со девиз-
ниот прилив по основ на нестоковни плаќања, со 
обемот на задолжувањето во странство, со долгот 
на крајот на годината за која се донесува платниот 
биланс и со височината на отплатите и каматите 
што втасуваат во таа година спрема странство, со 
обемот на девизното кредитирање на странство, со 
височината на отплатите и каматите што втасуваат 
по кредитите на Југославија и нивното покритие 
во височина на постојаните девизни резерви и те-
ковните девизни резерви со приливот и одливот на 
девизи по сите позиции на платниот и девизниот 
биланс на Југославија, со проекцијата на платноби-
лансните и девизнобил а цените позиции на републи-
ките и автономните покраини во единствената про-
екција на платниот и девизниот биланс на Југо-
славија. 

Одборот за платен и девизен биланс ги подго-
твува нацртите на актите од чл. 153 и 163 на Зако-
нот. како и нацртот на мислењето на Заедницата 
на Југославија за актот од член 145 на Законот. 

Член 33 
Одборот за поттикнување на извозот ја раз-

гледува состопбата, дава иницијативи, ги усогласу-
ва активностите и предлага мерки во вреќа со си-
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стемот на мерките и механизмите на даночните, 
царинските и други враќања, со мерките на кре-
дитно-монетарната политика и други мерки на еко-
номската политика со кои се зголемува девизниот 
прилив од извозот на стоки и услуги, го следи и 
анализира спроведувањето на мерките за поттик-
нување на извозот, посебно во врска со враќањето 
на царините и на другите давачки во Фондот за 
унапредување на економските односи со странство, 
ја следи и анализира работата на Фондот. 

Член 34 
Одборот за прашања на надворешнотрговскиот 

и девизниот систем ја разгледува состојбата, дава 
иницијативи, ја утврдува активноста и предлага 
мерки во врска со самоуправното спогодување -за 
остварувањето, стекнувањето, здружувањето и ра-
спределбата на девизите и за ограничувањето во 
располагањето со девизите, подготвува нацрт на 
предлог на критериумите и постапките за оствару-
вање на правата на организациите на здружен 
труд и на други општествени правни лица во сми-
сла на чл. 69 и 71 од Законот. 

Член 35 
Надзорниот одбор врши контрола над: 
1) спроведувањето на Статутот на Заедницата 

на Југославија и на другите самоуправни општи 
акти на Заедницата; 

2) материјалните и финансиските работи на За-
едницата на Југославија; 

3) располагањето со средствата на Заедницата на 
Југославија. 

Надзорниот одбор врши и други работи што ќе 
му ги стави во задача Собранието на Заедницата 
на Југославија. 

Надзорниот одбор е должен да поднесува до 
Собранието на Заедницата на Југославија извештај 
за својата работа најмалку еднаш годишно, при 
усвојувањето на извештајот за работата и заврш-
ната сметка на Заедницата на Југославија. 

V. ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР, ЗАМЕНИК НА ГЕ-
НЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАР И СЕКРЕТАРИ НА 

ОДБОРИТЕ 

Член 36 
Заедницата на Југославија има генерален се-

кретар, заменик на генералниот секретар и секре-
тари на одборите. 

Член 37 
Генералниот секретар, заменикот на генерал-

ниот секретар и секретарите на одборите ги оства-
руваат своите права и обврски по основ на работа 
во Работната заедница на Заедницата на Југосла-
вија. 

Член 38 
Генералниот секретар, заменикот на генерал-

ниот секретар и секретарите на одборите се име-
нуваат на време од четири години. 

Член 39 
Генералниот секретар на Заедницата на Југо-

славија му помага на претседателот на Заедницата 
на Југославија во подготвувањето на седниците и 
во спроведувањето на одлуките на Собранието на 
Заедницата на Југославија и на Извршниот одбор 
на Заедницата на Југославија и се грижи за функ-
ционирањето и организирањето на работата на ор-
ганите и телата на Заедницата на Југославија. 

Член 40 
Генералниот секретар на Заедницата на Југо-' 

славија ја застапува Заедницата на Југославија во 
имотни и други правни односи. 

Член 41 
Генералниот секретар на Заедницата на Југо-

славија е наредбодавец за извршувањето на ф и -
нансискиот план и на други средства што се водат 
во Заедницата на Југославија. 

Член 42 
Генералниот секретар на Заедницата на Југос-

лавија е раководител на работната заедница во 
Заедницата на Југославија. 

Член 43 
Заменикот на генералниот секретар на Заедни-

цата на Југославија го заменува во работите гене-
ралниот секретар на Заедницата на Југославија, со 
истите права и должности како и генералниот се-
кретар. 

Заменикот на генералниот секретар е носител 
на непосредната соработка со републичките и по-
краинските заедници. 

Член 44 
Секретарите на одборите се грижат за функ-

ционирањето и организацијата на работата на од-
борите. за стручната обработка на работните мате-
ријали што ги разгледуваат одборите, за спроведу-
вањето на заклучоците на одборите и другите 
прашања што се однесуваат на функционирањето 
и организирањето на работата на одборите. 

Секретарите на одборите се носители на струч-
ната соработка со републичките и покраинските 
заедници, како и со другите учесници во креира-
њето и реализацијата на политиката на економ-
ските односи со странство. 

VI. СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЈНО-
СТА НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 45 
Потребни средства за работа на Заедницата на 

Југославија се утврдуваат врз основа на програма-
та за работа на Заедницата на Југославија, која 
произлегува од нејзините задачи определени со со-
јузен закон и со овој статут. 

Член 46 
Средства за работа на Заедницата на Југосла-

вија се обезбедуваат со придонесот од републич-
ките и покраинските заедници, што го утврдува 
Собранието на Заедницата на Југославија. 

Критериумите за утврдување на придонесот од 
став 1 на овој член ги донесува Собранието на За-
едницата на Југославија. 

VII. ФОНД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЕКОНОМ-
СКИТЕ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО 

Член 47 
Заради унапредување на економските односи со 

странство и поттикнување на девизниот прилив, со 
самоуправна спогодба на републичките и покраин-
ските заедници во Заедницата на Југославија се 
формира Фонд за унапредување на економските 
односи со странство. 

Средства на Фондот од став 1 на овој член се 
формираат од дел на приходите од царини и други 
увозни давачки, што го утврдува Собранието на 
СФРЈ на предлог од Сојузниот извршен совет за 
секоја календарска година и од посебните такси од 
член 178 на Законот, како и од придонесите на ор-
ганизациите на здружен труд и од други приходи 
утврдени со закон, со општествен договор односно 
со самоуправна спогодба. 
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Организацијата и работата на Фондот од став 1 
на овој член се уредуваат со посебен самуправен 
општ акт што го донесува Собранието на Заедни-
цата на Југославија. 

VIII. НАЧИН НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ЗАДАЧИТЕ 
НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Општи одредби 

Член 48 
Заедницата на Југославија ги остварува своите 

задачи со непосредно договараше и со самоуправно 
спогодување на нејзините членки, и во органите и 
телата на Заедницата на Југославија. 

Договарањето и самоуправното спогодување е 
основен начин на остварување на целите и задачи-
те на Заедницата на Југославија. 

Член 49 
Во остварувањето на своите задачи Заедницата 

на Југославија соработува со органите и организа-
циите на федерацијата, со општествено-политич-
ките, општествените и со други самоуправни орга-
низации. 

2. Соработка со републичките и покраинските за-
едници 

Член 50 
Заради остварување на целите и задачите на 

Заедницата на Југославија, републичките и покра-
инските заедници и Заедницата на Југославија со-
работуваат врз унапредувањето на трудот и рабо-
тењето. а особено: 

— во развојот на општествено-економските од-
носи; 

— во склучувањето и пристапувањето кон оп-
штествени договори и самоуправни спогодби; 

— во системските прашања и во давањето 
иницијатива за преземање мерки и донесување на 
прописи од областа на економските односи со 
странство; 

— во остварувањето на целите и мерките на 
утврдената економска политика со странство; 

— во утврдувањето на принципите и крите-
риумите на кадровската политика и во нејзиното 
спровел ув ање; 

— во изградувањето на системот на информи-
рање; 

— во донесувањето на Статутот на Заедницата 
на Југославија и неговите измени и дополненија; 

— во утврдувањето на основицата и стапките 
на придонесот за финансирање на активностите на 
Заедницата на Југославија. 

Член 51 
Основна форма на соработка на Заедницата на 

Југославија со републичките и покраинските заед-
ници е учеството и одлучувањето на делегатите на 
републичките и покраинските заедници во органи-
те на Заедницата на Југославија и во органите на 
нејзиното Собрание. 

Другите видови на соработка се утврдуваат со 
договор на Заедницата на Југославија и на репуб-
личките и покраинските заедници. 

3. Соработка со органите и организациите на феде-
рацијата 

Член 52 
Заради унапредување на економските односи со 

странство и успешно работење на организациите 
на здружен труд и на други организации што се 
занимаваат со работите од оваа област, Заедницата 

на Југославија соработува со соодветните органи и 
организации на федерацијата, дава иницијатива за 
општествено договарање, за донесување на пропи-
си и мерки од интерес за развојот на економските 
односи со странство и учествува во нивната реа-
лизација. 

Член 53 
Заедницата на Југославија, во извршувањето 

на своите работи и задачи, соработува со Сојузниот 
извршен совет и со другите надлежни сојузни ор-
гани и организации, со Стопанската комора на Ју -
гославија, со Народната банка на Југославија, со 
Туристичкиот сојуз на Југославија и со други ор-
ганизации и заедници. 

Соработката од став 1 на овој член се оствару-
ва со учество на претставници на заинтересираните 
органи, организации и заедници во работата на 
органите па Заедницата на Југославија и на работ-
ните тела на Собранието на Заедницата на Југос-
лавија, кога се разгледуваат прашања од заеднич-
ки интерес. 

4. Изнесување и застапување на ставовите на Заед-
ницата на Југославија 

/4 
Член 54 

Ставовите, предлозите и мислењата на Заедни-
цата на Југославија ги утврдуваат нејзините органи 
во рамките на своите овластувања. 

Ставовите на Заедницата на Југославија можат 
да ги изнесуваат претседателот на Заедницата на 
Југославија и други лица, овластени од органите на 
Заедницата на Југославија, во границите на дадени-
те овластувања. 

IX. РАБОТНА ЗАЕДНИЦА 

Член 55 
Работниците што вршат стручни, администра-

тивни, помошни и ним слични работи за потребите 
на Заедницата на Југославија, формираат работна 
заедница на Интересната заедница на Југославија 
за економски односи со странство (во натамошниот 
текст: работна заедница). 

Врз работната заедница не можат да се прене-
суваат работи за кои одлучуваат органите на Заед-
ницата, правата, овластувањата и одговорностите 
на Заедницата и на нејзините органи. 

Член 56 
Работниците во работната заедница ги оствару-

ваат своите права, обврски и одговорности што ги 
имаат врз основа на Уставот на СФРЈ, законот, овој 
статут и на други самоуправни општи акти на Заед-
ницата на Југославија и на работната заедница, во 
согласност со природата на работите и со задачите 
на Заедницата. 

Член 57 
Со самоуправна спогодба за меѓусебните права, 

обврски и одговорности се уредуваат односите поме-
ѓу Заедницата на Југославија и работната заедница. 

Спогодбата од став 1 на овој член од името на 
Заедницата на Југославија ја склучува Собранието 
на Задницата на Југославија, а ја потпишува прет-
седателот на Заедницата на Југославија. 

Член 58 
Раководителот на работната заедница раководи 

со работата на работната заедница, го координира 
процесот на работата на работната заедница, ги из-
вршува одлуките на органите на Заедницата на 
Југославија што се однесуваат на работната заед-
ница и одлуките на органите на работната заедница. 
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За својата работа раководителот на работната 
Заедница одговара пред органите на Заедницата на 
Југославија и пред органите на работната заедница. 

Член 59 
Работниците во работната заедница стекнуваат 

доход на работната заедница од вкупниот приход 
што работната заедница ќе го оствари со слободна 
размена на трудот со Заедницата на Југославија. 

Основите и мерилата за стекнување на доходот 
од став 1 на овој член се утврдуваат со самоуправ-
на спогодба за меѓусебните права, обврски и одго-
ворности на работната заедница и Заедницата на Ју-
гославија. 

Член 60 
Средствата за лични доходи, за заедничка по-

трошувачка и средствата за неопходни тековни ма-
теријални трошоци на работната заедница, се утвр-
дуваат со финансискиот план на Заедницата на Ју -
гославија, врз основа на програмата за работа на ра-
ботната заедница што ја потврдува Извршниот од-
бор на Заедницата на Југославија. 

X. ОПШТОНАРОДНА ОДБРАНА И ОПШТЕСТВЕ-
НА САМОЗАШТИТА 

Член 61 
Заедницата на Југославија учествува во подго-

товките за општонародна одбрана и општествена са-
мозаштита, ги извршува обврските и должностите 
предвидени со закон, со други прописи и со плано-
вите на соодветните општествено-политички заед-
ници.. 

Во остварувањето на поставените задачи во об-
ласта на општонародната одбрана и општествената 
самозаштита, Заедницата на Југославија соработува 
со органите на федерацијата, со општествено-поли-
тичките и општествените организации и со други са-
моуправни организации во федерацијата. 

Член 62 
Заедницата на Југославија има план за општо-

народна одбрана со кој се утврдени нејзините задачи 
и организацијата на дејствувањето во условите на 
војна. 

Член 63 
Во остварувањето на поставените задачи во об-

ласта на општонародната одбрана, надлежностите на 
органите на Заедницата на Југославија се следните: 

а) на Собранието на Заедницата на Југославија: 
1) донесува одлуки и дава насоки за работа на 

другите органи на Заедницата на Југославија, како 
и на работната заедница за спроведување на одбран-
бените подготовки и мерките на општествената са-
мозаштита ; 

2) ја следи состојбата и текот на подготовките 
за општонародната одбрана и дава упатства за спро-
ведување на мерките и задачите во областа на оп-
штонародната одбрана и општествената самоза-
штита. 

б) на Извршниот одбор: 
1) донесува план за општонародна одбрана и ја 

организира општествената самозаштита; 
2) формира комисија за општонародна одбрана 

И општествена самозаштита, како и други комисии 

и тела за извршување на одделни работи во одбран-
бените подготовки и во општествената самозаштита; 

3) врши и други работи во областа на општона-
родната одбрана и општествената самозаштита 
во согласност со законот, со Статутот и со одлуките 
на Собранието на Заедницата на Југославија. 

Член 64 
Заедницата на Југославија има Комисија за оп-

штонародна одбрана и општествена самозаштита, 
што ја именува Извршниот одбор на Заедницата на 
Југославија. 

Комисијата за општонародна одбрана и опште-
ствена самозаштита има три члена. 

Претседателот на Заедницата на Југославија е 
претседател на Комисијата за општонародна одбрана 
и општествена самозаштита. 

Чл"ен 65 
Комисијата за општонародна одбрана и опште-

ствена самозаштита: 
1) учествува во изработката на планот за оп-

штонародна одбрана и за организација на опште-
ствена самозаштита; 

2) се грижи за спроведувањето на одлуките и 
насоките на Собранието на Заедницата на Југосла-
вија, како и на одлуките на Извршниот одбор на 
Заедницата на Југославија во врска со општона-
родната одбрана и општествената самозаштита; 

3) предлага спроведување на потребни мерки на 
готовност и мерки за работа во военикуслови; 

4) се грижи за реализацијата на планот за оп-
штонародна одбрана во војна и за организацијата 
на општествената замозаштита; 

5) врши и други работи и задачи во областа на 
општонародната одбрана и општествената само-
заштита, според одлуките на Собранието на Заедни-
цата на Југославија и Извршниот одбор на Заедни-
цата на Југославија. 

Член бб 
Раководител на подготовките за општонародна 

одбрана и општествена самозаштита е претседателот 
на Заедницата на Југославија, а во негова отсутност 
— генералниот секретар на Заедницата на Југосла-
вија. 

Член 67 
Заедницата на Југославија е должна со финан-

сискиот план на Заедницата да обезбеди потребни 
средства за извршување на задачите на општонарод-
ната одбрана и општествената самозаштита. 

XI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 68 
Измените и дополненијата на Статутот на Заед-

ницата на Југославија се донесуваат според постап-
ката пропишана за донесување на Статутот. 

Член 69 
Овој статут е полноважен кога ќе го потврди 

Собранието на СФРЈ. 
Овој статут се објавува во „Службен лист на 

СФРЈ", а влегува во сила осмиот ден од денот на' 
објавувањето. 
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Врз основа на член 286 став 3 точка 4 од Уста-
вот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, а во врска со член 44 став 3 од Зако-
нот за девизното работење и кредитните односи со 
странство, Собранието на СФРЈ. на седницата на 
Соборот на републиките и покраините од 5 октом-
ври 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ИНТЕРЕ-
СНАТА ЗАЕДНИЦА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ЕКО-

НОМСКИ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО 

Се потврдува Статутот на Интересната заедница 
ва Југославија за економски односи со странство, 
што го донесе Собранието на Интересната заедни-
ца на Југославија за економски односи со стран-
ство, на седницата одржана на 25 октомври 1977 
година и на 26 јуни 1978 година. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 624 
5 октомвои 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Зоран Полин, е. р. 

854. 

Врз основа на член 16 од Законот за сојузните 
совети (..Службен лист на СФРЈ", бр. 66/74, 17/78 и 
40/78), Сојузниот совет за меѓународни односи, врз 
основа на договорот на органите и организациите 
што учествуваат во работата на Советот, на седни-
цата од 26 септември 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ 
СОВЕТ ЗА МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ 

За претседател на Сојузниот совет са меѓуна-
родни односи се избира Милош Мршиќ. 

АС бр. 62 
26 септември 1978 година 

Белград 

Сојузен совет за меѓународни односи 

Претседател, 
Едвард Кардел>, е. р. 

855. 

Врз основа на член 44 од Законот за вршење 
внатрешни работи од надлежноста на сојузните ор-
гани на управата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
60/71 и 32/75), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ЗВАЊАТА НА РАБОТНИЦИТЕ НА МИЛИЦИ-
ЈАТА ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНА-

ТРЕШНИ РАБОТИ 

I. Општа одредба 

Член 1 
Звањата на работниците на милицијата во Со-

јузниот секретаријат за внатрешни работи и услови-
те за стекнување на тие звања се утврдуваат според 
видот и сложеноста на работите што ги врши работ-
никот, степенот на стручната подготовка, работното 
искуство, резултатите на трудот и другите услови 
утврдени со оваа уредба. 

Со актот за систематизација на работите и за-
дачите се утврдуваат звањата што можат да ги стек-
нат работниците на милицијата во Сојузниот секрет 
таријат за внатрешни работи. 

П. Звања 

Член 2 
За работниците на милицијата се утврдуваат 

следните звања: 
1) за работниците на милицијата што вршат ра-

боти за кои се бара средна стручна подготовка: 

— помлад милиционер, 
милицонер, 

— милиционер I класа, 
— постар милиционер, 
— постар милиционер I класа; 
2) за работниците на милицијата што вршат ра-

боти за кои се бара виша стручна подготовка: 
— помлад инспектор, 
— инспектор, 
— постар инспектор, 
— самостоен инспектор; 
— виш инспектор; 
3) за работниците на милицијата што вршат ра-

боти за кои се бара висока стручна подготовка: 
— инспектор. 
— самостоен инспектор, 
— виш инспектор, 
— виш инспектор I класа, 
— главен инспектор. 

III. Општи услови за стекнување на звања 

Член 3 
Работник на милицијата стекнува соодветно 

звање: 
1) ако има пропишана стручна подготовка; 
2) ако поминал во претходното звање определе-

но време; 
3) ако положил стручен испит за стекнување на 

соодветното звање за кое се бара таков испит; 
4) ако неговата работа во службата за последни-

те две години е позитивно оценета; 
5) ако во текот на последната година не сторил 

потешка повреда на работната должност. 
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Ако во моментот на исполнувањето на условите 
за стекнување звање од повисок степен против ра-
ботникот на милицијата се води дисциплинска по-
стапка за потешка повреда на работната обврска или 
кривична постапка за кривично дело за кое се гони 
по службена должност, стекнувањето на звањето се 
одлага до завршувањето на дисциплинската односно 
кривичната постапка. 

Покрај условите од став 1 на овој член работни-
кот на милицијата кој има виша или висока струч-
на подготовка може да стекне соодветно звање ако 
за вршење на работите и задачите на кои се распо-
редува со актот за систематизација на работите и за-
дачите е предвидено такво звање. 

IV. Посебни услови за стекнување на звања 

Член 4 
Работниците на милицијата што вршат работи 

за кои се бара средна стручна подготовка, а ги ис-
полнуваат општите услови од член 3 на оваа уред-
ба, ги стекнуваат следните звања, и тоа: 

1) помлад милиционер — приправник по исте-
кот на приправничкиот стаж и положениот стручен 
испит; 

2) милиционер — помлад милиционер кога ќе 
Помине три години во звањето помлад милиционер; 

3) милиционер I класа — милицонер кога ќе по-
мине четири години во звањето милиционер; 

4) постар милиционер — милиционер I класа ко-
га ќе помине четири години во звањето милиционер 
I класа и ќе положи испит за звањето постар мили-
ционер; 

5) постар милиционер I класа — постар мили-
ционер кога ќе помине четири години во звањето по-
стар милиционер. 

Работниците на милицијата што вршат работи 
за кои се бара виша стручна подготовка, а ги испол-
нуваат општите услови од член 3 на оваа уредба, ги 
стекнуваат следните звања, и тоа: 

1) помлад инспектор — приправник по истекот 
на приправничкиот стаж и положениот стручен ис-
пит; 

2) инспектор — помлад инспектор кога ќе поми-
не три години во звањето помлад инспектор; 

3) постар инспектор — инспектор кога ќе поми-
не четири години во звањето инспектор; 

4) самостоен инспектор — постар инспектор кога 
ќе помине четири години во звањето постар инспек-
тор и ќе положи испит за звањето самостоен ин-
спектор; 

5) виш инспектор — самостоен инспектор кога 
ќе помине четири години во звањето самостоен ин-
спектор. 

Работниците на милицијата што вршат работи за 
кои се бара висока стручна спрема, а ги исполну-
ваат општите услови од член 3 на оваа уредба, ги 
стекнуваат следните звања, и тоа: 

1) инспектор — приправник по истекот на при-
правничкиот стаж и положениот стручен испит; 

2) самостоен инспектор — инспектор кога ќе по-
мине четири години во звањето инспектор; 

3) виш инспетор — самостоен инспектор кога ќе 
помине четири години во звањето самостоен инспек-
тор; 

4) виш инспектор I класа — виш инспектор кога 
ќе помине четири години во звањето виш инспектор 
и ќе положи испит за звањето виш инспектор I 
класа; 

5) главен инспектор — виш инспектор кога ќе 
помине четири години во звањето виш инспектор I 
класа. 

По исклучок, постар милиционер I класа може 
да стекне звање помлад инспектор кога ќе помине 
пет години во звањето постар милиционер I класа и 
ако неговата работа во последните две години е оце-
нета со оценката: „се истакнува" или „особено се 
истакнува". 

Член 5 
Работникот на милицијата кој во текот на рабо-

тата ќе стекне виша или висока стручна подоготов-
ка и биде распореден на работното место за кое е 
предвидена стручната подготовка што ја стекнал, го 
стекнува соодветното звање од таа подготовка спо-
ред вкупните години на ефективниот работен стаж 
во органите на внатрешните работи со тоа што да ги 
исполнува условите пропишани со оваа уредба. 

Работникот на милицијата со средна стручна 
подготовка кој во текот на работата ќе стекне виша 
или висока стручна подготовка а не биде распоре-
ден за вршење на работите и задачите што ќ 
одговараат на неговата стечена стручна подго-
товка. го стекнува највисокото звање предви-
дено во рамките на средна стручна подготовка. 

Работникот со средна, виша или висока стручна 
подготовка. кој прв пат стапз^ва на работа во Сојуз-
ниот секретаријат за внатрешни работи, а до тогаш 
не работел во органите на внатрешните работи и не 
положил стручен испит стекнува соодветно знање 
според вкупните години на ефективниот работен 
стаж, но е должен во рок од две години од денот на 
стапувањето на работа во Сојузниот секретаријат да 
положи посебен стручен испит. 

Член 6 
Работник на милицијата кој постигнува натпро-

сечни резултати во работата и во стручното усовр-
шување, а во последните две години неговата рабо-
та е оценета со оценката: „особено се истакнува" 
може да стекне непосредно повисоко звање на соод-
ветната стручна подготовка, под услов во звањето 
што го има да поминал најмалку две третини од вре-
мето предвидено за редовно стекнување на звање и 
да положи испит за непосредно повисокото звање 
доколку за тоа звање е пропишан испит. 

По исклучок, работникот на милицијата кој ќе 
постигне резултати од посебно значење за безбедно-
ста може да стекне непосредно пввисоко звање на 
соодветната стручна подготовка, без оглед на време-
то поминато во звањето што го има и без полагање 
испит. 

Член 7 
Решението за стекнување на звањата од член £ 

на оваа уредба го донесува сојузниот секретар за 
внатрешни работи. 

Член 8 
Звањето главен инспектор може да се предвиди 

со актот за систематизација на работите и задачите, 
само за раководни работи и задачи. 

Звањето виш инспектор I класа може да се пред-
види со актот за систематизација на работите и за-
дачите, само за вршење креативни и најсложени ра-
боти и задачи. 

V. Испити за стекнување на звања 

Член 9 
Програмата на испитите за стекнување звања и 

начинот на полагањето на испитите ги утврдува со-
јузниот секретар за внатрешни работи. 

VI. Оценување 

Член 10 
Работник на милицијата се оценува на крајот на 

секоја календарска година, а најдоцна до крајот на 
февруари наредната година. 
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Како елементи за оценување се земаат особено: 
обемот и квалитетот на работата, стручноста и ефи-
касноста во извршувањето на службените задачи, 
како и одговорноста кон работата и односот спрема 
граѓаните. 

Член 11 
Работник на милицијата се оценува со една од 

оценките: „задоволува", истакнува" и „особено 
се истакнува". 

Ако работник на милицијата во текот на година-
та не покажал потребни резултати во работата, ќе 
се констатира во прашалникот за оценување дека 
„нема доволно елементи за давање позитивна оценка 
за резултатите на трудот" и таа година нема да му се 
смета за стекнување повисоко звање. 

Ако работник на милицијата бил отсутен од ра-
бота во текот на годината подолго од шест месеци, 
за таа година не се оценува ниту таа година му се 
смета за стекнување повисоко звање, освен ако бил 
отсутен поради повреда при работата или заболува-
ње настанато во извршувањето на службените за-
дачи. 

Член 12 
Оценувањето на работниците на милицијата го 

врши собирот на работните луѓе на работната еди-
ница, на предлог од старешината на единицата на 
милицијата што ја сочинува таа работна единица 
односно од старешината на самостојна организацио-
на единица во Сојузниот секретаријат за внатрешни 
работи во која работникот на милицијата врши ра-
боти. 

Работник на милицијата кој е незадоволен со 
оценката, може да поднесе приговер до Советот 
на работната заедница на Сојузниот секретаријат за 
внатрешни работи и до сојузниот секретар за вна-
трешни работи во рок од 15 дена од денот на со-
општувањето на оценката. 

Одлуката по приговорот на работникот на мили-
цијата е конечна. 

Оценката задолжително се внесува во кадров-
с к о ^ досие на работникот. 

VII. Преодни и завршни одредби 

Член 13 
Работник на милицијата кој на денот на влегу-

вањето во сила на оваа уредба се затекнал на врше-
ње работи и задачи за кои е предвидена средна 
стручна подготовка, и ја има таа подготовка, се пре-
ведува БО СОО,цветно звање во рамките на таа стручна 
подготовка според вкупните години на работниот 
стаж во ефективно траење. 

Член 14 
Работник на милицијата кој на денот на влегу-

вањето во сила на оваа уредба се затекнал на врше-
ње работи и задачи за кои е предвидена средна 
стручна подготовка, а ја нема таа подготовка се пре-
ведува во следните звања, и тоа: 

1) милиционер — работник кој на работата во 
органите на внатрешните работи поминал од 5 до 10 
години; 

2) милиционер I класа — работник кој на рабо-
та во oh Глште на внатрешните работи поминал над 
10 до 15 години: 

3) постар милиционер — работник кој на 
работа во органите на внатрешните работи поминал 
над 15 до 20 години; • 

4) постар милиционер I класа — работник кој на 
работа во органите на внатрешните работи поминал 
над 20.години. 

Работник на милицијата од став 1 на овој член. 
по преведувањето, може да стекне повисоко звање 
во рамките на средна стручна подготовка кога ќе по-
мине во секое звање една година подолго од време-
то предвидено во член 4 став 1 на оваа уредба. 

Член 15 
Работник на милицијата кој на денот на влегу-

вањето во сила на оваа уредба има виша или висо-
ка стручна подготовка се преведува во соодветно 
звање на таа подготовка предвидено за работите и 
задачите на кои е распореден, според вкупните го-
дини на ефективниот работен стаж. 

Член 16 
Работник на милицијата кој на денот на влегу-

вањето во сила на оваа уредба ќе се затекне на вр-
шење работи и задачи за кои е предвидена виша 
или висока стручна подготовка, а не ги исполнува 
условите во поглед на стручната подготовка може 
да се преведе во звањето што е предвидено за рабо-
тите и задачите што ги врши, ако има 20 или повеќе 
години ефективен работен стаж во органите на вна-
трешните работи. 

Член 17 
На работник на милицијата од чл. 13 до 16 на оваа 

уредба на кој при преведувањето во соодветно зва-
ње ќе му преостане определено време му се призна-
ва тоа време за стекнување звање од повисок степен 
на соодветната стручна подготовка. 

Член 18 
Преведувањето на работниците на милицијата во 

звањата пропишани со оваа уредба ќе се врши поч-
нувајќи од 1 јануари 1979 година. 

Член 19 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 782 
5 октомври 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател 
Бранислав Икониќ, е. р. 

856. 

Врз основа на член 44 од Законот за вршење 
внатрешни работи од надлежноста на сојузните ор-
гани на управата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
60/71 и 32/75), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 

З А У Н И Ф О М А Т А И О З Н А К И Т Е Н А З В А Њ А Т А 
Н А Р А Б О Т Н И Ц И Т Е Н А М И Л И Ц И Ј А Т А В О С О -
Ј У З Н И О Т С Е К Р Е Т А Р И Ј А Т З А В Н А Т Р Е Ш Н И Р А -

Б О Т И 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со оваа уредба се пропишуваат видот, составот, 

бојата и кројот на униформата на работниците на 
милицијата во Сојузниот секретаријат за внатрешни 
работи, како и ознаките на звањата и посебните 
ознаки на униформата. 

Член 2 
Работниците на милицијата имаат право на 

зимска и летна униформа. 
Кога вршат определени работи на обезбедување 

и во свечени прилики работниците на милицијата 
имаат право на свечена vHi^opMa, а воените обврз-
ници што имаат воен распоред во единица на мили-
цијата на Сојузниот секретаријат за внатрешни ра-
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боти или се ангажираат за вршење определени ра-
боти од надлежноста на тој секретаријат — право на 
униформата пропишана за резервниот состав на 
милицијата. 

Работниците на милицијата што вршат опреде-
лени работи имаат право и на дополнителни делови 
од униформата. 

II. БОЈА И КРОЈ НА УНИФОРМА 

1. Зимска униформа 

Член 3 
Зимска униформа се состои од блуза, панталони, 

шапка и капа титовка. 
Кон зимската униформа на работниците на ми-

лицијата им припаѓаат: кошула, кравата, мантил, 
шал, чорапи, кожени нараквици, плитки и терен-
ски чевли, ремен за панталони и опасач. 

Член 4 
Зимската униформа е во оловносина боја. 
Кошулата е во светла сивосина боја. краватата 

е во тегет сина боја, мантилот, шалот и чорапите 
се во. оловносина боја, кожените нараквици, плит-
ките и теренските чевли се во црна боја. а ременот 
за панталони и опасачот се во кафеава боја. 

Член 5 
Блузата на зимската униформа е од камгарн, со 

отворени ревери и малку изразена половина. Таа 
мора да биде доволно комотна. 

.Блузата е долга до половината на шаката на 
природно пружена рака. Однапред се закопчува со 
четири копчиња во жолтопатинирана боја, со преч-
ник од 22 mm. 

Блузата е поставена. 
Врз блузата однадвор, на градите и на долниот 

дел, од двете страни има по еден џеб со испуска и 
капак кој се закопчува со копче во жолтопатинира-
на боја. со пречник од 16 mm. Широчината на гор-
ните џебови е 16 до 20 cm, а должината е 18 до 
23 cm. 

Блузата има нараменици: широки до ракавот 
6 cm, а при врвот 4,5 cm. Нарамениците со еден 

-крај се зашиваат за ракавот, а со другиот крај се 
закопчуваат до околувратникот со копче во жол-
топатинирана боја, со пречник од 14 mm. 

Блузата одзади има прорез кој започнува на 6 
до. 8 cm под половината. 

Врз околувратникот на блузата се наоѓа ром-
боид од иста ткаенина од која е и блузата во дол-
жина од 4 cm. а широчина 3,5 cm, порабен со испус-
ка во златножолта боја, широчина 3 mm. На среди-
ната на ромбоидот е прицврстена посебна ознака. 

Панталоните се од камгарн и со вообичаен крој. 
Отстрана имаат испуска од егализир во светлосина 
боја, широка 2 mm. Ногавиците се без манжетни и 
на долниот крај се широки 22 до 26 cm. 

Шапката е од камгарн и со вообичаен крој. Бор-
Тот е во тегетсина боја, широчина 4 cm. 

Сонцобранот е од целулоид или сличен мате-
ријал. во црна боја. со раб опшиен со кожа. Врз 
сонцобранот на околу 5 mm од надворешниот раб 
е нашиен буриташ во златножолта боја, во широ-
чина од 6 cm. 

Подбрадникот од шапката е од кожа во иста 
боја како и сонцобранот, широчина 16 mm, со две 
гајки од ист материјал, со кои се пригоду ва него-
вата должина. Подбрадникот на краиштата е при-
цврстен до бортот со две копчиња во жолтопатини-
рана боја, со пречник од 14 mm. Подбрал пикот од 
шапката што ја носат работниците на милицијата 
што имаат звање самостоен инспектор или повисоко 
звање е изработен во форма на позлатена плетени-
ца од синтетичко влакно. 

Дното од шапката е опшиено со испуска во 
златножолта боја, широчина 2 mm. Шапката од-
натре е поставена, а при дното има петница, широ-
ка 4 cm. 

Однапред, на средина на бортот од шапката, 
врз златножолта подлога, се носи петокрака ѕвезда, 
во црвена боја, со пречник од 58 mm, сметајќи од 
врвовите на спротивните краци. Петокраката ѕвез-
да е метална, однадвор црвено емајлирана и малку 
издадена. 

Капата титовка се изработува од камгарн и е со 
вообичаен крој. Однапред е висока 5 до 6 cm, на 
средината 9 до 10 cm, а одзади 5 до 7 cm. На среди-
ната на капата титовка однапред, врз златножолта 
подлога се носи петокрака звезда во црвена боја, со 
пречник од 28 mm, сметајќи од врвовите на спро-
тивните краци. 

Кошулата е од пуплин или друга слична ткае-
нина и има вообичаен крој. 

Краватата има вообичаен крој и должина. 
Мантилот е од шанжан ткаенина, зајакнат од 

рамената до височината на градите и над плеќите, 
има влошка пригодена за симнување и појас. Ман-
тилот има два реда копчиња во боја на ткаенината, 
во секој ред по четири копчиња. Мантилот е поста-
вен. 

Мантилот е долг до под колената. 
Кројот на мантилот е пригоден за носење опа-

сач. 
Мантилот има нараменици од иста ткаенина, 

врз кои се навлекуваат нарамениците со ознака на 
звањето. 

На краиштата од ракавите на мантилот се наоѓа 
ремен од ист материјал, кој се закопчува со шнола 
во оловносина боја. 

Шалот е изработен од волнено предиво, во во-
обичаена широчина и должина. 

Кожените нараквици имаат вообичаен крој, со 
одвоени прсти. Од внатрешната страна се поставени 
со крзно. 

Плитките чевли се со вообичаен крој и без 
украси. 

Теренските чевли се од масен спорт бокс. со ко-
жен меѓуѓон и со надворешен ѓон од гума. Врз 
чевлите се нашиени глежници за околу 7 cm над 
глуждот. 

Ременот за панталони е од кожа, широк 3 cm и 
се закопчува со шнола. 

Опасачот е од кожа. широк 48 mm и поставен 
со тенка чоја. Врз опасачот има напотѕч од кожа 
во иста боја, поставен, во широчина од 20 mm и три 
алки кои служат за носење делови од о п и ј а т а . 
Станиците за закопчување на опасачот се од ме-
синг. 

2. Летна униформа 

Член 6 
Летната униформа се состои од блуза, панталони, 

шапка и капа титовка. 
Кон летната унифоома на работниците од ми-

лицијата им припаѓаат: кошула, кравата, кошула 
која се носи наместо блуза, пелерина, чорапи и 
плитки чевли. 

Член 7 
Летната униформа и деловите што припаѓаат 

кон таа униформа се во иста боја како и зимска 
униформа и деловите од зимска униформа. 

Кошулата која се носи наместо блуза е во све-
тласивосина боја. 

Пелерината е во оловносина боја. 

Член 8 
Блузата на летната униформа се изработува од 

тергал и има ист крој како и блузата од зимската 
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униформа. Таа е поставена само во горниот дел од 
околувратникот до половината и има нараменици 
пригодени за симнување. 

Панталоните се изработуваат од тергал и имаат 
ист крој како и панталоните од зимската униформа, 
а се пригодени за носење опасач наместо ремен. 

Шапката се изработува од тергал и има ист 
крој како и зимската шапка, со таа разлика што 
дното не е опшиено со испуска и има навлака со 
бела боја. 

Капата титовка се изработува од тергал и има 
ист крој како и зимската капа. 

Кошулата однапред е отворена и порабена. Се 
закопчува со копчиња со пречник од 10 mm, во боја 
на ткаенината. Од предната страна, во височина на 
градите, има два џеба со испуска и капак пригоден 
за закопчување. Должината на џебот е 14 cm, а ши-
рочината 13 cm. Широчината на испуската на џебот 
е 25 до 30 mm. 

Кошулата која се носи наместо летна блуза е 
од потенок тергал, со обичен крој. со нашиен и 
пресвиткан — положен околувратник. 

Нарамениците врз кошулата се од иста ткаени-
на од која е и кошулата и се пригодени така што 
врз нив да можат да се навлечат нараменици. со 
ознаките на звањето. Ракавите се со нормална дол-
жина и со обични манжетни. 

Пелерината е од гумирана најлон ткаенина, со 
вообичаен крој и има ќулавка пригодена за сим-
нување. Пелерината е долга до под колената. Од 
внатрешната страна, од околувратникот до висо-
чината на половината, пелерината е поставена со 
потенка ткаенина во соодветна боја. 

Кон пелерината се изработува навлака за шап-
ка од иста ткаенина и штитник за панталоните. 

3. Свечена униформа 

Член 9 
Свечената униформа се состои од блуза, пан-

талони. шапка, кравата, бели нараквици и плитки 
чевли. 

Член 10 
Блузата и шапката на свечената униформа се 

во гулабова светлосина боја, панталоните и крава-
тата се во тегетсина боја. нараквиците се во бела 
боја, а чевлите во црна боја. 

Член И 
Блузата на свечената униформа е од камгарн, 

со отворени ревери и малку изразена половина. 
Таа мора да биде доволно комотна. 

Блузата е долга до половината на шаката на 
природно пружена рака. 

Однапред се закопчува со три копчиња во жол-
топати»ирана боја, со пречник од 22 mm. 

Блузата е поставена. 
Врз блузата од двете бочни страни се наоѓаат 

врежани цебови без капаци, со широчина на отворот 
од 16 до 20 cm. 

Воз блузата има нараменици од ист крој како 
нараменици на зимската блуза. 

Блузата одзади има прорез кој започнува на 6 
до 8 cm под половината. 

Врз околувратникот од блузата се наоѓа ром-
боид од иста ткаенина од која е и блузата, должина 
4 cm, а широчина 3,5 cm. порабен со испуска во 
златножолта боја, широчина & mm. На средината 
од ромбоидот е прицврстена посебна ознака. 

Шапката е од камгарн и има ист крој како 
шапката од зимската униформа. 

Панталоните се од камгарн, со вообичаен крој. 
Краватата има вообичаен крој. 

Нараквиците се од памучно или слично пре-
диво, со одвоени прсти. 

Плитките чевли се со вообичаен крој и без 
украси. 

4. Униформа за резервниот состав 

Член 12 
Униформата за резервниот состав на милици-

јата се состои од: блуза, панталони, капа титовка, 
пелерина, кошула, кравата, теренски чевли, опа-
сач со напртач, ремен и маскирано наметало. 

Униформата за резервниот состав се изработу-
ва од полесна чоја и има ист крој и боја како и 
униформата и деловите што припаѓаат кон уни-
формата не работниците на милицијата. 

5. Дополнителни делови на униформата 

Член 13 
Дополнителните делови на униформата се: 
1) куса кожена виндјакна, кожени панталони и 

кожени нараквици во оловносинг боја, шлем во бе-
ла бота и заштитни очила — за работниците на ми-
лицијата "кога вршат служба на мотоцикли; 

2) ветровка со влошка во оловносина боја — 
за оаботниците на милицијата, возачи на моторни 
возила и за други работници на милицијата кога 
извршуваат определени задачи на терен; 

3) планинарска капа, поткапа, панталони пум-
парици, ветровка со влошка, џемпер, чорапи, доко-
леници во олопносина боја, планинарски чевли и 
заштитни очила — за работниците на милицијата 
кога извршуваат определени задачи во планинар-
ски предели и на скии; 

4) стражарска бунда, стражарски чизми, нарак-
вици и поткапа — за работниците на милицијата 
што вршат стражарска служба; 

5) работна облека во оловносина боја и гумени 
чизми во. црна боја — за работниците на милиција-
та возачи на моторни возила; 

6) летачки работен комбинезон и летачка куса 
кожена виндајкна во оловносина боја — за работ-
ниците на милицијата што вршат служба на хели-
коптери; 

7) шлем во оловносина боја — за работниците 
на милицијата што вршат служба во вонредни при-
лики и во воени услови. 

Член 14 
Кусата кожева виндјакна е со затворен крој на 

закопчување, со ревери принудени за отворање. По-
ставена е со лесна ткаенина и има влошка од коз-
но во затворено кафеава боја, која е пригодена за 
симнување. 

Ракавите се со ранглан крој и се поставени. 
Врз долниот крај од ракавите е прицврстен ремен 
со шнола за стегање. Од лева страна и од лесна 
страна на виндјакната има косо врежани џебови 
со преклопки за закопчување. 

Виндјакната е подолга од зимската блуза за 
околу 10 cm. 

Кожените панталони се комотни, така што да 
можат да се носат над униформата. Врз панталони-
те, отстрана, се наоѓаат отвори со преклопки. без 
внатрешни џебови. На лев?та ногавица од пантало-
ните, над колената, се наоѓа џеб долг 20 cm, а ши-
рок 17 cm. со преклопка на закопчување. -

Ногавиците под колената надолу имаат разрез 
со патент за закопчување. При дното од нога вишите 
се наоѓа ремен со шнола, за стегање на ногавиците. 
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Кожените нараквици се поставени со крзно и 
имаат прицврстени наракавја во бела боја, долги 
15 cm. 

Ветровката е со затворен крој, со малку нагласе-
на половина врз која се носи ремен од ист материјал 
или опасач. Ветровката е на едноредно слепо закоп-
чување и е поставена со влошка која е пригодена 
за симнување. Ветровката има ќулавка која е офор-
мена така што да може да се носи над шаттката, 
капата титовка или шлемот. Ќулавката е пригодена 
за симнување. 

Планинарската капа е од камгарн или потенка 
чоја и со планинарски крој. На капата се носи пе-
токрака ѕвезда која е предвидена за капата титовка. 

Поткапа е плетена од волнено предиво и довол-
но долга да го штити вратот. 

Панталоните пумпарици се од камгарн или по-
тенка чоја и се со обилен крој. Џемперот е од по-
дебело волнено предиво, со околувратник кој до-
сега до ушите. Џемперот има должина како и 
блузата. 

Чорапите доколеници се од подебело волнено 
предиво и досегаат до колената. 

Планинарските чевли се од кожа. во црна боја 
и вообичаен планинарски крој, со или без гамашни. 

Стражарската бунда е од импрегнирано платно 
во оловносина боја поставена со крзно со вообичаен 
крој. Должината на бундата е до половина на лис-
товите од нозете. 

Стражарските чизми се со вообичаен крој. 
Стражарских нараквици се од импрегнирано 

памучно платно, поставени со крзно и со вообичаен 
крој. 

Работната облека е од два дела* или во форма 
на комбинезон. 

Гумените чизми се со вообичаена форма. 
Летачкиот комбинезон и летачката виндајкна се 

со вообичаен летачки крој. 
Шлемот е според утврдениот стандард на ЈНА. 

III. ОЗНАКИ НА ЗВАЊАТА 

Член 15 
Работниците на милицијата носат врз унифор-

мата ознаки на звањата. 
Ознаките на звањата се носат врз нарамениците 

на блуза, мантил, ветровка и летна кошула. 

Член 16 
За звањата на работниците на милицијата се ут-

врдуваат следните ознаки 
1) ознаки на помлад милиционер — кои се сос-

тојат од еден позлатен ширит, широчина 8 mm. кој 
во форма на тап агол е зашиен врз нарамениците. 
Краците на аголот се свртени кон надворешниот 
раб од нараменицата. Растојанието помеѓу врвот од 
кракот и од надворешниот раб на нараменицата 
изнесува 20 mm; 

2) ознаки на милиционер — кои се состојат од 
два паралелни позлатени ширита, широчина по 
8 mm. кои во Форма на тап агол се зашиени врз 
нарамениците. Краците на аглите се свртени кон 
надворешниот раб од нарамениците. Растојанието 
помеѓу ширитите е 5 mm; 

3) ознаки на милиционер I класа — кои се сос-
тојат од три паралелни позлатени ширити, широ-
чина по 8 mm. кои во форма на тап агол се зашие-
ни врз нарамениците. Краците на аглите се сврте-
ни кон надворешниот раб од нарамениците. Расто-
јанието помеѓу ширитите е 5 mm; 

4) ознаки на постар милиционер — кои се сос-
тојат од два паралелни позлатени ширита кои во 
форма на тап агол се зашиени врз нарамениците. 
Краците од аглите се свртени кон надворешниот 

раб на нарамениците. Ширитот кој е поблизок до 
надворешниот раб од нарамениците е широк 16 mm, 
а другите два ширита широки по 8 mm. Растоја-
нието помеѓу ширитите е 5 mm; 

5) ознаки на постар милиционер I класа — кои се 
состојат од три паралелни позлатени ширити кои во 
форма на тап - агол се зашиени врз нарамениците. 
Краците од аглите се свртени кон надворешниот раб 
на нарамениците. Ширитот кој е поблизок до надво-
решниот рао од нарамениците е широк 16 mm, а дру-
гите два ширита се широки по 8 mm. Растојанието 
помеѓу ишритите е 5 mm; 

6> ознаки на помлад инспектор — кои се состо-
јат од еден позлатен ширит, широчина од 16 mm, 
кој е зашиен во хоризонтална линија на 20 mm 
растојание од надворешниот раб на нараменицата 
и една петокрака ѕвездичка прицврстена на среди-
на на нараменицата на 10 mm растојание од ши-
ритот; 

7) ознаки на инспектор — кои се состојат од 
еден позлатен ширит широчина 16 mm, кој е зашиен 
во хоризонтална линија на 20 mm растојание од 
надворешниот раб на нараменицата и две петокра-
ки ѕвездички прицврстени на 10 mm растојание од 
ширитот и на еднакво меѓусебно растојание и рас-
тојание на ѕвездичките од надолжните рабови на 
нараменицата; 

8) ознаки на постар инспектор на милицијата — 
кои се состојат од еден позлатен ширит широчи-
на 16 mm, кој е зашиен во хоризонтална линија 
на 20 mm растојание од надворешниот раб на нара-
мекицата и три петокрзки ѕвездички, од кои две 
се прицврстени на 10 mm растојание од ширитот 
и на еднакво меѓусебно растојание и растојанието 
на ѕвездичките од надолжните рабови на нараме-
ниците. а третата ѕвездичка е прицврстена така што 
средиштето од таа ѕвездичка со средиштето од дру-
гите две ѕвездички да сочинува врв на рамностран 
триаголник; 

9) ознаки на самостоен инспектор — кои се 
состојат од два паралелни позлатени ширита широ-
чина 16 mm. кои се зашиени во хоризонтална лини-
ја на 20 mm растојание од надворешниот раб на 
нараменицата и 5 mm меѓусебно растојание и една 
петокрака ѕвездичка прицврстена на средината од 
нараменицата на 10 mm растојание од ширитите; 

10) ознаки на виш инспектор — кои се состојат 
од два паралелни позлатени ширита широчина 
16 mm. кои се зашиени во хоризонтална линија на 
20 mm растојание од надворешниот раб на нараме-
ницата и 5 mm меѓусебно растојание и две петокра-
ки ѕвездички прицврстени на 10 mm растојание од 
ширитите и на еднакво меѓусебно растојание и ра-
стојание на ѕвездичките од надолжните рабови на 
нарамениците; 

11) ознаки на виш инспектор I класа — кои св 
состојат од два паралелни позлатени ширита ши-
рочина 16 mm, кои се зашиени во хоризонтална 
лини1а на 20 mm растојание од надворешниот раб 
на нараменицата и 5 mm меѓусебно растојание и 
Tppi петокраки ѕвездички од кои се две прицврсте-
ни на 10 mm растојание од ширитите и на еднакво 
меѓусебно растојание и растојание на ѕвездичките 
од надолжните рабови на нарамениците, а третата 
ѕвездичка е прицврстена така што средиштето од 
таа ѕвездичка со средиштето од другите две ѕвез-
дички да сочинува врв на рамностран триаголник; 

12) ознаки на главен инспектор — кои се состо-
јат од два паралени позлатени ширита широчина 
16 mm, кои се зашиени во хоризонтална линија на 
20 mm растојание од надворешниот раб на нараме-
ницата и 5 mm меѓусебно растојание и четири пе-
токраки ѕвездички прицврстени врз нараменицата; 
во форма на ромб. 



Петок, 13 октомври 1978 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 55 — Страна 2261 

Нарамениците со ознаките на звањата само-
стоен инспектор, виш инспектор, виш инспектор I 
класа и главен инспектор се опшиени со позлатена 
испуска широчина 3 mm. 

Петокраките ѕвездички се од метал, во златно-
жолта бота, големина 35 mm, сметајќи -од врвови-
те на спротивните краци. 

Член 17 
За работниците на милицијата — приправници 

се утврдуваат следните ознаки: 
1) ознаки на приправник за помлад милиционер 

— кои се состојат од еден ширит во сребреникавобела 
боја, широчина 8 mm, кој во форма на тап агол е 
зашиен врз нарамениците. Растојанието помеѓу вр-
вот на кракот и надворешниот раб на нараменицата 
изнесува 20 mm; 

2) ознаки на приправник за помлад инспектор 
«— ко!? се состојат од еден ширит во сребреникаво-
бела боја, широчина 16 mm, кој во хоризонтална 
линија е зашиен на 20 mm растојание од надвореш-
ниот раб на нараменицата и една метална петокра-
ка ѕвездичка во сребреникавобела боја прицврстена 
на средината од нараменицата на 10 mm растојание 
од шпритот; 

3) ознаки на приправник за инспектор — кои 
се состојат од еден ширит во сребреникавобела 
бо]а. широчина 16 мм, кој во хоризонтална линија 
е зашиен на 20 mm растојание од надворешниот 
раб на нараменицата и две метални петокраки ѕвез-
дички во сребреникавобела боја прицврстена на 
10 mm од ширитот и на еднакво меѓусебно растоја-
ние и растојание на ѕвездичките од надолжните 
рабови на нарамениците. 

Металните петокраки ѕвездички од точ. 2 и ,3 
на овој член се во големина 15 mm, сметајќи од 
врвовите на спротивните краци. 

Член 18 
Припадниците на резервниот состав на мили-

цијата за време на вежби и ангажирање во извр-
шувањето на определени задачи од делокругот на 
органите на внатрешните работи, носат врз унифор-
ма ознаки, и тоа: 

1) припадник на резервниот состав кој нема 
раководна функција — ознаки за звањето помлад 
милиционер; 

2) командир на одделение — ознаки на звањето 
постар милиционер I класа; 

3) командир на вод — ознаки на звањето помлад 
инспектор; 

4) командир на чета — ознаки на звањето инс-
пектор ; 

5) командант на баталјон -— ознаки на звањето 
постар инспектор. 

IV. ПОСЕБНИ ОЗНАКИ 

Член 19 
Работниците на милицијата носат врз униформа 

посебни ознаки. 
Посебната ознака која се носи во полето на 

ромбоид кој е зашиен врз околувратникот од блу-
зата е во форма на државниот грб на СФРЈ и изра-
ботена е од метал во жолта боја, со пречник од 
20 mm. 

Посебната ознака која се носи врз левиот ра-
кав од мантилот и летната кошула, е прицврстена 
во височина на горниот раб од џебот на градите, 
а е изработена во форма на грбот на СФРЈ, со 
пречник од 70 mm, врз ткаенина од која се изра-
ботени и деловите на униформата врз кои се носи. 

V. НОСЕЊЕ НА УНИФОРМАТА И ОЗНАКИТЕ 

Член 20 
Времето на носењето на зимската и летната 

униформа и на дополнителните делови на унифор-
мата го определува старешината на единицата на 
милицијата на Сојузниот секретаријат за внатреш-
ни работи, зависно од годишното време и климат-
ските прилики. 

Летната униформа се носи, по правило, од 1 мај 
до 15 октомври. 

Член 21 
Кон зимската и летната униформа работниците 

на милицијата носат кошула во светла сивосина 
боја. 

Летната кошула која се носи наместо летна 
блуза, работниците на милицијата ја носат без кра-
вата, а со кравата — кога носат пелерина. 

Капата титовка се носи за време на практични 
вежби и извршување на определени задачи на те-
рен, за што одлучува непосредниот старешина. 

Член 22 
Б лузата и мантилот се носат закопчени и со 

отворени ревери. 
Мантилот се носи само со униформа. 
Пелерината се носи во секое годишно време 

кога го налагаат тоа временските прилики. 

Член 23 
Работниците на милицијата носат опасач при 

вршењето на работи врз обезбедување и дежурство, 
како и при вршење други оперативни работи кога 
се должни да носат пиштол и гумена палка. 

Опасачот се носи над блузата, мантилот, вет-
ровката и летните панталони. 

Врз опасачот од десна страна се носат пиштол 
во затворена футрола во кафеава боја и гумена 
палка. Напртачот се носи провлечен под левата на-
раменица и премин ува преку левата страна од прс-
тите. 

Член 24 
Во свечени прилики (државни празници и слЈ 

и кога ќе се нареди тоа посебно, работниците на 
милицијата покрај соодветната униформа носат — 
бела кошула, бели нараквици и плитки чевли. 

Член 25 
Работниците на милицијата ги носат дополни-

телните делови од униформата само кога вршат 
работи при чие извршување е предвидено носење 
на тие делови од униформата. 

VI. ПРЕОДНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Член 26 
Ознаките на звањата и посебни ознаки пропи-

шани со оваа уредба ќе се воведат почнувајќи од 
1 јануари 1979 година. 

Член 27 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 783 
5 октомври 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, е. р. 
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857. 858. 

Врз основа на член 29 став 2 и член 33 став 2 од 
Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 
10/76), член 1 став 2 на Законот за посебната такса 
на увезените стоки („Службен лист на СФРЈ", бр. 
31/70) и член 1 став 2 на Законот за посебната да-
вачка за израмнување на даночното оптоварување на 
увезените стоки („Службен лист на СФРЈ"* бр. 22/68), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА, 
УВОЗНИ ДАВАЧКИ И ПОСЕБНА ТАКСА НА УВО-

ЗОТ НА СУРОВА НАФТА 

1. Се ослободува од плаќање- царина увозот на 
сурова нафта за натамошна преработка од тар број 
27.09/1 на Царинската тарифа во количество од 
10,100.000 тони, за 1978 година што за домашни пот-
реби го вршат долуна зелените организации на здру-
ж е в труд, односно што за тие организации ќе се из-
врши од определените земји* и тоа: 

— во илјади топи — 

К о р и с в и ц и 

2. На увозот на сурова нафта од точка 1 на оваа 
одлука нема да се наплатува посебната такса про-
пишана со Одлуката за определување на стоките н^ 
кои при увозот се плаќа посебна такса Службен 
лист на СФРЈ", бр. 10/77. 47/77. 62/77. 14/78. 21'78 и 
36/78). давачката за царинско евидентирање пропи-
шана со Одлуката за височината на давачката за ца-
ринско евидентирање („Службен лист на СФРЈ", бр. 
35/76) и давачката за "израмнување на даночното оп-
товарување на увезените стоки пропишана со Одлу-
ката за определување на стоките за кои се плаќа по-
себна давачка за израмнување на даночното опто-
варување на увезените стоки („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 61/75, 57/76. 47/77 и 11/78)Г 

3 Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за ослободува-
ње од плаќање царина и увозни давачки и такса на 
увозот на сурова нафта („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 33/78). 

4. Оваа одлука се применува врз увозот кој се 
врши од 1 јануари до 31 декември 1978 година. 

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

Е. п бр. 785 
5 октомври 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретсе дател. 
Бранислав Иконић, е. р. 

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

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ ЗА 

ВЕШТАЧКИ ЃУБРИЊА И ПЕСТИЦИДИ 

1. Во Одлуката за одредување максимални цени 
за вештачки ѓубриња и пестициди (*,Службен лист 
на СФРЈ", бр. 33/73, 12/74, 30/74, 39/74, 25/75, 39/75 и 
29/77) во точка 1 бројот: „7,092" се заменува со бро-
јот: „7.950". 

2. Во точка 2 бројот: „8,017" се заменува со бро-
јот: ,.8,300". 

3. Во точка 3 во одредбата под 1 бројот: „7,092" 
се заменува со бро}от: „7 950". 

Во одредбата под 2 бројот: „2.596" се заменува со 
бројот: „2.670". 

Во одредбата под 3 бројот: %.8.758" се заменува 
со бројот: „9Д00", а бројот: ,.8.017" со бројот: „8.300". 

4. Во точка 4 бројот: „313,53" се заменува со бро-
јот: .,330", а бројот: „490 32" — со бројот: „560". 

5. Во точка 6 став 1 зборовите: „20 динари" се 
заменуваат со зборовите: „50 динари**; 

6i Во точка 9 се додава нов став 2. кој гласи: 
„Цените за пестициди формирани според одред-

бата од став 1 на оваа точка ќе се сметаат како зате-
чени продажни цени и можат да се менуваат во со-
гласност со важечките прописи.". 

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

Е. п. бр. 784 
5 октомври 1978 година 

Белград 
СоЈузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икони!?, е. р. 

859. 

Врз основа на член 88 став 1 од Законот за Слу-
жбата на општественото книговодство („Слулебен 
лист на СФРЈ" бр. 2/77 и 22/78), СОЈУЗНИОТ секретар 
за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА БЛАГАЈНИЧКИ МАКСИ-

МУМ И ЗА ПЛАЌАЊЕ СО ГОТОВИ ПАРИ 

1. Во Наредбата за утврдување на благајничка 
максимум и за плаќање со готови пари („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 43/78) ЕО точка 2 став 2 по зборо-
вите: „тродневни плаќања зборовите: „од точка 3 
под 3 на оваа наредба" се бришат. 

2. Во точка 3 во одредбата под 3 по зборот: „ди-
нари" се додаваат запирка и зборовите: „како и ку-
пување ефективни странски пари, патнички и бан-
карски чекови и кредитни писма од странски и до-
машни лица (менувачки работи)". 

3. Во точка 6 во став 2 на крајот се додава нова 
реченица која гласи: 

„Височината на благајничкиот максимум за овие 
намени банката односно друга финансиска органи-
зација ја утврдува зависно од височината и видо* 



Петок, 13 октомври 1978 Број 55 — Страна 2263 

на исплатите во готови пари што ги врши при вр-
шењето на кредитни и банкарски работи, оддалече-
носта од седиштето на Службата на општественото 
книговодство ка ј која има жиро сметка и другите 
услови што се од влијание врз потребата од држење 
готови пари во благајната." 

По став 2 се додаваат два нови става, кои гласат: 
„Благајничкиот максимум се утврдува на крајот 

на годината за наредната година, а ако се изменат 
условите врз основа на кои е утврден,-банката одно-
сно друга финансиска организација може во текот 
на годината да го зголеми односно намали благај-
ничкиот максимум. 

Готовите пари за намените од став 1 на оваа точ-
ка банката односно друга финансиска организација 
може да ги подига и кај Службата на општественото 
книговодство." 

Досегашниот став 3 станува став 5. 
Досегашниот став 4 се брише. 
4. Во точка 8 се додаваат три нови става, кои 

гласат: 
„Готовите пари што потекуваат од дневен пазар 

што ќе останат по извршените исплати од став 1 на 
оваа точка. Југословенската лотарија може да ги 
држи во благајната до височината на. благајничкиот 
максимум. Височината на благајничкиот максимум 
за овие намени Југословенската лотарија ја утврду-
ва зависно од височината на дневниот пазар и ис-
платите во готови пари што ги врши според основи-
те од став 1 на оваа точка. 

Благајничкиот максимум се утврдува на крајот 
на годината за наредната година, а ако се изменат 
условите врз основа на кои е утврден, Југословен-
ската лотарија може во текот на годината да го зго-
леми односно намали благајничкиот максимум. 

Готовите пари за намените од став 1 на оваа точ-
ка Југословенската лотарија може да ги подига и 
ка ј Службата на општественото книговодство.". 

5. Во точка 9 зборовите: „точ. 2 и 5" се замену-
ваат со зборовите: ,точ. 2, 6 и 8.". 

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

Бр. 1-9277/1 
2 октомври 1978 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за финансии,^ 

Божидар Радуновић е. р. 

860. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 
13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот 
секретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ ,,IL PICCOLO" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на весникот „II Piccolo", број 9726 од 
13 септември 1978 година, што излегува на итали-
јански јазик во Трет, Италија. 

Бр. 650-1-12/434 
29 септември 1978 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 
Драшко Јуришиќ, е. р. 

861. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 
13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дел ност во Југославија 
(„Службен лист н а СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот 
секретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „ВИЛ)" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на весникот „Bild", број 215 од 15 сеп-
тември 1978 година, што излегува на германски ја -
зик во Минхен, Сојузна Република Германија. 

Бр. 650-1-22/742 
29 септември 1978 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Драшко Јуришиќ, е. р. 

862. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 
13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот 
секретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ ,,LE FIGARO" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на весникот „ Le Figaro" од 17 септем-
ври 1978 година, што излегува на француски јазик 
во Париз, Франција. 

Бр. 650-1-5/505 
30 септември 1978 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 
Драшко Јуришиќ, е. р. 

863. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 
13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот 
секретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „PANORAMA" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на списанието „Panorama", број 648 од 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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19 септември 1978 година, што излегува на итали-
јански јазик во Милано, Италија. 

Бр. 650-1-12/435 
30 септември 1978 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 
Драшко Јуришиќ, е. p. 

864. 
Врз основа на член 112 став 1 од Законот за де-

визното работење и кредитните односи со странство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77), Советот на гу-
вернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВРШЕЊЕ ПЛАТЕН ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО 
ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОД-
НА АРМИЈА И ЗА ДРУГИ ПОТРЕБИ НА НА-
РОДНАТА ОДБРАНА И НА СОЈУЗНАТА ДИРЕК-
ЦИЈА ЗА ПРОМЕТ И РЕЗЕРВИ НА ПРОИЗВОДИ 

СО ПОСЕБНА НАМЕНА 
1. Платниот промет со странство за потребите на 

југословенската народна армија и за други потреби 
на народната одбрана, на Сојузната дирекција за 
промет и резерви на производи со посебна намена и 
на органите и организациите на федерацијата спо-
ред посебно решение од надлежниот орган на феде-
рацијата, го врши Воениот сервис во состав на На-
родната банка на Југославија (во натамошниот 
текст: Воениот сервис). 

2. Платниот промет со странство што го врши 
Воениот сервис ги опфаќа сите плаќања и наплату-
в а н а за потребите на Југословенската народна ар-
мија и за други потреби за народната одбрана, на 
Сојузната дирекција за промет и резерви на произ-
води со посебна намена и на други органи и органи-
зации на федерацијата од точка 1 на оваа одлука. 

3. Во вршењето на работите на платниот промет 
СО странство од точка 1 на оваа одлука. Воениот сер-
вис ги применува одредбите од Одлуката за начинот 
на вршење на платниот промет со странство („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 62/77). 

4. Оваа одлука се применува од 1 јануари 1979 
година. 

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

О. бр. 51 
4 септември 1978 година 

Белград 
Претседател 

на Советот на гувернерите 
гувернер 

на Народната банка на 
Југославија, 

д-р Ксенте Богоев, е. р. 

865. 
Воз основа на член 22 од Законот за општестве-

на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставници на производите-
лите и претставниците на потрошувачите склучу-
ваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ПЕНИ ЗА ФЛУ-
ТИНГ ХАРТИЈА, IIIРЕНЦ ХАРТИЈА И СУЛФО-
МОНТ ВХ1 И ФЛУТИНГ ХАРТИЈА ПРОИЗВЕДЕ-

НА ОД СЛАМА 
1. Претставниците на производителите и прет-

ставниците на потрошувачите на 9 февруари 1973 

година склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените, цени за флутинг хартија, шренц хартија 
и сулфомонт БХ1 и флутинг хартија произведена 
од слама, со тоа што производите леќите организа-
ции на здружен труд да можат да ги зголемат сво-
ите затечени продажни цени, при постојните услови 
на продажбата, до 11в/в. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат, односно купуваат по цените и под 
условите што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 1350 од 30 август 1978 
година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од наредниот ден од де-
нот на потпишувањето на Спогодбата. 

Претставници на производителите: 9 произво-
дители потписници на Спогодбата, 

Претставници на купувачите-потрошувачи: 11 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

866. 

Врз основа на член 22 од Законот за општесве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ОПРЕ-

ДЕЛЕНИ ГРАФИЧКИ ХАРТИИ 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите на 8 јуни 1978 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за определени графички хартии, со 
тоа што производителската организација на здру-
жен труд да може да ги зголеми своите затечени 
продажни цени за мултипак О, мутттипак ЗТ, коо-
мор велукс-екстра, вебеде, Триглав RP. Триглав РО, 
цуг л е д стд В, ТИБО л и Ф и де лс стд В и м о н о п а к стд А, 
при постојните додатоци и услови на продажбата, 
во просек до 7°/о, а според Ценовникот што е соста-
вен дел на Спогодбата. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат, односно купуваат по цените и под 
условите^ што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 3044 од 13 септември 
1978 година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од денот што е утврден 
во Спогодбата. 

Претставник на производителот: „Папирница 
Вевче" — Л>убљана. 

Претставници на купувачите-потрошувачи: 15 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 
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867. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производите-
лите и претставниците на потрошувачите склучу-
ваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЛИ-

МЕНИ — ЧЕЛИЧНИ РАДИЈАТОРИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 22 јуни 1978 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чени цени за лимени — челични радијатори, со тоа 
што производителските организации на здружен 

труд да можат да ги зголемат своите затечени про-
дажни цени, при постојните услови на продажбата, 
до 9°/о. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат, односно купуваат по цените и под ус-
ловите што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 3642 од 7 септември 
1978 година. 

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

Претставници на производителите: „Емо" — 
Целје, „Тернал" — Лопаре, „Енергоинвест" — 
Даниловград, „Мол" — Лички Осик, „Техно-
монт" — Пула и „Горење" — Сомбор. 
Претставници на купувачите—потрошувачи: 19 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

868. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА СПЕ-
ЦИЈАЛНА ОСНОВНА ХАРТИЈА ЗА ЅИДНИ ТА-

ПЕТИ 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите на 8 јуни 1978 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на за-
течените цени за специјална основна хартија за 
ѕидни тапети, со тоа што производителската органи-
зација на здружен труд да може да ги зголеми сво-
ите затечени продажни цени, при постојните услови 
на продажбата, до 8%. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат, односно купуваат по цените и под 
условите, што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 3043 од 13 септември 
1978 година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот 
.ден од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се 'применува од денот што е утврден 
во Спогодбата. 

Претставник на производителот: „Папирница 
Вевче" — Љубљана. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 
ј,Папирграфика" — Љубљана, „Пазинка" — Па-
зин, „Папир" — Белград и „Фазита" — При-
штина. 

869. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА БЕЗ-
ДРВНА ХАРТИЈА ЗА ПРЕПИСИ „ДИЈАМАНТ", 
БЕЗДРВНИ ХАРТИИ ЗА ПИШУВАЊЕ „КОЗАРА" 
И „ГРМЕЧ" И ЦЕЛУЛОЗНА ХАРТИЈА ЗА АЛУФО-

ЛИИ „АЛУМИНА" 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите на 19 мај 1978 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за бездрвна хартија за преписи „Ди-
јамант", бездрвни хартии за пишување „Козара" и 
„Грмеч" и целулозна хартија за алуфолии „Алу-
мина", со тоа што производ,ите леќата организација 
на здружен труд да може да ги зголеми своите за-
течени продажни цени, при постојните услови на. 
продажбата, до 8%, а според Ценовникот што е со-
ставен дел на Спогодбата. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат .односно купуваат во цените и под 
условите, што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 2884 од 13 септември 
1978 година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот де« 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од денот што е утврден 
во Спогодбата. 

Претставник на производителот: ,Шипад" — 
Фабрика целулозе и папира „Целпек" — Приј-
едор. 

Претставници на купувачите-потрошувачи: 38 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Упатството за содр-
жината, обликот и начинот на употреба на едно-
образните инструменти за плаќање и за единстве-
ната постапка и начин на вршење на работите на 
платниот промет ЕО земјата, објавен во „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 25/78, се поткраднала долунаве-
дената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 

НА УПАТСТВОТО ЗА СОДРЖИНАТА, ОБЛИКОТ 
И НАЧИНОТ НА УПОТРЕБА НА ЕДНООБРАЗ-
НИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПЛАЌАЊЕ И ЗА 
ЕДИНСТВЕНАТА ПОСТАПКА И НАЧИН НА ВР-
ШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ НА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ 

ВО ЗЕМЈАТА 

Во точка 67 на крајот треба да се додаде по 
грешка изоставениот текст, кој гласи: „и Упат-
ството за начинот на плаќањето со меница, чек, 
обврзница, потврда и цертификат, како инструмен-
ти на плаќање („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/70 
и 55/73)". 

Од Службата на општественото книговодство 
на Југославија, Белград, 28 септември 1978 година. 
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ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
ви ја и член 4 од Законот за одликувањата на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија одлучува да се одликуваат: 

О д С Р С л о в е н и ј а 

— за особени заслуги л постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Бизјак-Поланц Јожефа Јожефа, Хојс Карела 
Инж. Иван, Кобал Драге Славко, Примп-Смрекар 
Јанеза Марија, Пуркарт Јанеза Алојз, Раздрх-Перко 
Матије Хедвика, Севчникар Андреја Јоже, Сливник 
Антона Јоже; 

— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите народа 
и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

Брегар Алојза Војислав, Јанежич Звонимира 
Ѕвонко; 

— за покажана лична храброст во борбата про-
ж е непријателот за ослободување на земјата 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Раздрх-Перко Матије Хедвика, Силич Винцен-
ца Александар, Шемрд Мехмеда Хамдија; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Чик Алојза Руролф, Чопич Венчеслава Милан, 
Хојник Јоже Јоже, Марсел Франца Јоже, Цовак 
Карола Грета, Павчек Франца Руди, Саксида Ивана 
Иван, Скрт Антона Антон, Водопивец Фрање Вида; 

— за особени заслуги во развивањето и реали-
зирањето на концепцијата на општонародната од-
брана и за успеси во подигањето на воено-стручното 
знаење и борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

Арзеншек Адолфа Борис; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Бајд-Цегам Јанеза Кати, Барбиш Антона Антон, 
Брохил Јернеја Јернеј, Цесар Павела Павел, Драк-
слер Звонимира Звонко; 

Габер Петера Франц, Гачник Ивана Јожеф, Ј е -
лен-Милавеп Алојзија Милена. Кавчич Јанеза На-
це, Кершник Франца Божидар, Кеот Мирослава 
Мирослав Кошник Јанеза Мирко, Ковачич Ивана 
Јанко, Куралт Франчишка Драго, Остерман Франца 
Франц, Радоман Ристе Мишо, Рутар Франца Франц, 
Шивиц Франца Фрањо, Валенчич Андреја Едвард, 
Жемва Андреја Иван, Жемва Франца Ловро; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Бродник-Кастелиц Јанеза Јустина, Б розина 
Франца Бојан, Чујович-Козар Ивана Зорка, Томо* 
Игнаца Игнац, Грабнер Роланда Бранко, Јургеле 
Томажа Франц. Кодерман-Коговшек Франца Јулка, 
Корен Алојза Антонија, Локар Јанеза Иван, Можина 
Јанеза Франц, Мрак-Коленц Ивана Цветка, Мрак 
Цирила Минка, Мулеј Валентина Тинчек, Перко 
Антона Марија. Пипан Мартина Катарина, Поточ-
њек Антона Цирила, Смолар Матевжа Штефан, 

Смолеј Миха Миха, Сођа-Гроботек Јанеза Штефка, 
Стрле Антона Јоже, Шундерл Игнаца Јожица, Ш п а -
ровец Алојза Бојан, Шупггершић Оскара Роман, Те-
мат Виљема Биљем, Трбович-Бух Антона Невенка, 
Турк Јоже Франц, Вауда Штефана Јоже, Вавпотич-
-Грегорш Јанеза Јулијана, Закоњшек Јоже Јожеф, 
Зима Антона Андреј, Зупанц Ловре Јоже, Зупанц-
-Мислеј Јожефа Марија, Жмавц-Вајс Фердинанда 
Ангела; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Авбељ-Поповић Јоже Розали] а, Бахун Драге К а -
рел, Бедекович Томажа Јанез, Бенчина Јоже Јоже, 
Бираса Едварда Владо, Божич Јанеза Јанез, Бра јко-
вич Станислава Душан, Брезник Карла Антон, Бру-
мец Јожефа Винко, Гизеј Лудвика Лудвик, Гојхтер 
Франца Сречко. Чогти Франца Теодор, Додич-Чечко 
Јожефа Даринка, Дворшак Мирка Алфред, Ферјан-
чич Игнаца Душа, Глухар Франчишка Јоже, Голич -

ник-КавтичНик Франчишка Ангела. Горјанац-НоваК 
Јанеза Марија, Ѓорше Франца Тоне, Ханцман Фран-
ца Андреј, Јакопич-Бергант Марије Павла, Кадив-
ник Ивана Иван; 

К а м п о т Антона Антон, Кебе-Видмар Јанеза 
Мара, Кершич Петра др Белизар, Кланчар Јоже 
Јоже, Хочевар Виктора Јоже, Кокошар Ивана 
Франц, Комар Мирка Лудвик, Корес Јоже Јоже, 
Коришнек-Доплихар Ивана Соња, Козјак Алојза 
Душан, Крајнц-Цимпершек Рудолфа Метка, К р и ж -
ник Петра Јанез, Лајкович-Ерјавец Алојза Иван, 
Лешник Јоже Звонко, Липовшек Франца Франц, 
Локан Ивана Иван, Лозиншек Антона Франц, Лу-
карич Јосипа Јоже, Манфреда Антона Јожеф, Ма-
вер-Буних Бернарда Францка, Медвед Јоже Јоже, 
Миланович Јездимира Бранко, Мишич Алојза Бран-
ко, Млинар Франца Данило, Модиц Антона Фран-
чишка, Мохор-Жауби Леополда Јулијана, Мокрин-
-Абрамич Јожефа Аница, Молка Франца Славко, 
Нагоде Ивана Стане, Ноч Франца Станислав, Огринц 
Антона Виктор, Опрешник Ивана Станко, Патер-
ност-Усник Франца Марија, Павлин Блажа Марија, 
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Писк-Жгавец Алеша Албина, Плавет* Јурија Јуриј, 
Подобник Јакоба Марјан, Полани Антоније Карел, 
Прешерн Андреја Мирослав, Рејц Ивана Иван, Ри-
барич-Полх Лудвика Вера, Рибич Франца Павел, 
Робник Фридерика Милан, Серажин Антона Франц, 
Симонетич Петера Петер, Страшек Антона Антон, 
Шепец-Божански Николај Вера, Шкрљ Виктора Ла-
дислав, Шрај Јернеја Јоже, Тавчар Ивана Јакоб, 
Теран Јоже Ана, Том ш ич-Кр а ЈЕН* Ивана Марија, 
Тропенауер Ивана Франц, Уршич Антона Станислав, 
Валенте-Зидар Михаела Ангела, Балич Ивана Иван, 
Забуковник Франца Рафко, Зајц Јожефа Алојз, За_ 
кушек Карела Драго, Зорман Франца Франц, Зу-
панц Блажа Франц, Жагар Винценца Франц; 

— за заслуги во развивањето и реализирањето 
ва концепцијата на општонародната одбрана и за 
успеси во подигањето на воено-стручното знаење и 
борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Сенич Алојза Данијел, Смодиш Штефана Фе-
ликс, Урбанцл Богомира Богомир; 

— за покажана храброст во борбата против неп-
ријателот за ослободување на земјата 

СО МЕДАЛ ЗА ХРАБРОСТ 

Амброжич Матије Винко; 

— за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Бенко Алојза Штефан, Блажим Романа Руди, 
Бошкин-Реповж Антона Марија, Целарц Франца 
Павел, Дивљак Марија Франц, Франк Франца Цве-
то, Хозјан Ивана Иван. Коцјав Франца Иван, Ко-
привник Игваца Херман. Лешник Августа Драго, 
Лупух Јурија Иван, Маглица Јожета Војко, Мартон 
Штефана Антон. Михељ Ивана Макс. Пирих-Бунц 
Јоже Викторија, Симонич А лот за Бранко, Тол ич 
Штефана Штефан, Удерман-Планинец Франца Те-
резија, Видиц Матевжа Јоже, Зајц Франца Франц, 
Зрелец Борис; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Божич Ивана Богдан, Брате-Ливк Јоже Пепца, 
Церовшек Роке Станко, Цестни-Ситар Јоже Павла, 
Цокан-Ограјеншек Марија Јожефа, Деу-Жагар Мар-
тина Марија, Довечар Франца Славка, Дух Августа 
Јожеф, Форстнарич-Годец Виктора Ана, Фошнарич-
-Хрибар Јожефа Аврелија, Херега-Мајценович Ан-
това Марија; 

Химелрајх Франца Франц, Хриберник Леополда 
Станко. Илершич Едварда Едваод, Ивезић Милана 
Никола. Капларе Антова Јанез Кочевар Јакоба Вин-
ко Кок-П^епадник Мзптина Елизабета. Коленц Јо-
ж е Адолф Комполшек Франца Антон. Корошец-Коста-
њевец Терезија. Ковач-Перушек Јакоба Франчишка, 
Коашовеп Михаела Антон. Ликао-Мелинп Јожефа 
Зора, Липовец Михаела М?рко, Липовник Карла От-
мар. Лееше И^ана Иван, Л \*кич-Першен Антона Жив-
ка. Лут:*:ан Станислава Нађа, Млек Конрада Јоже, 
Мчогуч Ирана Иван Мз. рол ив Фрање Мијо Маотин-
чт'ч Јалово Ла »ГП АДАПТИ НОР ИЋ Николе Милић. Медик-
-Хорват-Марија, Милер-Крањц Антона Јожа, Осетич 

Леополда Марија, Палчич Јожета Јанез, Партлич-
-Божич Цирила Нада. Пфетфер Марине Август Пикл 
Антона Франц, Подгорник Рафаела Емил, Прелец 
Алојза инж Франц, Просењак Јанка Вељем, Раушд 
Винка Иван, Ресник-Заложник Лудвика Станислава, 
Ројник-Жнидар Франца Марија, Розман Антона 
Милан, Спес-Кошир Игнација Фракчишка, Стернад 
Јожефа Јожефа, Столар Руди, Сучањ - Јанежич 
Франца Амалија; 

Свет Петера Едвард, Шкарја Ивана Антон, Шко--
фљанц-Гумзе Франца Марија, Шкраоец Јоже Густи, 
Штандекер Марија Станислав, Томажич Ивана Јоже^ 
Турчинович Марка Јосип, Урбас Антона Антон, Во-
грин-Бокан Штефана Цилка; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
на општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Вохинц Едота Марко, Бринар Антона Антон, 
Цокан Мартина Станко, Фарчник Франца Иван, 
Гајздник Франца Франц, Јежовник Винктона Винко, 
Луканчич Франца Марјан, Облак Антона Албин, 
Окорн Ивана Понграц, Пајк Михаела Адолф, Посе-
дел Франца Иван, Симончич Франца Штефан, Штор-
ман Мартина Мартин, Зоре Адолфа Адолф. 

Бр. 21 
б март 1978 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и член 4 од Законот за одликувањата на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија одлучува да се одликуваат: 

О д В о е н а т а п о ш т а 1912 Н и ш 

— за примерна работа на развивањето на поле-
тот за остварување на поставените задачи, како и 
за покажување старешински и војнички особини 
што служат за пример на други 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Петомец на ШРО — водник Четеновиќ Брани-
слана Зоран; 

Десетар Бернат Паула Антон; 

— за особено истакнување во познавањето и 
вршењето на војничките доллѕности и за примерно 
војничко држење 

СО МЕДАЛ* ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

Питомец на ШРО — водник Јовановић Радо-
мира Слободан; 

Десстари: Бајрактареви*} Асима Смајл, Чуљак! 
Драге Тихомир, Гверо Симеуна Драган; 
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В о ј н и ц и : Бонић Фрање Мато, Чуљак Стје-
пана Горан, Јововић Светозара Милан, Крајина 
Мате Анте, Мехић Омера Изет, Павловић Пере 
Небојша, Пињух Јуре Станко, Сикетић Фрање Фра-
њо, Скендер Реџепа Мустафа, Ступар Босиљке Ми-
ленко, Витини Мариа Иван; 

О д В о е н а т а п о ш т а 5573 С к о п ј е 

— за особено истакнување во познавањето и 
вршењето на војничките должности и за примерно 
војничко држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

Десетари: Јурић Мате Иво, Крстевски Илије 
Љубан, Марјански Зорана Јован, Перковић Ивана 
Иван, Топаловић Петра Момир; 

Разводнили: Дутковић Ивана Стјепан, Ђорђе-
вић Драгана Владимир. Кукић Ђорђа Здравко; 

Војници: Јурковић Терезе Драгутин, Мај етеро-
вић Миле Драго, Марић Мехе Алија, Начић Новице 
Јовица, Прегл Марије Борут, Ројц Ивана Мирко, Со-
пка Ђуре Мирослав; 

О д В о е н а т а п о ш т а 7250 З а г р е б 

— за примерна работа на развивањето на поле-
Тот за остварување на поставените задачи, како и 
за покажување старешински и војнички особини 
што служат за пример на други 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Питомац ШРО — водник Млинарић Ивана 
Томислав; 

Десетар Живков Јожефа Јожеф; 

. — за особено истакнување во познавањето и 
вршењето на војничките должности и за примерно 
војничко држење 

СО МЕДАЛ? ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

Десетар Дрљача Бранка Ранко; 

Војници: Павић Антуна Нико, Сенековић Фран-
це Андреј; 

О д В о е н а т а п о ш т а 7345 С п л и т 

— за примерна работа на развивањето на поле-
Тот за остварување на поставените задачи, како и 
за покажување старешински и војнички особини 
што служат за пример на други 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Питомац ГИРО — водник Мандић Мирка Де1ан; 
Помлади водници: Јовић Десимира Зоран, Ше-

ћерковић Исмаила Енвер; 
Десета ри: Баничевић Милоша Недељко, Грана-

тер Драгутина Дамир. Кнежевић Николе Петар, 
Куртиши Шамирана Џумали, Мудри Стјепана Ма-
ријан; 

Развод ници: Дукаи Иштвана Иштван, Ивковић 
Влајка Радослав; 

— за особено истакнување во познавањето и 
вршењето на војничките должности и за примерно 
војничко држење 

СО МЕДАЛ? ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

Помлади водници: Андриј анић Ивана Илија, Б а -
учић Јуре Зоран; 

Десетари: Балажић Штефана Штефан, Бртап 
Ивана Милан. Гашић Иве Илија, Граховац Дра-
гана Бранко, Хојник Ивана Радислав, Изић Ризаха 
Хермин, Латифовић Назифа Хазим, Павловић Ми-
лана Зоран, Савић Саве Павле. Шупљеглав Саве 
Милорад, Звекан Беле Божидар; 

Разводнили: Абдулахи Нуримана Ислам, Анђе-
лић Радоње Светозар, Бан Ивине Маринко, Барана-
шић Владе Звонко. Вечкеј Иштвана Иштван, Дам-
јановић Ивана Влада. Демировић Рама Хамид, Дум-
бовић Мате Фрањо, Дурковић Крсте Никола, Филић 
Србољуба Милован, Голошин Живе Драган, Јакупи 
Сулејмана Ејуп, Јовановић Живорада Зоран, Кара-
новић Милана Недељко, Милић Мирка Милан, Мр-
дић Раде Чедо, Му јановић Бешира Ашир, Недић 
Милоша Ђорђија, Планиншек Антона Борис. Сто-
јановски Стојана Љубо. Вицковић Раде Миле, Ву-
чуровић Марка Момир; 

Морнари: Арсић Гојка Зоран, Бувач Недељка 
Славољуб. Делибашић Миливоја Урош. Хаџиу Ос-
мана Мухамет, Калишник Мирослава Мирослав, 
Лалић Радослава Игор, Маринковић Николе Војин, 
Младеновић Станимира Раде. Панџа Ивана Драган, 
Радић Рајка Недељко. Весић Живомира Љубиша, 
Вујаклија Милоша Раде, Вујмиловић Николе Ненад; 

Војник: Шупица Бранислава Слободан; 

О д р а з н и е д и н и ц и и у с т а н о в и 

— за примерна работа на развивањето на поле-
тот за остварување на поставените задачи, како и 
за покажување старешине™ и војнички особини 
што служат за пример на други 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Десетар Крижанец Јосипа Август; 

— за особено истакнување во познавањето и 
вршењето на војничките должности и за примерно 
војничко држење 

СО МЕДАЛ? ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

Питомец ШРО — водник Кехић Хабила Мирсад; 
Десетар Видић Бланислава Милош; 
Војници: Хорватин Антуна Ивиџа, Јеремић Пет-

ронија Зоран, Лозански Владимира Мирослав, Љу-
шаку Рамадана Зећир. 

Бр. 28 
22 март 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
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У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа »а член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и член 4 од Законот за одликувањата на Соци-
јалистичка федеративна Република Југославија 
одлучува да се одликуваат: 

О д С Р С л о в е н и ј а 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Б е л т а к Симона Франц, Бердон Ивана Данило, 
Будкович Ивана Цветко, Габер-Зупанчич Ивана 
Фани, Гучек Матије Милан Иванчич Јакоба Иван. 
Пољанко-Беседњак Ивана Даница. Розман Јанеза 
Душан. Закрајшек Јосипа Феликс, Железник Ру-
долфа Винко; 

— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите на-
роди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ЕЕНЕЦ 

Цветниќ Јанеза Алфонз, Долшчак Јанеза Антон, 
Кавчич Ивана Мартан. Кланчар Ивана Миро, Му-
хич Јурија Франц, Pacconi Алојза Примож. Сте-
панчич Франца Антон Стерле Франца Лудвик; 

— за покажана лична храброст во борбата про-
тив непријателот за ослободување на земјата 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Барата Јакоба Рафаел, Полајнко-Беседњак 
Ивана Даница, Светина Антона Тоне; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕД 

Belle Августа Мирослав, Блатник Јожета Мирко, 
Цунд Флоријана Зденко. Драшлер Јанеза Јанез, Ду-
лер Алојза Алојз, Фабјан Станкота Стане. Габер-
шек Јоже Стане. Гнамуш Јожефа Маријан, Хрова-
тин Јанеза Јанез. Ивани Јосипа Јожеф. Ивковић 
Василија Вукадин, Корошец Јоже Антон. Легат Ка-
рела Рико, Левстек Ивана Игор. Логар Франца 
Франц. Лојк Алојза Фрањо, Михелич Франца Јоже; 

Настран Франца Јоже, Новак Франца Франци, 
Поглајен Антона Стане, Позник Александра Алек-
сандар, Рамовш Викторја Виктор, Реш Хермана 
Душан, Шеверкар Ивана Богомил. Трост Мирко др 
Мирослав, Видиц Антона Звонимир, Залар Франца 
Стане, Зимиц Јосипа Алојз; 

— за особени заслуги во развивањето и реали-
зирањето на концепцијата на општонародната од-
брана и за успеси во подигањето на воено-струч-
ното знаење и борбената готовност на нашите гра-
ѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

Белич Августа инж. Август, Јакић Јоже Јоже, 
Томшич Јанеза Милан; 

— за заслуги на полето на јавната дејност со ко-
ја се придонесува кон општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Блажич Јоже Алојз, Цента-Малус Винкота 
Пепца, Дебељак Антона Антон, Фишер Јожефа Јо-
же, Година Франца Стане, Горјуп Ивана Бранко, 
Јелачин Ивана Мартин, Кирн Јоже Павле, Кобал-, 
-Просен Матије Марија, Краљ-Железник Јанка Ми-
лена, Кумер Мартина Јоже, Мердаус Ивана Јосип, 
Млачник Алојза Кристијан, Млекуж Ане Фрањо, 
Мурекар Рудолфа Франц, Напотник Антона Алојз, 
Пантери Мартина Стане, Павлич Јосипа Иван. Пер-
ко-Поковеи Филипа Јелка, Преатони-Смоле Вин-
ценца Зденка. Столар Даворин Бране, Шторгел* 
Мартина Мартин, Тетичкович Антона Франц, Вин-
шек Ловренца Рудолф; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на зем-
јата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Анжин Јанка Феликс, Бавец Антона Олга, Бер-
гант-Цвајнар Јанеза Алојзија, Бочај Ивана Данило, 
Бочко-Виренс Франца Гизела, Брезник Франца Пе-
тер, Бродарич Ивана Антон, Пеган Јосипа Славко, 
Поља Франца Франц, Цузак-Кунстек Карла Јо-
жефа. Пвар Јанеза Јоже, Цвек-Шуштар Валентина 
Јусти, Чертанп Вида Јанез, ЧибеЈ Франца Франц, 
Чик-Клун Јоже Јосипина. Чрне Алојза Мара. Дре-
мељ-Крапеж Цирила Албина. Ерјавец-Ахлин Ан-
тона Пепца. Гел-Павлиха Јанеза Ида. Гојчич Фран-
ца АЛОЈЗ, Госар Франца Франц Хорват-Ферлид Јо-
сипа Даница Јанеж-Поје Ивана Аница, Једар Ос-
кара Оскар, Јереб-Битенц Јоже Иванка; 

Јереб-Крегар Августа Јелена. Јуричич Ивана 
Петер. Клеменц Франца Драготина. Кодерман Си-
мона Франц. Коглот Јосипа Власта, Корошец-Урбич 
Јожефа Марита Кошорок-ТеЈкал Ивана Нада. Коз-
левчар Јожета Јоже, Краљич-Schweiger Мартина 
Зденка. Кренчић-Задник Франца Славка. Кукавица 
Франца Франц. К у т а р - К н и ф и и Ивана Славка. Ле-
пе} Фердинанда Станко. Леш Макса Отмар. Ликар 
Андреје Зоф^ја Лучовник Хинка Јуриј. Махнич 
Франца Радо. Материн Ивана Љубо Малнар Вла-
димира Валтер Масељ Ивана Милан. Миланович 
ИлиЈе Марица Можина Антона Цирил. Му ида Јо-
жефа Франц, Оу осел Јоже Адела. Печар Јоже Зо-
фија, Перпао Виктора Марјан Пескар Антона Ма-
рија, Петровчич Фрање Милка, Планини Матије 
Станислав. Погачар Јанеза Јоже. Похар-Југ Антона 
Клемента, Потока р Виктора Марко, Пов ше Јанеза 
Карел. Превц Јанеза Јанез, Приможич Симона Си-
мон, Ребол, Франца Марија Ренер Ивана Иван, 
Роде Миха Лудвик. Рогина Николаја Леополд, Ро-
тар Јанеза Мартин. Рожман Франца Алојз; 
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Север-Печар Јожефа Франака. Српчич-Истенич 
'Јернеја Алојзија. Станич Симе Владо, Стојкович 
Јожефа Емил ШкерлавеЈ Јосипа Јосипина. Шпанин-
гер Јожефа Антон, Шпољарич-Менард Франца 
Милка. Шубич Јоже Петер Трстењак Мартина Ма-
рија, Удович Матије Цирил. Урнаут Мартина Макс, 
Вауда-Келхер Мартина Фаника, Вердев Франца 
Франц, Зафред Алојза Малчи, Закић Панте Ђорђе; 

— за заслуги во развивањето и реали-
зирањето на концепцијата на општонародната од-
брана и за успеси во подигањето на воено-стручното 
знаење и борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБ-
РЕНА ЅВЕЗДА 

Жнидаршич Лудвика Јоже; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Агреж Михаела Албин. Albreht-Зграбљич Си-
мона Марија. Арх Алојза Алојз. Авшич-Чижман 
Франца Ивана, Бабин Франца Армид. Бабич Тодора 
Јово, Бабник Антона Францка Барут Валерија Вир-
гилиј, Батар Петра Жарко. Бавдек Ивана Марјан, 
Бенко Феликса Руди. Беранич Антона Гвидо, Бер-
гант Франца Владислав; 

Берибак Јосипа Данило, Бернетич Алојза Алојз, 
Беседњак Карла Борис, Бевц Антона Антон. Билбија 
Миле Велимир. Бобера Богољуба Богољуб. Бол чина 
Ивана Јулка, Болтар-Иванчич Јожефа Марија. Бол-
тар Матије Милош, Бон Јожефа Радо Божич Фран-
ца Франц, Братина Грегора Силвестер. Братина-
-Снедец Михаела Терезија Бравхар Јакоба Славка, 
Бренце-Гомилар Франца Ема, Брезац Ивана Иван, 
Бродар-Станоник Антона Аница. Бучар-Заплотник 
Андреја Шгефка. Будин Мирослава Јошко. Бујан 
Ивана Франц. Бутина др Миха, Чаре Антона Ернест, 
Чех Антона Ерка. Чернич Јоже Евген. Чуш-Ра^бов-
шек Руди Терезија. Ћурковић Ивана Анте, Дебевец 
Антона Иван, Держај Виљема Борис. Димиц Вик-
торја Виктор. Добник-Некреп Франца Јерина. Др-
новшчек Алојза Алфонз, Дрновшчек Алојза Алојз, 
Дшубан Јожефа Ладислав. Думбовић Штефана Ште-
фан, Ђогић Ахмета Мухарем, Фабјанчич РГ^ана 
Емил. Фафангел Марио Марио. Фарчник-Кепиц 
Када. Фидершек Антона Франц, Филипич Јанеза 
Алојз. Филипич Матевжа Јоже, Франце Алојза 
Милко: 

Фурланич Лудвика Мариј, Главич Франца 
Божо. Голу бич Франца Штефан. Тра дишник-Mvp-
шец Алојза Резика. Грегорич Ивана Милица. Гри-
ланц Јожефа Павел Гробни Франца Иван. Халило-
вич-Бабник Франца Ивана, Харум Ане Алојз. Хе-
риц-Јуркович Франца Аница. Хледе Франца Даво-
рин. Хорват Ивана Ерика, Ховеља Ју ста Луци јан, 
Хумар Антона Емил. Хвала Франца Алојз. Хвалич 
Франца Виктор Илић Благоја Јелисавета, Иванчич 
Фабијана Фабио. Ивеља Бранка Војислав, Јагари-
нец Марија Славко. Јакелић Ивана Стеван. Јакша 
Франца Франц. Јакше Ивана Пепца. Јакус Симона 
Миро. Јанчар Рајка Павла. Јањић-Љу бич Иѓица, 
Јаворник Јернеја Марта Јеленко Ивана Иван. Јер-
лах Јоже Макс. Јесеновец Матије Станислав. Јоко-
вић Часлава Стеван. Југ-Берлон Јожефа Бернарда, 
Јуркас Ивана Иван. Јустин Убалда Десан. Каучич-
-Полич Игнаца Барбара. Кавчич Феликса Ачтон, 
Кавчич Игнаца Сречо. Керин-Шкрбина Михаела 
Марита Кек тд-Филеј Јанева Кристина, КоциЈан Јоже 
Аница, КоЦјан Антона Антон: 

Коцјанчич Франца Карло. Кодеља Ловренца 
Франц. Ког лот А ЛОЈ за Ceprej, КолтаЈ Лудвика Јоже, 
Комавли Валентина Симон, Копач Антона Франц, 
Копач-Коленц Андреје Мајда. Коприч Николе Дра-
ган. Кордаш Маркун Антона Силва. Корен Франца 
Александер Кос-Франц Јожефа Хилда. Космина 
Франца Данило. Кошир Јурија Макс, Кошмрљ Ан-
тона Штефка. Ковачич-Чач Ивана Елса. Ковачич 
Филипа Јосип. Крајнчич Леополда Божидар. Краљ 
Франца Иван. Крањац Јосипа Јосип. Крашек Јоже 
Виктор. Кребељ Антона Албин. Креже-Винтер Ма-
ти лде Људмила Кризнич Антона Емил Кухарпч 
Мартина Јернеј. Купљен-Волк ов ич Јакоба Ангела, 
Лаврич Антона Антон. Лесјак-Кржишник Јожефа 
Ивана. Левстик-Бароник Јожефа Терезија. Ликович 
Матије Ана. Лопарник Емила Милан, Ловакович 
Симе Мате. Луштрек Франца Винко. Мацедони Ан-
тона Рудолф Мараспин Ивана Јуриј. Мараж Ста-
нислава Алојз. Маргетич Петера Радован. Марин-
кович Мирка Велибор. Маркежич Јожефа Алексан-
дер. Маркочич Карла Станко; 

Матјажич Франца Криста Медвешчак Ивана 
Јожеф. Медвешчак Ивана Венчеслав. Мерф-Шкер-
гет Фердинанда Марија. Месарич Алојза Данило, 
Метљак Франца Херман, Михалич-Финк Ивана 
Брна. Михељ Франчишка Антон. Милавец Јоже 
Франц. Милавеп Матеје Матија. Митрович-Веховар 
Алојзија Марија, Младован Антона Мирко. Млађан 
Миливоја Слободан. Млакар-Михелич Ивана Фран-
чишка. Млинарич Франца Божидар. Мршник Т6-
мажа Антон. Неред Лудвика Драго Новак-Веберич 
Ивана Лојзка. Орел-Истенич Јакоба Магија. Пав-
ловчич Ивана Марија. Перчич Франца Франц, Пер-
дец Франца Франц Першоља Мартина Ангел. Пер-
тот Кристјана Милош. Петач Алојзија Алојз, Петач-
-Овијач Јоже Регина. Петан Франца Рудолф Пе-
тернел Јожета Јоже Петковић-Семца Терека Шем-
са, Петриња Јожефа Силво, Пинтар Ивана Фрањо, 
Пинтар Јоже Јоже. Пишлар-Верник Јанка Соња, 
Пивац Бартула Чедомир, Подлац Антона Антон, 
Подрекар Макса Аница. Пола]вер Ожболта Богдан, 
Поропат-Друг Марија Уриша. Посега Павела Цирил, 
Потокар-Јухант Франца Иванка; 

Потокар-Зидарич Ивана Јежила Пожру Антона 
Биљем. Приставец-Перин Стојана Анка. Ребец Ан-
тона Иван. Ремец Антона Миро. Ремжгар Јанеза 
Миха. Режек Јоже Горазд. Ритлоп-Прапротник Луд-
вика Кристина, Родман Виктора Иво. Роша Петера 
Антон. Рошкар-Пспович Алексе Александра. Роз-
ман Франца Франц. Руес Ивана Јоже. Румпф-До-
бершек Штефана Данила. Рус-Болтар Сречка Соња, 
Сабадин Штефана Флоријан, Саиферт-Суша Ивана 
Славила. Schalamun-Пергер Мије Марија. Сељак 
Антона Стане. Силић Лудвига Бранко. Симончич 
Андреја Иван. Симсич Валентина Мирко. Сирк 
Ивана Иван. Сиротич Мате Иван. Слуга Јожефа Јо-
же, Стај ико Мартина Стане. Ста рич Мартина Винко, 
Стефанчич Ивана Иван. Стегељ Јакоба Јакоб, Сто-
јановић Радисава Божидар Стрмац-Цунк Антона 
Анина. Сулич Ивана Владимир, Ширај Алојза 
Алојз. Шир ла Јанеза Адолф. Шкаработ Јожефа Ми-
лан. Шкерјанен-Зупанчич Алојза Антонија, Шкода-
-Грамн Соња. Шкрбинп-Чепељник Франца Крис-
тина. Шкрјакл-Прегељ Феликса Вида; 

Шкрљ-Коцјанчич Ивана Марија. Шлајпах Луд-
вика Лудвик. Шорли Петра Јоже. Шпорар Антона 
Јанез. Штанн Антона Емил Штекар Ивана Доминик, 
Штембергер Августа Август. Шубер Јожета Франц, 
Шујица Данило Слободан. Теховник-Божич Павла 
Розалија, Тинта Алојза Венчеслав. Томшич Тоне 
Алеш. Тошкан Авгуштина Ернест, Тратник Франла 
Франц. Трбовц Карела Карел. Трдина Франца Јоже, 
Тручл Цирила Пирил. Турк Јожета Миран. Укези 
Едварда Мирко, Укмар Станислава Сергеј, Вален-
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тинчич Франца Јоже, Балич Алојза Вида. Велиш-
чек Антона Антон. Велушчек Антона Данијел, Вен-
цељ Франца Иванка. Видиц-Коси Јанеза Марија, 
Вишмч Јусуфа Мухамед. Вижитнин Ивана инж. 
Сречко ВОЈНОВИЧ Живка Васили}. Волгемут Франца 
Јанко. Вражнч Штефка Петер. Здравец Јоже Јоже, 
За јц Михаела Антон. За-«ц-Ба)жељ Леополда Метка. 
Заш-Шкул> Антова Вера. Зелен Штефана АЛОЈЗ, 
Земљич Јакоба Антон Зидарич Августа Марино. 
Зупанц-Демшар Мартина Марија. Збогар Јанеза 
Алојз: 

Желе Андреја Милан. Житко Антона Ф^анц. 
Жунец Јоже Јоже. Жвипељ-Светик Мартина Катја: 

— за заслуги во развивањето и реализирањето 
на концепцијата на општонародната одбрана и за ус-
песи во подигањето на воено-стручното знаење и 
борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Деветак Петера Цветко. Довч Карела Драго, 
Маролт Антона Виктор. Милич Светозара Душан, 
Пискар Катарине Антон. Поковец Франца Антон, 
РоИак Павела Рико, Розман Франца Франц. Шеруга 
Франца Јоже: 

— за покажана храброст во борбата против не-
пријателот за ослободување на земјата 

СО МЕДАЛ ЗА ХРАБРОСТ 

Чернич Јоже Евген. Клеменчич Ивана Иван, 
Логар Антона Франц. Млачник Алојза Кристијан, 
Шебеник Антона Антон; 

— за залагање во социјалистичката изградба* на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Дубровић-Шербец Франца Франчишка. Грмов-
шек Сречка Петер. Хрен Франца Марија. Корошец 
Јожета Владимир. Крижман-Трави ик Алојза Дра-
гица. Месерко-Иваничевич Бранка Милка Пајенк 
Јосипа Божил?о Петан Ернеста Божидар Роде Ав-
густа Август, Сној Франца Иван. Трстеник Јоже 
Павел; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Абрам Петера Сергеј. Бабник Ивана Зора. Бајт 
Михаела Алојз. Бандељ Франца Франц. Вела Јо-
жета Руди. Бизјак Марјана Марија Блажевич Драге 
Јордан. Богатај Андреја Антон. Воле Алојза Бер-
нард. Болтар Ивана Цирил. Бракич Химо Адил. Вра-
туж Ивана Валентин. Брезавшек-Бремец Јожефа 
Марија. Бркич Николе Анто. Це к - Св етиш ич Антона 
Францка. Цимперман Августа Милош, Цветановић 
Витомира Радомир, Чандек Франца Антон. Чефарин 
[Антона Љубо. Чертанец Јернеј а Јернеј, Чикотич Иб-

рахима Хасан, Дерновшек-Анжур Франца Бригита, 
Дедич Антона Радо, Доленц Алојзија Јанез, Дома 
Августа Франц. Дрновшчек АлоЈза Емил. Дроле Јо-
жета Јустин. Дучић-Маври Леополда Данила; 

Елснер Александера Александер. Ерзетич РСарна 
Алдо ФабрЈ#с Р а к у н а Божо, Фелц Феликса Вен че-
слав. ФерЈанчич Кобеја Ивана Даринка, Флего 
Ивана Милан. Фолтин-Хорват Јожефа Ана, Фрас 
Јожефа Станислав. Фурлан Алојза Бранимир. Фур-
лан Јожефа Лудвик, Га брије лчич Јожефа Феликс, 
Габријелчич-Тинта Алојза Ивица. Гиздавчич Луке 
Дује Гранде Јосипа Марио, Гржељ Ивана Карел, 
Харб-Молан Јожефа Марија Нетпсћ-Шг»ол>ан 
Милана Зденка. Хити АЛОЈЗ Франц. Хити Матије 
Вера. Хојан ФлорЈана Иван. Хорват-Рунф Симона 
Анка. Хрибозшек Јанеза Јуриј, Ибрахимагић Сулеј-
мана Смаил. Илеш Шандора Иштван, Иванчич Јо-
жета Цветко, Иѕанчич Јакоба Петер Јагер-Мајер 
Антона Ема. Јагер Мартина Митја, Јавх-Смрајц Ан-
тона Славка. Јелевчан-Крај ник Андреја Терезија, 
Јереб Јулијана Евген, Јеремич-Хрга Јоже Аница, 
Јеверица Ранко Станиша, Јустин- Лемут Антона Ма-
рија. Кавчич Јоже Франци. Келеиц Марија Штефан, 
Кланчар Андреја Андреј, Кнежевић Јована Урош, 
Кобал Антона Карло. Кошан Валента Томо, Кочар-
-Трамте Антона Блажена; 

Кочевар-Маркељ Павела Славица, Кодеља Јо-
ж е ф а Мартин, Кодеља Јожефа Владимир, Кокошар 
Андреја Андреј Комленовић Илије Јосип. Корчич 
Myje Расим. Короша-Дрозг Ферда Кристина, Котник 
Адолфа Адолф. Крагељ Франца Венчеслав, $Сраф 
Ивана Иван Крања Карела Винко. Крушник Јо-
жета Иван. Куко^ич Антона Франц, Кутија Јакова 
Миле, Кужник-Реповж Франца Ана, Лахајнер Ма-
рија Радо. Лазар Франца Сречко, Лебац Андреја 
Метод, Ленарт Јожета Јоже, МаЈзељ Алојза Антон, 
Мартон Ивана Александер, Маринич Алојза Алојз, 
Меден Јанеза Јоже. Медвешчак Антона Отилија, 
Менард-Саламон Винценца Цветка. Мертељ Емила 
Емил, Михич Ернеста Роман. Милавец Штефана 
Иван, Милинковић-Горшич Нинка Мила, Младено-
вић Миша Ката, Мркоња Миле Јосо, Мугерли Ф е -
ликса Феликс Мунишич-Брачко Франца Војка, На-
сип Карела Борис. Неманич Ивана Јоже, Николић 
Спасоје Зоран. Нонар Карла Јоже. Новаковић-Деж-
ман Франца Марија Обержан-Јурич Ивана Власта, 
Облак-Ерјавец Антона Франчишка; 

Огризак Алојзија Иван, Озбич Ивана Мирослав, 
Панић Борислава Момчило. Passoni Прима Иван, 
Павлетич Романа Карло, Павлин Стане Станче, Пе-
роци-Мерцина Михаела Соња. Петернел Јакоба Ја -
коб, Петковић Боже Милан, Петрич Штефана Ште-
фан. Петровић Велимира Радисав. Пикотини Анто-
нио Владимир. Пислак Јанеза Јоже. Пишкур-Савски' 
Рајмунда Габриела, Пишлер Славка Људмила, Плес-
ничар Стојана Расто. Плевник Ивана Иван. Покорн-
-Ласич Мирка Марта, Полнер-Деоел>ак Антона 
Хелга, Понгра^ић Драгутина Јосип. Потокар Вик-
тора Миран. Повх Јосипа Сречко Прикл Фрапца 
Франц. Раит Габријела Алојзија. Рашполич Мира 
Ангел, Реднак Матије Јоже, Ремен Алојза Марјан, 
Ријавец Алојза Алојз, Ројшек-Келбел Бале!.тина 
Мајда, Роквич Јосипа Александра. Рупник Ште-
фана АЛОЈЗ, Са галин Адолфа Антон. Сечич Халила 
Халиб, Селингпек-Лорбек Марине Богдана. Серажин 
Ивана Емил. Ситар Шкерјанц Франца Аница. Срч-
ник Леополда Марјан. Сребрнич Франца Алојз Ста-
нич Франца Виктор, Стојаковић Алексе Дарко, Сто-
јанович-Кариж Хиларија Сабина; 

Сухоњич Махмута Хамдија, Супанчич Јанка 
Јанко, Свечко Франца Франц. Сахбегович Хасана 
АЛИЈ а. Шемрл-Соклич Франца Марија. Шеруга Јо-
жефа Јанез, Ширца Алојза Алојз, Шкорја Јожефа 
Станко, Шмајс- Рејец Јакоба Лојзка. Шорго Антона 
Марио, Штелцар-Гутман Андреја Аница, Штирн Ја -
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неза Јанез, Шток Авгуштина Алојз, Тадић Петра 
Фрањо, Тарандек Јосипа инж. Владимир. Тодич 
Ђорђа Јово, Томажич Владимирја Јожеф. Томажнн 
Алојза Клавдиј, Томић Теме Радивоје. Томљеновић 
Јосе Никола, Торкар Николаја Марјан. Травнер Ка-
рела Јоже, Трифуновић Ђуре Душан. Тробец Јо-
жефа Здравко, Турчин Валентина Јоже, Удович-
-Муха Алојза Амалија. Уршич Ивана Јожеф Вајт-
хаузер Грегора Карел. Валенци Рудолфа Хенрик 
Вауда-Шкрјанеп Алојза Даринка. Винце« Ленарда 
Ленард, Виновршки Мартина Владо. Вирант Луд-
вика Петер, Висински-Левичник Јоже Иванка. Вла-
дович-Пок лека Јернеј а Иванка, В о ј н о в и ч Василија 
Богдан. Воук Ивана Едвард. Врбанц Вида Август, 
Заковшек Франца Рајко. Закрајшек Стане Стане; 

Залазиш? Јакоба Јоже, Земљич Станка Роман, 
Зоцхил Јолсефа Винценц, Жерјал Алојза Карел, 
Живец Антона Алфонз; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 
на општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Бамбич Антона Антон Бутина Бориса Васја. 
Домино Ото Ото, Держај Виљема Гвидо, Хајдињак 
Михајла Доминик. Јелен Павела Марјан, Кастели!! 
Винка Андреј, Кавалич Виктора Борис, Кекић 
Јуса Хуснија, Корен Јоже Антон Локовшек Ивана 
Јан, Мургел> Ане Антон. Параџик Мате Петар. Пав-
чич Отона Емануел. Планиншич Јоже Иван, Пого-
релец Јернеј а Мати? а. Прапротник Франца Јоже, 
Сусман Франца Франц, Шлосар Владе Бтадо, 
Штрумбељ Јернеј а Франц, Турк Драге Драго, Ж а -
гар Јанеза Иван; 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРО ДЕТЕ ЛИ 

Левичник Карела Лука, Мицхиели Луја Дарко. 

Бр. 30 
28 март 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страта 

844. Закон за склучување и извршување на 
меѓународните договори — — — — 2217 

845. Закон за здравствената исправност на 
животните намирници и на предметите' 
за општа употреба — — — — — — 2220 

846. Закон за производство и промет на опој-
ни дроги — — —„ — — — — — 2225 

,847. Закон за Југословенската банка за меѓуна-
радна економска соработка и за заеднич-
ките финансиски организации — — — 2229 

848. Закон за обезбедување средства за от-
странување на последици од елементарни 
непогоди — — — — — — — — 2244 

849. Закон за измени на Законот за Фоидат 
на солидарноста со неврзаните земји и со 
земјите во развој — — — — — — 2246 

Страна 
850. Закон за измени на Законот за утврдува-

ње на вкупниот износ на средствата за 
финансирање на Програмата за инвести-
циони вложувања на Сојузниот секрета-
ријат за надворешни работи од 1976 до 
1980 година — — — — — — _ __ 2246 

851. Одлука за именување заменик-сојузен 
секретар за надворешни работи — — 2247 

852. Одлука за именување заменик-претседа-
тел на Сојузниот комитет за труд, здрав-
је и социјална 'политика — — — — 2247 

853. Статут на Интересната заедница на Југо-
славија за економски односи со странство 2247 

Одлука за потврдување на Статутот на Инте-
ресната заедница на Југославија за еко-
номски односи со странство — — — — 2255 

851. Од нука за избор на претседател на Сојуз-
ниот совет за меѓународни односи — — 2255 

855. Уредба за звањата на работниците на ми-
лицијата во Сојузниот секретаријат за 
внатрешни работи — — — — — — 2255 

856. Уредба за униформата и ознаките на зва-
њата на работниците на милицијата во 
Сојузниот секретаријат за внатрешни ра-
боти — — — — — — — — — 2257 

857. Одлука за ослободување од плаќање ца-
рина. увозни давачки и посебна такса на 
увозот на сурова нафта — — — — — 2262 

858. Одлука за измени и дополненија на Од-
луката за одредување максимални цени 
за вештачки ѓубриња и пестициди — — 2262 

859. Наредба за измени и дополненија на На-
редбата за утврду вање на благајнички 
максимум и за плаќање со готови пари — 2262 

860. Решение за забрана на внесувањето и ра-
стурањето на весникот „II Piccolo" — — 2263 

861. Решение за забрана на внесувањето и ра-
стурањето на весникот „Bild" — — — 2263 

862. Решение за забрана на внесувањето и ра-
стурањето на весникот ,,Le Figaro" — 2263 

863. Решение за забрана на внесувањето и ра-
стурањето на списанието „Panorama" — 2263 

864. Одлука за вршење пламен промет со 
странство за потребите на Југословен-
ската народна армија и за други потреби 
на народната одбрана и на Сојузната ди-
рекција за промет и резерви на произво-
ди со посебна намена — — — — — 2264 

865. Спогодба за промена на затечените цени 
за флутинг хартија, шренц хартија и сул-
фомонт ВХ1 и флутинг хартија произве-
дена од слама — — — — — — — 2264 

866. Спогодба за промена на затечените цени 
за определени графички хартии — — 2264 

867. Спогодба за промена на затечените цени 
за лимени — челични радијатори — — 2265 

868. Спогодба за промена на затечените цени 
за специјална основна хартија за ѕидни 
тапети — — — — — — — — — 2265 

869. Спогодба за промена на затечените цени 
за бездрвна хартија за преписи „Дија-
мант", бездрвни хартии за пишување 
„Козара" и „Грмеч" и целулозна хартија 
за а лу фо лин „Алумина" — — — — 2265 

Исправка на Упатството за содржината, обли-
кот и начинот на употреба на еднообраз-
ните инструменти за плаќање и за един-
ствената постапка и начин на вршење на 
работите на платниот промет во земјата 2265 

Одликувања — — — — — — — — — 2266 


