
„ С Л У Ж Б Е Н лист НА СФРЈ" излегува 
во издание на српскохрватски однос-
но хрватскосрпски, словенечка в 
македонска јазик - Or лаев според 
тарифата - Жиро-сметка кај Служба-
та на општественото книговодство за 
претплата, посебни изданија в огласв 

IMS-tut 

Петок, 14 ноември 1969 
БЕЛГРАД 

БРОЈ 49 ГОД. XXV 

цена на овој број е 0,50 динари. - ; 
Претплата аа 1909 година изнесува 
00.— див. - Редакција: Улица Јована 
Ристика бр. L Поштенски фах 221 -
Телефони: Централа 50-931. 50-932. 51-111 
в 50-934: Служба за претплата 51-T3L 

Продаваа служба 51-071. 

573. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 

. Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОТСТАПУ-
ВАЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ ПРИХОДИ ОД ФЕДЕРАЦИ-' 
ЈАТА НА РЕЗЕРВНИТЕ ФОНДОВИ НА ОПШТИ-

НИТЕ БАЊА ЛУКА, ЧЕЛИНАЦ И ЛАКТАШИ 

Се прогласува Законот за отстапување определе-
ни приходи од федерацијата на резервните фондови 
на општините Бања Лука, Челинац и Лакташи, што 
го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Со-
борот на народите од 11 ноември 1969 година и на 

N седницата на Стопанскиот собор од 11 ноември 1969 
година. 

ДР бр. 835 
12 ноември 1969 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ ПРИХОДИ ОД 
ФЕДЕРАЦИЈАТА НА РЕЗЕРВНИТЕ ФОНДОВИ НА 
ОПШТИНИТЕ БАЊА ЛУКА, ЧЕЛИНАЦ И ЛАК-

ТАШИ 

Член 1 
Каматата на фондовите во стопанството за која 

стопанските организации и другите обврзници од 
териториите на општините Бања Лука, Челинац и 
Л акта ши, кои се оштетени од земјотресот од 26 и 
27 октомври 1969 година се во обврска да ја плаќаат 
во корист на федерацијата во периодот од 1 јануари 
1969 година до 31 декември 1970 година, им се отста-
пува на резервните фондови на тие општини. 

Одредбата на ставот 1 од овој член се однесува 
и на самостојните организации на здружен труд што 
се наоѓаат на териториите на општините од тој став, 
а кои се во состав на стопанските организации, чие 
седиште е надвор од териториите на тие општини. 

Член 2 
На резервните фондови на општините Вања Лу-

ка, Челинац и Лакташи им се отстапува и приходот 
од сојузниот придонес од личниот доход од работен 
однос што ќе се наплати на териториите на тие оп-
штини во периодот од 1 ноември 1969 година до 31 
декември 1970 година;^ 

Член 3 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

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

574. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Ус-
тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОТСТА-
ПУВАЊЕ ПРИХОДОТ ОД СОЈУЗНИОТ ПРИДО-
НЕС ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД ЗЕМЈОДЕЛСКА 
ДЕЈНОСТ НА РЕЗЕРВНИТЕ ФОНДОВИ НА ОП-
ШТИНИТЕ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ШТО ГИ ПОГОДИ ЗЕМ-

ЈОТРЕСОТ 

Се прогласува Законот за отстапување приходот 
од сојузниот придонес од личниот доход од земјо-
делска дејност на резервните фондови на општи-
ните во Социјалистичка Република Босна и Херце-
говина што ги погоди земјотресот, кој го усвои Со-
јузната скупштина, на седницата на Соборот на 
народите од 11 ноември 1969 година и на седницата 
на Стопанскиот собор од 11 ноември 1969 година. 

ПР бр. 834 
12 ноември 1969 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ ПРИХОДОТ ОД СОЈУЗНИОТ 
ПРИДОНЕС ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД ЗЕМЈОДЕЛ-
СКА ДЕЈНОСТ НА РЕЗЕРВНИТЕ ФОНДОВИ НА 
ОПШТИНИТЕ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИ-
КА БОСНА И, ХЕРЦЕГОВИНА ШТО ГИ ПОГОДИ 

ЗЕМЈОТРЕСОТ 

Член 1 
На резервните фондови на општините во Со-

цијалистичка Република Босна и Херцеговина што 
ги погоди земјотресот од 26 и 27 октомври 1969 го-
дина, им се отстапува приходот од сојузниот п р и -
донес од,личниот доход од земјоделска дејност што 
ќе се наплати на териториите на тие општини во 
периодот од 1 ноември 1969 година до 31 декември 
1970 година. 

Член 2 
Социјалистичка Република Босна и Херцеговина 

ќе ги утврди општините односно местата на кои се 
однесуваат одредбите на овој закон. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
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575. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уста-
вот на Социјалистичка Федеративна Република Ју -
гославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОДЛАГА-
ЊЕ НА ПЛАЌАЊЕТО НА АНУИТЕТИТЕ ПО КРЕ-
ДИТИТЕ ДАДЕНИ ОД СРЕДСТВАТА НА ФЕДЕРА-
ЦИЈАТА НА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА 
ТЕРИТОРИИТЕ НА ОПШТИНИТЕ БАЊА ЛУКА, 

ЧЕЛИНАЦ И ЛАКТАШИ 

Се прогласува Законот за одлагање на плаќање-
то на ануитетите ho кредитите дадени од средствата 
на федерацијата на ' работните организации на те-
риториите на општините Бања Лука, Челинац и 
Лакташи, што го усвои Сојузната скупштина, на 
седницата на Соборот на народите од 11 ноември 
1909 година и на седницата на Стопанскиот собор 
од 11 ноември 1969 година. 

ПР бр. 831 
12 ноември 1969 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ОДЛАГАЊЕ НА ПЛАЌАЊЕТО НА АНУИТЕТИ-
ТЕ ПО КРЕДИТИТЕ ДАДЕНИ ОД СРЕДСТВАТА НА 
ФЕДЕРАЦИЈАТА НА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗА-
ЦИИ НА ТЕРИТОРИИТЕ НА ОПШТИНИТЕ БАЊА 

ЛУКА, ЧЕЛИНАЦ И ЛАКТАШИ 

Член 1 
До донесување на закон со кој ќе се регулираат 

односите настанати поради земјотресот од 26 и 27 
октомври 1969 година, на работните организации на 
териториите на општините Бања Лука, Челинац и 
и Лакташи, што претрпеле штета поради земјотре-
сот, им се одлага плаќањето на ануитетите по кре-
дитите дадени од средствата на федерацијата за 
основни средства, за трајни обртни средства, за сред-
ства на заедничката потрошувачка и за покрива-
ње на загуби. 

Како средства на федерацијата од ставот 1 на 
овој член се подразбираат средствата на федераци-
јата за инвестиции во стопанството, средствата на 
Фондот на федерацијата за кредитирање на стопан-
скиот развој на стопански недоволно развиените ре-
публики и краишта и средствата на Фондот за кре-
дитирање и осигурување на определени извозни 
работи. 

Одлагањето на плаќањето на ануитетите од ста-
вот 1 на овој член се однесува на кредитите за кои 
работните организации склучиле договори до 26 ок-
томври 1969 година и по кои ануитетите втасале а 
не се намирени до 3L октомври 1969 година, како и 
по кои ануитетите втасуваат по 31 октомври 1969 го-
дина. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

576. 
4 Брз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уста-

вот на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОДОБРУ-
ВАЊЕ КРЕДИТИ ЗА ВЛОЖУВАЊА ВО ОСНОВ-
НИТЕ СРЕДСТВА НА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗА-
ЦИИ ШТО ПРЕТРПЕЛЕ ШТЕТА ПОРАДИ ЗЕМЈО-
ТРЕСОТ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

Се прогласува Законот за одобрување кредити 
за вложувања во основните средства на работните 
организации што пертрпеле штета поради земјотре-
сот во Социјалистичка Република Босна и Херцего-
вина, што го усвои Сојузната скупштина, на седни-
цата на Соборот на народите од 11 ноември 1969 
година и на седницата на Стопанскиот собор од 11 
ноември 1969 година. 

ПР бр. 832 
12 ноември 1969 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ КРЕДИТИ ЗА ВЛОЖУВАЊА 
ВО ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА НА РАБОТНИТЕ ОР-
ГАНИЗАЦИИ ШТО ПРЕТРПЕЛЕ ШТЕТА ПОРАДИ 
ЗЕМЈОТРЕСОТ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБ-

ЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

Член 1 
Кредитната банка во Бања Лука (во понатамош-

ниот текст: Банката) може од сите банкарски сред-
ства и кредити што ќе ги добие од Народната банка 
на Југославија да им одобрува на работните органи-
зации во Социјалистичка Република Босна и Хер-
цеговина што се погодени со земјотресот од 26 и 27 
октомври 1969 година, а чии основни средства се 
оштетени поради земјотресот, кредити за вложува-
ња во основните средства потребни за нивното по-
натамошно работење. 

Член 2 
Вкупниот износ на кредитите од членот 1 на 

овој закон не може да биде поголем од 100,000.000 
динари. 

Член 3 
Роковите на враќањето на кредитите од членот 

1 на овој закон и стопата на каматата на тие кре-
дити ќе се утврди со договор помеѓу Банката и ра-
ботната организација, со тоа што рокот на отпла-
тувањето да не може да биде подолг од времето 
пропишано за амортизација на основните средства 
за кои се дава кредитот. 

По исклучок од ставот 1 на овој член, роковите 
за отплатување на кредитите што се даваат за из-
градба на градежни објекти не можат да бидат по-
долги од 15 години. 

- г 

Член 4 
Гарантните износи и износити за учеството на 

инвеститорите во трошоците на инвестициите за 
кредитите дадени според овој закон, не се полагаат. 

Член 5 
Во границите на износот од членот 2 на овој 

закон, Банката може да користи до 10,000.000 динари 
за купување девизи кај Народната банка на Југо-

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
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славија за кредитирање на работните организации 
што во странство набавуваат опрема, репродукциони 
материјали или резервни делови за оштетена опрема, 
ако тие им се уништени при земјотресот, а оваа на-
бавка е неопходна за продолжување на редовното 
работење на тие работни организации. 

Член 6 
Социјалистичка Република Босна и Херцегови-

на ќе ги утврди општините односно местата на кои 
се однесуваат одредбите на овој закон. 

Член 7 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

577. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 

Уставот на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОДОБРУ-
ВАЊЕ ПРИВРЕМЕН КРЕДИТ НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА РЕПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 
ЗА ОБНОВА НА ОБЈЕКТИТЕ ОШТЕТЕНИ ОД 
ЗЕМЈОТРЕСОТ ОД 26 И 27 ОКТОМВРИ 1969 ГО-

ДИНА 

Се прогласува Законот за одобрување привремен 
кредит на Социјалистичка Република Босна и Хер-
цеговина за обнова на објектите оштетени од зем-
јотресот од 26 и 27 октомври 1969 година, што го 
усвои Сојузната скупштина, на седницата на Собо-
рот на народите од 11 ноември 1969 година и на сед-
ницата на Стопанскиот собор од 11 ноември 1969 
година. 

ПР. бр. 833 
12 ноември 1969 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ПРИВРЕМЕН КРЕДИТ НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА БОСНА И ХЕРПЕ-
ГОВИНА ЗА ОБНОВА НА ОБЈЕКТИТЕ ОШТЕТЕ-
НИ ОД ЗЕМЈОТРЕСОТ ОД 26 И 27 ОКТОМВРИ 

1969 ГОДИНА 

Член 1 
До донесување на прописи со кои ќе се регулира 

финансирањето на обновата на објектите оштетени 
со земјотрес во Социјалистичка Република Босна 
и Херцеговина што ги погоди земјотресот од 26 и 
27 октомври 1969 година, Народната банка на Југо-
славија ќе и даде на Социјалистичка Република 
Босна и Херцеговина привремен кредит во износ 
од 200,000.000 динари, 

Член 2 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

578. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Ус-
тајвот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБ-
НО РЕГУЛИРАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРАШАЊА 
НА СУДСКАТА ПОСТАПКА НА ТЕРИТОРИИТЕ 
НА ОПШТИНИТЕ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-
ПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ШТО ГИ 
ПОГОДИ ЗЕМЈОТРЕСОТ ОД 26 И 27 ОКТОМВРИ 

1969 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за посебно регулирање на 
определени прашања на судската постапка на те-
риториите на општините во Социјалистичка Репуб-
лика Босна и Херцеговина што ги погоди земјотре-
сот од 26 и 27 октомври 1969 година, кој го усвои 
Сојузната скупштина на седницата на Соборот на 
народите од 11 ноември 1969 година и на седницата 
на Огпптествено-политичкиот собор од 11 ноември 
1969 година. 

ПР бр. 836 
12 ноември 1969 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПОСЕБНО РЕГУЛИРАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ 
ПРАШАЊА НА СУДСКАТА ПОСТАПКА НА ТЕ-
РИТОРИИТЕ НА ОПШТИНИТЕ ВО СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА РЕПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦОГОВИНА 
ШТО ГИ ПОГОДИ ЗЕМЈОТРЕСОТ ОД 26 И 27 ОК-

ТОМВРИ 1969 ГОДИНА 

Член 1 
Со закон определените рокови во траење до три 

месеци за поднесување правни лекови и други прав-
ни средства во постапка пред судот, за поднесување 
тужба во процесна постапка и во постапка по уп-
равни спорови или за поведување вонпроцесна по-
стапка, што биле во тек на 26 октомври 1969 година, 
почнуваат одново да течат од денот на влегувањето 
во сила на овој закон. 

Роковите од ставот 1 на овој член во траење 
подолго од три месеци што биле во тек на 26 ок-
томври 1969 година нема да се сметаат дека текле од 
тој ден до денот на влегувањето во сила на овој 
закон ако во тоа време не истекле, а ако во тоа 
време истекле, почнуваат одново да течат со денот 
на влегувањето во сила на овој закон и се завр-
шуваат по истекот на триесет дена, сметајќи од тој 
ден. 

Во кривична постапка одредбите од ст. 1 и 2 на 
овој член се однесуваат на роковите за поднесување 
на жалба против пресуда, на молба за враќање во 
поранешната состојба, на приватна тужба, на пред-
логот од оштетено лице и на жалба против решение 
за примена на воспитната мерка или мерката на 
безбедност, а во постапка во стопански престапи — 
само на роковите за поднесување на жалба прртив 
пресуда и молба за враќање во поранешната со-
стојба. 

Член 2 
Со одредбите за роковите од членот 1 на овој 

закон можат да се користат сите лица што требало 
кај судот во Бања Лука да преземаат определено 
дејствие врзано за рок, како и лицата што до 26 
октомври 1969 година имале живеалиште односно 
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седиште на териториите на општините во Соција-
листичка Република Босна и Херцеговина што ги 
погоди земјотресот, без оглед кај кој суд во земјата 
требало да преземат такво дејствие. 

Член 3 
Од денот на влегувањето во сила на овој закон 

до 1 март 1970 година, не може врз основа на од-
луките што станале извршни до 26 октомври 1969 
година, да се дозволи ниту да се спроведува судско 
извршување спрема физичките лица кои до тој ден 
имале живеалиште на териториите на општините 
од членот 2 на овој закон. 

Одредбата на ставот 1 од овој член не се од-
несува на извршувањето на побарувања по основ на 
законско издржување или рента, или по основ на 
надоместок на штета предизвикана со телесна пов-
реда или смрт, или на извршувале побарувања по 
основ на работен однос. 

Член 4 
Социјалистичка Република Босна и Херцегови-

на ќе ги утврди општините односно местата на кои 
се однесуваат одредбите на овој закон. 
i 

Член 5 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

579. 

Брз основа на членот 174 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија и 
Уставниот амандман IX точка 1 став 2, Сојузната 
скупштина, на седницата на Соборот на народите 
од 11 ноември 1969 година и на седницата на Сто-
панскиот собор од 11 ноември 1969 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА РЕПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 
ОД РЕЗЕРВНИОТ ФОНД НА ФЕДЕРАЦИЈАТА НА 
ИМЕ ПОМОШ ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ШТЕТИ-
ТЕ ПРЕДИЗВИКАНИ СО ЗЕМЈОТРЕСОТ ОД 26 И 

27 ОКТОМВРИ 1969 ГОДИНА 

1. Од средствата на резервниот фонд на феде-
рацијата, што се формираат според членот 95 од 
Основниот закон за финансирање на општествено-
-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 31/64, 28/66, 1/67, 54/67 и 30/68) и се доделува, без 
обврска за враќање, на Социјалистичка Република 
Босна и Херцеговина износот од 100,000.000 дина-
ра на име помош за отстранување на штетите на 
териториите на општините што ги погоди земјотре-
сот од 26 и 27 октомври 1969 година. 

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

Сојузна скупштина 

АС бр. 113 
12 ноември 1969 година 

Белград 

Претседател \ 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с. р. 

Претседател Претседател 
на Стопанскиот собор, на Соборот на народите, 
Д-р Васил Гривчев, с. р. Мика Шпиљак, с. р. 

580. 

Врз основа на чл. 16 и 28 од Законот за девиз-
ното работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/66, 
54/67, 55/68, 13/69 и 20/69), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ДЕВИЗИТЕ ШТО РАБОТ-
НИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРИТОРИИТЕ НА ОП-
ШТИНИТЕ БАЊА ЛУКА, ЧЕЛИНАЦ И ЛАКТА-
ШИ, КОИ ПРЕТРПЕЛЕ ШТЕТА ПОРАДИ ЗЕМЈО-
ТРЕСОТ ОД 26 И 27 ОКТОМВРИ 1969 ГОДИНА МО-
ЖАТ ДА ГИ КОРИСТАТ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА АНУ-

ИТЕТИТЕ ПО ДЕВИЗНИТЕ КРЕДИТИ 

1. Работните организации на териториите еа оп-
штините Бања Лука, Челинац и Лакташи, кои пре-
трпеле штета поради земјотресот од 26 и 27 октом-
ври 1969 година така што да не можат да продолжат 
со производството и извозот, можат доколку деви-
зите според важечките прописи не им се доволни 
за плаќање на ануитетите по девизните кредити во 
Југославија и во странство што втасуваат до крајот 
на 1970 година, да го користат сиот девизен прилив 
што ќе го остварат по 26 октомври 1969 година по 
извозот извршен пред тој ден. 

2. Работните организации од точката 1 на оваа 
одлука можат за целите наведени во таа точка -да 
купат од овластената банка и девизи во противвред-
ност до 100% од амортизацијата на опремата пресме-
тана за тековната година по пропишаните стопи, и 
тоа оној вид девизи со кој според договорот се от-
платува кредитот. 

3. Народната банка на Југославија ќе издаде, по 
потреба, техничко упатство за спроведувањето на 
оваа одлука. ч 

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

Р. п. бр. 168 
10 ноември 1969 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, с. р. 

581. 

Врз основа на членот 109 став 1 од Законот за 
банките и кредитните работи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 12/65, 29/65, 4/66, 26/66, 1/67, 17/67, 54/67, 
26/68, 50/68, 13/69 и 42/69) и членот 2 од Законот за 
Народната банка на Југославија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 12/65, 47/66 и 55/68), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ ПОТРО-
ШУВАЧКИ КРЕДИТИ НА ЛИЦАТА ШТО ПРЕТР-
ПЕЛЕ ШТЕТА ОД ЗЕМЈОТРЕСОТ НА ТЕРИТОРИ-
ИТЕ НА ОПШТИНИТЕ БАЊА ЛУКА, ЧЕЛИНАЦ, 
ЛАКТАШИ, БОСАНСКА ГРАДИШКА И ПРЊАВОР 

1. Во Одлуката за давање потрошувачки кредити 
на лицата што претрпеле штета од земјотресот на 
териториите на . општините Бања Лука, Челинац, 
Лакташи, Босанска Градишка и Прњавор („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 46/69), во називот на одлуката по 
зборот: „земјотресот" понатамошните зборови се ме-
нуваат и гласат: „од 26 и 27 октомври 1969 година во 
Социјалистичка Република Босна и Херцеговина". 

2. Во точката 1 став 1 зборовите: „на териториите 
на општините Босанска Градишка и Прњалвор," -се 
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заменуваат со зборовите: „на териториите на другите 
општини во Социјалистичка Република Босна и Хер-
цеговина,". ' 

3. Во точката 11 зборовите: „на териториите на 
општините Босанска Градишка и Прњавор на кои" 
се заменуваат со зборовите: „на деловите од терито-
риите на другите општини од точката 1 на оваа од-
лука на кои". 

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

Р. п. бр. 169 
10 ноември 1969 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Митја Рибичич, с. р. 

582. 

Врз основа на членот 141 од Законот за банките 
и кредитните работи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
12/65, 29/65, 4/66, 26/66, 1/67, 17/67, 54/67, 26/68, 50/68, 
13/69 и 42/69), сојузниот секретар за финансии из-
дава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПОСТАПКАТА СО ШТЕДНИТЕ ВЛОГОВИ НА 
ЛИЦАТА НА КОИ ШТЕДНИТЕ КНИШКИ ИМ 
ИСЧЕЗНАЛЕ ПРИ ЗЕМЈОТРЕСОТ ОД 26 И 27 ОК-
ТОМВРИ 1969 ГОДИНА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

1. На лицата (во понатамошниот текст: вложу-
вачите) на кои при земјотресот од 26 и 27 октом-
ври 1969 година на териториите на општините Ба-
ња Лука, Челинац и Лакташи им исчезнала вложна 
книшка, можат да располагаат со паричните сред-
ства по тие штедни влогови според одредбите од 
оваа наредба. 

2. Вложувачите на кои им исчезнала вложила 
книшка која гласи на името на вложувачот, хќе 
поднесат писмена пријава за исчезнувањето на 
штедната книшка до банката односно До Поштен-
ската штедилница кај која се води штедвиот влог, 
со барање да им се издаде нова штедна книшка. 

Во пријавата вложувачот ќе го означи името 
на кое гласи штедната книшка, а по можност и бро-
јот на штедната книшка и износот на кој гласела 
штедната книшка, како и кај која пошта му е из-
дадена штедната книшка ако е во прашање штеден 
влог кај Поштенската штедилница. 

3. Врз основа на примената пријава банката од-
носно Поштенската штедилница ќе изврши прове-
рување на податоците за постоењето на штедниот 
влог на името на подносителот на пријавата, ќе ја 
заклучи постојната партија на штедниот влог и 
ќе отвори нова со состојбата со која е заклучена 
првобитната партија, а на вложувачот ќе му из-
даде нова штедна книшка. 

Располагање со штедниот влог со кој е поста-
пено во смисла на ставот 1 од оваа точка, се врши 
само врз основа на новата штедна книшка. 

4. Издавањето на нова штедна книшка банката 
односно Поштенската штедилница ќе го изврши во 
рок од 5 дена од денот на приемот на писмената 
пријава за исчезнувањето на штедната книшка. 

5. Одредбите на точ. 2, 3 и 4 од оваа наредба 
ќе се применуваат согласно и врз вложувачите на 
кои им исчезнала вложната книшка која гласела на 
доносител или на доносител со шифра, а банката 
располага во својата евиденција со податоци за и-
мето и презимето и адресата на вложувачот. 

Ако банката не располага со податоци за името 
и презимето и адресата на вложувачот, ќе го упа-
ти вложувачот да спроведе редовна постапка за 
амортизација на исчезнатата штедна книшка. 

6. Одредбите на оваа наредба ќе се применуваат 
до 30 април 1970 година. 

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

Бр. 2-14509/1 
11 ноември 1969 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Јанко Смоле, с. р, 

1 583. 

Врз основа на чл. 14,14а и 44 од Законот за Народ-
ната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 12/65, 47/66 и 55/68), членот 5 од Законот за из-
мени и дополненија на Законот за Народната банка 
на Југославија („Службен ЈГИСТ на СФРЈ", бр. 47/66) 
и членот 102 од Законот за банките и кредитните ра-
боти („Службен лист на СФРЈ", бр. 12/65, 29/65, 4/66, 
Z6/66, 1/67, 17/67, 54/67, 26/68, 50/68, 13/69 и 42/69), во 
согласност со Сојузниот извршен совет, гувернерот 
на Народната банка на ,Југославија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО РЕГУЛИРАЊЕ НА ОДНОСИТЕ 
НА ДЕЛОВНИТЕ БАНКИ СО НАРОДНАТА БАНКА 
НА ЈУГОСЛАВИЈА ПО РАБОТИТЕ НА КРАТКО-
РОЧНОТО КРЕДИТИРАЊЕ НА РАБОТНИТЕ ОР-
ГАНИЗАЦИИ ШТО ПРЕТРПЕЛЕ ШТЕТА ОД ЗЕМ-
ЈОТРЕСОТ НА ТЕРИТОРИИТЕ НА ОПШТИНИТЕ 

БАЊА ЛУКА, ЧЕЛИНАЦ И ЛАКТАШИ 

1. Одредбата на точката 3 став 1 под 2 од Одлу-
ката за регулирање на односите на деловните банки 
со Народната банка на Југославија по работите на 
краткорочното кредитирање (^Службен лист на 
СФРЈ", бр. 34/68, 49/68, 10/69, 32/69 и 44/69) нема да се 
применува на краткорочните кредити за обртни сред-
ства дадени на работните организации на терито-
риите на општините Бања Лука, Челинац и Лакта-
ши заради санирање односно оспособување за про-
должување на нормалното работење попречено по-
ради земјотресот од 26 и 27 октомври 1969 година. 

2. Кредитната банка Бања Лука може до 31 март 
1970 година да користи реесконтен односно докумен-
тарен кредит кај Народната банка на Југославија до 
височината на долевањето по тој кредит на 31 ок-
томври 1969 година, иако таа состојба е поголема од 
износот на кредитите што можат да се реесконти-
раат кај Народната банка на Југославија, под услов 
разликата да ја користи за давање краткорочни 
кредити за обртни средства на работните организа-
ции на териториите на општините Бања Лука, Че-
линац и Лакташи за целите од точката 1 на оваа 
одлука. 

Одредбата на ставот 1 од оваа точка аналогно ќе 
се применува и врз делот на реесконтниот односно до-
кументарниот кредит на другите деловни банки кој 
до 31 октомври 1969 година е користен за давање 
кредити на работните организации на териториите 
на општините од тој став, ако тој дел изнесува нај-
малку 20!)/о од вкупното долгувани на банката по 
реесконтниот односно документарниот кредит ккј 
Народната банка на Југославија според состојбата 
на 31 октомври 1969 година. 

3. По исклучок од одредбата на точката 6а од 
Одлуката за регулирање на односите на делрвните 
банки со Народната банка на Југославија но ра-
ботите на краткорочно^ кредитирање, Кредитната 
банка, Бања Лука, може до 31 март 1970 година да 
користи посебен документарен кредит за ликвидност 
во траење до 10 работни денови во текот на еден 
месец, и тоа без ограничувањата предвидени во 
ставот 2 на таа точка. 
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4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

О. бр. 121 
10 ноември 1969 година 

Белград 

Народна банка на Југославија 

Гувернер, 
д-р Иво Перишин, с. р. 

584. 

Врз основа на членот 14 став 3 и членот 15 став 
2 од Законот за Народната банка на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 12/65, 47/66 и 55/68), 
гувернерот на Народната банка на Југославија до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕТО И ИЗДВО-
ЈУВАЊЕТО НА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА 

КРЕДИТНАТА БАН^А, БАЊА ЛУКА 

1. Кредитната банка, Бања Лука (во понатамош-
ниот текст: Банката), ќе ја пресметува и издвојува 
задолжителната резерва кај Народната банка на 
Југославија на начинот предвиден со оваа одлука. 

2. На средствата на помошта за отстранување 
на последиците на земјотресот од 26 и 27 октомври 
1969 година Банката не ја пресметува задолжителна-
ва резерва. 

3. Во текот на ноември и декември 1969 година 
Банката не е должна да ја поднесува пропишаната 
пресметка на задолжителната резерва. 

Ако Банката во времето од ставот 1 на оваа точ-
ка не ја поднесе пресметката на задолжителната 
резерва, задолжителната резерва пресметана и из-
двоена до 27 октомври 1969 година ќе важи до 10 
јануари 1970 година. 

4. Во се друго врз Банката ќе се применуваат 
одредбите на Одлуката за височината на задолжи-
телната резерва на деловните банки кај Народната 
банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ", бр. 
51/66, 48/67, 5/68, 11/68, 17/68, 25/68, 30/68, 46/68, 5/69, 
32/69 и 34/69). 

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

О. бр. 122 
; 10 ноември 1969 година 

Белград 
Народна банка на Југославија 

Гувернер, 
д-р Иво Перишин, с. р. 

585. 

Врз основа на членот 110 од Законот за банките 
и кредитните работи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
12/65, 29/65, 4/66, 26/66, 1/67, 17/67, 54/67, 26/68, 50/68, 
13/69 и 42/69) и чл. 6 и 11 од Уредбата за општите 
услови за давање потрошувачки кредити („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 17/66, 42/66, 27/67, 51/67, 8/68, 17/68, 
23/68 и 7/69), гувернерот на Народната банка на Ју-
гославија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ 
НА УСОГЛАСУВАЊЕТО НА ПЛАСМАНОТ НА ДЕ-
ЛОВНИТЕ БАНКИ ВО ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИ-
ТИ СО СООДВЕТНИТЕ ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА 

1. Во Одлуката за начинот на усогласување на 
пласманот на деловните банки во потрошувачки кре-

дити со соодветните извори на средства („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 48/67 и 9/69) во точката 2 се до-
дава нов став 2, кој гласи: 

„По исклучок од одредбата на ставот 1 од оваа 
точка, Кредитната банка Бања Лука може до 31 
декември^ 1970 година да дава потрошувачки кредити 
и потрошувачки кредити за унапредување на туриз-
мот до височина од 100ft/o од наплатените отплати по 
тие кредити, ако пласманот во овие кредити не е 
усогласен со средствата од точката 1 на оваа одлука 
според состојбата на 26 октомври 1969 година." 

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

О. бр. 123 
10 ноември 1969 година 

Белград 

Народна банка на Југославија 

Гувернер, 
д-р Иво Перишин/с. р. 

ОДЛИКУВАЊА 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и членот 4 од Законот за одликувањата одлу-
чува, да се одлукуваат за особени заслуги и пости-
гнати успеси во изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Грин проф. д-р Ернест; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Анђелић Гргур, Цвјетко Иван, Чаушић-Жива-
љевић др Јелена, Граховац Перо, Халапа Авдо, 
Неговетић Едуард, Пињо др Фуад, Прпић Иван, 
Станчић Фрањо, Шурлан Мирко, Зуровац Стра-
хиња; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Берић Стево, Бувач Илија, Ћургус Перо, Каде-
нић Зијад, Стојнић Маринко; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Агановић Шефкет, Бабић Ахмед, Бјелица Љу-
бомир, Бјелобаба Никола, Бојанин Душан, Бошко-
вић др Сретен, Бувач Слободан, Чукац Рикард, 
Дурић Ферид, Ђекић Гојко, Ђокић др Радоња, 
Џампо Му харем, Ефендић Аго, Фундуп Јован, Гу-
шић Зијад, Хаџибеговић Илијас, Јарић Душан, Јелеч 
Мустафа, Јовић Владо, Калаба Миливоје, Калаба 
Страхиња, Карановић Шпиро, Катић Марица, Ке-
иовић Мурадиф, Клубичка Владимир, Кљајић Мићо, 
Колар Иван, Комић Кемал, Ковач Милован, Куча-
нин Фехим, Латић Јусо, Мацановић Дмитар, Мач-
киќ Јован, Мајнарић Владимир, Марсенић Мили-
сав, Маза л ица Никола, Мујезиновић Рамо, Овчина 
Исмет, Партало Симеун, Пашалић Ибрахими Пет-
ричевић др Иван, Пупавац Бранко, Репац Милан, 
Салман Суљо, Самарџија Бранко, Селимовић Фуад, 
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Спасој евић Петар, Судар Златибор, Султановић 
Есад, Суљић Енвер, Шертовић Ферид, Штрбад Ни-
кола, Терзић Адем, Тескреџић Хилмија, Трифуно-
вић Карабдић Хиба, Узелац Петар, Басић Бранко, 
Велић Му харем, ВучићевЛћ Слободан, Вукота Ду-
шан, Вуковић Бранко; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Пихлер Иван; 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

4 Чопић Симо и Јелача Мићо; 

за примерно залагање и постигнати успеси во 
работата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Благојевић Ђурађ, Ђурић Гојко, Курузовић-Ко-
јић Даница, Попадић-Поповић Милена, Шиниќ 
Миле; 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Акраповић Фрањо, Алић Алија, Арнаутлија 
Абдулах, Бајић Бориславка, Бајић Бранко, Бла-
нуша Милан, Ботић Душан, Бранчић Влајко, Бу-
љубашић Омер, Црнолић Смаил, Делибашић Мех-
медалија, Дурмо Ханас, Џафић Реџифа, Хаџић 
Мухарем, Хаџиосмановић Фикрет, Хаџиосмановић 
Зекерија, Хафизовић Џемалудин, Ђурђек Никола, 
Губелић Осман, Јокић Дане, Калем Томо, Капиџић 
Мухидин, Катана Џемал, Кљајић Јевто, Крагуљ 
Јово, Крчмар Лука, Крњић Јунуз, Крстајић Ми-
ленко, Кучкалић Јусуф; 

Ленић Мирослав, Личина Рајко, Марковић 
Благоје, Мартиновић Стјепан, Медвед Ивица, Ми-
лешић Радован, Милинковић Радомир, Мустедан-
агић Зухдија, Омерагић Салко, Пајкановић Стан-
ко. Пантелић-Медић Петра, Пашалић Мирсад, По-
повић Милош, Прањић Велимир, Сердаревић Наим, 
Сикирић Зулфо, Смајић Сулејман, Станковић Бош-
ко, Шарић Мухарем, Шехалић Ремзија, Шимић 
Марко, Танасић Станко, Танасијевић Никола,, То-
доровић Миле, Видовић Бранко, Видовић Млађен, 
Вранкћ Шимун, Врањеш Лазо, Врето Абдулах, 
Вулић Мирослав, Здјелар Томо, Зец Боро, Зрно 
Мато, Жужић Сејфо. 

Бр. 156 
11 октомври 1968 година 

Белград 

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

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да 
се одликуваат за примерниi заслуги и умешност во 
работата на развивањето постојан полет заради ос-

тварување на поставените задачи во единиците со 
кои раководат, како и за создавање услови за пости-
гање исклучително добри успеси во своите единици 
и установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

потполковникот на оклопни единици: Бањеглав 
Николе Душан; 

мајорот на оклопни единици: Бећировић Ибрахи-
ма Аган; 

мајорот на сообраќајна служба: Подлесник Анте-
на Јанез; Ф 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

инженерискиот капетан I кл.: Иванов Симеона 
Иван; 

техничкиот капетан I кл.: Турива Анђелка 
Славко; 

инженерискиот капетан: Бобановић Боже 
Славко; 

техничкиот поручник: Кековић Благоте Мило-
рад; 

техничките потпоручник: Аћимовић Властимир 
ра Милисав, Добрић Живадина Слободан, Ротар Ан-
тона Руди, Станић Саве Омиљен; 

потпоручникот на АБХ одбрана: Бешлић Љубо-
мира Родољуб; 

потпоручниците на оклопни ,единици: Гашић 
Мирка Славко, Глушац Милића Радивоје; 

потпоручниците за врска: Козомара Бранка Ва-
со, Михајловић Светнелава Драгољуб; 

интендаптеките потпоручници: Саватић Стеве 
Драгомир, Стојаноски Стојана Јован; 

техничките заставници: Хорватић Јосипа Јосип, 
Станковић Милоша Милојко; 

заставниците на административна служба: Пајић 
Боривоја Милан, Савић Станимира Драгомир; 

заставникот на оклопни единици: Сабљак Сле-
пана Емил; 

заставникот на финансиска сл.: Тодоровић Саве 
Гвозден; 

постарите водници I кл. на административна 
служба: Гартнер Петра Јоже, Милошевић Жарка 
Стојан, Вујовић Митра Бранислав; 

техничките постари водници I кл.: Јашаревић 
Ахмета Абдулах, Новосел Антуна Јосип, Ристић Ма-
којла Павле; 

постариот водник I кл. за врска: Тривић Гавре 
Ристо; 

пешадискиот постар водник: Коларевић Бранка 
Срето; 

техничките постари водници: Марковић Николе 
Стојимир, Николовски Најдана Мирослав; 

артилерискиот постар водник: Радаковић Раде 
Лазар; ^ 

постариот водник ^на административна сл.: Ве-
сић Светислава Сретен; 

висококвалификуваниот работник: Стиперски 
Фрање Бранко; 

за особени заслуги во изградбата и јакнењето на 
оружените сили на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија и за особени успеси во раково-
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дењето со воени ,единици, во нивното зацврстување 
и оспособување за одбрана на независноста на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕ-
НА ЅВЕЗДА 

артилерискиот мајор: Тодоровић Александра Ра-
дољуб;4 

артилер^ските капетани I кл.: Калембер Николе 
Милан, Татић Славка Пајо; 

пешадискиот капетан I кл.: Суботић Крсте Сло-
бодан; 

за примерна работа на Ј^Ввивањето полет за ос-
тварување на поставените задачи, кадо и за покажу-
вање на старешинските и војничките особини што 
им служат за пример на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

техничкиот постар водник I кл.: Јурчић Ивана 
,Стјепан; 

техничкиот постар водник: Аврамовић Миле 
Никола;. , 

постарите водници на оклопни единици: Букми-
ровић Милутина Данило, Митровић Александра Сло-
бодан; 

водниците I кл. на оклопни единици: Беловано-
вић Ђорђа Драгош, Грујић Светозара Рихард, Кне-
жевик Бучете Младен; 

техничките водници I кл.: Ћујић Николе Нико-
ла, Комненовић Милорада Драгутин, Петрушевиќ 

^ Николе Станко; 
а р т е р и с к и т е водници I кл.: Милановић Милана 

Зоран, Стоиљковић Тодора Добривоје; 
водникот I кл. на оклопни единици: Павловић 

Дане Гојко; 
техничките водници: Глишић Илије Милан, Ла-

зовиќ Драгутина Милорад; 
инженерискиот водник : Лудошки Михај л а Пе-

тар; 
' артилерискиот водник: Петровић Аритона Ми-

омир; I 

за особено истакнување во познавањето и врше-т 
њето на војничките должности и за примерно вој-
ничко држење 

; СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

техничкиот водник I кл.: Топаловић Ратомира 
Милош; 

десетарите: Миловановић Радована Миодраг, 
Весковић Светомира Радослав; 

разводникот: Радаковић Стојана Стојан; 
војниците: Чекић Ибрахима Мехмед. 

Сретена Коста; Гаовић Драгољуба Живан; Гргац 
Стјепана Иван, Кадоић Мирослава Томислав, Кова-
чевић Драгољуба Александар, Леринц Јаноша Ми-
хаљ; Митровић Миливоја Петар, Ткалец Стјепана 
Петар. 

Бр. 187 
11 ноември 19Ѕ8 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

573. Закон за отстапување определени при-
ходи од федерацијата на резервните фон- . 
добиј на општините Бања Лука, Челинац 
и Лакташи — — — — — — — — 1213 

574. Закон за отстапување приходи од сојуз-
ниот придонес од личниот доход од зем-
јоделска дејност на резервните фондови 
на општините во Социјалистичка Репуб-
лика Боела и Херцеговина што ги погоди 
земјотресот — — — — — — — — 1213 

575. Закон за одлагање на плаќањето на ану-
итетите по кредитите дадени од средства-
та на федерацијата на работните органи-
зации на териториите на општините' Ба-

' ња Лука, Челинац и Лакташи - — — 1214 
576. Закон за одобрување кредити за вложу-

вања во основните средства на работните 
организации што претрпеле штета поради 
земјотресот во Социјалистичка Република 
Босна и Херцеговина — — — — — 1214 

577. Закон за одобрување привремен кредит на 
Социјалистичка Република Босна и Хер-
цеговина за обнова на објектите оштетени 
од земјотресот од 26 и 27 октомври 1969 
година — — — — — — — — — 1215 

578. Закон за, посебно регулирање на опреде-
лени прашања на судската постапка на 
териториите на општините во Социјалис-
тичка Република Босна и Херцеговина 
што ги погоди земјотресот од 26 и 27 ок-
томври 1969 година — — - — — — 1215 

579. Одлука за доделување средства на Со-
цијалистичка Република Босна и Херце-
говина од резервниот фонд на федераци-
јата на име помош за отстранување на 
штетите предизвикани со земјотресот од 
26 и 27 октомври 1969 година — — - . 1216 

580. Одлука за утврдувањето на девизите што 
работните организации на териториите на 
општините Бања Лука, Челинац и Лак-
таши, кои претрпеле штета поради зем-
јотресот од 26 и 27 октомври 1969 година 
можат да ги користат за плаќање на ану-
итетите по девизните кредити — — — 1216 

581. Одлука за измени на Одлуката за давање 
потрошувачки кредити на лицата што 
претрпеле штета од земј,отресот на тери-
ториите на општините Бања Лука, Чели-
нац, Лакташи, Босанска Градишка и Пр-
итвор — — — — — — — — — 1216 

582. Наредба за постапката со штедните вло-
гови на лицата на кои штедните книшки 
им исчезнале при земјотресот од 26 и 27 
октомври 1969 година во Социјалистичка 
Република Босна и Херцеговина — — 1217 

583. Одлука за привремено регулирање на од-
носите на деловните банки со Народната 
банка на Југославија по работите на 
краткорочното кредитирање на работните 
организации што претрпеле штета од зем-
јотресот на териториите на општините 
Бања Лука, Челинац и Л акташи — — 1217 

584. Одлука за начинот на пресметувањето и 
издвојувањето на задолжителната резер-
ва на Кредитната банка, Бања Лука — 1218 

585. Одлука за дополнение на Одлуката за на-
чинот на усогласувањето на пласманот на 
деловните банки во потрошувачки креди-
ти со соодветните извори на средства — 1218 
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