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288. 

Врз основа на Уставниот амандман XXXVI 
точка 3 потточка 10, Претседателството на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, на 
седницата од 22 мај 1972 година, донесе 

Д Е Л О В Н И К 
ЗА РАБОТАТА НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 

ЈУГОСЛАВИЈА 

I. УВОДНА ОДРЕДБА 

Член 1 
Со овој деловник се утврдуваат правилата за 

работата и организацијата на Претседателството 
на Социјалистичка Федеративна Република Југос-
лавија (во понатамошниот текст: Претседателството). 

II. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

Член 2 
Членовите на Претседателството имаат право и 

должност да присуствуваат на седниците на Прет-
седателството и на седниците на работните тела на 
Претседателството чии се членови и да учествуваат 
во нивната работа и во одлучувањето. 

Членовите на Претседателството имаат право да 
учествуваат во работата на работните тела на 
Претседателството и кога не се членови на тие 
тела. 

Член 3 
Членовите на Претседателството постојано и 

редовно се известуваат за прашањата на внатреш-
ната и надворешната политика, на народната од-
брана и државната безбедност, за' движењата и 
појавите во областа на стопанството и општестве-
ните дејности, за спроведувањето на политиката 
што ја утврдила Сојузната скупштина и за извр-
шувањето на сојузните закони и другите општи 
акти .на Сојузната скупштина и на прописите на 
Сојузниот извршен совет, за работата на Сојузниот 
извршен совет, на сојузните органи на управата и 
на сојузните организации, и имаат право да бараат 
известувања и објасненија и за други прашања чие 
познавање им е потребно заради вршење на функ-
цијата член н& Претседателството. 

Известувањата и информативните и доку-
ментационите материјали за потребите на членовите 
на Претседателството ги обезбедуваат службите на 
Претседателството непосредно или преку соодветни 
сојузни органи и организации. 

Член 4 
Членовите на Претседателството имаат право 

да покренуваат иницијатива за разгледување на 
одделни прашања на седницата на Претседател-
ството и да предлагаат внесување на одделни пра-
шања во дневниот ред на седницата на Претседа-
телството. 

Член 5 
Членовите на Претседателството се здобгзаат 

со имунитетски права од денот на изборот во собра-

нието на републиката односно на автономната по-
краина и ги користат до истекот на мандатот од-
носно до _ разрешувањето од страна на собранието 
што ги избрало. 

Член 6 
На членовите на Претседателството им се издава 

посебна легитимација. 
Покрај податоците за идентитетот на член на 

Претседателството, легитимацијата содржи и краток 
извод за имунитетните и други права на членот 
на Претседателството што членот на Претседател-
ството може да ги оствари врз основа на легити-
мацијата. 

На членовите на Претседателството легитима-
цијата им ја издава претседателот на Претседател-
ството. За издавањето на легитимациите и за еви-
денцијата за издадените легитимации се гри леи ге-
нералниот секретар на Претседателството. 

III. ПРЕТСЕДАТЕЛ И ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

Член 7 
Функцијата на претседател на Претседателство-

то ја врши, согласно со уставот на СФРЈ, Претсе-
дателот на Републиката. 

Член 8 
Претседателството избира потпретседател на 

Претседателството од редот на своите членови за 
период од една година. 

Изборот на потпретседател се врши од редот на 
членовите на Претседателството избрани во репуб-
ликите односно во автономните покраини. 

Изборот на потпретседател по републиките се 
врши според следниот редослед: СР Македонија, 
СР Босна и Херцеговина, СР Словенија, СР Србија, 
СР Хрватска и СР Црна Гора. 

Седмиот мандатен период им припаѓа наизме-
нично на членовите на Претседателството избрани 
во автономните покраини, и тоа: првиот мандатен 
период на членовите на Претседателството избрани 
во Социјалистичка Автономна Покраина Војводина, 
а вториот мандатен период на членовите на Претсе-
дателството избрани во Социјалистичка Автономна 
Покраина Косово. 

Член 9 
Изборот на потпретседател на Претседателство-

то се врши со јавно гласање. 
Изборот на потпретседател се врши најдоцна на 

15 дена пред истекот на мандатот на потпретседате-
лот на чие место се избира нов потпретседател. 

По извршениот избор Претседателството го про-
гласува изборот на потпретседател на Претседател-
ството. 

Изборот на потпретседател на Претседателство-
то се објавува во „Службен лист на СФРЈ". 

Член 10 
Претседателот на4 Претседателството, покрај 

правата и должностите утврдени со Уставот на 
СФРЈ, ги врши и следните работи: 

1) ги свикува седниците на Претседателството и 
им претседава; 
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2) ја усогласува работата на Претседателството 
со работата на другите сојузни органи и организа-
ции; 

3) ги потпишува актите што ги донесува Претсе-
дателството; 

4) се грижи за спроведување на актите и заклу-
чоците на Претседателството; 

5) се грижи за применување на одредбите на 
Деловникот за работата на Претседателството; 

6) се грижи за спроведување на начелото за 
јавност на работата на Претседателството и на 
неговите работни тела; 

7) врши и други работи утврдени со овој делов-
ник. 

Член 11 
Потпретседателот на Претседателството го заме-

нува претседателот во случај на негова отсутност 
или спреченост и го застапува претседателот во вр-
шењето на работите што ќе му ги довери претседа-
телот. 

IV. РАБОТА НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

1. Програмирање на работата 

Член 12 
Заради извршување на задачите од својата над-

лежност, Претседателството донесува програми за 
својата работа. 

Програмата за работата на Претседателството 
содржи задачи и работи што треба да се извршат 
во периодот за кој се донесува програмата, како и 
задачи на работните тела и на службите на Прет-
седателството што треба да се извршат заради 
спроведување на програмата за работата. 

Член 13 
Предлози за внесување на одделни задачи и 

работи во програмата за работата може да поднесе 
член на Претседателството и работното тело на 
Претседателството, 

Иницијатива за внесување на одделни праша-
ња во програмата за работата можат да дадат Со-
јузната скупштина, Сојузниот извршен совет, Прет-
седателството на Сојузната конференција на Соци-
јалистичкиот сојуз на работниот народ на Југосла-
вија, Претседателството на Сојузот на комунистите 
на Југославија и Претседателството на Советот на 
Сојузот на синдикатите на Југославија. 

Член 14 
Предлог-програма за работата предлага претсе-

дателот на Претседателството. 
Во подготвувањето и донесувањето на програ-

мата за работата Претседателството соработува со 
Сојузната скупштина и со Сојузниот извршен совет. 

Член 15 
Пред разгледувањето на предлогот на програ-

мата за работата" на седницата на Претседателство-
то, предлогот на програмата за работата го разгле-
дуваат советите и другите работни тела на Претседа-
телството. 

Член 16 
Претседателството го разгледува и го усвојува 

предлогот на програмата за работата на првата сед-
ница по летниот одмор, ако Претседателството не 
одлучи поинаку. 

Член 17 
Програмата за работата на Претседателството се 

печати во Информативниот билтен за работата на 
Претседателството. 

Член 18 ' 
Врз основа на програмата за работата на Прет-

седателството, советите и другите работни тела на 
Претседателството ги утврдуваат плановите на сво-
јата работа. 

2. Подготвување и свикување на седниците i 

Член 19 
За организирање и подготвување на седниците 

на Претседателството се грижи претседателот на 
Претседателството. 

Член 20 
Претседателот свикува седница на Претседател-

ството по своја иницијатива, врз основа на заклу-
чок на Претседателството или кога потребата за 
свикување седница произлегува од програмата за 
работата на Претседателството. 

Претседателот «• ќе свика седница на Претседа-
телството и кога тоа ќе го побара советот на Прет-
седателството или членовите на Претседателството 
од одделна република односно автономна покраина. 

Свикување седница на Претседателството може 
да предложи и Сојузната скупштина, Сојузниот из-
вршен совет, Претседателството на Сојузната кон-
ференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот 
народ на Југославија, Претседателството на Сојузот 
на комунистите на Југославија и Претседателството 
на Советот на Сојузот на синдикатите на Југосла-
вија. 

Член 21 
Поканата за седница на Претседателството, со 

предлогот на дневниот ред, им се доставува на чле-
новите на Претседателството најдоцна на седум де-
на пред денот одреден за одржување на седницата. 

Кон поканата за седницата, на членовите на 
Претседателството им се доставуваат, по правило, 
соодветен материјал за прашањата што се предло-
жени за дневниот ред на седницата и записникот од 
претходната седница на Претседателството. 

Претседателот на Претседателството може да сви-
ка седница на Претседателството и во рок пократок 
од седум дена. 

Член 22 
Предлогот на дневниот ред за седницата на 

Претседателството го поднесува претседателот на 
Претседателството. 

Претседателот на Претседателството во предло-
гот на дневниот ред ги внесува прашањата што ги 
предложиле одделни членови на Претседателството, 
советите на Претседателството, Сојузната скупшти-
на и Сојузниот извршен совет. 

При составувањето на предлогот на дневниот 
ред, претседателот на Претседателството ќе ги земе 
предвид и иницијативите што потекнуваат од оп-
штествено-политичките организации од член 20 став 
3 на овој деловник, како и од самоуправните орга-
низации. 

Член 23 
Претседателот на Претседателството може да го 

одложи внесувањето на одредено прашање во пред-
логот на дневниот ред за седницата на Претседател-
ството ако утврди дека материјалите во врска со 
односното прашање не се подготвени на начин кој 
му овозможува на Претседателството да расправа и 
да одлучува за нив. 

Член 24 
Ако претседателот на Претседателството ео 

предлогот на дневниот ред не внесе одредело пра-
шање што го предложил некој од предлагачите од 
член" 20 став 3 нз овој деловник или што некој од 
предлагачите од тој член му го доставил по свику-
вањето на седницата, ќе ги изнесе на седницата на 
Претседателството причините поради кои не го сто-
рил тоа. -

Член 25 
Предлогот на дневниот ред на седницата прет-

седателот на Претседателството го доставува до Со-
јузната скупштина, до Сојузниот извршен совет, до 
општествено-политичките организации од член 20 
став 3 на овој деловник и до другите органи и орга-
низации за кои тоа ќе го одреди Претседателството. 

На органите и организациите од став 1 на овој 
член претседателот на Претседателството, на нивно 
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барање, може да „ достави и материјалите по 
прашањата што се предложени за дневниот ред на 
седницата на Претседателството, ако тие прашања 
се од интерес за работата на тие органи и органи-
зации. 

Член 28 
Претседателот на Претседателството и секој 

член на Претседателството на седницата на Претсе-
дателството можат да предложат одредено прашање 
да се внесе во дневниот ред на седницата. Во тој 
случај потребно е да се образложи итноста на вне-
сувањето на таков предлог во дневниот ред. 

Член 27 
Дневниот ред на седницата на Претседателство-

то го утврдува Претседателството. 

3. Работа на седницата 

Член 28 
Претседателството работи и за прашања од сво-

јата надлежност одлучува на седници. 
Претседателството работи и полноважно одлучу-

ва на седница на која присуствува мнозинството на 
членовите на Претседателството, ако за одлучува-
њето за одделни прашања, утврдени со овој делов-
ник, не е одредено поинаку. 

Член 29 
На седницата на Претседателството претседава 

претседателот на Претседателството. 
Во случај на спреченост или отсутност на прет-

седателот, на седницата на Претседателството прет-
седава потпретседателот на Претседателството. 

Ако и потпретседателот е спречен или отсутен, 
на седницата претседава член на Претседателството 
кого ќе го одреди Претседателството. 

Член 30 
Во работата на Претседателството можат да у-

чествуваат, по покана, без право на одлучување, 
членови на работните тела на Претседателството 
што не се членови на Претседателството, претстав-
ници на Сојузната скупштина, на Сојузниот извр-
шен совет, на републичките и покраинските собра-
нија, на општествено-политичките организации од 
член 20 став 3 на овој деловник, како и претставни-
ци на самоуправните организации и одделни науч-
ни, стручни и јавни работници. 

Член 31 
Откако претседателот на Претседателството ќе 

ја отвори седницата, се пристапува кон усвојување 
на записникот од претходната седница. 

Секој член на Претседателството има право да 
стави забелешка против записникот. 

За оправданоста на забелешките одлучува 
Претседателството, а усвоените забелешки се вне-
суваат во записникот. 

Член 32 
По усвојувањето на записникот и по утврдува-

њето на дневниот ред, Претседателството преминува 
на разгледување на одделни прашања по редот ут-
врден во усвоениот дневен ред, 

Разгледувањето на секое прашање почнува, по 
правило, со излагањето на предлагачот, кој може 
да даде поблиско односно дополнително образложе-
ние. 

По завршеното разгледување на одделно пра-
шање, а зависно од карактерот на прашањето кое 
се разгледува, Претседателството го утврдува тек-
стот на одлука, на предлог или на заклучок за од-
носното прашање. 

Член 33 
Ако прашањето што е разгледувано на седни-

цата на Претседателството не бара донесување на 
^одлука односно утврдување на предлог или заклу-
чок, се преминува на следната точка на дневниот 
ред. 

Член 34 
За работата на седницата на Претседателството 

се води записник. 
Записникот ги содржи дневниот ред на седни-

цата на Претседателството, имињата на присутните 
и отсутните членови на Претседателството и ими-
њата на лицата што по покана присуствувале на 
седницата, предлозите изнесени на седницата, одлу-* 
ките и заклучоците донесени по одделни прашања. 

Во записникот се внесуваат и резултатите од 
гласањето по прашањата за кои одлучувало Прет-
седателството. 

Член на Претседателството кој на седницата из-
двоил мислење по одредено прашање може да бара 
неговиот став да се внесе во записникот. 

Записникот го потпишуваат претседавачот на 
седницата и генералниот секретар на Претседател-
ството. 

Член 35 
За работата на седницата на Претседателството 

се водат стенографски белешки кои се составен дел 
на записникот. 

Секој член на Претседателството има право да 
го прегледа своето излагање и во него да изврши 
редакциски исправки. 

Член 36 
Изводи од усвоениот записник им се доставу-

ваат на одредени органи и организации, ако е тоа 
потребно заради нивното запознавање со работата и 
со одлуките на Претседателството. 

Член 37 
За составувањето и чувањето на записникот и 

за чувањето на стенографските белешки и на маг-
нетофонските снимки се грижи генералниот секре-
тар на Претседателството. 

4. Начин на донесување одлуки 

Член 38 
Претседателството работи врз основа на усогла-

сување на ставовите на своите членови, а одлучува 
за прашањата од својата надлежност на начин 
утврден со овој деловник. 

Член 39 
Ако во текот на разгледувањето на одредено 

прашање на седницата на Претседателството за кое 
треба да се донесе посебен акт се установи дека за 
тоа прашање не се усогласени ставовите, Претседа-
телството пред одлучувањето може да формира ко-
мисија составена од членови на Претседателството 
од сите републики и автономни покраини која ќе го 
разгледа спорното прашање и на Претседателството 
ќе му поднесе извештај со предлог. 

Претседателството може да го одложи донесува-
њето на одлука за прашањето за кое не се усогла-
сени ставовите за наредната седница. 

Член 40 
Претседателството одлучува со мнозинство гла-" 

сови на сите членови, со тоа што одлуката е пол-
новажна ако за неа гласале повеќето членови на' 
Претседателството од секоја република и по еден 
член на Претседателството од секоја'автономна по-
краина: 

1) за прашања во врска со остварување на рам-
ноправноста на народите и народностите на Југо-
славија и на заедничките интереси на републиките 
односно автономните покраини; 

2) за утврдување предлог на основните правци 
на политиката и за утврдување предлог да се прис-. 
тапи кон промена на Уставот на СФРЈ; 

3) за утврдување предлог да се одложи донесу-« 
вањето на закон или на друг општ акт на Соју знан 
та скупштина; 

4) за утврдување основа на плановите и на под-* 
готвителните мерки за одбрана на земјата и за дан 
вање насоки за преземање мерки на подготовки Н 
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мобилизирање на изворите и силите на земјата за 
одбрана и за усогласување на плановите и мерките 
на општествено-политичките заедници и на работ-
ните и други организации; 

5) за донесување деловник за работата на Прет-
седателството; 

6) за утврдување предлог на кандидати за прет-
седател на Сојузниот извршен совет. 

Член 41 
Претседателството одлучува со двотретинско 

мнозинство на гласови на сите членови на Претсе-
дателството: 

1) за утврдување предлог за донесување на за-
кон и на други општи акти; 

2) за утврдување предлог да се донесе пропис 
за привремени мерки кој им се поднесува на Сојуз-
ната скупштина или на Сојузниот извршен совет; 

3) за заземање ставови за спроведување на по-
литиката, на законите и на другите општи акти на 
Сојузната скупштина и за предлагање мерки за 
нивното спроведување; 

4) за задржување од извршување на уредба или 
на друг пропис на Сојузниот извршен совет од по-
општо политичко значење; 

5) за поставување на прашање на доверба спре-
ма Сојузниот извршен совет пред Сојузната Скуп-
штина; 

6) за прогласување привремено, до одлука на 
новоизбраните собори на Сојузната скупштина, да 
се применува закон што го усвоил Соборот на на-
родите на Сојузната скупштина; 

7) за прашањата во областа на заштитата на 
поредокот утврден со Уставот на СФРЈ (државна 
безбедност). 

Член 42 
Претседателството одлучува со мнозинство гла-

сови на сите членови: 
1) за утврдување на постоење непосредна воена 

опасност, за наредување на општа или делумна мо-
билизација и за прогласување на воена состојба; 

2) за донесување на уредби со законска сила за 
време на воена состојба или во случај на непосред-
на воена опасност; 

3) за утврдување на предлог за избор на прет-
седател и судии на Уставниот суд на Југославија и 
на предлог за избор и разрешувања на членовите 
на Советот на федерацијата; 

4) за изнесување на одделни прашања од своја-
та надлежност пред Сојузната скупштина и за ба-
рање таа за нив да заземе став; 

5) за свикување седница на Сојузниот извршен 
совет и за ставање одредени прашања на дневен 
ред на седницата на Советот; 

6) за давање помилување за кривични дела 
Предвидени со сојузниот закон; 

7) за основање на служби за вршење на рабо-
тите од надлежноста на Претседателството; 

8) за други прашања од својата надлежност за 
кои со овој деловник не е одредено на доуг начин 
да се одлучува за нив. 

Член 43 
Членовите на Претседателството на седницата 

на Претседателството гласаат за одделно праша-
ње со изјаснување за или против или се воздржу-
ваат од гласање. 

Член 44 
Гласањето на седницата на Претседателството е 

јавно. 
Резултатот на гласањето го утврдува претседа-

вачот. 

V. АКТИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

Член 45 
Во вршењето на своите права и должности утвр-

дени со Уставот Претседателството донесува одлуки 
и утврдува предлози и заклучоци. 

Член 46 
Одлуки Претседателството донесува кога одлу-

чува: за прогласување на промена на пропис за 
привремени мерки; за давање помилувања; за про-
гласување на привремена примена на закон што го 
усвоил Соборот на народите на Сојузната скупшти-
на, во случаите на распуштање на собори на Сојуз-
ната скупштина; за утврдување на постоење непо-
средна воена опасност со^наредување општа или де-
лумна мобилизација и за прогласување на воена 
состојба; за задржување од извршување на уредби 
и други прописи на Сојузниот извршен совет од 
поопшто политичко значење. 

Претседателството донесува одлуки и за обра-
зување на работни тела и за организацијата на 
службите на Претседателството, како и за имену-
вање и разрешување функционери во тие тела и 
служби. 

Одлуките на Претседателството од став 1 на о-
вој член се објавуваат во „Службен лист на СФРЈ", 
ако Претседателството не одреди поинаку. 

Претседателството може да одлучи и одделни 
одлуки од став 2 на овој член да се објават во 
„Службен лист на СФРЈ". 

Член 47 
Претседателството утврдува предлози и заклу-

чоци за сите други прашања од својата надлежност 
за кои одлучува на начин утврден во чл. 40 до 42 
на овој деловник а за кои не донесува одлуки. 

Претседателството донесува заклучоци и во 
случаите кога разгледува прашања од својата рабо-
та и од работата на своите работни тела и на служ-
бите на Претседателството. 

Предлозите и заклучоците на Претседателство-
то од ст. 1 и 2 на овој член се објавуваат во Ин-
формативниот билтен за работата на Претседател-
ството, ако Претседателството не одреди поинаку. 

Член 48 
Актите на Претседателството ги потпишува 

претседателот на Претседателството. 
На актите на Претседателството се става печа-

тот на Претседателството. 
Печатот на Претседателството го, содржи грбот 

на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија околу кој на сите јазици на народите на 
Југославија е испишано: „Претседателство на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија 
Белград". 

Оригиналите на актите на Претседателството ги 
чува генералниот секретар на Претседателството. 

VI. РАБОТНИ ТЕЛА НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

1. Совети 

Член 49 
За одредени области од својата надлежност 

Претседателството образува совети како свои сове-
тодавни тела. 

Советите ги следат и разгледуваат прашањата 
од областите за кои се образувани, покренуваат ини-
цијатива за разгледување на одделни прашања од 
страна на Претседателството и изнесуваат свои мис-
лења и предлози за прашања од надлежноста на 
Претседателството. 

Советите за својата работа одговараат пред Прет-
седателството. 

Член 50 
Претседателството има Совет за надворешни ра-

боти, Совет за работите на народната одбрана, Со-
вет за работите на државната безбедност и Совет 
за економски прашања. 

Претседателството, по потреба, може да образу-
ва и други совети. 

Со одлуката за образување совет се утврдуваат 
неговиот состав, делокругот и овластувањата. 
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Член 51 
Советите с£ образуваат врз основа на рамно-

правно претставувале на републиките и соодветно 
претставување на автономните покраини. 

Претседателството избира членови на советот 
од редот на членовите на Претседателството, од ре-
дот на другите функционери во федерацијата, репу-
бликите и автономните покраини и од редот на на-
учните, стручните и други јавни работници. 

Претседателството врши избор на членови на 
советот на предлог од членовите на Претседател-
ството од односната република односно автономна 
покраина. 

При образувањето на советите Претседателство-
то го одредува бројот на членовите на советот и 
врши избор на членовите на советот. 

Претседателството избира еден од членовите на 
советот, избран од редот на членовите на Претсе-
дателството, кој за период од една година ќе биде 
претседател на советот, и тоа наизменично од секо-
ја република односно автономна покраина. 

Ако Претседателот на Републиката е претседа-
тел на советот, одредбата на став 5 од овој член 
нема да се применува. ' 

Член 52 
Советот има секретар. 

Член 53 
Во делокругот на Советот за надворешни рабо-

ти спаѓаат прашања од надлежноста на Претседа-
телството што' се однесуваат на надворешната по-
литика и на меѓународните политички и други од-
носи со странски земји и меѓународни организации. 

Член 54 
Во делокругот на Советот за работите на на-

родната одбрана спаѓаат прашања од надлежноста 
на Претседателството кои се однесуваат на подгот-
вување и мобилизација на изворите и силите на 
земјата и на подготвување и усогласување на мер-
ките на општествено-политичките заедници, на ра-
ботните и други организации во областа на народ-
ната одбрана, како и други прашања од областа на 
народната одбрана утврдени со сојузен закон. 

Член 55 
Во делокругот на Советот за работите на др-

жавната безбедност спаѓаат прашања од надлеж-
носта на Претседателството кои се однесуваат на 
основите на системот на заштитата на поредокот 
утврден со Уставот на СФРЈ (државна безбедност), 
на обезбедувањето на дејноста на службата на др-
жавната безбедност која е неопходна за оствару-
вање на одговорноста на сојузните органи утврдена 
со Уставот на СФРЈ и за усогласување на работата 
на органите што вршат работа на државната без-
бедност. 

Член 56 
Во делокругот на Советот за економски пра-

шања спаѓаат прашања од надлежноста на Прет-
седателството кои се однесуваат на стопанскиот 
систем и на економската политика, на економските 
односи со странство, како и други прашања од об-
ласта на општествено-економските односи. 

Член 57 
t Советот работи во седница. 

Седницата на советот ја свикува претседателот 
на советот по сопствена иницијатива или врз ос-
нова на заклучок на советот, а е должен да свика 
седница ако тоа го побара Претседателството или 
претседателот на Претседателството или членовите 
на советот од одделна република односно автоном-
на покраина, со назначување на прашањата што се 
предлагаат за дневен ред на седницата на советот. 

За седниците на советот се известуваат и чле-
новите на Претседателството кои не се членови на 
советот. 

Член 58 
Претседателот на советот ги организира и под-

готвува седниците на советот, претседава на сед-
ниците, се грижи за спроведува ње на заклучоците 
на советот и врши други работи што ќе,ги од-
реди советот. 

, Претседателот на советот во случај на отсутност 
или спреченост го заменува член на советот кој е 
избран од редот на членовите на Претседателството 
а кого ќе го одреди советот. 

Член 59 
Седницата на советот може да се одржи ако 

на седницата присуствуваат повеќето членови на 
советот. 

На седницата на советот, по покана, можат да 
присуствуваат и други лица заради изнесување на 
мислења по одделни прашања што се на дневен ред 
на седницата на советот. 

Член 60 
Дневниот ред на седницата на советот го пред-

лага 'претседателот на советот. 
Претседателот на советот е должен да го внесе 

во предлогот на дневниот ред секое прашање за 
кое тоа ќе го побара Претседателството, претседа-
телот на Претседателството или друг совет на Прет-
седателството. 

Предлогот на дневниот ред, заедно со соодветни-
те материјали, претседателот на советот им го доста-
вува на членовите на советот, по правило, најдоцна 
на пет дена пред денот на одржувањето на седни-
цата на советот. 

Претседателот на Претседателството, претседате-
лот на советот и секој член на советот на седницата 
на советот можат да предложат да се внесе одредено 
прашање во дневниот ред на седницата рѓа советот. 

Дневниот ред на седницата на советот го утвр-
дува советот. 

Член 61 
По разгледување па прашањата што се на дне-

вен ред на седницата, советот ги утврдува своите 
ставови и предлози и за тоа му поднесува извештај 
ка Претседателството. 

Во извештајот на советот се внесуваат предло-
зите на советот по одделни прашања што биле 
предмет на разгледувањето на седницата на сове-
тот и издвоено мислење на член на советот ако тој 
го побара тоа. 

Член 62 
Советот одредува известител кој, по потреба, 

на седницата на Претседателството ќе ги образло-
жи мислењето и предлозите на советот за одредени 
прашања. 

Известителот не може да се изјаснува од името 
на советот за прашања за кои советот на зазел 
став, не изнел свое мислење или не утврдил пред-
лози. 

Член 63 
Два или повеќе совети можат да заклучат да 

одржат заедничка седница по одредено прашање, 
при што ќе одредат и кој од претседателите на со-
ветот ќе претседава на заедничката седница. 

Член 64 
Советите на Претседателството, во рамките на 

СВОЈОТ делокруг, соработуваат со соодветните тела 
на Сојузната скупштина и на Сојузниот извршен 
совет, со сојузните органи на управата и со сојуз-
ните организации, како и со соодветните тела на 
републичките и покраинските собранија, 1хреку раз-
мена на мислења и материјали, со одржување за-
еднички седници и преку други-облици на сора-
ботка. 

Член 65 
За проучување на одделни прашања од својот 

делокруг и за подготвување на одредени матери-
јали за тие прашања, советите можат да образу-
ваат комисии или работни групи. 

Работните тела од став 1 на овој член преста-
нуваат сз работа со извршувањето на задачата за-
ради која се образувани. 
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2. Комисии 
Член бб -

За разгледување на одделни прашања од своја-
та надлежност и за давање мислење и за подгот-
вување предлози за тие прашања, Претседателство-
то образува комисии како свои работни тела. 

За својата работа комисиите одговараат пред 
Претседателството. 

Член 67 
Претседателството има Комисија за . претставки 

и жалби, Комисија за одликувања, Комисија за по-
милувања и Административна комисија. 

Претседателството може да образува, по потре-
ба, и други комисии. 

Со одлуката за образување комисија се утврду-
ваат нејзиниот состав, делокругот и овластувањата. 

Член 68 
Комисијата за претставки и жалби ги разгле-

дува претставките и жалбите што на Претседател-
ството му ги упатуваат граѓаните и работните и 
други организации и предлага мерки за решавање 
на прашањата покренати од страна на надлежните 
органи или за отстранување на неправилностите во 
работата на тие органи. 

Член 69 
Комисијата за одликувања, согласно Законот за 

одликувањата, разгледува и подготвува предлози за 
одликувања. 

Член 70 
Комисијата за помилувања разгледува и при-

готвува предлози во врска со давање помилувања 
за кривични дела предвидени со сојузен закон. 

Член 71 
Административната комисија врши работи во 

врска со именување и поставување на функци-
онери во Претседателството и со подготвување 
предлози за надоместоци на функционерите во 
Претседателството. 

Член 72 
Комисијата има претседател и одреден број 

членови. 
Претседателот и членовите на комисијата ги 

избира и ги разрешува од должност Претседател-
ството. При образувањето на комисијата, Претсе-
дателството го одредува бројот на членовите на ко-
мисијата и врши избор на членови на комисијата. 

Претседателот на комисијата се избира од ре-
дот на членовите на Претседателството, а члено-
вите на комисијата — од редот на членовите на 
Претседателството и од редот на функционерите, 
научните, стручните и јавните работници. 

Комисијата има секретар. 
Член 73 

Во поглед начинот на работата на комисиите 
на Претседателството согласно се применуваат од-
редбите од овој деловник што се однесуваат на ра-
ботата на советите на Претседателството. 

3. Повремени работни тела 
Член 74 

Заради проучување на одредено прашање и за 
подготвување материјали за тоа, Претседателство-
то може да образува комисија или работна група 
како работно тело со одредена задача. 

Претседателството, во спогодба со Сојузната 
скупштина или со Сојузниот извршен совет, заради 
усогласување на ставовите и мислењата за одделни 
прашања, може да образува и заедничка комисија. 

Член 75 
Претседателството образува повремено работно 

тело со заклучок со кој ги утврдува составот и за-
дачата на тоа тело. 

Членови на повремени работни тела, покрај 
членовите на Претседателството или членовите на 
некој од советите на Претседателството, можат да 

бидат и претставници на општествено-политичките 
и самоуправните организации, научни, стручни и 
јавни работници, ч>ѓ 

Член 76 
Во поглед начинот на работата на повремените 

работни тела согласно се применуваат соодветните 
одредби од овој деловник што се однесуваат на ра-
ботата на советите на Претседателството, ако со за-
клучокот за нивното образување не е одредено по-
инаку. 

Повременото работно тело престанува со рабо-
та кога ќе ја изврши задачата заради која е обра-
зувано, како и во други случаи кога Претседател-
ството ќе го одлучи тоа. 

VII. ЈАВНОСТ НА РАБОТАТА 
Член 77 

Работата на Претседателството е јавна. 
За известувањето на јавноста за работата на 

Претседателството се грижи претседателот ца 
Претседателството. 

За присуствување на претставниците на печатот 
и на другите видови информации на седниците на 
Претседателството одлучува Претседателството. 

' Член 78 
Претседателството одредува кои материјали за 

прашањата што се разгледуваат на седниците на 
Претседателството не можат да им се ставаат на 
располагање на претставниците на печатот и на 
другите видови информации и за нив да се извес-
тува јавноста. 

Претседателството, при разгледувањето на по-
важни прашања од својата надлежност, може да ја 
известува јавност преку посебни соопштенија за 
печатот. 

Член 79 
За известување на јавноста за работата на ра-

ботните тела на Претседателството се грижи прет-
седателот на соодветното работно тело. 

'Известувањето на јавноста за работата на ра-
ботните тела на Претседателството се врши, по по-
треба, со давање соопштенија за печатот, ако ра-
ботното тело не одреди поинаку. Текстот на соопште-
нието за работата на работните тела му се доставува 
истовремено и на претседателот на Претседател-
ството. 1 

Член 80 
9 Членовите на Претседателството, во согласност 

со ставовите на Претседателството по одредени пра-
шања, можат да одржуваат конференции за печатот. 

За одржување конференција за печатот члено-
вите на Претседателството претходно го известуваат 
претседателот на Претседателството. 

Член 81 
Заради известување на јавноста за работата на 

Претседателството и на неговите работни тела се 
издава Информативен билтен за работата на Прет-
седателството. 

Во Информативниот билтен за работата на Прет-
седателството, покраЈ објавувањето на одлуките, 
предлозите и заклучоците на Претседателството, се 
објавуваат и други материјали за работата на Прет-
седателството и на неговите работни тела. 

Информативштт билтен за работата на Претсе-
дателството им се доставува на членовите на Прет-
седателството и на членовите на работните тела на 
Претседателството, како и на одредени органи, ор-
ганизации и поединци за кои тоа ќе го одреди Прет-
седателството. 

Член 82 
Материјалите што се подготвуваат за работа 

на Претседателството и на неговите работни тела со-
држат ознака за степенот на нивната доверливост. 

За обезбедување на доверливите материјали се 
грижи генералниот секретар на Претседателството. 

Начинот на ракување и евиде?ггирање,. според 
слепените на доверливоста, се утврдува со посебен 
акт на Претседателството. 
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VIII. УПОТРЕБА НА ЈАЗИЦИТЕ И ПИСМАТА 

Член 83 
Членовите^ на Претседателството и Други лица 

кои по покана* учествуваат во работата на Претсе-
дателството имаат право на седниците на Претседа-
телството да го употребуваат јазикот на народот од-
носно народноста на Југославија на кој му припаѓаат. 

Излагањето на член на Претседателството, или 
на лица кои учествуваат на седницата на Претсе-
дателството, на кој и да е јазик на народите или 
народностите на Југославија се преведува на сите 
јазици на народите на Југославија. • 

Член 84 
Матеоијалите за седниците на Претседателството 

И другите материјали од работата на Претседател-
ството им се доставуваат на членовите на Претседа-
телството и на неговите работни тела на јазикот на 
оној народ на Југославија на кој му припаѓа членот 
на Претседателството односно на работното тело, а 
на членовите на Претседателството — припадници 
на народностите на Југославија — на јазикот на на-
родот на Југославија што тие ќе го одредат. 

Документите (лични исправи и др.) што им се 
издаваат на членовите на Претседателството содржат 
текст на £ите јазици на народите на Југославија и 
се издаваат на јазикот на народот на Југославија 
на кој му припаѓа членот на Претседателството, а на 
член на Претседателството — припадник на народ-
ност на Југославија — на јазикот на народот на Ју-
гославија што тој ќе го одреди. 

IX. ОДНОСИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО СПРЕМА 
СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА И СОЈУЗНИОТ ИЗВР-

ШЕН СОВЕТ 

1. Односи спрема Сојузната скупштина 

Член 85 
Општото право да го претставува Претседател-

ството пред соборите на Сојузната скупштина го има 
претседателот на Претседателството. 

Претседателството може да одреди еден свој 
член да го претставува по одредено прашања пред 
соборите на Сојузната скупштина. 

Член 86 
Ако Претседателството утврдило предлог за кој 

одлучува Сојузната скупштина или зазело став од-
делно прашање од својата надлежност да изнесе 
пред Скупштината и од неа да бара таа за него да 
заземе свој став, претседателот на Претседателството 
му го упатува таквиот предлог или барање на прет-
седателот на Сојузната скупштина. 

Кога од претседателот на Сојузната скупштина 
ќе добие известување за ставовите на Сојузната 
скупштина по прашањето за кое е побарано Скуп-
штината да заземе став за него, претседателот на 
Претседателството ќе го внесе таквото прашање во 
предлогот на дневниот ред за наредната седница на 
Претседателството. 

Член 87 
Ако Сојузната скупштина барала од Претседа-

телството да изложи ставови за одделни прашања 
од неговата надлежност кои се од интерес за рабо-
тата на Скупштината, претседателот на Претседа-
телството ќе го внесе таквото прашање во предлогот 
на дневниот ред за наредната седница на Претседа-
телството. 

Претседателот на Претседателството може да го 
повика претставникот на Сојузната скупштина на 
седницата на Претседателството на која ќе се раз-
гледува правдањето што го покренала Скупштината. 

Претседателот на Претседателството го известу-
ва претседателот на Сојузната скупштина за ставо-
вите по прашањето за кое Скупштината барала да 
се изјасни Претседателството. 

2. Односи спрема Сојузниот извршен совет 

Член 88 
Ако Претседателството утврдило предлог за кој 

одлучува Сојузниот извршен совет или зазело став 
за спроведување на политиката, на закон или на 
друг општ акт на Сојузната скупштина и за предла-
гање мерки за неговото спроведување, претседателот 
на Претседателството ќе го упати таквиот предлог 
односно заклучок на Претседателството до претсе-
дателот на Сојузниот извршен совет. 

Член 89 
Ако Претседателството одлучи да свика седница 

на Сојузниот извршен совет, претседателот на Прет-
седателството му упатува предлог кој треба да се 
стави на дневен ред на седницата на Советот на 
претседателот на Сојузниот извршен совет, најдоцна 
на седум дена пред одржувањето на седницата на 
Советот. 

Член 90 
Ако Претседателството задржала од извршување 

уредба или друг пропис на Сојузниот извршен совет 
од поопшто политичко значење пред неговото обја-
вување, претседателот на Претседателството ќе ги 
извести за тоа претседателот на Сојузниот извршен 
совет и претседателот на Сојузната скупштина. 
Претседателството истовремено ќе го извести претсе-
дателот на Сојузната скупштина кој ќе биде прет-
ставник на Претседателството на седницата на со-
борот на Сојузната скупштина кога ќе се разгледува 
прописот на Советот што е задржан од извршу-
вање. 

Вет случај Претседателството да заземе став пред 
Сојузната скупштина да постави прашање на до-
верба на Сојузниот извршен совет, претседателот на 
Претседателството ќе го извести за тоа претседате-
лот на Сојузниот извршен совет. 

X. СОРАБОТКА НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО СО 
СОБРАНИЈАТА НА РЕПУБЛИКИТЕ И НА АВТО-
НОМНИТЕ ПОКРАИНИ И СО ОПШТЕСТВЕНО-

-ПОЛИТИЧКИТЕ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 
Во извршувањето на своите задачи, Претседа-

телството соработува со републичките и покраин-
ските собранија и со други органи и организации 
во републиките и во автономните покраини. 

-Член 92 
Соработката со републичките и покраинските со-

бранија Претседателството ја остварува особено: со 
размена на документациони, информативни и други 
материјали; со размена на мислења и ставови за 
прашања од надлежноста на Претседателството; со 
соработка во работата на советите на Претседател-
ството со соодветните тела во републиките и вр ав-
тономните покраини и преку други облици на ме-
ѓусебна соработка утврдени со овој деловник. 

Член 93 
Во извршувањето на своите задачи, Претседа-

телството соработува со Социјалистичкиот'СОЈУЗ на 
работниот народ на Југославија, со Сојузот на кому-
нистите на Југославија, со Сојузот на синдикатите 
на Југославија, со Сојузот на здруженијата на бор-
ците од Народноослободителната војна на Југосла-
вија и еп Сојузот на младината на Југославија и се 
опира на нивните иницијативи, предлози и мислења. 

Претседателството соработува и со други опште-
ствено-политички организации како и со самоуправ-
ни организации. 

Член 94 
Претседателството ја остварува соработката со 

општествено-политичките и самоуправните организа-
ции во прашањата од својата надлежност особено: 
со повикување претставници од тие организации на 
седниците на Претседателството и на советите и на 
другите работни тела на Претседателството да ги из-
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несат своите мислења и ставови; со размена на ин-
формативни и документациони материјали; со бара-
ње од тие организации да даваат свои мислења и 
предлози за одредени прашања што ги разгледува 
Претседателството; со заедничко организирање на 
одделни облици консултации на пошироката јавност 
за прашањата за кои Претседателството треба да 
одлучи и преку други облици на соработка утврдени 
со овој деловник. 

XI. СЛУЖБИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

Член 95 
Стручните и другите работи за потребите на 

Претседателот на Републиката и на Претседа-
телството и на неговите работни тела ги вршат 
службите на Претседателството. 

Член 96 
Организацијата, задачите и меѓусебните односи 

на службите на Претседателството, како и начинот 
за именување односно поставување и разрешување 
од должност на раководителите на службите и нив-
ната одговорност, се утврдуваат со посебна одлука 
на Претседателството. 

Со одлука на Претседателството можат да се об-
разуваат и посебни служби на Претседателството и 
да се утврдат работите, задачите и овластувањата 
на тие служби и на нивните раководители. 

Член 97 
Општото раководење со службите на Претседател-

ството го врши генералниот секретар на Претседа-
телството. 

Генералниот секретар му помага на претседате-
лот на Претседателството во подготвувањето на сед-
ниците на Претседателството, ја организира и усо-
гласува работата на службите на Претседателството 
на извршувањето на задачите и работите за потре-
бите на Претседателот на Републиката и на Прет-
седателството и на неговите- работни тела и се гри-
жи за нивното единствено функционирање. 

Генералниот секретар во поглед на работните 
односи и самоуправувањето во службите на Прет-
седателството има права и должности на функцио-
нер кој раководи со сојузен орган на управата. 

Генералниот секретар во вршењето на одредени 
работи, како и во случај на отсутност или спрече-
ност, го заменува помошник-генерален секретар. 

Член 98 
Наредбодавец за извршување на претсметката 

на Претседателството е генералниот секретар на 
Претседателството. 

Врз материјалното и финансиското работење на 
Претседателството согласно се применуваат пропи-
сите што важат за сојузните органи на управата. 

XII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 99 
Се денот на влегувањето во сила на овој делов-

ник престанува да важи привремената Одлука за' 
работата на Претседателството на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија од 29 јули 1971 
година, освен одредбата на точка 10 на таа одлука. 

Член 100 
Овој деловник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 528 
22 мај 1972 година 

Белград 
Потпретседател 

на Претседателството 
на Социјалистичка Федеративна 

Република Југославија, 
Крсте Црвенковски, е. р. 

289. 

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за 
општествена контрола на цените („Службен лист 
иа СФРЈ", бр. 25/72), Сојузниот иззршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА М А Н И -
МИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА СИТЕ ПРОИЗВОДИ И 

УСЛУГИ 

1. Во Одлуката за максимирање на цените на 
сите производи и услуги („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 53/71, 6/72, 8/72, 11/72, 12/72, 17/72, 19/72, 24/72, 
26/72 и 28/72) по точка Зр се додава нова точка Зе, 
која гласи: 

„Зе. Цените за свежо месо во продажбата на 
големо и мало остануваат под непосредна опште-
ствена контрола на цените, што ќе ја спроведува 
општината според поблиски мерила, критериуми и 
услови што ќе ги одреди републиката односно ав-
тономната покраина. 

Во спроведувањето на непосредна општествена 
контрола на цените според одредбата на став 1 од 
оваа точка, цените за свежо месо, што постоеле 
на денот на влегувањето во сила на оваа одлука, 
можат да се зголемат најмногу: 

— во СР Босна и Херцеговина, до 10п/о 
— во СР Македонија, до 8"/о 
— во СР Словенија, до 3°/о 
— во СР Хрватска, до li,5Vo 
— во СР Црна Гора, до ll,5Vo 
— во СР Србија (без автномните покра-

ини), до З9/® 
— во САП Војводина, до 3% 
— во САП Косово, до 8а/о 
Внатре во просеците од став 2 на оваа точка, 

општината може да одобри соодветно зголемување 
на цените за одделни видови и категории свежо 
месо, зависно од набавната цена на жив добиток и 
согласност со мерилата, критериумите и условите 
што ќе ги одреди републиката односно автономната 
покраина." 

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

P. п. бр. 88 
8 јуни 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
. Претседател, 

Џемал Биедиќ, е. р. 

290. 

Врз основа на член 5 од Законот за финанси-
рање на федерацијата во 1972 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 60/71), а во врска со член 143 од 
Законот за финансирање на општествепо-политич-
ките заедници („Службен лист на СФРЈ", бр. 31/64, 
28/66, 1/67, 54/67, 30/68, 56/69, 32/70, 60/70 и 15/71), Со-
ју 31Ш0Т извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ОДРЕДЕНИ ОБВРЗНИЦИ И 
ДРУГИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ЗА ПЛАЌАЊЕ 

НА ЦАРИНА И ДРУГИ УВОЗНИ ДАВАЧКИ 

1. За плаќање на царина и други увозни да-
вачки можат да се користат обврзници издадени од 
страна на федерацијата во делот во кој стасуваат за 
наплата до крајот на годината во која се врши пла-
ќањето на царина односно на други увозни давачки. 

2. Ако обврзникот во времето на плаќањето на 
царината односно на друга увозна давачка има по-
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барување од федерацијата стасано за наплата, може 
исплатата на царината односно на друга увозна да-
вачка да ја изврши со пребивање на своето побару-
вање со обврската за плаќање на царината односно 
иа дру! а увозна давачка. 

Заради пребивање на должната царина односно 
на друга увозна д а в а ч к а со побарувањето според 
став 1 на оваа точка, надлежната Служба на општес-
твеното книговодство на корисникот на општествени 
средства, на негово барање, ќе му издаде потврда за 
износот на побарувањето спрема федерацијата што 
стасало за наплата. Потврдата се користи кај царин-
ските органи како доказ за платената царина однос-
но друга увозна давачка. 

3. Се овластува сојузниот секретар за финансии, 
по потреба, да донесе ^поблиски прописи за условите 
и начинот на плаќањето на царината и на другиве 
увозни давачки според одредбите на оваа одлука. 

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

P. п. бр. 89 
8 јуни 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Бцедиќ, е. р. 

291. 

Врз основа на член 37 точка 9 од Законот за 
народната одбрана („Службен лист на СФРЈ", бр. 
8/69), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕМАЊЕМ НА БРОДОВИТЕ И ПЛОВИ ЛА-
ТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ТРГОВСКА МОРНА-
РИЦА НА МОРЕТО И НА ВНАТРЕШНИТЕ ПЛОВ-
НИ ПАТИШТА СО СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА ОД 

ВОЕНИ ДЕЈСТВА 

1. Бродовите и пловилата на Југословенската 
трговска морнарица на морето и на внатрешните 
пловни патишта (во понатамошниот текст: бродо-
вите) мораат да бидат опремени со средства за лична 
и колективна заштита на членовите на посадата и 
за заштита на бродот од воени дејства. 

Во смисла на оваа одлука, како брод се смета 
пловен објект што има постојана посада, без оглед 
на големината и намената на бродот и на бројот на 
пленовите на посадата. 

2. Средствата за личка заштита на членосите на 
посадата се состојат од: 

1) заштитна маска со резервно цедило; 
2) заштитни нараквици; 
3) заштитна облека 
4) заштитни чизми;* 
5) личен дозихметар; 
6) личен прибор за деконтаминација. 
3. Средствата за колективна заштита на члено-

вите на посадата се состојат од: 
1) читач на личните дозиметри; 
2) комплет на дозиметри со директно читање; 
3) хемиски детектор; 
4) радиолошки детектор; 
5) комплет за радио-биолошко-хемиска декон-

таминација на техничките средства и на бродските 
површи mi; 

6) прирачна аптека. 
4. Опремата за отстранување на оштетувања на 

бродот предизвикани со воени дејствија се состои од: 
1) средства-за спасување на луѓе; 
2) средства за отстранување на оштетувања на 

бродот; 

3) средства за спречување на влегување вода во 
бродот; 

4) противпожарни средства и опрема; 
5) средства, опрема и инсталации за и с п л а з у -

вање со вода на бродските површини. 
5. Бродовите, кај кои за тоа постојат можности, 

мораат да имаат приспособени одвоени простории, за 
деконтаминација и колективна заштита на персо-
налот од нуклеарно-биолошко-хемиски дејства и за 
укажување прва помош. 

6. Бродарските претпријатија, носителите на пра-
вото на користење на бродот и сопствениците на 
бродовите, се должни да ги набават средствата за 
заштита пропишани со оваа одлука, во следните ро-
кови: 

1) средствата за заштита од точка 2 под 1, 2, 3 и 
4 точка 3 под 6) и точка 4 под 1, 3 и 4 од оваа одлука 
— во рок од две години од денот на влегувањето во 
сила на оваа одлука; 

2) средствата од точка 2 под 5 и 6, точка 3 под 
1. 2, 3, 4 и 5 и точка 4 под 2 и 5 од оваа одлука — во 
рок од три години од денот на влегувањето во сила 
на оваа одлука. 

7. Приспособување на бродот односно на брод-
ските простории согласно со одредбата на точка 5 од 
оваа одлука, мора да се изврши во рок од четири 
години од денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука. 

Бродовите чија изградба ќе биде завршена во 
рок од една година од денот на влегувањето во сила 
на оваа одлука, мораат да имаат простории за пот-
ребите од точка 5 на оваа одлука. 

8. Се овластува Југословенскиот регистар на 
бродовите, во согласност и со Сојузниот секретари-
јат за сообраќај и врски и со Сојузниот секретари-
јат за народна одбрана, да ј-а пропише количината 
и техничките "норми на заштитните средства, опре-
мата и инсталациите за одделни категории бродови. 

9. Надзор над примената на одредбите на оваа 
одлука вршат лучкиге капетании и капетани је на 
пристаништата. 

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

, P. п. бр. 90 
б јуни 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Бнедиќ, е. р. 

292. 

Врз осиона на член 1316 став 4 од Законот за 
прометот на стоки и услуги со странство („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ ', 
бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71 и 29/71), Сојузниот извр-
шен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИ-
ТЕ ПОД КОИ ГРАЃАНИТЕ МОЖАТ ДА ВНЕСУ-
ВААТ ОПРЕДЕЛЕНИ ПРЕДМЕТИ ОД СТРАНСТВО 

1. Во Одлуката за условите под кои граѓаните 
можат да внесуваат определени предмети од странс-
тво („Службен лист на СФРЈ", бр. 25/71 и 20/72) во 
точка 2 по одредбата под 3 се додаваат две пови 
одредби, кои гласат: 

„4) .репродукциони материјали што служат за 
гршење на со прописи дозволената дејност со лична 
работа на самостоен занаетчија кој е зачленет во 
стопанска комора, во количина што служи за пот-
ребите на неговата дејност, во вкупна вредност до 
10.000 динари годишно; 
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5) репродукциони материјали што служат за 
вршења на со прописи дозволената дејност со лична 
работа на~уметник (вајар, сликар и др.) кој е зач-
ленет во здружение на ликовните уметници", во ко-
личина Што служи за потребите на неговата дејност 
во вкупна вредност до 5.000 динари годишно." 

2.. Во точка 3 по став 1 се додаваат три нови 
става, кои гласат: 

„Граѓани и странци (самостојни занаетчии и ли-
ковни уметници) што внесуваат репродукциони ма-
теријали од точка 2 под 4 и 5 на оваа одлука, се 
должни при внесувањето на тие материјали да и 
поднесат на царинарницата доказ (потврда) дека ја 
вршат односната дејност, дека се членови на сто-
панска комора односно на здружение на ликовните 
уметници, дека увозот го вршат за свои потреби и 
дека вредноста на репродукционите материјали што 
се увезуваат е во рамките на вкупната вредност 
предвидена во точка 2 под 4 и 5 од оваа одлука. 

За самостојните занаетчии потврдата од став 2 
на оваа точка ја издаваат основните стопански ко-
мори односно републичките или покраинските сто-
пански комори во републиките односно во автоном-
ните покраини во кои не се основани основни 
стопански комори. 

За ликовните уметници потврдата од став 2 на 
оваа точка ја издаваат републичките здруженија на 
ликовните уметници." 

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

P. п. бр. 91 Ч 
31 мај 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

293. 

Врз основа иа член 31 став 2 од Законот за 
општествена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72), сојузниот секретар за стопанство 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ ЗА НОВИ 

ПРОИЗВОДИ 

1. Со оваа наредба, во смисла на член 20 од За-
конот за општествена контрола на цените, се одре-
дува начинот за формирање на цените за нови про-
изводи. 

2. Нов производ може да има променета цена 
само ако поради вложен материјал во производс-
твото, поради измена на составот или структурата 
на суровините на репродукциониот материјал, на 
елементите или на полупроизводите, што влегуваат 
во составот на тој производ, поради промени на та-
рифното ниво и на употребната вредност за корис-
никот, неговата цена, во однос на цената за сличен 
или сроден постоен производ на иста технолошка 
групација од истородно производство, треба да се 
промени за повеќе од 5%. 

3. Како нов производ, во смисла на оваа на-
редба, се подразбира производот: 

1) кај кој е променета припадноста кон одредена 
технолошка групација од истородно производство или 
ако со тој производ се воспоставува наполно нова 
технолошка групација од истородно производство; 

2) со кој се воспоставува ново техничко ниво; 
3) кој претставува нов модел или посебна креа-

ција во однос на постојните производи'; 

4) кај кој во однос на постојните производи од 
наполно одредена специфична намена постојат зна-
чителни отстапувања, а особено во поглед на: струк-
турата односно составот на основните суровини, на 
полупроизводите или на други компоненти што се 
користат во производството; надворешните димен-
зии, тежината или ефектите на заштитата; намената, 
функционалноста и употребата вредност на произ-
водот за корисникот; нивото на техниката, ново ст а 
на моделот и др. (битно изменет производ). 

Не се смета како битно изменет производ изме-
ната на пакувањето, на начинот на полнењето, jia 
амбалажата или на бојосувањето, како и помала 
измена на димензиите или на други надворешни 
обележја. 

4. Како постоен производ, според чие ниво на 
цените се формира цената на новиот производ, се 
подразбира производот кој ги има следните својства: 

1) да е добиен со иста или слична индустриска 
или на друг начин извршена преработка; 

2) да е добиен со иста обработка или доработка 
на исти суровини односно полупроизводи; 

3) да е добиен со меѓусебно соодветствување на 
исти или слични компоненти на сложени производи; 

« 4) да се произведува за пазар, по правило, во 
серија која одговара на тој производ; 

5) трајно да и припаѓа на една технолошка гру-
пација од истородно производство; 

6) трајно да има исто техничко НИЕО. 

5. Како техничко ниво на производот се подраз-
бираат неговите особини, и тоа: експлоатационите 
карактеристики, штедењето на енергија, зголемува-
њето на сигурноста, употребливост, квалитетот, 
трајноста, прецизноста, лесното ракување и други 
особини што обезбедуваат трајна употребна вред-
ност на производот. 

6. Како една технолошка групација на произ-
води од истородно производство се подразбираат 
производите што имаат наполно одредена специ-
фична намена, во чие производство се користат иста 
или слична опрема и други средства, што содржат 
исти и во непроменета структура користени елемен-
ти или компоненти и што имаат структурно иста 
содржина на суровини, полупроизводи и репродук-
циони материјали. 

7. Како сродни производи се подразбираат про-
бодите што и припаѓаат на иста фамилија на една 
технолошка групација од истородно производство. 

Како слични производи се подразбираат произ-
водите што им припаѓаат на разни технолошки гру-
пации од истородно производство, но имаат иста од-
редена специфична намена, приближно иста упот-
ребна вредност за корисниците и прибилжно исто 
техничко ниво. 

8. Документацијата за тоа дека е во прашање 
нов производ содржи: 

1) производите лека спецификација која се од-
несува на постојниот и новиот производ, а ако таков 
постоен производ не постои — само спецификација 
за новиот производ; 

2) исправи со кои се докажуваат фактите од-
носно податоците од точ. 3 до 7 на оваа наредба и, 
по потреба, дополнителни критериуми разработени 
за одредени специфични производи од страна на 
асоцијациите на производителите. 

Организацијата на здружениот труд, по барање 
на надлежниот орган за цени, е должна да поднесе 
и потврда од стручна организација за тоа дека про-
изводот е нов. 

9. Одредбите на оваа наредба не се однесуваат 
на цените на наполно нов производ кој претставува 
пронајдок заштитен со патент и кој не може да се 
распореди ниту во една технолошка групација од 
истородно производство. 
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10. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЗ". 

Бр. 3983/1 
30 мај 1972 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за стопанство, 

Бошко ДиЈУштриевиќ, е. р. 

294. 

Врз основа на точка 3 од Решението за опреде-
лување царински контингенти („Службен лист на 
СФРЈ", бр, 34/65. 27/66, 48/67, 54/67, 8/68, 13/69, 31/69, 
30/70, 36/70, 40/70, 56/70, 8/71, 21/71, 24/̂ 71 и 26/72), во 
спогодба со сојузниот секретар за надворешна тр-
говија, сојузниот секретар за финансии донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ КОНТИНГЕНТ 
И ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА УВОЗ НА 
СУРОВИНИ И РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ 

ЗА 1972 ГОДИНА 

1. На увозот ца суровините и репродукционите ма-
теријали од подолу наведените тарифни броеви од-
носно ставови на Царинската тарифа, наместо ца-
ринските стапки предвидени во Царинската тарифа 
која е составен дел на Законот за Царинската тари-
фа („Службен лист на СФРЈ", бр. 34/65, 49/66, 5/67, 
54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70 
и 58/71), за 1972 година ќе се применуваат следните 
царински стапки: 

Тарифен 
број . 

Наименување Царинска 
стапка 

04.03/1 
15.07/1а 
15.07/16 
15.07/5а 
15.07/56 
17.01/2а 
23.01/2 
23.04 
27.09/1 
31.04/2 

39.01/3 и 4 

51.01/1а и в 

51.01/2а 
51.01/26 

51.01/2д 
56.01/1 
56.03/2 

Путер свеж 
Соино масло сурово 
Солно масло рафинирано 
Масло од сончоглед, сурово 
Масло од сончоглед, рафинирано 
Шеќер рафиниран 
Брашно и прав од риби 
Маслени погачи и сачма 
Сурова нафта 
Друго 
Ех. 
Калиум хлорид 
Полиестри и полиамиди во грану-
лат или во прав 
Монсфиламенти и дрзгги предива 
од бескрајни синтетички влакна 
Предиво од рајон 
Предива од ацетатни бескрајни 
влакна 
Други.вештачки влакна бескрајни 
Синтетички влакна испрекинати 
Вештачки влакна испоекинати 

Сл. 
Сл. 
Сл. 
Сл. 
Сл. 
Сл. 
Сл. 
Сл. 
Сл. 

Сл. 

Сл. 

6°/о 
6°/о 

4% 
4% 
6°/о 
6% 

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

Бр. 3-3255 
8 јуни 1972 година 

Белград 

295. 

Врз основа на член 12 став 2 точка 4, во врска 
со член 30 од Законот за царинската служба („Служ-
бен лист на СФРЈ",- бр. 54/70), директорот на Со-
јузната управа за царини донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОТВОРАЊЕ ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА НА ЦА-
РИНАРНИЦАТА КЛАДОВО СО СЕДИШТЕ ВО КА-

РАТАШ 

1. Се отвора Царинска испостава на Царинар-
ницата Кладово со седиште во Караташ. 

2. Царинската испостава од точка 1 на ова реше-
ние почнува со работа на 1 јули 1972 година. , 

03-01 бр. 5502/2-72 
5 јуни 1972 година 

Белград 
Директор 

на Сојузната" управа 
за царини, 

Кендал Тарабар, с. р. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

Врз основа на точка 3 од Одлуката за органи-
зацијата и делокругот* на Советот за надворешни 
работи, Претседателството на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија, на седницата од 
23 мај 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ОДНОСНО РАЗРЕШУВАЊЕ НА 
ЧЛЕН НА СОВЕТОТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

За член на Советот за надворешни работи се 
именува Димче Беловски, претседател на Комиси-
јата за меѓународни односи на Сојузната конфе-
ренција на Социјалистичкиот сојуз на работниот 
народ на Југославија. 

II 
Се разрешува д-р Славко Милосавлевски од 

функцијата на член на Советот за надворешни ра-
боти. 

Бр. 17/1 
6 Мај 1972 година 

Белград 

Потпретседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Крсте Црвенковски, е. р. 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Јанко Смоле, е. р. 

Врз основа на точка 3 од Одлуката за орга-
низацијата и делокругот на Советот за економски 
прашања, Претседателството на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија, на седницата од 
23 мај 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ОДНОСНО РАЗРЕШУВАЊЕ НА 
ЧЛЕН НА СОВЕТОТ ЗА ЕКОНОМСКИ ПРАШАЊА 

За член на Советот за економски прашања се 
именува Васил Гривчев, претседател на Стопанскиот 
собор на Сојузната скупштина. 
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II 

Се разрешува Киро Глигоров од функцијата на 
член на Советот за економски прашања. 

Бр. 18/1 
6 мај 1972 година 

Белград 

П отпретсед ате ј< 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Крсте Црвенковски, е. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точ-
ка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата од-
лучува да се одликува по повод дваесетгодишни-
ната на работата, а за заслуги и значаен придонес 
во запознавањето и афирмацијата на културната 
дејност на нашите народи и народности и во разви-
вањето на пријателските односи со културните ра-
ботници на другите земји 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО 
СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Струшките вечери на поезијата, Струга. 

Бр. 102 
1 септември 1971 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точ-
ка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата од-
лучува да се одликува за заслуги во развивањето и 
зацврстувањето на мирољубивата соработка и при-
јателските односи помеѓу Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија и Република Перу 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Edgardo Mercado Jarrin, министер на надвореш-
ните работи на Република Перу. 

Бр. 104 
7 септември 1971 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точ-
ка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата од-
лучува да се одликуваат за особени заслуги и сто-
рен придонес за успешна работа на V светска кон-
ференција „Светскиот мир по пат на право", одр-
жана во Белград во 1971 година 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Rene Cassin, Edward Humbro, Charles S. Rhyne, 
Earl Warren, Warren Е. Burger, Тег је Wold, Albert 
Brunois, Mohammad Hidayatullah; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

William Ѕ. Thompson. 

Бр. 105 
9 септември 1971 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

288. Деловник за работата на Претседателство-
то на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија — — — — — 593 

289. Одлука за дополнение на Одлуката за 
максимирање на цените на сите произ-
води и услуги — — — — — — — 600 

290. Одлука за користење на одредени обврз-
ници и други хартии од вредност за 
плаќање на царина и други увозни да-
вачки — — — — — — — — -г 600 

291. Одлука за опремањето на бродовите и 
пловилата на Југословенската трговска 
морнарица на морето и на внатрешните 
пловни патишта со средства за заштита 
од воени дејства — — — — — — — 601 

292. Одлука за дополненија на Одлуката за 
условите под кои граѓаните можат да вне-
суваат определени предмети од странство 601 

293. Наредба за формирање на цените за нови 
производи — — — — — — — — 602 

294. Решение за одредување на царински кон-
тингент и пониски царински стапки за 
увоз на суровини и репродукциони мате-
ријали за 1972 година — — — — — 603 

295. Решение за отворање Царинска испостава 
на Царинарницата Кладово со седиште 
во Караташ — — — — — — — — 603 

Назначувања и разрешувања — — — — — 603 
Одликувања — — — — — — — — — 604 

Меѓунаподни договоои — — — — — — 329 
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