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106. 

Врз основа на член 315 точка 10 од Уставот на 
СФРЈ, Претседателството на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија, на седницата од 6 
февруари 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ДЕЛОВНИКОТ 
ЗА РАБОТАТА НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-

КА ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Во Деловникот за работата на Претседател-
ството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија „Службе« лист на СФРЈ" бр. 12/75 и 
33/77), во чл. 12, 13, 14, 24, 25 и 26 зборовите: „Соју-
зен совет", се заменуваат со зборовите: „сојузен оп-
штествен совет", во соодветно членување. 

2. По член 22 се додава нов член 22а кој гласи: 

„Член 22а 
Во случај на вонредни или други непредвидени 

ситуации, Претседателството ги остварува своите 
права и должности утврдени со Уставот на седници-
те на кои ги повикува претседателот на Собранието 
на СФРЈ, претседателот на Сојузниот извршен совет, 
претседавачот на Претседателството на ЦК СКЈ, се-
кретарот на Претседателството на ЦК СКЈ, како и 
сојузните секретари: за народна одбрана, за надво-
решни работи и за внатрешни работи. 

На овие седници Претседателството ја оценува 
настанатата ситуација и донесува соодветни одлуки 
односно зазема ставови, за што се изввестуваат над-
лежните органи и организации." 

3. Член 53 се менува и гласи: 
„Претседателството, преку своите членови што 

ќе ги определи, учествува во работата на сојузните 
општествени совети во согласност со законот и де-
ловниците за работата на сојузните општествени 
совети." 

4. Во член 56, зборовите: „и врши назначувања 
на функционери во Претседателството" се замену-
ваат со зборовите: „и врши назначуваат на рако-
водни работници и на работници на определени за-
дачи и работи", а по зборовите: „членовите на Сове-
тот на федерацијата и на функционерите", се до-
даваат зборовите: „и на раководните работници и 
на работниците на определени задачи и работи". 

5. Во член 60, по став 2 се додава нов став 3 
кој гласи: 

„ Покрај избраните членови во секоја комисија, 
освен во Комисијата за организациони прашања, се-
која република и автономна покраина делегира по 
еден свој член." > 

Став 3 станува став 4. 
в. Во член 79 зборовите: „и другите функционе-

ри во службите на Претседателството", се замену-
ваат со зборовите: „и другите раководни работници 
М работниците на определени задачи и работи"., 

7. По член 79 се додава нов член 79а кој гласи: 

„Член 79а 
Функционерите, ^раководните работници и работ-

ниците на определени задачи и работи, при стапува-
њето на должност даваат свечена изјава, во текстот 
што ќе го утврди Комисијата за организациони пра-
шања. 

Свечената изјава функционерите и раководните 
работници ја даваат пред потпретседателот на Прет-
седателството на СФРЈ, односно пред определенион 
член на Претседателството." 

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

Бр. 0-2 
в февруари 1980 година 

Белград 

Претседателство на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија 

Потпретсед ате л, 
Лазар Колишевски, е. р. 

107. 
Врз основа на член 26 став 3 од Законот за про-

метот на стоки и услуги со странство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 15/77 и Ј7/78), врз основа на со-
гласноста на надлежните републички и покраин-
ски органи, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ, МЕРИЛАТА И НАЧИНОТ НА УТ-
ВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА СТОКОВНИТЕ 
КОНТИНГЕНТИ, ОДНОСНО ДЕВИЗНИТЕ КОН-
ТИНГЕНТИ ЗА УВОЗ НА СТОКИ ВО 1980 ГО-

ДИНА 

1. Увозот на стоки за кои е пропишано дека се 
увезуваат врз основа на стоковни контингенти, од-
носно девизни контингенти, согласно со член 27 од 
Законот за прометот на стоки и услуги со стран-
ство (во натамошниот текст: Закон), се врши врз 
основа на самоуправна спогодба што ќе ја склучат 
основните и други организации на здружен труд 
(во натамошниот текст: организации на здружен 
труд) — производители, потрошувачи и увозници 
на односните стоки или организациите на здружен 
труд во рамките на заедницата на здружен труд за 
меѓусебна планска и деловна соработка. 

Ако во заедницата од став I на оваа точка не 
се здружени сите организации на здружен труд 
производители, потрошувачи и увозници на одно-
сните стоки, односно ако организациите на здружен 
труд се здружени во повеќе заедници, самоуправна 
спогодба за утврдување на контингенти склучуваат 
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организациите на здружен труд што не се здруже-
ни во таа заедница и заедницата на здружен труд 
за меѓусебна планска и деловна соработка, односно 
заедницата на здружен труд за меѓусебна планска 
И деловна соработка помеѓу себе. 

Ако не постојат услови за склучување на само-
управна спогодба во смисла на ст. 1 и 2 од оваа точ-
ка, организациите на здружен труд — производи-
тели, потрошувачи и увозници на стоки ги утврду-
ваат и распоредуваат стоковните контингенти, од-
носно девизните контингенти со самоуправната 
спогосба што ќе ја склучат во рамките на соодвет-
ното општо здружение. 

Со самоуправната спогодба од став 1 на оваа 
точка, во рамките на матерјалките биланси што се 
засноваат врз предвидената стапка на растеж на 
производството за 1980. година, се утврдуваат: обе-
мот на увозот по количина (стоковен контингент), 
односно по вредност (девизен контингент) усогласен 
со домашното производство и потрошувачка; ре-
гионалните правци на увозот, во согласност со за-
едничката економска политика, и со склучените тр-
говски и други меѓудржавни спогодби; постапката 
&а распределба врз одделни организации на здружен 
Труд; структурата и динамиката на увозот; начинот 
И организацијата на увозот; правата и обврските 
на потписниците на спогодбата во поглед на испо-
раката на стоките и др. 

Нацрт-проекција на материјалните биланси 
Изработува Сојузниот завод за општествено плани-
рање, во соработка со Сојузниот секретаријат за 
пазар и општи стопански работи, СОЈУЗНИОТ секре-
таријат за надворешна трговија и со другите над-
лежни сојузни органи на управата, со надлежните 
републички и покраински органи, Стопанската ко-
мора на Југославија и со општите здруженија и на-
времено му ја доставува на Сојузниот извршен со-
вет. 

Проекциите на материјалните биланси, по раз-
гледувањето, Сојузниот извршен совет им ги упа-
тува на учесниците на самоуправното спогодување 
како аналитичко-документациона основа за спого-
дување за утврдување на материјалниот биланс за 
односните стоки. 

Со самоуправната спогодба од став 1 на оваа 
точка се утврдуваат материјалните биланси за од-
носните стоки и стоковните контингенти, односно 
девизните контингенти и се врши нивна распредел-
ба врз одделни учесници на самоуправната спо-
годба. 

Стоковните контингенти и девизните контин-
генти утврдени во смисла на оваа точка, ги опфа-
ќаат и стоките произведени во сопствени и мешо-
вити претпријатија основани во земјите во развој 
под услови на нивна конкурентност на меѓународ-
ниот пазар. 

За увоз на стоките iufo се предмет на склуче-
ните долгорочни меѓудржавни спогодби и други 
долгорочни договори, стоковните контингенти, однос-
но девизни контингенти можат да се утврдат и за 
период подолг од една година. 

Утврдување и распределба на стоковните кон-
тингенти, односно на девизните контингенти во сми-
сла на став 9 од оваа точка се врши со самоуправна 
спогодба што ќе ја склучат организациите на здру-
жен труд на начинот од ст. 1 до 3 на оваа точка. Со 
таа самоуправна спогодба се утврдува и динамика-
та на користењето на контингентите по години, со 
тоа што така утврдените контингенти се вклучуваат 
РО проекциите на материјалните биланси и во кон-
тингентите што се у1Брдуваат за секоја година. 

Организациите на здружен труд, заедниците на 
здружен труд за меѓусебна планска и деловна со-
работка, односно соодветното општо здружение се 

должни на погоден начин (по пат на огласување во 
Гласникот на Стопанската комора на Југославија* 
во дневниот печат и др.) да ги известат сите заин-
тересирани организации на здружен труд за дава-
њето иницијатива за склучување на самоуправна 
спогодба според оваа одлука. 

2. Со самоуправната спогодба од точка 1 на оваа 
одлука се утврдува и начинот на распределба на 
стоковните контингенти, односно девизните контин-
генти врз одделни организации на здружен труд. 

Распределба на стоковните контингенти, однос-
но девизните конгингенти за увоз на суровини, ре-
продукционен материјал и резервни делови врз 
одделни корисници, се врши на начинот утврден со 
самоуправната спогодба од точка 1 на оваа одлука. 

При утврдувањето на стоковните контингенти, 
односно девизните контингенти за увоз на сурови-
ни, репродукционен материјал и резервни делови 
во смисла на точка 1 од оваа одлука и при распре-
делбата на тие контингенти во смисла на став 2 од 
оваа точка, се земаат предвид и склучените само-
управни спогодби со кои се регулираат долгорочни-
те меѓусебни односи во производството и потрошу-
вачката на определени производи. 

Со самоуправната спогодба, во согласност со 
точка 1 од оваа одлука, организациите на здружен 
труд-производители, потрошувачи и увозници на 
опрема, ги утврдуваат условите и начинот на утвр-
дување и распределба на стоковните контингенти, 
односно девизните контингенти за увоз на опрема 
во текот на годината. 

При утврдувањето на условите и начинот на 
утврдување и распределба на стоковните контин-
генти, односно девизните контингенти од став 4 на 
оваа точка се земаат предвид и склучените самоуп-
равни спогодби за долгорочен развој и деловна со-
работка на производителите и корисниците на оп-
ремата. 

Барање за утврдување и распределба на стоко-
вните контингенти, односно девизните контингенти 
за увоз на одрема корисниците можат да поднесу-
ваат во текот на целата година на начинот утврден 
со самоуправната спогодба од став 4 на оваа точка. 
Утврдување и распределба на стоковните контин-
генти, односно девизните контингенти за увоз на 
опрема ќе се изврши најдоцна во рок од 60 дена од 
денот на поднесувањето на барањето. 

Организациите на здружен труд можат со само-
управната спогодба да утврдат распределбата на 
стоковните контингенти, односно девизните контин-
генти врз корисниците за увоз на стоки за широка 
потрошувачка да се врши во рамките на стопански-
те комори на републиките и стопанските комори на 
автономните покраини, а врз основа на критериу-
мите што договорно ќе се утврдат во рамките на 
соодветно општо здружение. 

3. При распределбата на стоковните континген-
ти, односно девизните контингенти од точка 2 на 
оваа одлука им се дава првенство на организациите 
на здружен труд кои го зголемуваат девизниот 
прилив со извоз во земјите со кои плаќање се врши 
во конвертибилни девизи, рационално го супститу-
ираат увозот и вршат дејности од посебен интерес 
утврдени со Општествениот .план на Југославија 
за периодот од 1976 до 1980 година. При распредел-
бата на тие контингенти ќе се води сметка и за обе-
мот на изводот и за учеството во снабдувањето на 
домашниот пазар на секоја организација на здру-
жен труд — корисник на контингенти, за извршу-
вањето на обврските според склучените меѓудр-
жавни договори и за другите критериуми што орга-
низациите на здружен труд ќе ги утврдат со само-
управната спогодба. 
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I При распределбата на стоковниот контингент, 
Односно девизниот контингент од оваа точка ќе се 
опфатат и контингентите утврдени со посебен про-
пис на Сојузниот извршен совет за откуп на експо-
нати што странски фирми ги излагаат на меѓуна-
родни саемски приредби во Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија. 

4 Со самоуправната спогодба од точка 1 на оваа 
Одлука организациите на здружен труд, при утвр-
дувањето и распределбата на стоковните контин-
генти, односно девизните контингенти врз одделни 
организации на здружен труд, ќе обезбедат најмал-
ку 10% од количките, односно вредноста за допол-
нителна распределба за потребите на новоосновани-
те организации на здружен труд и на организации-
те на здружен труд чии потреби не можеле да се 
предвидат во времето на склучувањето на самоуп-
равната спогодба. 

Утврдување на стоковниот контингент, однос-
но девизниот контингент за потребите организации-
те на здружен труд од став 1 на оваа точка вршат 
организациите на здружен труд со самоуправна 
спогодба склучена во рамките на соодветната заед-
ница на здружен труд за меѓусебна планска и де-
ловна соработка, односно на соодветното општо 
здружение. 

5. Организациите на здружен труд треба да склу-
чат самоуправни спогодби од точ. 1 и 2 на оваа одлука 
најдоцна во рок од 60 дена од денот на влегување-
то на оваа одлука во сила, освен во случајот Од 
точка 2 ст. 3, 4 и 5 на оваа одлука. 

За склучената самоуправна спогодба, односно 
за тоа дека самоуправна спогодба не е склучена, 
општите здруженија, односно заедницата на здру-
жен труд за меѓусебна планска и деловна соработ-
ка го известуваат Сојузниот секретаријат за надво-
решна трговија, и тоа во рок од 7 дена од денот на 
склучувањето на самоуправната спогодба, или во 
рок од 7 дена од денот на истекот на рокот за нејзино 
склучување, односно веднаш штом ќе се устано-
ви дека не може да се склучи самоуправна спогод-
ба. , 

6. Ако организациите на здружен труд не склу-
чат самоуправна спогодба, Сојузниот секретаријат 
за надворешна трговија во рок од 20 дена од денот 
на доставувањето на извештајот |од точка 5 став 2 
на оваа одлука, на предлог од Сојузниот секретари-
јат за пазар и општи стопански работи, а по приба-
вено мислење од надлежниот сојузен орган на уп-
равата. ќе го определи обемот на увозот по количи-
на (стоковен контингент), односно по вредност 
(девизен контингент), регионалните правци на уво-
зот, динамиката на увозот, начинот на распределба 
на контингентот, како и другите услови за увоз на 
стоки во смисла на точка 1 од оваа одлука, имајќи 
ги предвид критериумите од точ^а 3 на оваа одлу-
ка. I 

7. По еден примерок од склучената самоуправ-
на спогодба од точка 1 на оваа одлука им се доста-
вува на народните банки на републиките и на на-
родните банки на автономните покраини, на Сојуз-
ниот секретаријат за надворешна трговија и на 
Сојузниот секретаријат за пазар и општи стопански 
работи. | 

Самоуправната спогодба од точка 1 на оваа од-
лука, согласно со член 7 став 7 од Законот за проме-
тот на стоки и услуги со странство, нема да се при-
менува ако Сојузниот секретаријат за надворешна тр-
говија, во спогодба со Сојузниот секретаријат за па-
зар и општи стопански работи, утврди дека утврдува-
ње на контингентите е извршено противно на од-
редбата од точка 1 став 4 на оваа, одлука. 

Сојузниот секретаријат за надворешна тргови-
ја, во спогодба со Сојузниот секретаријат за пазар и 

општи стопански работи е должен во рок од 15 дена 
од денот на приемот на самоуправната спогодба да 
утврди дали се таа спогодба се опфатени сите усло-
ви од точка 1 на оваа одлука и за тоа во писмена 
форма да го извести соодветното општо здружение, 
односно соодветната заедница на здружен труд за 
меѓусебна планска и деловна соработка, како и на-
родните банки на републиките и народните банки 
на автономните покраини. Ако Сојузниот секрета-
ријат за надворешна трговина не ги извести во тој 
рок, самоуправната спогодба се применува. 

По примеот на известувањето, соодветното оп-
што здружение, односно соодветната заедница на 
здружен труд за меѓусебна планска и деловна со-
работка ќе поведе постапка за усогласување на со-
моуправ ната спогодба во смисла на став 2 он оваа 
точка. 

8. Сојузниот извршен совет, на предлог од Со-
јузниот секретаријат за надворешна трговија, Да-
ден во спогодба со Сојузниот секретаријат за пазар 
и општи стопански работи, при прибавено мислење 
од соодветното општо здружение, кое е должно да 
даде мислење во рок од 7 дена, може да и одобри 
на организацијата на здружен труд дополнителен 
стоковен контингент, односно дополнителен деви-
зен контингент за увоз на стоки, кој ги надминува 
рамките на самоуправната спогодба од точка 1 на 
оваа одлука, ако со таквиот увоз се обезбедува зго-
лемен извоз во земјите со кои плаќање се врши во 
конвертибилни девизи и се придонесува за намалу-
вање на дефицитот во трговскиот биланс. 

Под зголемен извоз, во смисла на став 1 од оваа 
точка, се подразбира извозот кој го надминува обе-
мот на извозот остварен во 1979 година во земјата 
со конвертибилен начин на плаќање, зголемен зА 
просечната стапка на растеж на извозот предвиде-
на со Резолуцијата за политиката на остварувањето 
на Општествениот план на Југославија за периодот 
од 1976 до 1980 во 1980 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 67/79). 

Организацијата на здружен труд на која, во 
смисла на став 1 од оваа точка, ft е утврден допол-
нителен стоковен контингент, односно дополнителен 
девизен контингент, ќе даде обврска во писмена 
форма дека ќе го зголеми извозот на стоки. 

Ако организацијата на здружен труд на која, 
во смисла на оваа точка, и е утврден дополнтелен 
стоковен контингент, односно дополнителен девизен 
контингент, не го зголеми извозот на стоки, народ-
ната банка на републиката, односно народната бан-
ка на автономната покраина ќе ft го намали за де-
лот на неостварениот извоз правато на увоз што А 
припаѓа по основ на утврдените стоковни контин-
генти, односно девизни контингенти во таа и во на-
редните години, се до покривањето на неостваре-
ниот извоз и за тоа ќе го изести Сојузниот секре-
таријат за надворешна трговија и надлежните ре-
публички и покраински органи. 

9. За стоките што не се увезувале врз основа на 
стоковен контингент, односно девизен контингент, 
а во текуштата година се увезуваат по тој основ, 
организациите на здружен труд, во рамките на соо-
дветното општо здружение, односно соодветната за-
едница на здружен труд за меѓусебна планска и 
деловна соработка, ги утврдуваат и распределуваат 
стоковните контингенти, односно девизните контин-
генти во рок од 30 дена од денот на извршената из-
мена на формата на увозот на тие стоки на начи-
нот и по постапката што се пропишани со оваа од-
лука. 

Ако организациите на здружен труд во рокот 
од став 1 на оваа точка не склучат самоуправна 
спогодба, утврдување и распределба на стоковните 
контингенти, односно девизните контингенти ќе се 
изврши согласно со точка 5 став 2 и точка 6 од 
оваа одлука. 
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10. Ако за стоките за кои е пропишан увоз врз 
основа на стоковен контингент, односно девизен 
кантингент, се зголемуваат цените на одделни стоки 
од домашно произвоство кои отстапуваат од утвр-
дената политика на цените, или ако тие стоки се 
дефицитарни на домашниот пазар, Сојузниот из-
вршен совет, на предлог од Сојузниот секретаријат 
за надворешна трговија даден во спогодба со Со-
јузниот секретаријат за пазар и општи стопански 
работи, а по претходно прибавено мислење од над-
лежниот сојузен орган на управата, може да го 
утврди обемот на увозот по количина, односно вред-
ност на тие стоки, регионалните правци на увозот 
И условите под кои организациите на здружен труд 
во рок кој не може да биде подолг од 30 дена, со 
самоуправна спогодба според постапката од точка 
1 на оваа одлука ќе го распределат стоковниот 
контингент, односно девизниот контингент за сто-
ките со чиј увоз се отстрануваат наве дните појави 

. на пазарот. 
Ако организациите на здружен труд не склучат 

самоуправна спогодба во рокот определен во став 1 
од оваа точка, Сојузниот секретаријат за надвореш-
на трговија, по постапката од точка 6 на оваа одлу-
ка, ќе го распредели стоковниот контингент, однос-
но девизниот контингент врз одделни организации 
на здружен труд во рок од 15 дена од денот на до-
ставувањето на извештајот за тоа дека не е склуче-
на самоуправна спогодба. 

Ако во текот на извршувањето на самоуправна-
та спогодба од точка 1 на оваа одлука се утврди 
дека не се испорачуваат определени стоки од до-
машно производство за кои со самоуправната спо-
годба е преземена обврска за испорака од страна на 
организацијата на здружен труд — производител, 
Сојузниот извршен совет, на предлог од Сојузниот 
секретаријат за надворешна трговија даден во спо-
годба со Сојузниот секретаријат за пазар и општи 
стопански работи, може на барање од организација-
та на ждружен труд — потрошувач на односните 
стоки, да го утврди стоковниот контингент, односно 
девизниот контингент во рамките на неиспорачани-
те количини, односно вредноста на тие стоки. Пред-
лог до Сојузниот извршен совет се поднесува во 
рок од 30 дена од денот на приемот на барањето на 
организацијата на здружен труд — потрошувач на 
односите стоки. 

11. Сојузниот извршен совет, на предлог од Со-
јузниот секретаријат за надворешна трговија даден 
во спогодба со Сојузниот секретаријат за пазар и 
општи стопански работи, а по претходно прибавено 
мислење од надлежниот сојузен орган на управата, 
може на организациите на здружен труд да им ут-
врди стоковен контингент, односно девизен контин-
гент за стоки со чиј УБОЗ се отстрануваат последи-
ците од дејството на елементарни непогоди (земјо-
трес, пожар, поплава и ел.). 

12. Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија може, по претходно прибавено мислење од соо-
дветната заедница на здружен труд за меѓусебна 
Планска и деловна соработка, односно од соодвет-
ното општо' здружение, а пред склучувањето на са-
моуправните спогодби за утврдување и распредел-
ба на стоковниот контингент, односно девизниот 
контенгент по оваа одлука, да одобрува аванси до 
износот од 45% од количината, односно вредноста 
на увозот на односните стоки во претходната година, 
а за увоз на сезонски производи и на големи коли-
чини берзански и аукциски набавки — и над из-
носот од 45%. 

Тркалави и лизгави лежишта, алати и произво-
ди на црната металургија можат да се увезуваат до 
износот на одобрениот аванс од став 1 на оваа точка 
според спецификацијата на стоките што ја заверу-
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ва соодветната заедница на здружен труд за меѓу-
себна планска и деловна соработка, односно соод-
ветното општо здружение. 

Сојузниот секретаријат за надворешна тргови-
ја е должен при одобрувањето аванс да води смет-
ка за состојбата на залихите соодветни суровини и 
репродукционен материјал кај организациите на 
здружен труд — производители и потрошувачи, 
како и за склучените самоуправни спогодби со кои 
се уредуваат прашањата на снабдување, меѓусебни 
испораки и др. 

13. Организациите на здружен труд можат сто-
ковниот контингент, односно девизниот контингент 
утврден во смисла на оваа одлука, да го користат 
само во рамките на остварените права на плаќање 
на увозот во девизи со кои располагаат според член 
122 од Законот за девизното работење и кредитни-
те односи со странство („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 15/77) и во согласност со самоуправната спогод-
ба од член 69 на тој закон, односно со актот доне-
сен врз основа на член 70 од тој закон. 

14. Народните банки на републиките, односно 
народните банки на автономните покраини водат 
евиденција и контрола за користењето на утврде-
ните и распределените стоковни контингенти, од-
носно девизни контингенти во смисла на оваа од-
лука — за сите организации на здружен труд и 
други општествени правни лица во републиката, 
односно автономната покраина. 

15. Сојузниот секретар за надворешна трго-
вија, по прибавено мислење од Стопанската -комора 
на Југославија и од општите здруженија, донесува 
поблиски прописи за начинот на поднесување из-
вештај за утврдувањето на материјалниот биланс и 
за утврдувањето и распределбата на стоковниот 
контингент, односно девизниот контингент, за на-
чинот на поднесување на документацијата што слу-
жи за распределба на стоковниот контингент, од-
носно девизниот контингент според точка 6 од оваа 
одлука, начинот на поднесување документација за 
утврдување на зголемувањето на извозот според 
точка 8 од оваа одлука и документација потребна 
за следење на тој извоз и за начинот на поднесува-
ње документација според точка 12 од оваа одлука. 

16. Условите, мерилата и начинот на утврдува-
ње и распределба на стоковните контингенти, од-
носно девизните контингенти во 1930 година за от-
куп на експонати што странски фирми ги излагаат 
на меѓународни саемски приредби во Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија, за увоз на 
стоки што се увезуваат во рамките на определени 
меѓународни саемски компензациони работи, однос-
но во малограничниот и соседниот прекуморски 
промет и за увоз на стоки што се плаќаат од сред-
ствата на заемот на Меѓународната банка за обнова 
и развој, како и определувањето на стоките за кои 
Сојузниот секретаријат за надворешна трговија ќе 
утврди стоковен контингент, односно девизен кон-
тингент, се регулираат со посебни прописи на Со-
јузниот извршен совет. 

17. Оваа одлука се применува од 1 јануари 1980 
година. 

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

Е. п. бр. 55 
24 јануари 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Манган, е. pb 
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108. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот 
закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79 и 
52/79) и точка 7 одредбата под 9 од Одлуката за 
Критериумите што ќе се применуваат при намалу-
вањето на царината на увозот на специфична оп-
рема во 1979 година („Службен лист на СФРЈ", број 
65/79), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМА-
ЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕ-
ЦИФИЧНА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ЗА ЗА-

ШТИТА НА ЧОВЕКОВАТА СРЕДИНА 

1. Во Решението за намалување на царината 
fta увозот на специфична опрема што се користи 
за заштита на човековата средина (, Службен лист 
на СФРЈ", бр. 63/78, 65/78, 12/79 и 61/79), во точка 1 
во тар. број 84.59/4 и 8к, по втората алинеја се до-
дава нова алинеја, која гласи: | 

„— Уреди за сечење, перење и мешање на от-
падоци од пластични ма£и". 

2. Ова решение се применувЅа на увозот што, се 
врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година. г 

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од ленот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Е. п. бр. 56 
7 февруари 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р: Иво Марган, е. р. 

109. ј 

Врз основа на член 49 став 2 од царинскиот За-
кон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76. 36/79 л 
52/79) и точка 6 став 1 одредбата под 11 под Одлу-
ката за критериумите што ќе се применуваат при 
намалувањето на царината на увозот на специфич-
на опрема во 1979 година („Службен лист на СФРЈ", 
број 65/79), Сојузниот извршен совет донесува | [ 

Р Е Ш Е Н И ^ 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМА-
ЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕ-
ПЧФКЧНА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО 
РУДНИЦИТЕ ЗА БАКАР И ВО: ПРОИЗВОДСТВО-

ТО НА КАТО ДЕН БАКАР 

1. Во Решението за намалување на царината на 
увозот на специфична опрема што се користи во 
рудниците за бакар и во производството на катоде« 
бакар („Службен лист на СФРЈ", бр. 63/78, 65/79 и 
67/79), во точка 1 под тар. број 84.02/16 се додава 
нов тар. број, кој гласи: , ј 
„84.06/36-2 Мотори за возила од глава 87 на оваа 

тарифа, дизел-мотори со јачина над 90 КЅ 
Ех. 
Дизел-мотори со јачина над 700 КЅ за 
дампери со носивост над 70 тони". Ј 

2. Ова решение се применува на увозот што [се 
врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година. 

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

Е. п. бр. 57 
7 февруари 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Марѓан, ар« 

110. 

Врз основа на член 10 став 3 од Законот за 
преминување на државната граница и за движење 
во граничниот појас („Службен лист на СФРЈ", 
34/79), во спогодба^ со претседателот на Сојузниот 
комитет за сообраќај и врски, сојузниот секретар 
за внатрешни работи пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОДРАЧЈАТА И ОБЈЕКТИТЕ ШТО ГИ ОП-
ФАЌААТ ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ ЗА МЕЃУНА-
РОДЕН СООБРАЌАЈ И ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ 

ЗА ПОГРАНИЧЕН СООБРАЌАЈ 

Член 1 
Подрачјето на граничниот премин за меѓунаро-

ден сообраќај и подрачјето на граничниот премин 
за пограничен сообраќај (во натомошниот текст: 
подрачјето на граничниот премин), во смисла на 
овој правилник, го опфаќа просторот определен за 
вршење контрола на преминувањето на државната 
граница. 

Објектите што ги опфаќа граничниот премин за 
меѓународен сообраќај и граничниот премин за по-
граничен сообраќај (во натомошниот текст: објекти 
што ги опфаќа граничниот премин) во смисла на 
овој правилник, се зградите, просториите и уредите 
што ги користат органите на управата, организа-
циите на здружен труд и другите самоуправни ор-
ганизации и заедници кои- работите од своја над-
лежност односно стопанските дејности ги вршат на 
подрачјето на граничниот премин. 

Член 2 
Подрачјето на граничниот премин за меѓуна-

роден сообраќај го опфаќа просторот од државната 
граница во длабочина на територијата на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија на 
кој се наоѓа дел од јавен пат и просторот обележан 
за запирање или паркирање на возила, како и об-
јектите на тој простор. 

На граничните премини за меѓународен друмски 
сообраќај, на кои просторите за паркирање на во-
зила, како и зградите, просториите и уредите што 
ги користат органите од член 1 став 2 на овој пра-
вилник се наоѓаат на растојание помало од 100 мет-
ри од државната граница, подрачјето на гранични-
от премин го опфаќа јавниот пат во должина од 100 
метри од државната граница. 

Член 3 
Подрачјето на граничниот премин за меѓу на -

рден железнички сообраќај го опфаќа просторот на 
пограничната железничка станица на кој се нао-
ѓаат перони и колосеци, за време додека на тој про-
стор се задржува воз во меѓународниот или погра-
ничниот железнички сообраќај. 

Објекти што ги опфаќа граничниот премин за 
меѓународен железнички сообраќај се просториите 
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И уредите на перонот на железничката станица што 
ги користат органите, организациите и заедниците 
од член 1 став 2 на овој правилник. 

Подрачјето на граничниот премин за меѓуна-
роден воздушен сообраќа] опфаќа дел од возду-
хопловното пристаниште (полетно-слетни патеки, 
заштитен појас, пристанишна платформа) опреде-
лен за полетување и слетување на воздухоплови во 
меѓународниот воздушен сообраќај. 

Како подрачје на граничниот премин за меѓу-
народен воздушен сообраќај се сместа и дел од 
воздухопловното пристаниште^ кое не е отворено за 
меѓународен воздушен сообраќај, како и простории-
те во кои се врши контрола на преминувањето на 
државната граница, за време додека на него се за-
држува воздухоплов во меѓународниот воздушен 
сообраќај што присилно слетал на такво приста-
ниште. 

Објекти што ги опфаќа граничниот премин за 
меѓународен воздушен сообраќај се зградите, про-
сториите и уредите што ги користат органите, ор-
ганизациите и заедниците од член 1 став 2 на овој 
правилник. I 

Член 5 
Подрачјето на граничниот премин за меѓуна-

роден езерски, поморски и речен сообраќај опфаќа 
дел од луката односно пристаништето (брег, гат, 
лриврз, котвиште) наменет за пристанување и задр-
жување на пловилата во меѓународниот сообраќај. 

Како подрачје на граничниот премин за меѓу-
народен езерски, поморски и речен сообраќај се 
смета и дел од луката односно пристаништето кое 
не е отворено за меѓународен сообраќај за време 
додека на него се задржува пловило во меѓународ-
ниот сообраќај кое присилно ќе вплови во таква 
цука односно пристаниште. 

Објекти што ги опфаќа граничниот премин за 
меѓународен езерски, поморски и речен сообраќај 
се зградите, просториите и уредите што ги корис-
тат органите, организациите и заедниците од член 
1 став 2 на овој правилник. 

Член 6 
Како подрачје на граничниот премин се сме-

таат и зимовниците на пловните реки, ако во нив 
се вкотвени странски пловила, и тоа само во однос 
на тие пловила и нивниот екипаж. 

Член 7 
Границите на просторот што ги опфаќа подрач-

јето на граничниот премин се определуваат со спо-
годба на органот надлежен за контрола на преми-
нувањето на државната граница, на другите орга-
ни на управата, на организациите на здружен труд 
И на другите самоуправни организации и заедни-
ци што работите од својата надлежност односно 
стопанските дејности ги вршат на подрачјето на 
Граничниот премин. 

Член 8 
Подрачјето на граничниот премин мора да би-

дe видно обележено. 
Обележувањето на подрачјето на граничниот 

Премин се врши со поставување на подвижни или 
неподвижни огради, односно пречки, или со поста-
вување на ознаки со известување дека движењето 
ша тоа подрачје е ограничено. 

На подрачјето на граничниот премин не смеат 
да се поставуваат рекламни табли и други натписи 
што ја спречуваат контролата на преминувањето 
на државната граница. 

Член 9 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

П. Бр. 28-1-4/18 
27 јануари 1980 година 

Белград 

Сојузен секретар за 
внатрешни работи, 

Фрањо Херлевиќ, е. р. 

111. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 
13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот 
секретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „WELT AM SONNTAG" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на весникот „Welt am Sonntag", број 
3 од 20 јануари 1980 година, што излегува на гер-
мански јазик во Франкфурт, Сојузна Република 
Германија. 

Бр. 650-1-22/827 
30 јануари 1980 година 

Белград 

Заменик-со ј узен 
секретар за внатрешни 

работи, 
Драшко Јуришиќ, е. р. 

112. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 
13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(,.Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот 
секретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „DIE ZEIT" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на весникот „Die Zeit", број 4 од 18 
јануари 1980 година, што излегува на германски 
јазик во Хамбург, Сојузна Република Германија. 

Бр. 650-1-22/828 
80 јануари 1980 година 

Белград 

Заменик-сојузен 
секретар за внатрешни 

работи, 
Драшко Јуришиќ, е. $ 

Страна 230 — Број 8 
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113. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 
13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот 
секретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „THE OBSERVER" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на весникот „The bbserver", број 9830 
од 20 јануари 1980 година, што излегува на англи-
ски јазик во Лондон, Велика Британија. 

Бр. 650-1-32/456 
30 јануари 1980 година 

Белград 
Заменик-сојузен 

секретар за внатрешни 
работи, 

Драшко Јуришиќ, е. р. 

114. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 
13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот 
секретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „KURIER" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на весникот „Kurier", број 18 од 18 ја-
нуари 1980 година, што излегува на германски јазик 
во Виена, Австрија. 

Бр 650-1-2/467 I 
30 јануари 1980 година 

Белград 

. Заменик-сојузен 
секретар за внатрешни 

работи, 
Драшко Јуришиќ, е. р. 

115. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 
13 од Законот за внесувањето и растурањето на 

л странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ, бр. 39/74), сојузниот 
секретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „KLEINE ZEITUNG", 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на весникот „Kleine Zeitung", број 22 од 

26 јануари 1980 година, што излегува на германски 
јазик во Грац, Австрија. 

Бр. 650-1-2/472 
5 февруари 1980 година 

Белград 
Заменик-сојузен 

секретар за внатрешни 
работи, 

Драшко Јуришиќ, е. р. 

не. 
Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 

13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(, Службен лист на СФРЈ, бр. 39/74), сојузниот 
секретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-

ЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „PANORAMA" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на списанието „Panorama" број 719 од 
28 јануари 1980 година, што излегува на италијан-
ски јазик во Милано, Италија. 

Бр. 650-1-12/508 
5 февруари 1980 година 

Белград 
Заменик-со ј узен 

секретар за внатрешни 
работи, 

Драшко Јуришиќ, е. р. 

117. 

Врз основа на член 47 став 1 точка 2 од Законот 
за заштита на населението од заразните болести 
што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 58/78), Сојузниот комитет за труд, здрав-
ство и социјална заштита пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ЗА-

РАЗНИ БОЛЕСТИ 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на пријавување на 

заразни болести („Службен лист на СФРЈ", бр. 
12/77), во член 1 зборовите: „чл. 1 и 6 точка 2", се 
заменуваа^ со зборовите: „чл. 1 и 8 точка 2". 

Член 2 
Во член 2 став 1 зборовите: „од член 6 точка 2", 

се заменуваат со зборовите: „од член 8 точка 2". 
Во член 2 ст. 1 и 2 зборовите: „на образецот П* 

се заменуваат со зборовите: „на образецот број 1а« 

Член 3 
Во член 6 по зборовите: „жолта треска" се до-

даваат запирка и зборовите: „вирусни хеморагичвд* 
трески", а по зборовите: „Комитет за" се додава 
зборот: „труд" и запирка. t 
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Член 4 
Во член 8 став 2 се менува и гласи: 
„Пријавата од став 1 на овој член се поднесува 

во рок од 3 дена од денот на утврдувањето на епи-
демијата, на образецот број 2 што е отпечатен кон 
овој правилник." 

По став 2 се додава став 3, кој гласи: 
„Епидемија на грип се пријавува седумдневно, 

почнувајќи од утврдувањето на епидемијата па 
додека трае болеста во епидемиска форма. При-
јава на епидемија на грип се поднесува на образецот 
број 3 што е отпечатен кон ОВОЈ правилник." 

Член 5 
Во член 9 се додава став 2, кој гласи: 
„Органите, односно организациите од став 1 на 

ОБОЈ член на Сојузниот завод за здравствена заш-

тита му доставуваат извештаи за престанокот на 
епидемијата на заразни болести во рок од 15 дена 
од денот на утврдувањето на престанокот на епи-
демијата." 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 3924 
10 декември 1979 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет 
за труд, здравство и 

социјална заштита, 
Светозар Пеповски, е. p. 
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I Страна 2 
(опачина на образецот број 1) 

На овој образец се пријавуваат заболувањата-
-смртта од следните заразни болести Закон за заш-
тита на населението од заразните болести што ја 
загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 58/78) 

1) активна туберкулоза (Tuberculosis activa) 
2) беснило (Lyssa) 
8) Брилова болест (Morbius Brill) 
4) вирусен менингитис (Meningitis virosa) 
5) вирусни хеморагични трески (Febris haemora-

gicae virosae) 
6) голема кашлица (Pertussis) I 
7) големи сипаници (Variola vera) 
8) гонореја (Gonorrhoea) 
9) грип (Influenza) 

10) детска парализа (Poliomyelitis anterior acuta) 
11) дизентерија (Dysenteria — bacilaris) 
12) дифтерија (Diphteria) 
13) жолта треска (Febris flava) 
14) заразен пролив (Enterocolitis) 
15) заразна жолтица (Hepatitis virosa A, Hepatitis vi-

rosa В и Hepatitis virosa) ! 
16) заразно вкочанување на вратот (Meningitis epi-

demica) : 
17) заразно труење со храна предизвикано од сдл-

монели (Toxiinfectio alimentaris) 
18) колера (Cholera asiatica) 
19) маларија (Malaria) 
20) мали сипаници (Morbili) 1 

21) паратифус (Paratyphus А и В) 
22) пегав тифус (Typhus exanth^maticus) 
23) повратна треска (Febris recurrens) 
24) сифилис (Syphilis) 
25) тетанус (Tetanus) 
26) Q треска (Q febris) ! 
27)цревен тифус (Typhus abdominalis) 
28) чума (Peslis) 

I Образец бр. 2 
(Прва страна) 

Организација на здружен труд во областа на 
здравството 
оозт — 
Место 
СР-САП 

ПРИЈАВА НА ЕПИДЕМИЈА НА ЗАРАЗНА 
БОЛЕСТ 

(Страна 2) 

1. Болест која се појавува во епвдемиска форма 
(дијагноза, шифра); 
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2. Време на појавата на епидемијата: 
(времето на откривањето на првите заболени 
појава на првите симптоми, претпоставеното 
време за заразување) 

5. Број на заболените и број на сомнителните на 
болест: 

4. Групација на населението што е зафатено со 
епидемија: 
(школски, претшколски деца, колектив, други)' 

5. Подрачјето што е зафатено со епидемија: 
(заразеното подрачје): 
(населби, делови на населби, број на жителите 
во нив) 

(Страна 3) 

6. Вид и број на материјалите земени за лабора-
ториски испитувања и резултатите од испиту-
вањето: 

7. Начин на откривање на епидемијата: 
(врз основа на епидемиолошките или лаборато-
риските истражувања, врз основа на пријаву-
вањето на заразни болести, врз основа на из-
вестувањето од страна на здравствените ра-
ботници, врз основа на известувањата на граѓа-
ните и ел.) 

8. Причини за појава на епидемијата: 

9. Најважни противепидемиски мерки преземени 
со цел за отстранување на епидемијата, вид 
и обем на мерките: 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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(вакцинации, хемиопрофилакса, хоспитализа-
ција, изолација, асанација, DDD, ити,) 

10. Оцена на видот и обемот на помошта што е 
потребна заради отстранување на епидемијата: 
(кадри, опрема, средства, рокови за доставување 
на лекови и др.) 

(Страна 4) 

11. Други податоци за епидемијата: 
(социјално-економски, санитарно-хигиенски и 
други услови, примена помош, проблеми и теш-
котии во отстранувањето на епидемијата, забе-
лешки, предлози ити.). 

Во Потпис на лицето 
М.П. одговорно за поднесување 

На пријава на епидемија, 

Образец бр. 3 

Организација на здружен труд во областа на здрав-
ството што пријавува заболување-смрт од грип 

ЗБИРНА ПРИЈАВА НА ЗАБОЛУВАЊА-СМРТ 
ОД ГРИП 

за периодот од до година 

Возраст 
(Старосни групи) 

Заболени Умрени 

о — е 
7 — 19 

20 и повеќе 
Вкупно 

118. 

Врз основа на член 47 став 1 точка 1 од Зако-
нот за заштита на населението од заразните бо-
лести што та загрозуваат целата земја („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 58/78), Сојузниот комитет за 
труд, здравство и социјална заштита пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ« 
КОТ ЗА МЕРКИТЕ ЗА ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВА-
ЊЕ НА КОЛЕРА, ГОЛЕМИ СИПАНИЦИ И МАЛА« 

РИЈА 

Член 1 
Во Правилникот за мерките за заштита од 

внесување на колера, големи сипаници и маларија 

(„Службен лист на СФРЈ" бр. 55/75) во член 1 ста« 
3 зборовите: „Сојузниот комитет за здравство и со-
цијална заштита", се заменуваат со зборовите: 
„Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална! 
заштита". 

Член 2 
Во член 2 зборовите: „Правилникот за услови-

те и начинот за вршење на задолжителна имуни-
зација, серопрофилакса и хемиопрофилакса против 
заразни болести („Службен лист на СФРЈ", бр. 
19/75)" се заменуваат со зборовите: „Правилникот 
за условите и начинот на вршење на задолжителна 
имунизација, серепрофилакса и хемиопрофилакса 
против заразни болести и за лицата што подлежат 
на таа обврска („Службен лист на СФРЈ", бр. 
8/80)". 

Член 3 
Во член 3 зборовите: „до Сојузниот комитет за 

здравство и социјална .заштита" се заменуваат со 
зборовите: „до Сојузниот комитет за труд, здрав-
ство и социјална заштита". 

Член 4 
Во член 4 став 1 зборовите: „Само со авион" 

се заменуваат со зборовите „со авион или со брод". 

Член 5 
Во член 6 став 1 зборот: „седум" се заменува 

со зборот: „четиринаесет". 
По став 2 се додава нов став 3 кој гласи: 
„Одредбите на став 1 од овој член не се однесуваат 

на лицата што престорувале во земјата во која по-
стои ендемија на маларија во времето кога не по-
стои опасност од пренесување на таа болест (па-
сивна сезона)". 

Член 6 
Во член 1 и чл. 3 до 9 зборот: „Југославија", 

се заменува со зборовите* ,.Соци ја листичка Феде-
ративна Република Југославија". 

Член 7 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 05 3923/1 
10 декември 1979 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за труд, 
здравство и социјална заштита, 

Светозар Пеновски, е. р. 

119. 

Врз основа на член 47 став 1 точка 4 од Зако~ 
нот за заштита на населението од заразните болес-
ти што ја загрозуваат целата земја („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 58/78), Сојузниот комитет за труд, 
здравство и социјална заштита пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ИСКОПУ-

ВАЊЕ И ПРЕНЕСУВАЊЕ НА МРТОВЦИ 

Член 1 
Во Правилникот за условите и начинот на ис-

куповање и пренесување на мртовци („Службен* 
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лист на СФРЈ", бр. 11/76) во член 2 став 2 зборови-
те: „паратифус А В и С" се заменуваат со зборо-
вите: „паратифус А и В; а по зборовите: „големи 
сипаници" се додаваат загирка и зборовите: „вирусни 
хеморагични трески". 

Член 2 ; 

Во член 11 став 1 зборовите: „Сојузниот коми-
тет за здравство и социјална заштита" се замену-
ваат со зборовите: „Сојузниот комитет за труд, 
здравство и социјална заштита". 

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Одредбите на ст. 1 и 2 од овој член се однесу-

уваат и на пренесувањето на урна од странство 
заради закопување во Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија." ( « 

Член 3 ! 

По член 11 се додава нов член На, кој гласи: 
„Одобрение за пренесување на мртовци не е 

потребно, ако се врши пренесување на лица што не 
умреле од заразна болест и кои не биле закопани, 
ако во времето на смртта престојувале во странст-
во со патна исправа на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија. Одобрение не е потреб-
но ниту за пренесување на урн^, ако лицето чија 
урна се пренесува во време на смртта престојувало 
во странство со патна исправа на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија. 

Член 4 ; 
Во чл. 11, 12, 14 и 15 зборот: „Југославија" Се 

заменува со зборовите: „Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија". 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" 

Бр. 05-3925/1 
10 декември 1979 година ! 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за труд, 
здравство и социјална заштита, 

Светозар Пеновски, е. р. 

120. 
Врз основа на член 47 став 1 точка 3 од Зако-

нот за заштита на населението од заразните болес-
ти што ја загрозуваат целата земја („Службен лист 
на СФРЈ", број 58/78), Сојузниот комитет за труд, 
бдравство и социјална заштита пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ ЗА-
ДОЛЖИТЕЛНА ИМУНИЗАЦИЈА, СЕРОПРОФИ-
ЛАКСА И ХЕМИОПРОФИЛАКСА ПРОТИВ ЗА-
РАЗНИ БОЛЕСТИ И ЗА ЛИЦАТА ШТО ПОДЛЕ-

ЖАТ НА ТАА ОБВРСКА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Задолжителна имунизација, серопрофилакса * 

Кемиопрофилакса против заразните болести опре-

делени во чл. 21 и 24 од Законот за заштита на на-
селението од заразните болести што ја загрозуваат 
целата-земја (во натамошниот текст: определени 
заразни болести) се врши на начинот и под усло-
вите што се определени со овој правилник. 

Член 2 
Како средства што во смисла на овој правил-

ник можат да се употребуваат за задолжителна 
имунизација против определени заразни болести се 
подразбираат биолошките препарати приготвени од 
мртви или живи доволно ослабени (атенуирани) 
причинители на заразни болести или нивни произ-
води, што се внесуваат во човечкиот организам за-
ради негова активна имунизација. 

Член 3 
За задолжителна имунизација, серопрофилакса 

и хемиопрофилакса против определени заразни бо-
лести можат да се употребуваат само средства што 
им одговараат на условите предвидени со прописи-
те за производство и промет на лекови и што се 
одобрени за употреба за тие цели согласно со про-
писите за пуштање на лекови во промет. 

Член 4 
Имунизација против одделни заразни болес-

ти може да се врши со поединечно давање на една 
вакцина (моновакцина) или, против повеќе заразни 
болести — со давање на мешани (комбинирани) 
вакцини или со истовремено давање на повеќе вак-
цини (симултано вакцинирање). 

Член 5 1 

Имунизација со комбинирани вакцини може да 
се врши, и тоа: 

1) против дифтерија и тетанус (Di-Te); 
2) против дифтерија,- тетанус и голема кашлица 

(Di-Te-Per); 
3) против цревен тифус и тетанус; 
4) против детска парализа (помешани сите три 

типови). 

Член б 
Симултано вакцинирање може да се врши, и 

тоа: 
1) против голе&ш сипаници, дифтерија и тета-

нус; 
2) против големи сипаници, цревен тифус и 

детска парализа; 
3) против големи сипаници и тетанус; 
4) против големи сипаници и колера; 
5) пртив детска парализа, дифтерија и тетанус; 
6) против детска парализа, дифтерија, тетанус и 

голема кашлица; 
7) против колера и жолта треска; 
8) против беснило и тетанус. 
Имунизација против црвен тифус и тетанус мо-

же да се врши истовремено со имунизацијата про-
тив која и да било од болестите од став 1 на овој 
член. 

Член 7 
Имунизација против определени заразни болес-

ти може да се врши преку целата година (конти-
нуирано) или во определен период (кампањски). 
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Имунизација против детска парализа може да се 
врши само од почетокот на октомври до половината 
на јуни. 

При спроведување на имунизација против една 
заразна болест мора да се води сметка за епидемио-
лошката ситуација во поглед на другите заразни 
болести. 

Одредбата на став 2 од овој член не се однесу-
ва на имунизацијата против детска парализа ако се 
врши врз основа на епидемиолошки индикации. 

Член 8 
По завршената имунизација против определени 

заразни болести може да се започне имунизација 
против други заразни болести по истекот на 21 ден 
а по завршената имунизација против туберкулоза — 
по истекот на 42 дена. 

По исклучок, имунизација против големи сипа-
ници може да се врши по истекот на 7 дена од из-
вршената имунизација против жолтата треска. 

Член 9 
Ако во која и да е населба или дел од населба 

на територијата на една општина бројот на имуни-
зираните лица против малите сипаници не достигне 
95%, а против другите заразни болести не достигне 
85% од бројот на лицата што подлежат на задолжи-
телна имунизација против тие болести, мора да се 
изврши дополнителна имунизација. 

Член 10 
Вакцините и другите средства наменети за иму-

низација и серопрофилакса против определени за-
разни болести до употребата мораат да се чуваат под 
условите што ги утврдил производителот. Условите 
за чување на вакцина, односно на друго средство за 
имунизација или серопрофилакса мораат да бидат 
означени на секое оригинално пакување. 

Член 11 
На задолжителна имунизација против опреде-

лени заразни болести на подлежат лица кај кои ле-
~ ќарот ќе утврди дека постојат контраиндикации 

пропишани со овој правилник, додека постојат тие 
контраиндикации 

Член 12 
Контраиндикациите за имунизација на одделно 

лице против која и да е од определените заразни 
болести општи контраиндикации) се: 

1) фебрилна состојба; 
2) акутна заразна болест; 
3) леукемија, тешка анемија и други тешки за-

болувања на хематопоетскиот апарат; 
4) потешки оштетувања на функцијата на бу-

брезите; 
5) декомпензирани срцеви заболувања; 
6) алергија на која и да било состојка на вак-

цината што се дава, ако му е позната на лекарот 
што ги утврдува контраиндикацииите; 

7) состојби на намален имунитет, вродени или 
што настанале поради применување терапија со 
зрачење со кортикостероиди или со цитостатички 
лекови; 

8) состојби по пресадување на одделни органи. 
Конто индикации за имунизација на лица во сми-

сла на точ. 7 и 8 од став 1 на овој член постојат ако 
типизацијата се врши со биолошки препарати 
приготвени од живи доволно ослабени причинители 
на заразни болести. 

Покрај контраиндикациите од став 1 на овоЈ 
член, при имунизацијата против одделни од опре-
делените заразни болести ќе се земаат предвид и 
посебни контр&индикации за имунизација против 
тие болести ако тоа е пропишано со овој правилник. 

Член 13 
Контраиндикациите за имунизација против оп-

ределени заразни болести ги утврдува лекарот што 
ја врши, односно во чие присуство се врши имуни-
з а ц и ј а , со преглед на лицата што подлежат на за-
должителна имунизација — пред пристапувањето 
кон имунизацијата. 

Контраиндикациите за имунизација на одделни 
лица против определени заразни болести можат да 
бидат трајни или привремени. 

Ако постојат привремени контраиндикации за 
имунизација на одделни лица, лекарот што ќе ги 
утврди тие контраиндикации ќе го определи местото 
и времето за дополнителна имунизација на тие ли-
ца, а ако постојат трајни коитраиндикации за иму-
низација на лица против определена заразна болест, 
лекарот што ќе ги утврди тие контраиндикации е 
должен да издаде потврда за тоа. 

И. ИМУНИЗАЦИЈА ПРОТИВ ОПРЕДЕЛЕНИ 
ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ 

^Имунизација против туберкулоза 

Член 14 
На задолжителна имунизација против туберку-

лоза подлежат сите лица помлади од 20 години што 
не реагираат на туберкулин или кај кои реакцијата 
на туберкулин во пречник е помала од 6 mm. 

На задолжителна имунизација против туберку-
лоза подлежат и лицата вработени во организации-
те на здружен труд за дијагностика и лекување на 
туберкулоза што не реагираат на туберкулин или 
кај кои реакцијата на туберкулин во пречник е по-
мала од 6 mm, без огледа на возраста. 

Член 15 
Имунизацијата против туберкулоза се врши со 

вакцинирање и ревакцинирање. 
Вакцинирање на децата родени во родилиште се 

врши во времето од четвртиот до седмеот ден по ра-
ѓањето, а вакц^ирање на деца родени надвор од 
родилиште — најдоцна до наполнетите 2 месеца 
возраст. 

Вакцинирање на лицата вработени во организа-
циите на здружен труд што се занимаваат со дија-
гностика и лекување на туберкулоза се врши при 
нивното стапување на работа во тие организации. 

Ревакцинирање на децата, односно на младина-
та против туберкулозата се врши во 2, 7, 14 односно 
19 година возраст ако со пропис на републиката, 
односно на автономната покраина не е определено 
поинаку. 

Член 16 
Имунизација против туберкулоза се врши со 

BCG вакцина, што се дава интрадермално во една 
доза во делтоидниот предел на левата надлакот-
ница. 

Член 17 
Сите лица Што подлежат на задолжителна иму-

низација против туберкулоза, освен новороденче 
њата до наполнети 2 месеца возраст, мораат пред 
вакцинирањето, односно ревакцинирањето да се 
подложат на туберкулинска проба со интрадермал-
но брзгање на три тубиркулински единици на PPD-
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-НТ 23 во предната страна на левата подлакотница, 
за да се утврди дали реагираат на туберулин, одно-
сно дали кај нив ревакцијата на туберкулин во 
пречник е помала од 6 mm. 

Лицето што реагира на туберкулин со позитив-
на туберкулинска реакција од 6 mm или повеќе, не-
ма да се подложи на задолжителна имунизација 
против туберкулоза. 

Член 18 
Покрај контраиндикациите предвидени во член 

12 од овој правилник, за имунизација на живороде-
ните деца против туберкулоза постојат и следните 
контраиндикации: pemphygus gravis neonatorum, ic-
terus neonatorum gravis, lues congenita, тежина по-
мала од две третини од нормалната тежина на ново-
роденче од соодветна возраст, како и други знаци 
на животна немоќ на нoвopoдegчe. 

Член 19 
Лицата кај кои ќе престанат да постојат кон-

траиндикациите за имунизација против туберкуло-
за, предвидени во член 12 од ОВОЈ правилник, ќе се 
подложат на задожителна имунизација по истекот 
на два месеца од прележаната болест, а лицата кај 
кои постоеле контраиндикации за имунизација пре-
двидени во член 18 од овој правилник -— кога ќе 
престанат да постојат контраиндикациите за задол-
жителна имунизација, 

2. Имунизација против дифтерија, 
тетанус и голема кашлица 

Член 20 
На задолжителна имунизација против дифтери-

ја подлежат лицата од наполнети 3 месеци до на-
полнетите 14 години возраст. 

Ако заболувањата од дифтерија се појават во 
епидемиска форма, на задолжителна имунизација 
против дифтерија подлежат и лицата постари од 14 
години како и сите лица што работат врз лекува-
њето на заразни болести, на акушерски одделенија, 
на работите на детската заштита и на други работи 
на кои можат да бидат изложени на опасност од за-
раза. 

Имунизација против дифтерија на лица постари 
од 8 години може да се врши само со вакцина што е 
посебно приготвена за таа цел. 

Член 21 
На задолжителна имунизација против тетанус 

подлежат лица од наполнети 3 месеци до наполнети 
19 години возраст, а во случај на повреда — и лица 
постари од 19. години. 

На задолжителна имунизација против голема 
кашлица подлежат лица од наполнети 3 месеци до 
наполнети 5 години возраст. 

Член 22 
Задолжителна имунизација против дифтерија, 

тетанус и голема кашлица се врши со вакцинирање 
(потполно вакцинирање) и со ревакцинирање. 

Член 23 
На вакцинирање против дифтерија, тетанус и 

голема кашлица подлежат лица од 3 месеци до на-
полнети 2 години возраст, како и лица до наполне-
ти 4 години возраст кои дотогаш, од која и да е 
причина, никако не се вакцинирани или не се пот-
полно вакцинирани. 

На задолжително вакцинирање против дифте-
рија и тетанус подлежат и лица до наполнети 13 го-
дини возраст ако дотогаш не се потполно вакцини-
рани. 

За лицето кос во определени растојанија не ќе 
ги прими пропишаните дози на вакцина се смета де-
ка го прекинало вакцинирањето и тоа повторно 
подлежи на задолжително вакцинирање. 

Член 24 
Првото ревакцинирање против дифтерија, тета-

нус и голема кашлица се врши по истекот на една 
година од денот на потполното вакцинирање, а вто-
рото ревакцинирање — по истекот на две години од 
денот на првото ревакцинирање, а најдоцна до на-
полнети 5 години возраст. 

Ревакцинирање на лица против дифтерија и те-
танус се врши и при запишувањето во основно учи-
лиште, а најдоцна до наполнета 8 година возраст, 
како и во 14-та година возраст. 

Ревакцинирање на лица против тетанус се. вр-
ши во 19-та година возраст. 

Член _ 
Потполно вакцинирање против дифтерија, тета-

нус и голема кашлица се врши со давање на три до-
зи, а против дифтерија и тетанус — со давање на 
две дози комбинирана вакцина во растојание кое, 
помеѓу две брзгања, не смее да биде покусо од еде« 
ниту подлого од три месеци. 

Ревакцинирање протега дифтерија, тетанус и го-
лема кашлица се врши со давање на една доза соо-
дветна вакцина. 

Член 26 
Покрај контраиндикациите предвидени во член 

12 од овој правилник, како контраиндикации за 
имунизација против голема кашлица се сметаат и 
разни заболувања и оштетувања на централниов 
нервен систем. 

3. Имунизација против детска парализа 

Член 27 
На задолжителна имунизација против детска па-

рализа подлежат лицата од наполнети 3 месеци до 
наполнети 14 години возраст. 

Имунизација против детска парализа се врши со 
вакцинирање и ревакцинирање. 

Член 28 
На вакцинирање против детска парализа под-

лежат децата до наполнети 2 години возраст, како и 
децата од наполнети 2 до наполнети 13 години воз-
раст ако порано не се вакцинирани. 

На ревакцинирање против детската парализа 
подлежат лицата од член 27 на овој правилник по 
истекот на една година од денот на извршеното вак-
цинирање, како и во 4, 7. и 14. година возраст. 

Член 29 
Имунизација против детска парализа се врши 

со жива вакцина. 
Вакцинирање се врши со три дози тритипна ва-

кцина против детска парализа, во растојание што 
не смее да биде покусо од 42 дена. 

Ревакцинирање се врши со давање на една доза! 
тритипна вакцина против детска парализа. 
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Член 30 
Покрај контраиндикациите предвидени во член 

12 од ОВОЈ правилник, како контраиндикации за 
имунизација против детска парализа се сметаат по-
црниш дијареални заболувања и тонзилектомија, и 
тоа во периодот од 14 дена од денот на извршената 
дгонзилектомлја. 

4. Имунизација против мали сипаници 

Член 31 
На задолжителна имунизација против мали си-

паници подлежат лицата од наполнети 12 месеци до 
наполнетите 14 години возраст, а ако постојат епиде-
миолошки индикации — и лицата од наполнети 6 до 
12 месеци возраст. 

Лицата од став 1 на овој член за кои, врз осно-
ва на медицинска документација ќе се утврди дека 
Прележале мали сипаници не подлежат на задол-
жителна имунизација против таа болест. 

Имунизација против мали сипаници се врши со 
давање на една доза соодветна вакцина. 

Член 32 
Задолжителна имунизација против мали сипа-

ници на лица што се вакцинираш! пред наполнети 
12 месеци возраст се врши и по наполнети 15 месе-
ци, а најдоцна до наполнети 2 години возраст. 

На задолжителна имунизација против мали си-
паници подлежат и лицата од наполнети 12 месеци 
до наполнети 14 години возраст што се вакцинирани 
против мали сипаници, ако за тоа постојат епиде-
миолошки индикаци утврдени од страна на надлеж-
ниот орган во републиката односно во автономната 
покраина. 

Член 33 
Покрај контраиндикациите предвидени во член 

12 од овој правилник, како контраиндикации за 
имунизација против мали сипаници се сметаат и 
разни заболувања или оштетувања на централниот 
нервен систем. 

5. Имунизација против беснило 

Член 34 
На задолжителна имунизација против беснило 

Подлежат сите лица изложени на инфекција со ви-
русот на беснило, и тоа: 

1) лице укасано или на друг начин повредено од 
бесно и на беснило сомнително диво или домашно 
животно. 

2) лице укасано од куче или мачка на непознат 
имател што не можат да се држат под десетдневна 
ветеринарска контрола; 

3) лице укасано од куче или мачка што во рок 
Од десет дена од денот на повредата на лицето ќе 
покажат знаци на беснило, ќе пцовисаат, ќе бидат 
Збиени или ќе заскитаат; 

4) лице што можело да се зарази со вирус на 
беснило преку слузницата или оштетување на ко-
жата; 

5) лице повредено при работа со материјал кон-
таминиран со вирус на беснило. 

Член 35 
Имунизација против беснило се врши со давање 

Соодветни дози на антирабична вакцина. 
Нa лица што се вакцинирани против беснило, во 

случај на ново повредување, во определено расто-
јание им се даваат додатни дози на антирабична 

вакцина без претходна примена на антирабичев 
серум. 

За време на спроведувањето на имунизација 
против беснило, лицата од член 34 на овој правилник 
не смеат да се имунизираат против други заразни 
болести, освен против тетанус. 

Член 36 
Одредбите на чл. 8 и 12 од овој правилник не 

се однесуваат на имунизацијата против беснило на 
повредени дица. 

6. Имунизација против колера, големи 
сипаници и жолта треска 

Член 37 
На задолжителна имунизација против колера! 

големи сипаници и жолта треска подлежат лица 
што патуваат БО земја во која постои некоја од тие 
болести или во земја која бара имунизација против 
тие болести 

Член 38 
Имунизација на лицата од член 37 на овој пра* 

вилник се врши: 
1) против колера и жолта треска — со вакцини-

рање со соодветни дози вакцина против тие бо-
лести; 

2) против колера — со давање на две дози вак-
цина во растојание од најмалку 8 дена; 

3) против жолта треска — со давање на една 
доза вакцина, најдоцна 10 дена пред денот на трг-
нување на пат. 

Член 39 
Имунизација против големи сипаници се врши 

со лиофилизирана вакцина против големи сипаници 
што се внесува со помош на дворога игла со метода 
на повеќекратни убоди во десната надлакотница. 

Член 40 
Имунизација на лицата од член 37 на овој пра-

вилник против големи сипаници се врши со вакци-
нирање или ревакцинирање, најдоцна 8 дена пред 
денот на тргнувањето на пат. 

Првото вакцинирање на лицата од став 1 на 
овој член се врши со задолжителна примена на 
вакцината имуноглобулин, а ревакцинирањето — 
ако поминало повеќе од три години од денот на вак-
цинирањето, односно ревакцинирањето. 

Член 41 
За лицата што патуваат во земја која бара иму-

низација против големи сипаници, лекарот кој ја 
вршел имунизацијата е должен да го утврди успе-
хот на имунизацијата осмиот ден од денот на спро-
ведената имунизација. 

Ако кој некое лице не успеало вакцинирањето, 
односно ревакцинирањето, тоа мора повторно да се 
подложи на имунизација. Ако и повторната имуни-
зација не успее, вакцинираното лице нема повеќе да 
се подложува на имунизација, а во потврдата за из-
вршената имунизација надлежниот лекар ќе го вне-
се податокот дека односното лице двапати бепус-
пешно е вакцинирано, односно ревакцинирано. 

Член 42 
Покрај контраиндикациите предвидени во член 

12 на овој правилник, за имунизација против голе-
ми сипаници постојат и следните контраиндикации: 
бременост, активна туберкулоза, малигни тумори 
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дерматити, екцеми или други Поголеми промени на 
кожата; потешки екцеми кај некој од членовите на 
домаќинството на лицето кое подлежи на задолжи-
телна имунизација ако тоа му е познато на лекарот 
кој ги утврдува контраиндикациите; заболувања 
или оштетувања на централниот нервен систем! Сме-
тани ја, спазмофилија, енцефа лопати ја, епилепсија, 
интракранијални крварења, конвулзивни состојби 
и др.). 

7. Имунизација против цревен тифус 

Член 43 
На задолжителна имунизација против цревен 

тифус подлежат: 
1) лица вработени на чистење канализација, чи-

стење септички јами, отстранувања ѓубре и други 
отпадни материи од населби; 

2) лица што живеат во заедничко домаќинство 
со бацилоносител на цревен тис^ус; 

3) лица кои живеат или работат во мест^ и 
краишта зафатени со поплава, земјотрес и други 
елементарни непогоди и масовни несреќи, лица што 
учествуваат на изведување на работи на големи ,ра-
ботилница на кои се неповолни условите на дому-
вањето, исхраната и снабдувањето со вода за пиење 
ако за тоа постојат епидемиолошки индикации 
утврдени од страна на надлежниот орган во ре-
публиката, односно во автономната покраина. 

Лицата од став 1 на овој член што се помлади 
од 3 или постари од 60 години не подлежат на за-
должителна имунизација против цревен тифус. 

Член 44 
Задолжителна имунизација против цревен тифус 

се врши со вакцинирање и реваадинирање со опре-
делени дози вакцина против таа болест. 

Член 45 
На вакцинирање мораат да се подложат сите 

лица од член 43 на овој правилник кои порано не се 
вакцинирани против цревен тифус. 

Ревакцинирање на лица што подлежат на за-
должителна имунизација против цревен тифус се 
врши по истекот на една година од денот на вак-
цинирањето и се врши по истекот на три година 
додека се вработени на определени работи, односно 
додека постои некоја од причините од член 43 на 
овој правилник. 

Член 46 
Вакцинирањето против цревен тифус се врши 

со давање на две дози вакцина во растојание што 
не смее да биде пократко од 15 дена ниту подолго 
од 3 месеци, а ревакцинирање се врши со давање 
на една доза вакцина — длабоко поткожно на За-
дната страна од надлакотницата! 

Член 47 
Покрај контра индикациите Предвидени во член 

12 од овој правилник, како контраиндикации за 
имунизација против цревен тифус се сметаат бре-
меноста во текот на целото траење и првите три 
месеци на доење. | 

III. СЕРОПРОФИЛАКСА И Х^МИОПРОФИЛАК-
СА ПРОТИВ ОПРЕДЕЛЕНИ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ 

Член 48 
Заштитата со имун серум (серопрофилакса) 

против беснило е задолжителна за сите лица од 
член 34 на овој правилник. 

Покрај $еропрофилакса против беснило, задол-
жителна е и серопрофилакса против тетанус за 
лицата од став 1 на овој член ако добиле тетаноге-
ни рани, а не се вакцинирани, односно ревакцини-
рани против тетанус во последните 10 години. 

Серопрофилакса против беснило и тетанус на 
лицата од ст. 1 и 2 на овој член се врши истовре-
мено, веднаш по утврдувањето на индикациите. 

Член 49 
Серопрофилакса против беснило се врши со 

давање на рачетото лице соодветна доза хуман 
антирабичен имуноглобулин, односно серум против 
беснило. 

Член 50 
Серопрофилакса против тетанус е задолжител-

на за сите повредени лица што не се вакцинирани 
против тетанус или што се непотполно вакцинира-
ни или ако од последното вакцинирање, односно 
ревакцинирање против тетанус на тие лица поми-
нало повеќе од 10 години. 

Серопрофилакса против тетанус се врши со да-
вање на соодветна доза хуман антитетанусен иму-
ноглобулин или серум против тетанус со истовре-
мена симултана примена на соодветна моновакцина 
или комбинирана вакцина против тетанус. 

Хуман антитетанусен имуноглобулин, односно 
серум против тетанус мора да му се даде на повре-
деното лице веднаш по утврдувањето на индика-
цијата. 

Член 51 
Пред давањето на серумот против беснило ил# 

тетанус со соодветна проба мора да се уврди дека 
ранетото, односно повреденото лице не е преосетли-
во на тој серум и по потреба, да се изврши десен-
зибилизациЈа на ранетото лице пред давањето на 
серумот. 

Член 52 
Заштита со лекови (хемиопрофилакса) против 

колера е задолжителна за сите лица: 
1) за кои ќе се утврди или посомнева дека би-

ле во непосреден допир со заболени лица или со 
лица за кои постои сомневање дека заболеле од 
колера (семејни контакти); 

2) кои употребувале храна или вода што е за-
гадена или се сомнева дека е загадена со причини-
тели на колера. 

Хемиопрофилакса против колера се врши со 
давање соодветна доза тетрациклин во текот на 
три дена од денот на изложеноста на заразата, однос-
но од денот на враќањето во Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија. 

Член 53 
Хемиопрофилакса против туберкулоза е задол-

жителна: 
1) за лицата до наполнети 3 години возраст 

кои не биле вакцинирани против туберкулоза, а 
кои реагираат на туберкулин со позитивна тубер-
кулинска реакцлја поголема од 6 т т во пречник; 

2) за лицата до наполнети 24 години возраст 
кои не биле вакцинирани против туберкулоза, а 
кај кои со туберкулинска проба ќе се утврди дека 
настапила инфекција во последните 12 месеци (све-
жа инфекција), како и за вакцинирани лица кај 
кои ќе се утврди дека настаплл скок на туберку-
линската реакција поголем од 12 т ш ; 
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3) за лицата до наполнети 14 години возраст 
кои реагираат на туберкулин со позитивна тубер-

. нулинска реакција над 20 mm, а кои живеат со 
данца заболени од активна туберкулоза; 

4) за лицата заболени од шеќерна болест кои 
|шаат инактивни туберкулозни промени на белите 
дробови кол би можеле да предизвикаат заболува-
ње од туберкулоза; 

5) за лицата што се заболени од која и да е 
болест ако се лекуваат повеќе од 30 дена со пре-
парати на кортикостероид. 

Хемиопрофилакса против туберкулоза се врши 
со давање на соодветни дози лекови од групата 
izoniazidum, во траење од најмалку шест месеци. 

Член 54 
Хемиопрофилакса против бациларна дизентери-

За е задолжителна за лицата кои живеат, работат 
или привремено престојуваат во средина во која се 
појавила дизентерија, ако по оцена на лекарот пос-
ран опасност од ширење на таа болест. 

Хемиопрофилакса против бациларна дизенте-
рија се врши со давање на соодветни дози тетра-
циклин. 

Член 55 
Хемиопрофилакса против маларија е задолжи-

телна за сите лица кои одат во земји или подрачја 
во кои постои ендемија на маларија. 

Хемиопрофилакса против маларија се врши со 
давање соодветни дози на еден од 4 аминохиноли-
нски или други лекови за хемиопрофилакса на ма-
ларија, седум дена пред заминувањето, за време на 
престојот и 6 недели во враќањето на лицата од 
земјата, односно подрачјето во кое постои ендемија 
на маларија. 

IV. СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИМУНИЗАЦИЈА ПРО-
ТИВ ОПРЕДЕЛЕНИ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ 

Член 56 
Спроведувањето на задолжителна имунизација 

Против определени заразни болести се врши според 
програмата за имунизација што за секоја година ја 
донесува органот надлежен за работите на здрав-
ството во републиката, односно во автономната по-
краина. 

Во програмата за имунизација од став 1 на овој 
"член се определува времето за вршење на имуни-
зација против одделни заразни болести, како и 
групите на лица што подлежат на задолжителна 
имунизација. 

При спроведувањето на програмата за имуни-
зација мора да се води сметка за сезонските и епи-
демиолошките индикации за имунизација против 
одделни заразни болести, за неопходните растоја-
нија помеѓу давањата на одделни вакцини и за 
другите услови за задолжителна имунизација про-
тив заразни болести, определени со овој правил-
ник. 

Член 57 
Здравствената организација на здружен 

Ђруд што врши задолжителна имунизација против 
определени заразни болести мора да располага со 
разладни уреди за чување и транспорт на вакцина, 
со потребна опрема и со соодветен стручен персо-
нал и мора да ги исполнува пропишаните санитар-
но-технички и други услови предвидени со овој 
правилник и со други прописи, а кога тоа е предвиде-
но со овој правилник — мора да има и овластува-
ње за вршење имунизација против одделни зараз-
ни болести издадено од надлежниот орган. 

Член 58 
За вршење на задолжителна имунизација мо-

раат да бидат обезбедени простории за работа и 
чекална, кои за време на студени денови мораат да 
се затоплуваат. 

Просторијата во која се врши имунизација мо-
ра да биде чиста и добро осветлена и мора да има 
уред со текушта вода за миење раце, уред за со-
бирање на употребениот санитетски материјал и ме-
бел потребен за работа и за држење на вакцини и 
прибор за работа. 

Чекалната мора да има: доволен број закачал-
ки, столови или клупи и предмети неопходни за 
одржување на хигиената на просториите. 

Член 59 
За работа врз имунизацијата со вакцини што 

се даваат парентерално, здравствените организации 
на здружен труд што ја спроведуваат имунизаци-
ја та мораат да го имаат следниот прибор и мате-
ријал: 

1) доволен број шприцеви за секој вид вакцина; 
2) поголеми игли за вадење вакцина од ши-

шенца и тоа за секое шишенце на вакцина посебна 
игла; 

3) игли за брзгање на вакцина, и тоа стерилна 
игла за секое лице кое во текот на еден ден ќе се 
вакцинира или ревакцинира; 

4) две пинцети; 
5) доволна количина алкохол со јачина од 75°/о 

и чиста бела вата; 
6) стерилизатор (еден или повеќе) за стерили-

зација на приборот наведен во точ. 1 до 4 на овој 
став; 

7) пет ампули адреналин и некој кортизонски 
препарат за брзо дејствување, пет ампули калциум 
за интравенска примена и 5 ампули на некој од 
антихистаминските препарати. 

За работа врз имунизацијата против туберку-
лоза здравствените организации на здружен труд, 
покрај приборот и материјалот од став 1 на овој 
член, мораат да имаат специјален шприц за тубер-
кулин и посебен шприц за вакцинирање. 

Член 60 
Приборот за вршење имунизација, по правило, 

се стерилизира во здравствената организација на 
здружен труд и стерилен се носи на местото каде 
што се врши имунизациЈата. 

Сиот употребен прибор за вршење имунизација 
мора веднаш по употребата добро да се измие со 
текушта вода, а потоа да се стерилизира со сува 
стерилизација или со варење најмалку 20 минути 
од почетокот на вриењето. 

Шприцот мора да се стерилизира по секое 
празнење. т 

Член 61 
Имунизација против жолта треска и беснило 

можат да вршат само здравствените организации 
на здружен труд што за вршење на имунизација 
против тие болести ќе ги овласти надлежниот ре-
публички, односно покраински орган. 

Органот од став 1 на овој член е должен за из-
дадените овластувања за вршење имунизација да' 
го известува Сојузниот комитет за труд, здравства 
и социјална заштита. 

Петок, 15 февруари 1980 
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Член 62 
На лицата кои поради патување во определени 

земји подлежат на задолжителна имунизација про-
тив големи сипаници, колера и Ѕколта треска, здрав-
ствената организација на здружен труд што ја из-
вршила имунизацијата ^е должна да им издаде 
уверение за тоа на образецот пропишан со Меѓу-
народниот здравствен правилник. 

На барање од други лица кои подлежат на за-
должителна имунизација против некоја од опреде-
лените заразни болести или на барање од нивните 
законски застапници, лекарот што извршил имуни-
зација на тие лица е должен да им издаде потврда 
за тоа. 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 63 ј ! 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за усло-
вите и начинот на вршење задолжителна имуниза-
ција, серопрофилакса и хемиопрофплакса против 
заразни болести (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 
19/75). ј 

Член 64 ; I ; 
Овој прави тпшк влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр. 05-4104/1 | ! 
21 декември 1979 година ј 

Белград I i 
| } 

Претседател 
на Сојузниот комитет за труд, 
здравство и социјална заштита, 

Светозар Пеновски, е. р. 

Врз основа на член 38 став il од Законот за ма-
тичната евиденција за осигурениците и за ужива-
телите на права од пензиското и инвалидското оси-
гурување („Службен лист на СФРЈ", бр. 34/79),» по 
прибавеното мислење од Сојузниот завод за ста-
тистика и од Сојузот на заедниците на пензиското 
и инвалидското осигурување ijta Југославија, Со-
јузниот комитет за труд, здравство и социјална за-
штита пропишува ј 

У П А Т С Т В О 
ЗА ЕДИНСТВЕНИТЕ МЕТОДОЛОШКИ ПРИНЦИ-
ПИ ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНАТА ЕВИДЕНЦИЈА 
ЗА ОСИГУРЕНИЦИТЕ И УЖИВАТЕЛИТЕ НА 
ПРАВА бД ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ И ЗА ЕДИНСТВЕНИОТ НАЧИН 

НА УТВРДУВАЊЕ НА КОНТРОЛНИОТ БРОЈ 

I. Општи одредби 

1. Со ова упатство се пропишуваат единствени-
те методолошки принципи (обележја, дефиниции, 
класификации и ел.) за водење на матичната еви-
денција за осигурениците и уживателите на права 
од пензиското и инвалидското Осигурување (во на- „ 
тамошниот текст: матичната евиденција) и един-
ствен начин за утврдување на контролниот број. 

2. Обележјата чија дефиниција не е пропиша-
на со ова упатство се употребуваат во значењата 

определени со прописите за евиденциите во областа 
на трудот, со прописите за пензиското и инвалид-
ското осигурување или со други прописи. 

II. Обележја, дефиниции и класификации 

3. Под матичен број на граѓаните се подразбира 
бројот определен и утврден на начинот пропишан 
со Законот за воведување на единствен матичен 
број на граѓаните („Службен лист на СФРЈ, бр. 
58/76). 

4. Податоците за занимањето, школската под-
готовка, стручното образование и стручната под-
готовка за вршење на определени работи, односно 
работни задачи, се внесуваат во матичната евиден-
ција според одредбата на Уптаството за методолош-
ките принципи за водење на евиденциите во об-
ласта на трудот и за средствата, начинот и рокови-
те за доставување на пријави и извештаи („Служ-
бен лист на СФРЈ" бр. 58/77). 

5. При внесувањето на податоците за основот 
на осигурувањето во матичната евиденција, се за-
пишуваат: 

1) работниот однос — за работниците што рат 
богат најмалку со половина од полното работи^ 
време, како и за инвалидите на трудот и воените 
инвалиди, ако тие се вработени според преостана-
тата работна способност; 

2) основот изедначен со работниот однос — за-
членовите на претставничките тела и нивните ор-
гани на постојани должности и за избраните лица 
на постојани должности во општествени организа-
ции, здружени организации, комори и ел., ако тоа 
им е единствено или главно занимање и ако при-
маат постојана месечна награда за својата работа, 
како и за членовите на занаетчиски задруги и чле-
новите на рибарски задруги на кои стопанската 
работа во задругата им е единствено или главно 
занимање; 

3) работниот однос во странство — за државја-
ните на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во работен однос во странство, ако за 
тоа време не се задолжително осигурени кај стран-
ски носител на осигурувањето. 

При внесувањето на податоците за основот на 
осигурувањето во матичната евиденција, се запи-
шува и основот на осигурувањето, според кој ли-
цето е осигурено според републички односно по-
краински пропис. 

6 При внесувањето на податоци за учесниците 
на Народноослободителната војна (во натамошниот 
текст: борци на НОВ) се применува следната кла-
сификација, зависно од денот на стапувањето во 
Народноослободителната борба односно од денот 
на почетокот на активната и организирана работа 
за Народноослободителната борба: 

1) борец на НОВ од 1941 година — носител на 
„Партизанската споменица 1941"; 

2) борец на НОВ од 1941 година — не е носи-* 
тел на „Партизанска споменица 1941"; 

3) борец на НОВ од 1942 година; 
4) борец на НОВ од 1943 година пред 0 септем-

тември 1943 година; 
5) борец на НОВ од 1943 година од 9 септет 

ври 1943 година; 
6) борец на НОВ од 1943 година пред 14 октом-

ври 1943 година; 
7) борец на НОВ од 1943 година од 14 октомври 

1943 година; i 
8) борец на НОВ од 1944 година; ч 
9) борец на НОВ од 1945 година; : 1 

10) борец на НОВ — одликуван со Орден на на-
роден херој. 
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7. При внесувањето на податоци за учесниците 
на Народноослоболителното движење на Грција, 
се применува класификацијата од точка 6 на ова 
упатство, зависно од датумот на стапувањето во тоа 
движење. 

8. Како податок за воен заробеник со право 
на зголемување на пензијата од 30°/о, во матичната 
евиденција се запишува осигуреникот на кога тоа 
право му е признато според член 40 став 3 од За-
конот за основните гфава од пензиското и инвалид-
ското рсигурување („Службен лист на СФРЈ", бр. 
35/72, 18/76, 58/76 и 22/78) — (во натамошниот текст: 
Закон за основните права). 

9. Како податок за телесно оштетување од нај-
малку 70%, во матичната евиденција се запишува 
телесно оштетување утврдено најмалку во таа ви-
сочина врз основа на прописите за пензиското и ин-
валидското осигурување. 

10. Како податок за воен инвалид, во матична-
та евиденција се запишува осигуреникот на кога 
својството на воен инвалид (воен или мирновремен) 
му е признато врз основа на прописите за воените 
инвалиди. 

За осигуреник, за кого во матичната евиден-
ција е внесен податок дека е воен инвалид, се за-
пишува и податокот за групата на инвалидитетот 
во која е распореден. 

11. Како податок за цивилна жртва на воз-
ната со телесно оштетување од најмалку 70°/о, во 
матичната евиденција се запишува осигуреникот 
на кого својството на цивилна жртва на возната 
Му е признато врз основа на прописите за заш-
тита на цивилните инвалиди од војната. 

12. Како датум за стекнување својство на оси-
гуреник. во матичната евиденција се запишува 
денот, месецот и годината кога почнало пензис-
кото и инвалидското осигурување. 

13. Како податок за работите, односно работ-
ните задачи што ги врши осигуреникот, а на кои 
стажот на осигурување се смета со зголемено 
траење, во матичната евиденција се запишуваат' 
работите односно работните задачи за кои со за-
кон односно со самоуправен општ акт на самоу-
правната интересна заедница на пензиското и инва-
лидско 10 осигурување (во натамошниот текст: заед-
ница) е утврдело дека спаѓаат во работи односно ра-
ботни задачи на кои стажот на осигурувањето се 
смета со зголемено траење. 

При внесувањето на податоците за работите, 
односно работните задачи што ги врши осигуре-
никот, а на кои стажот на осигурување се смета 
со зголемено траење, во матичната евиденција се 
запишувагт називот на работите односно на ра-
ботните задачи и степенот на зголемувањето на 
стажот на осигурувањето. 

14. При' внесувањето на податоци за пензис-
киот стаж, во матичната евиденција се запишу-
ваат времето што според прописите за пензиското 
и инвалидското осигурување се засметува за 
стекнување на права од пензиското и инвалид-
ското осигурување, односно за определување на 
височината на тие права, односно податоци за 
стажот на осигурување кој се смета со ефектив-
но траење, за стажот на осигурување кој се сме-
та со зголемено траење и за посебен стаж. 

15. Како податоци за стажот на осигурување 
кој се смета со ефективно траење, во матичната 
евиденција се внесуваат: 

1) периодите на времето што во стажот на 
осигурување се сметаат со ефективно траење врз 
основа на чл. 49 до 55 од Законот за основните 
права:; 

2) периодите на времето што во стажот на оси-
гурување се сметаат со ефективно траење врз ос-
нова на републичките, односно покраинските про-
писи за пензиското и инвалидското осигурување; 

3) периодите на времето навршени до 31 де-
кември 1972 година, кои според Дописите што 
важеле до тој ден се сметаат во стажот па осигу-
рување со ефективно траење. 

При внесувањето на податоци за стажот на 
осигурување кој се смета со ефективно траење, 
во матичната евиденција се запишуваат бројот на 
годините, месеците и деновите на остварениот 
стаж. 

16. Како податоци за стажот на осигурување 
кој се смета со зголемено траење, во матичната 
евиденција се внесуваат: 

1) периодите на времето што во стажот на оси-
гурување се сметаат со зголемено траење врз осно-
ва на чл. 58 и 59 од Законот за основните права; 

2) периодите на времето поминати на работи 
односно работни задачи што со самоуправните оп-
шти акти на заедницата се утврдени како работи 
односно работни задачи на кои стажот на осигу-
рување се смета со зголемено траење; 

3) периодите на времето навршени до 31 декем-
ври 1972 година, кои според прописите што важеле 
до тој ден се сметаат во стажот на осигурување со 
зголемено траење. 

. При внесувањето на податоците за стажот на 
осигурување кој се смета со зголемено траење, во 
матичната евиденции, покрај бројот на годините, 
месеците и деновите на остварениот стаж, се запи-
шуваат и називот на работите односно работите 
задачи што ги вршел осигуреникот, а на ком ста-
жот на осигурување се смета со зголемено траење 
и степенот на зголемувањето на стажот. 

17. Како податоци за посебен стаж, во матич-
ната евиденција се внесуваат периодите на времето 
кои, врз основа на прописите за пензиското и ин-

валидското осигурување, се сметаат во посебен 
стаж. 

При внесувањето на податоци за посебен стаж, 
во матичната евиденција се запишуваат бројот на 
годините, месеците и деновите на остварениот по-
себен стаж. 

18. Како број на часови поминати на работа во 
изминатата календарска година, во матичната еви-
денција се внесуваат часовите на работа воведени 
џо евиденцијата во областа на трудот на начинот 
предвиден со Законот за евиденциите во областа 
на трудот („Службен лист на СФР1", бр. 2/77). 

19. При внесувањето на податоци за личниот 
доход на работниците кој служи за утврдување на 
пензискиот основ, остварен во изминатата кален-
дарска година, во матичната евиденција се запишу-
ваат податоци за личниот доход кој според пропи-
сите за пензиското и инвалидското осигурување се 
зема за утврдување на пензискиот основ и кој е 
утврден на начинот определен,со тие прописи. 

20. Како податок за уживател на пензија, во 
матичната евиденција се запишува лицето што ос-
тварило пензија според прописите за пензиското и 
инвалидското осигурување, како и лицето што 
остварило пензија врз основа на меѓународна 
спогодба. 

21. Како назив и седиште на обврзникот за 
уплатување на придонес, во матичната евиденции 
се запишуваат фирмата, односно називот и седиш-
тето на обврзникот за уплатување на придонесот 
запишан во судскиот регистар. 

22. Како шифра на дејноста во матичната еви-
денција се запишуваат: 

1) шифрата на дејноста за чие распоредување 
известување издал надлежниот статистички ор-
ган — за организациите и заедниците кои се во-
дат во единствениот регистар на статистичките 
органа; 

2) шифрата на дејноста утврдена согласно со 
одредбите на Уредбата за распоредување на органи-
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зациите и заедниците според Единствената класи-
фикација на дејностите („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 43/76, 10/77 и 14/78) и одредбите на Правилни-
кот за распоредување на организациите и заедни-
ците по дејности („Службен лист на СФРЈ", бр. 
42/76, 61/77 и 5/78) — за организациите и заедни-
ците кои не се водат во единствениот регистар на 
статистичките органи и за работните луѓе кои са-
мостојно вршат дејност со личен труд со средства 
во сопственост на граѓаните, односно кои самостој-
но во вид на занимање вршат професионална деј-
ност. 

23. Како датум на престанување на својството 
на осигуреник, во матичната евиденција се запишу-
ваат денот, месецот и годината кога престанало 
пензиското и инвалидското осигурување. 

24. При внесувањето во матичната евиденција 
податоци за видот на пензијата, се применува след-
ната класификација: 

1) старосна пензија, 
2) инвалидска пензија, 
3) семејна пензија, 
4) исклучителна пензија. 
При внесувањето на податоците за видот на 

пензијата остварена по основ на меѓународна спо^ 
годба, во матичната евиденција се запишуваат: 

1) самостојна пензија — за пензијата што е 
остварена исклучително според пензискиот стаж 
наполнет во Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија; 

2) срезмерен дел на пензијата — за делот на 
пензијата стекната и според стажот наполнет во 
земјата договорничка, определен според стажот 
наполнет во Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија. 

25. Како податок за правниот основ што слу-
жел за утврдување на пензијата, во матичната еви-* 
денција се запишуваат прописите врз основа на 
кои е признато правото на пензија. 

26. Како податок за намалување, односно зго-
лемување на пензијата, во матичната евиденција 
се запишува намалувањето, односно зголемувањето 
на пензијата кое во текот на уживањето на пензи-
јата се врши врз основа на прописите за пензиско-
то и инвалидското осигурување. 

27. Како датум на стекнување право на пензи-
ја, во матичната евиденција се запишува датумот 
кој со прав несилен акт е утврден како датум на 
стекнува^ На правото на пензија. 

28. Како датум од коѓа се исплатува пензијата, 
во матичната евиденција се запишува датумот ко-
га започнала исплатата на пензијата. 

29. Како датум на престанување на правото на 
пензија во матичната евиденција се запишува да-
тумот кога престанело правото на пензија. 

30. При внесувањето на податоци за причината 
на инвалидноста, во матичната евиденција се за-
пишуваат: 

1) несреќа при работата — за инвалидноста ко-
ја настанала како последица на несреќа при работа; 

2) професионална болест — за инвалидноста 
која настанала како последица на професионална 
болест; 

3) болест — инвалидноста која настанала како 
Последица на болест; 

4) повреда вон од работата — за инвалидноста 
која настанала како последица на повреда вон од 
работат^; 

5) инвалидност настаната поради повеќе при-
чини — за инвалидноста која настанала како по-
следица на повеќе причини наведени под 1 до 4 
на оваа точка. 

31. Како податок за категоријата на инвалид-
носта, во матичната евиденција се запишува кате-
горијата во која осигуреникот односно инвалидот 
на трудот е распореден според преостанатата ра-
ботна способност. 

32. Како податок за дијагнозата, во матичната 
евиденција се запишува медицинскиот назив на 
болеста или повредата што довела до загуба или 
намалување на работната способност на осигуре-
никот, односно до настанувањето на телесното 
оштетување. 

За пишувањето на податоците за дијагнозата 
се врши според Меѓународната класификација на 
болестите, повредите и причините за смртта (IX 
ревизија). 

33. Како податок за пензискиот основ, во ма-
тичната евиденција се запишува износот од кој е 
определена пензијата. 

34. Како податок за4 износот на пензијата, во 
матичната евиденција се запишува износот на пен-
зијата утврден според прописите за пензиското и 
инвалидското осигурување. 

35. При внесувањето на податоци за сродството 
со умрен осигуреник, односно уживател на пензи-
ја, од кое се изведува правото на семејна пензи«а 
во матичната евиденција се запишуваат: 

1) брачен другар — за брачниот другар, како 
и за разведениот брачен другар чиј брак е разве-
ден без негова вина ако со судска одлука му е ут-
врдено право на издржување; 

2) дете — за дете родено во брак или вон брак 
или усвоено, за пасинок кога осигуреник, односно 
уживателот на пензија го издржува, за внучиња 
без родители што осигуреникот односно уживате-
лот на пензија ги издржувал; 

3) родител — за татко, мајка, очув, маштеа и 
усвоител, што осигуреникот односно уживателот на 
пензија ги издржувал. 

36. Внесувањето на податоци за причината на 
телесното оштетување во матичната евиденција се 
врши на начинот определен во точка 30 од ова 
упатство. 

37. Како податок за степенот на телесното ош-
тетување, во матичната евиденција се запишува 
процентот на телесното оштетување утврден во Ли-
стата на телесните оштетувања, односно степенот 
на телесното оштетување утврден според процен-
тот на тоа оштетување. 

38. Како податок за износот на паричниот на-
домест за телесно оштетување, во матичната еви-
денција се запишува износот на паричниот надо-
мест утврден според прописите за пензиското и ин-
валидското осигурување. 

39. Како податок за датумот на стекнување на 
правото на паричен надомест за телесно оштету-
вање, во матичната евиденција се запишува дату-
мот што со правносилен акт е утврден како датум 
на стекнување на правото на паричен надомест. 

1П. Начин на утврдување на контролниот број 

40. 1*онтролниот број на регистарскиот број на 
обврзникот на уплатата на придонесот се опреде-
лува според модулот 10 на следниот начин* 

1) првата, третата, петтата, седмата и девета-
та цифра (сметана од десната страна) се множат со 
бројот 2; 

2) втората, четвртата, шестата и осмата цифра 
се множат со бројот 1; 

3) добиените парцијални производи се собираат 
(ако некој од овие производи е двоцифрен, двете 
цифри ќе СР посматраат како самостојни броеви, 
па ќе се соберат како такви, на пример за парци-
јалниот производ 2x8 = 16 не се зема вредноста 16 

% туку вреднота 1+6=7); 
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4) на така формираниот збир му се остава са-
ио последната цифра, цифрата единица (на пример: 
Ико добиениот збир изнесува 37 се зема само циф-
рата 7); 

5) комплементот на оваа цифра единица до 
бројот 10 преставува контролен број (за претход-
ниот случај би бил 10—7 = 3). 

IV. Преодни и завршни одредби 

41. Како личен број на осигуреникот, во матич-
ната евиденција се внесува бројот определен од 
заедницата за потребите на водењето на матичната 
евиденција и обработка на податоците внесени во 
таа евиденција. 

42. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

Бр. 4154 
21 декември 1979 година 

Белград 

3 аменик-претсе д ате л 
на Сојузниот комитет за труд, 
здравство и социјална заштита, 

Мила Ѓорѓиќ, е. p. 

122. 

Брз основа на член 17 и член бб став 1 точка 
14 од Законот за Народната банка на Југославија 
и за единственото монетарно работење на народ-
ните банки на републиките и народните банки на 
автономните покраини („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 49/76) и точка 8 од Одлуката за целите и зада-
чите на заедничката емисиона и парична политика 
и на заедничките основи на кредитната политика 
во 1980 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 67/79), 
Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ 
КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Во Одлуката за задолжителната резерва на 
банките кај Народната банка на Југослава а 
(, Службен лист на СФРЈ", бр. 21/77, 48/78, 14/79, 
29/79, 36/79, 48/79, 55/79 59/79 и 66/79) во точка 2 
Став 1 во одредбата под 1 зборовите: „по стапка од 
19,6%" се заменуваат со зборовите: „по стапка од 
19%". 

Досегашниот став 2 се брише. 
Досегашниот став 3 станува став 2. 
Досегашниот став 4, кој станува став 3, се ме-

нува и гласи: 
„По исклочок, во пресметката на задолжител-

ната резерва по состојбата на средствата на 31 ја-
нуари 1980 година, на средствата од одредбата 
под 1 став 1 од оваа точка банките ќе применат 
стапка од 18%." 

2. Намалување на стапката на задолжителната 
резерва за 0,6 процентни поени на средствата од 
точка 2 став 1 одредба под 1 се врши заради под-
дршка на банките за спроведување на Самоуправ-
ната спогодба на банките за начинот на обезбеду-
вање средства за кредитирање на стопанството на 
Социјалистичка Автономна Покраина Косово за 
трајни обртни средства, во смисла на точка 8 од 
Одлуката за целите и задачите на заедничката 
емисиона и парична политика и на заедничките 
основи на кредитната политика во 1980 година. 

3. Прва пресметка на задолжителната резерва 
според оваа одлука банките ќе извршат според 
состојбата на средствата на 31 јануари 1980 година. 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето, во „Службен лист на 
СФРЈ". 11 

О. бр. 8 
11 февруари 1980 година 

Белград 

Претседател на Советот на 
гувернерите 

гувернерј 
на Народната банка на Југославија, 

д-р Ксенте Богоев, е. р. 

123. 
Врз основа на член'6 став 3 од Законот за Ин-

тересната заедница за станбена изградба и за упра-
вување со становите за потребите на активните 
воени лица и граѓанските лица на служба во воору-
жените сили на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија („Службен лист јна СФРЈ", бр. 
86/75), со потврда од сојузниот секретар за народна 
одбрана. Собранието на Интересната заедница за 
станбена изградба и за управување ср становите за 
потребите на активните воени лица и граѓанските 
лица на служба во вооружените сили на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија до-
несува 

С Т А Т У Т 
НА ИНТЕРЕСНАТА ЗАЕДНИЦА ЗА СТАНБЕНА 
ИЗГРАДБА И ЗА УПРАВУВАЊЕ СОЈ СТАНОВИТЕ 
ЗА ПОТРЕБИТЕ НА АКТИВНИТЕ ВОЕНИ ЛИЦА 

*И ГРАЃАНСКИТЕ ЛИЦА НА СЛУЖБА ВО ВООРУ-
ЖЕНИТЕ СИЛИ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕ-

РАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој статут се уредуваат: начинот на фор-

мирањето, правата и должностите на Собранието на 
Интересната заедница за станбена изградба и за 
управување со становите за потребите на активните 
воени лица и граѓанските лица на служба во воору-
жените сили на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија (во натамошниот текст: Заед-
ницата на домувањето на ЈНА); правата и должнос-
тите на органите на тоа собрание; условите и на-
чинот на формирањето на гарнизонските собранија 
и на меѓугаркизонските собранија (нивната органи-
зација и извршниот орган на управувањето, правата 
и должностите на тие собранија и на нивните из-
вршни органи во утврдувањето на [програмата за 
станбената изградба и во управувањето со Станбе-

ниот фонд на ЈНА); правата и обврските на стана-
рите во у прагу Bait ето со станбената зграда, односот 
на органите на Заедницата на домувањето на ЈНА 
и на стручната служба, како и другите прашања 
од значење за дејноста на Заедницава на домува-
њето на ЈНА, и се утврдуваат поблиските услови 
за здружување на средствата на Заедницата на со-
цијалното осигурување на воените осигуреници со 
средствата на Заедницата на домувањето на ЈНА. 

Член 2 
Заедницата на домувањето на ЈНД е единствена 

интересна заедница од посебен општествен интерес, 
што ја сочинуваат лица кои според законот со кој 
се уредува воената служба имаат својство на актив-
ни воени лица (во натамошниот текст: активни во-
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ени лица), лица кои според тој закон имаат својство 
на граѓански лица на служба во ЈНА (во натамош-
ниот текст: граѓански лица на служба во ЈНА), ли-
ца што користат станбени згради и станови по основ 
на минат труд во служба во ЈНА и други лица што 
користат станбени згради и станови од Станбениот 
фонд на ЈНА (во натамошниот текст: станари). 

Член 3 
Заедницата на домувањето на ЈНА има својство 

на општествено правно лице. 
Седиштето на Заедницата на домувањето на ЈНА 

е во Белград. 
Заедницата на домувањето на ЈНА има печат и 

штембил. 
Печатот е ЕО тркалезен облик и околу внатреш-

ната страна на кругот на сите јазици на народите 
на Југославија се запишани зборовите: „Заедница 
на домувањето на ЈНА", а во средината на кругот 
е запишан зборот: „Белград". 

Штембилот е во правоаголен облик, со текстот 
што го има печатот од став 4 на овој член. 

Печатот и штембилот ги чува претседавачот на 
Претседателството на Собранието на Заедницата на 
домувањето на ЈНА или лицето што тој ќе го ов-
ласти. 

Член 4 
Заедницата на домувањето на ЈНА се запишува 

во регистарот кај надлежниот суд, во согласност со 
Законот. 

II. ОРГАНИ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ДОМУВАЊЕТО 
НА ЈНА 

Член 5 
Во Заедницата на домувањето на ЈНА на лицата 

од член 2 на овој статут им се обезбедуваат и уре-
дуваат правата и обврските од заеднички интерес 
во областа на домувањето. 

Член 6 
Лицата од член 2 на овој статут, во согласност 

со Уста РОГ, со законот и со овој статут ги оствару-
ваат правата на управувањето и другите права во 
Заедницата на домувањето на ЈНА на собир на 
станарите на станбената зграда, на куќниот совет, 
во делегацијата на единицата на домувањето на ЈНА 
(во натамошниот текст: единица на домувањето), 
преку делегатите на гарнизонското собрание, на ме-
ѓугарнизопското собрание и на Собра^ето на За-
едницата на домувањето на ЈНА. 

Член 7 
Станарите ги остваруваат правата и обврските 

од член 6 на овој статут, и тоа во: 
1) управувањето со станбената зграда; 
2) утврдувањето на заедничките интереси и во 

солидарното задоволување на заедничките потреби 
во станбената зграда, во единицата на домувањето 
и во месната заедница, како и во целокупниот Стан-
бен фонд на ЈНА на одржувањето на Станбениот 
фонд на ЈНА; 

3) утврдувањето на станбената политика и во 
остварувањето влијание врз нејзиното спроведу-
вање, 

утврдувањето' на политиката на станарината 
и во рационалното и наменско користење на стано-
вите: 

3) давањето предлози во врска со утврдувањето 
на програмата за станбена изградба за потребите на 
лицата на служба во вооружените сили. 

Станарите остваруваат и други права и обврски 
на станарите во управувањето со станбените згради 
од Станбениот фонд на ЈНА утврдени со овој статут 
и со друг општ акт на Собранието на Заедницата на 
домувањето на ЈНА. 

1. Собир на станарите 

Член 8 
Станбената зграда на Станбениот фонд на ЈНА 

има својство на правно лице во поглед на правата 
и обврските, што и припаѓаат врз основа на законот 
и други прописи. 

По исклучок од став 1 на овој член, две или 
повеќе станбени згради чии станари претставуваат 
еден собир на станари, имаат својство на правно 
лице. 

Член 9 
Непосредно одлучување во станбената зграда 

станарите остваруваат на собирот на станарите. 

Член 10 
Како станари, во смисла на овој статут, се сме-

таат носителите на станарско право и полнолетните 
членови на нивните домаќинства коишто живеат 
заедно со нив, потстанарите и закупците на станови 
со слободно договорена станарина и полнолетните 
членови на нивните домаќинства кои живеат заед-
но со нив. 

Член 11 
Собирот на станарите на станбената зграда го 

сочинуваат сите станари на една станбена зграда, 
или на повеќе станбени 31ради што имаат својство 
на правно лице. 

Член 12 
Соборот на станарите избира претседател и за-

меник-претседател на собирот на станарите, за ман-
датен период од две години. Ако собирот на стана-
рите одлучи претседател, односно заменик-претсе-
дател на куќниот совет може да биде и претседа-
телот, односно заменик-претседателот на собирот 
на станарите. 

Собирот на станарите работи во седници, а сед-
ниците ги свикува и со нив раководи претседателот 
на собирот на станарите. 

Начинот на одлучувањето на собирот на стана-
рите, како и правата и должностите на претседате-
лот и на заменик-претседателот, се остваруваат во 
согласност со важечките прописи. 

Член 13 
Собирот на станарите во станбената зграда има 

право и должност: 
1) да одлучува за користењето на делот на сред-

ствата од станарината што и припаѓа на станбената 
зграда за тековно одржување, и е одговорен за на-
менетата употреба на тие средства; 

2) да се грижи за тековното одржување на стан-
бената зграда и за таа цел може да се спогодува 
со други соодветни институции заради утврдување 
на програмата за тековно одржување на станбената 
зграда, во согласност со расположивите средства и 
со мерилата утврдени со овој статут и со други акти 
на Собранието на Заедницата на домувањето на 
ЈНА, и да презема мерки за нејзината реализација; 

3) да дава предлози во врска со утврдувањето на 
програмата за инвестиционо одржување на станбе-
ната зграда; 

4) да се грижи станбената зграда, становите и 
заедничките простории во зградата да се одржу-
ваат во исправна состојба; 

5ј да се грижи за уредувањето и одржувањето 
на земјиштето и објектите што се користат за по-
требите на станбената зграда; 

6) да се грижи за применувањето на прописите 
за куќниот ред и на други општи акти на опште-
ствено-политичките заедници, ако не се во спротв-
ност со одредбите на овој статут; 
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7) да презема мерки со цел за одржување во 
исправна состојба и за наменско користење на за-
едничките делови, уреди и инсталации во станбе-
ната зграда; 

8) да одлучува за распоредот на користењето на 
заедничките просторни (сушилници, пералници 
и др), 

9) да одлучува за распоредот на заедничките 
трошоци во станбената зграда; 

10) да го разгледува извештајот на делегацијата 
на единицата на домувањето и да се запознава со 
работата на харнизонското собрание, на меѓугарни-
зонското собрание и на Собранието на Заедницата 
на домувањето на ЈНА; 

11) да поведува иницијатива и да дава свои ми-
слења и предлози за решавање на прашањата од за-
еднички интерес за сите станари во единицата на 
домувањето, месната заедница и гарнизонот; 

12) да спроведува јавна дискусија по актите што 
ќе ги определат гарнизонското собрание и меѓугар-
низбнското собрание или Собранието на Заедницата 
на домувањето на ЈНА; 

IS) да спроведува одлуки и мерки во областа 
на општонародната одбрана и на општествената са-
мозаштита; 

14) да Ерши и други работи предвидени со закон, 
со овој статут и со други општи акти на Заедницата 
на домувањето на ЈНА. 

2. Куќен совет 

Член 14 
Куќниот совет е извршен орган на собирот на 

станарите и задолжително се избира во станбените 
згради со повеќе од 10 станови. 

Во станбената зграда во која не се избира куќен 
совет, функцијата на извршниот орган ја вршат 
претседателот, заменик-претседателот и благајникот 
на собирот на станарите, што се избираат за манда-
тен период од две години. 

Член 15 
Две или повеќе станбени згради од станбениот 

фонд на ЈНА можат на своите собири на станарите 
да изберат еден куќен совет, ако со тоа се обезбеду-
ва поефикасно управување и одржување на тие 
згради. 

Член 16 
Бројот на членовите на куќниот совет се утвр-

дува на собирот на станарите ,односно на собирите 
на станарите. 

Куќниот совет има 3 до 15 членови. 

Член 17 
Членовите на куќниот совет се избираат на две 

години Ка угтразнето место на член на куќниот со-
вет се избира нов член. 

Куќниот совет има претседател, заменик-прет-
седател и благајник. 

Член 18 
Куќниот совет ги врши следните работи: 
1) се грижи за извршувањето на одлуките и за-

клучоците на собР1рот на станарите; 
2) поднесува извештај за својата работа до со-

бирот на станарите; 
3) од го! ара за наменско и рационално користе-

ње на паричните средства наменети за тековно одр-
жување на зградата, односно на зградите, и за таа 
цел води соодветна документација и евиденција; 

4) во рамките на с-ЕОите права и обврски презе-
ма потребни мерки и на надлежните органи ин 

предлага преземање на соодветни мерки заради ост-
варување влијание врз работата на воената устано-
ва што врши работи на тековното и г&тестициоиото 
одржување на станбената зграда, односно заради 
остварување влијание врз работата ^а организаци-
јата ка здружен труд што ги врши тие работи; 

5) врши контрола над изведувањево на работите 
врз одржувањето на станбените згради и становите, 
како и на работите врз подобрувањево на условите 
на домувањето во станбената зграда И становите. 

6) обезбедува Бодење список на станарите и на 
други лица што живеат во зградзЦ; 

7) учествува во примопредавањето; на станот по-
меѓу поранешниот носител на станарско право и 
сегашниот; 0 Г 

8) учествува во работата на комисијата за коне-
чен прием на становите и станбената [зграда, во по-
гле ц на следењето на недостатоците vj. оштетувања-
та што се јавуваат во стаповите, односно во станбе-
ната зграда пред истекот на гарантниот рок, како 
и во работата на таа комисија при приемот на из-
ведените работи врз одржувањето јна станбената 
зграда; \ 

9) ја застапува стаЕтбената • зграда и склучува 
правни работи во нејзино име по овластување од 
собирот на станарите во согласност (со важечките 
прописи; ( 

10) врши и други работи определени со пропи- ~ 
сите, со општите акти на Собранието )за Заедницата 
на домувањето на ЈНА што ќе му ги довери собирот 
на станарите. 

Член 19 | 
Куќниот совет работи во седници. 
Седниците ги свикува и со нив раководи прет-

седателот на куќниот совет. I 
Начинот на одлучувањето на седниците на куќ-

ниот совет, правата и должностите на претседате-
лот, односно на неговиот заменик се остваруваат во 
согласност со прописите. 

3. Единица на Заедницата на домувањето на ЈНА 

Член 2Q 
Единицата на Заедницата на домувањето на ЈНА 

(во натамошниот текст: единицата на |домува1вето) е 
база во која станарите се организираат заради здз-
бор на делегација, договарање заради остварување 
на управувањето и принципите на меѓусебна соли-
дарност и заемност во решавањето на јличните и за-
едничките интереси во одржувањето ј и модерниза-
цијата на станбениот фонд на ЈНА.! 

Единицата на домувањето ја сочинуваат сите 
станари па зградите на станбениот фојнд на ЈНА на 
територијата на месната заедница, i 

Единицата на домувањето можат |Да ја сочину-
ваат и станарите на станбените зграби на станбе-
ниот фонд на ЈНА од територијата на; повеќе месни 
заедници. 

Член 21 
Станарtrre на заедницата на домувањето во рам-

ките на своите права и обврски: 
1) избираат делегација; 
2) учествуваат во разгледувањето fia програмата 

за работа на гарнизонското собрание, Па програмата 
за инвестиционо одржување на станбените згради 
и на други објекти што го сочинуваат Станбениот 
фонд на ЈНА, како и ги разгледувај нацртите на 
општите акти на Заедницата на домувањето на ЈНА; 

3) даваат предлог за донесување ђдлука за со-
лидарно користење на средствата нџ станбените 
згради на територијата на својата единица на дому-
вањето; ѕ 
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4) преку своите делегации и делегати во гарни-
зонското собрание, меѓугарнизонското собрание и 
Собранието на Заедницата на домувањето и во нив-
ните органи обезбедува потребно влијание на ста-
нари врз нивната работа и врз работата на струч-
ните служби; 

5) вршат други работи и задачи од значење за 
заштитата и правилното одржување на станбените 
згради и становите. 

4. Делегација ва единицата на домувањето на Заед-
ницата на домувањето на ЈНА и делегати 

Член 22 
Станарите на единицата на домувањето избираат 

делегација. 
Делегација на единицата на домувањето може 

да има од 9 до 39 членови. 
По исклучок од одредбата на став 2 од овој 

член, ако во единицата има помалку од 30 станари, 
сите станари вршат функција на делегација. 

Бројот НУ членовите на делегација го опреде-
лува гарнизонското собрание. 

Член 23 
Изборите за делегати и делегации на единицата 

на домувањето се вршат според ^правилата на Соци-
јалистичкиот сојуз на работниот народ на односна-
та територија. 

Одлука зл распишување на избори донесува Со-
бранието на Заедницата на домувањето на ЈНА. 

Член 24 
Делегацијата на единицата на домувањето 
1) ги избира и отповикува делегатите за гарни-

зонското собрание; 
2) ги разгледува извештаите за работата на 

гарнизонското собрание; 
3) ги утврдува ставовите за работата на делега-

тите во согласност со програмите за работите на 
гарнизонското собрание; 

4) ги известува станарите на зградите на едини-
ците на домувањето за својата работа и за работата 
на делегатите во гарнизонското собрание, во меѓу-
гарнизонсхо 10 собрание и во Собранието на Заед-
ницата за домувањето на ЈНА. 

5) остварува соработка со други делегации и 
срган** и организации во рамките на месната за-
едница; 

6) врши и други работи предвидени со закон и 
со овој статут. 

Член 25 
Делегацијата на единицата избира претседавач 

и за^ечик-претеедавач на делегацијата. 
Мандатот на претседавачот и на замепик-прет-

се дава чот на делегацијата трае една година. 

Член 26 
Делегацијата на единицата на домувањето ра-

боти во седници. 
Делегацијата на единицата на домувањето до-

несува деловник за својта работа. 

Член 27 
Како делегат, ве смисла на одредбите на овој 

статут, се смета лицето избрано во делегација на 
единицата на домувањето, во делегација на воени 
единици и воени, установи, делегирано во гарнизон-
ско, иеѓугаргпгзонско собрание и во Собранието на 
Заедницата на домувањето на ЈНА. 

Член 28 
Мандатот на делегацијата и на делегатите трае 

четири години. 
Пред истекот на рокот од став 1 на овој член, 

на делегатот му престанува мандатот со престано-
кот на својството на станар во Станбениот фонд на 
ЈНА и со преселување од подрачјето на изборната 
единица, ако е избран од станарите — со престано-
кот на СВОЈСТВОТО— на активно воено лице односно 
граѓанско лице на служба во ЈНА, или со премес-
тување, ако е избран од активни воени лица и 
граѓански лица на служба во ЈНА, со отповик, од-
носно оставка. 

Делегатот може да биде отповикан пред истекот 
на мандатот ако не ги извршува должностите про-
пишани со закон и со овој статут. 

Член 29 
Изборот и отповикот на делегати се врши спо-

ред постапката и на начинот утврден со овој статут. 
Предлог за отповик на делегат може да поднесе 

собранието во кое е делегиран, делегацијата чиј е 
делегат, или единицата на домувањето што ја фор-
мира ча делегацијата, чиј е член делегатот што би 
требало да се отповика. 

Одлука за отповик донесува собранието што го 
делегирало односно делегацијата чиј е член, а во 
случај на отповикување на член на делегацијата, 
одлучуваат станарите што го избрале. 

Ако на делегатот му престане мандатот во со-
бранието во кое е делегиран, собранието што го 
делегирало делегира друг делегат, а во случај на 
престанок на мандатот на член на делегацијата, се 
спроведуваат дополнителни избори. 

Дополнителни избори, рд носно делигирање се 
спроведува според постапката предвидена за редов-
ни избори, односно за делегирање. 

Член 30 
Делегатот на гарнизонското собрание, на исеѓу-

Гсфнизонското собрание, односно на Собранието на 
Заедницата на домувањето на ЈНА ги има следните 
права и должности: 

1) да учествува во работата на собранието чиј 
е делегат, на извршниот одбор и на комисијата во 
која е избран; 

2) да учествува во работата на телата на Заед-
ницата на домувањето на ЈНА во одлучувањето за 
прашањата што се на дневен ред на тие тела; 

3) да избира и да биде избиран во сите органи 
на собранието во кое е делегиран; 

4) да го запознава собранието чиј е делегат со 
проблемите што се јавуваат во врска со изградбата 
и управувањето со Станбениот фонд на ЈНА; 

5) да ги запознава станарите, делегацијата на 
единицата на домувањето и собранието што го де-
л игара ле со прашањата што се ставени на дневен 
ред на собранијата и на нивните тела, и со доне-
сените одлуки; 

6) да то известува собранието чиј е делегат, за 
предлозите и забелешките на станарите; 

7) да ги извршува задачите што ќе му ги дове-
ри собранието чиј е делегат, односно што ќе му ги 
довери органот на собранието чиј е член. 

* Член 31 
Делегатот во својата работа постапува според 

насоките на делегацијата на единицата на домува-
њето, односно на гарнизонското собрание или на ме-
ѓу гарнизонското собрание што го делегирало и за 
својата работа одговара пред таа делегација, од-
носно пред тоа собрание чиј е член. 
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Делегатот во заземањето на став ги уважува и 
интересите на другите делови на Заедницата на до-
мувањето на ЈНА како и пошироките општествени 
интереси. 

Член 32 
За спремноста да присуствува на седница на со-

бранието во кое е делегиран, на Извршниот одбор 
на Собранието на Заедницата на домувањето на 
ЈНА или на комисијата во која е избран, делегатот 
е должен навремено да го извести претседавачот на 
собранието, претседателот на Извршниот одбор, од-
носно претседателот на комисијата. 

Член 33 
/ 

Делегатите и другите лица што учествуваат во 
работата на собранието, на Извршниот одбор, на 
Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА на 
Одборот на внатрешна котрола и на комисиите 
имаат право на патни, превозни и други трошоци. 

Собранието на Заедницата на домувањето на 
ЈНА ја утврдува височината на надоместот на тро-
шоците од став 1 на овој член и условите за оства-
рување на тој надомест. 

5. Гарнизонско собрание 

Член 34 
Гарнизонското собрание е орган на Заедницата 

на Домувањето на ЈНА, а се формира во местото во 
кое постојат најмалку две единици на домувањето 
и една или повеќе воени единици и воени устано-
ви. 

Гарнизонското собрание го сочинуваат 20 до 60 
делегати, .а само по исклучок поголем број. 

Од вкупниот број делегати, гарнизонското со-
брание го сочинуваат: две третини од делегатите 
делегирани од делегациите на единиците на домува-
њето и една третина од делегатите делегирани од 
делегациите на воените единици и воените установи. 

Бројот на делегатите што ги делегираат деле-
гациите на единиците на домувањето го утврдува 
гарнизонското собрание. 

Член 35 
Седиштето на гарнизонското собрание и него-

вата територија како и бројот на делегатите што ги 
делегираат делегациите на единиците на домува-
њето на делегациите на воените единици и устано-
ви и бројот на неговите делегати, го определува 
надлежното меѓугарнизонско собрание. 

Член 36 
Гарнизонското собрание ги врши следните ра-

боти: 
1) ги избира и отповикува делегатите за меѓу-

гарнизонското собрание, односно предлага делегати 
за Собранието на Заедницата на домувањето на 
ЈНА и член на Одборот за внатрешна контрола; 

2) ги утврдува ставовите за битните прашања 
за работата на делегатите во меѓугарнизонското со-
брание; 
- 3) ги определува зградите и го утврдува бројот 
на станарите, како и тепи гори] ата што претставува 
единица на домувањето: 

4) ги разгледува прашањата во врска со доне-
сувањето на статутот на Заедницата на домувањето 
на ЈНА и на важните општи акти и зазема став за 
тие прашања; 

5) ги донесува плановите за инвестиционо одр-
жување во рамките на расположивите средства ут-
врдени со основите на плановите на меѓутарнизон-
ското собрание и се грижи за нивното извршување; 

6) ги разгледува прашањата врзани за управу-
вањето со Станбениот фонд на ЈНА, соработува со 
надлежните команди и организации во гарнизонот 
во поглед на унапредувањето на одржувањето и 
управувањето со станбениот фонд; 

7) ft дава предлози на командата на гарнизонот 
во поглед на изборот на локацијата за станбена из-
градба и за унапредување на изградбата на стано-
вите како и за подобрување на условите на дому-
вањето; 

8) ги спроведува одлуките на меѓугарнизонско-
то собрание во врска со управувањето и одржува-
њето на Станбениот фонд на ЈНА; 

9) соработува со делегациите на единиците на 
домувањето, во изнаоѓање најдобри начин за вр-
шење на нивните функции и mi помага во тоа; 

10) соработува с<ѓ собранијата на самоуправните 
интересни заедници на домувањето и со други ор-
гани и организации за прашањата од заеднички ин-
терес. 

Член 37 
Гларнизонското собрание избира претседател-

ство, кое раководи со работата на собранието. 
Претседателството има пет членови. 
Претседателството избира претседавач за ман-

датен период од една година, кој раководи со рабо-
тата на претседателстрото. 

Претседателството на гарнизонското собрание 
ги подготвува седниците на гарнизонското собра-
ние, ги спроведува заклучоците на гарнизонското 
собрание и врши други работи што ќе ги определи 
гарнизонското собрание, а за својата работа е од-
говорно пред тоа собрание. 

Работата на гарнизонското собрание и на него-
вото претседателство се уредува со деловник. 

Член 38 
Гарнизонското собрание може да формира по-

с т а н и комисии, и тоа: 
1) Комисија за избори и именувања; 
2) Комисија за претставки и поплаки; 
3) Комсија за статут и за нормативна дејност; 
4) Комисија за планирање, изградба и одржу-

вање HP станбените згради и станови и за подобру-
вање и условите за домувањето; , , 

5) Комисија за општонародна одбрана и опште-
ствена самозаштита. 

' Комисијата се состои од три до пет членови. 
Задачите на комисијата и бројот на членовите 

ги определува гарнизонското собрание. 
Гарнизонското собрание ги именува членовите 

па комисијата, претседателот и заменик-претседа-
телот на комисијата. 

Претседателот и заменик-претседателот на ко-
мисијата, се именуваат од делегатите на гарнизон-
ското собрание, а другите членови на комисијата 
можат да бидат и лица од член 2 на овој статут. 

Комисијата за својата работа одговара пред 
гарнизонското собрание. 

6. Меѓугарнизонско собрание 

Член 39 
Меѓугариизонското собрание е орган на Заедни-

цата на домувањето на ЈНА, а се формира на опре-
делена територија, и тоа: * 

— со седиште во Белград, под називот Меѓу-
гарнизонското собрание Белград-1 и ја опфаќа те-
риторијата на белградската армиска област, освен 
град Белград; 
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— со седиште во Белград, под називот Меѓу гар-
низонско собрание Белград-2 и ја опфаќа тери-
торијата на Белград без приградските општини; 

— со седиште во Ниш, под називот Меѓугарни-
зонего собрание Ниш; 

— со седиште во Скопје, под називот Меѓугар-
низонско собрание Скопје; 

— со седиште во Загреб, под називот Меѓугар-
низонско собрание Загреб; 

— со седиште во Сараево, под називот Меѓу-
гарнизонско собрание Сараево; 

— со седиште во Љубљана, под називот Меѓу-
гарнизонско собрание Љубљана; 

— со седиште во Сплит, под називот Меѓугар-
низонско собрание Сплит, и 

— со седиште во Титоград, под називот Меѓу-
гарнизонско собрание Титоград. 

Член 40 
Меѓугарнизонското собрание го сочинуваат де-

легатите што ги избрале и делегирале гарнизонски-
те собранија, со тоа што една третина од делегати-
те сочинуваат делегати на воените единици и воени-
те установи. 

Меѓугарнизонското собрание го сочинуваат од 
20 до 60 делегати, зависно од бројот на гарнизон-
ските собранија што ги избираат и делегираат и од 
бројот на делегатите во тие собранија. 

Бројот на делегатите во меѓугарнизонските со-
бранија и критериумите за нивнот избор ги утврду-
ва Собранието на Заедницата на домувањето на 
ЈНА. 

Член 41 
Меѓугарнизонското собрание ги врши следните 

работи: 
1) одлучува за бројот на делегатите во гарни-

зонските собранија на своето подрачје, сразмерно 
на бројот на единиците на домувањето, на воените 
единици односно воените установи; 

2) избира од своите редови делегати за Собра-
нието на Заедницата на домувањето на ЈНА, според 
критериумите што ќе ги утврди Собранието на Зае-
дницата на домувањето на ЈНА, со тоа што две 
третини од вкупниот број на избраните делегати со-
чинуваат делегатите избрани од делегациите на еди-
ниците на домувањето и една третина делегатите 
избрани од делегациите на воените единици и вое-
ните установи; 

3) предлага членови .на Одборот за внатрешна 
контрола на Собранието на Заедницата на домува-
њето на ЈНА, 

4) го отповикува делегатот што го избрало во 
Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА 
и предлага отповикување на член на Одборот за 
внатрешна контрола; 

5) донесува деловник за својата работа; 
6) ја утврдува својата програма и план за ра-

бота; 
7) ги утврдува ставовите за битните прашања 

за работата на делегатите во Собранието на Заед-
ницата на домувањето на ЈНА; 

8) предлага свикување на Собранието на Заед-
ницата на домувањето на ЈНА; 

9) ги разгледува прашањата во врска со донесу-
вањето на статутот на Заедницата на домувањето 
на ЈНА и на општите акти и дава свое мислење и 
предлози за нив; 

10) ги разгледува и утврдува основите на пла-
новите за инвестиционо одржување на Станбениот 
фонд на ЈНА на своето подрачје; 

11> разгледува прашања врзани за управување* 
то и одржувањето на Станбениот фонд на ЈНА на 
своето подрачје, соработува со надлежните органи 
и организации од територијата на командата, во 
чие седиште е формирана, во врска со унапредува-
њето на управувањето со Станбениот фонд на ЈНА 
и со неговото одржување и подобрување на услови-? 
те за домување; 

12) собратува со командата на армијата, со ко-ч 
мандата на военопоморската област, на военото по-
драчје Титоград односно со командата на одбрана-
та на град Белград во чие седиште е формирана, во 
врска со изборот и локацијата за изградбана стано-
ви и со други прашања од интерес за станбената 
изградба и за модернизација на Станбениот фонд 
на ЈНА; 

13) врши и други работи, што со посебан акт ќе 
му ги стави во надлежност Собранието на Заедни-
цата на домувањето на ЈНА. 

Члан 42 
Меѓугарнизонското собрание работи во седници. 
Меѓугаркизонското собрание работи полноправ-

но ако на седницата се присутни повеќе од полови-
на на неговите членови, а одлучува со мнозинство* 
гласови од присутните членови. 

Член 43 
Меѓугарнизонското собрание избира претседа-

телство кое раководи со работата на собранието. 
Претседателството на меѓугарнизонското со-̂  

брание брои пет до десет членови. 
Бројот на членовите на претседателството г0 

утврдува меѓугарнизонското собрание. 
Претседателството избира претседавач за ман-

датен период од една година. 
Претседавачот раководи со работата на претсе-

дателството. 
Претседателството на меѓугарнизонското собра-

ние ги подготува седниците на меѓугарнизонското 
собрание, ги спроведува заклучоците на меѓугарни-
зонското собрание и врши други работи што ќе му 
определи меѓу гарнизонското собрание, а за својата 
работа е одговорно пред собранието. 

Член 44 1 
Меѓугарнизонското собрание формира постоја* 

ни комисии, и тоа: 
1) Комисија за избор и именување; 
2) Комисија за претставки и поплаки; 
3) Комисија за статут и за нормативна дејност; 
4) Комисија зв изградба и одржување на стан-

бените зградрЈ и станови и за подобрување на усло-
вите за домување; 

5) Комисија за планирање; 
3) Комисија за општонародна одбрана и опште-

ствена самозаштита. 
Комисијата се состои од три до пет членови. 
Задачата на комисијата и бројот на членовите 

ги определува меѓугарнизонското собрание. 
Меѓугарнизонското собрание ги именува члено-

вите на комисијата, претседателот и заменик-прет« 
седателот на комисијата. 

Претседателот и заменик-претседателот ^ на ко-
мисијата се именуваат од делегатите на меѓу гарни-
зонското собрание, а другите членови на комисијата 
можат да бидат и лицата од член 2 на овој статут. 

Комисијата за својата работа одговара пред ме* 
ѓугарнизочското собрание« 
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7. Собрание на Заедницата на домувањето на ЈНА 

Член 45 
Највисок орган на управувањето во Заедницата 

на домувањето на ЈНА е Собранието на Заедницата 
на домувањето на ЈНА. 

Собранието на заедницата на домувањето на 
ЈНА ги врши следните работи: 

1) донесува статут на Заедницата на домување-
то на ЈНА, деловник за својата работа, други општи 
акти на Заедницата на домувањето на ЈНА и про-
грама за работата на Собранието на Заедницата на 
домувањето на ЈНА; 

2) ги утврдува основите и мерилата за опре-
делување на станарината и закупнината за делов-
ните простории и гаражите и го уредува наплату-
вањето на станарината и закупнината; 

3) одлучува за распределбата на средствата 
Од станарината и закупнината на фондови; 

4) одлучува за средствата со кои располага За-
едницата на домувањето на ЈНА, за здружувањето 
ро Други интересни заедници, заради извршување 
на определена работа, и за соработката со други 
интересни заедници; 

5) ги утврдува условите за надомест на дел од 
станарината на одделни категории станари и пос-
тапката за остварување на тој надомест; 

6) ја утврдува пресметката на приходите и рас-
ходите на Заедницата на домувањето на ЈНА; 

7) ги утврдува и спроведува програмите за те-
ковното и инвестиционото одржување на станбени-
те згради и станови; 

8) ги утврдува и спроведува програмите за по-
добрување на условите на домувањето во станови-
те од Станбениот фонд на ЈНА, кога нивното спро-
ведување се обезбедува од средствата на Заедни-
цата на домувањето на ЈНА или од средствата што 
ft се ставени на располагање на Заедницата за тие 
цели; 

9) ја утврдува деловната политика на Заедни-
цата на домувањето на ЈНА, поблиските услови 
според кои се врши договарање за вршење на ра-
боти за сметка на Заедницата на домувањето на 
ЈНА, од страна на воените установи за одржување 
и модернизација на Станбениот фонд на ЈНА или од 
Страна на специјализираните организации на здру-
жен труд? нормативите за инвестиционо и тековно 
одржување, среднорочните и годишните програми 
за одржување на станбените згради и станови од 
Станбениот фонд на ЈНА и за подобрување на ус-
ловите за домување; 

10) го уредува тековното и инвестиционото одр-
жување на станбените згради и станови, ја опреде-
лува височината на средствата што се издвојуваат 
за тие потреби и го определува делот од станарина-
та што ќ останува на станбената зграда; 

11) дава предлози во врска со утврдувањето на 
програмите на станбената изградба за потребите на 
лицата на служба во вооружените сили; 

12) дава предлози за изработка на програми, за 
подобрување на условите за домување во постојни-
те станбени згради, кога програмата ја составува 
Сојузниот секретаријат за народна одбрана; 

13) предлага услови за давање заем на лица на 
служба во вооружените сили за купување на стан 
или семејна станбена зграда, односно за изградба 
на стан или семејна станбена зграда; 

14) предлага донесување на прописи од станбе-
ната област, донесување на прописи за условите на 
изградбата и за условите и критериумите за давање 
на користење службени станови; 

15) дава предлози во врска со прописот за да-
вање на користење станови од Станбениот фонд на 
ЈНА; 

16) ги разгледува програмата и планот за рабо-
тата, како и годишниот извештај за работата на 
стручната служба на Заедницата на домувањето на 
ЈНА; 

17) ја усвојува завршната сметка на Заедницата 
на домувањето на ЈНА; 

18) организира и обезбедува соработка со дру-
гите интересни заедници, со самоуправните органи-
зации на здружен труд и со други самоуправни ор-
ганизации како и со надлежните државни органи; 

19) склучува општествени договори и самоуп-
равни спогодби во рамките на работите од делокру-
гот на работата на Заедницата на домувањето на 
ЈНА; 

20) го избира и разрешува претседателството 
на Собранието на Заедницата на домувањето на 
ЈНА и членовите на Извршниот одбор; 

21) ги избира и отповикува членовите на Одбо-
рот за внатрешна контрола; 

22) именува претседател и членови на одбори-
те и на комисиите на Собранието на Заедницата на 
домувањето на ЈНА; 

23) врши и други работи предвидени со Законот 
за Заедницата на домувањето на ЈНА и со други 
општи акти. 

Основите и мерилата за определување на ста-
нарината и закупината од точка 2 став 1 на овој 
член, и одлучувањето за распределбата на средства-
та од станарината и закупнината на фондовите од 
точка 3 и пресметката на приходите и расходите од 
точка 6 став 1 на овој член како и усвојувањето 
на завршната сметка од точка 17 став 1 на овој 
член, Заедницата на домувањето на ЈНА ги утврду-
ва во согласност со сојузниот секретар за народна 
одбрана. 

Член 46 
Собранието на Заедницата на домувањето на 

ЈНА брои 74 делегати. 
Во Собранието на Заедницата на домувањето 

на ЈНА, меѓугарнизонските собранија делегираат две 
третини делегати од станарите и една третина деле-
гати од возните единици и воените установи, а Ме-
ѓугарнизонското собрание Титоград, делегира по 
еден делегат од делегацијата на станарите и еден 
делегат од делегацијата на воените установи и вое-
ните единици. 

Вкупниот број што меѓугарнизоиските собранија 
го делегирчат изнесува: 

— Меѓу гарнизонското 
делегати 

— Меѓугарнизонското 
легати 

— Меѓугарнозонското 
тати 

— Меѓугарнизонското 
легати 

— Меѓугарнизонското 
тати 

— Меѓугарнизонското 
тати 

— Ме ѓу гарнизонското 
— Меѓугарнизонското 

тати 
— Меѓугарнизонскоте 

легати 

Член 47 
Верификација на мандатите на делегатите во 

Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА 
врши Собранието на Заедницата на домувањето на 
ЈНА, на првата седница. 

собрание Белград-2 18 

собрание Белград-1 9 де-

собрание Загреб 9 деле-

собрание Љубљана 6 де-

собрание Сплит 9 деле-

собрание Сараево 9 депе-

собрание Ниш 6 делегати 
собрание Скопје 6 деле-

собрание Титоград 2 де-
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Извештајот за прегледот на полномоштијата ве-
рификационата комисија го поднесува до Собрание-
то на Заедницата на домувањето на ЈНА, кое го 
потврдува или поништува мандатот. 

Ако не е оспорен ниеден мандат, Собранието на 
Заедницата на домувањето на ЈНА гласа за извеш-
тајот на верификационата комисија во целост, а 
ако некој мандат е оспорен, најпрвин се гласа во 
целост за сите неспорни мандати, а потоа посебно 
за секој оспорен мандат. 

Одредбите на овој член се однесуваат и на пос-
тапката за верификација на мандатите на делегати-
те на гарнизонските и меѓу гарнизонските собранија. 

Член 48 
Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА 

полноправно одлучува ако на седницата се присут-
ни повеќе од половината делегати, а одлуките ги 
донесува со мнозинство гласови на присутните де-
легати, ако со овој статут не е определено поинаку. 

На седницата на Собранието на Заедницата на 
домувањето нг ЈНА се води записник. 

Член 49 
Изборите за делегати на собра ни јата на Заед-

ницата на домувањето на ЈНА се распишуваат нај-
доцна на три месеци пред истекот на изборниот пе-
риод на делегатите на кои им истекнува мандатот. 
Изборите мораат да се извршат до истекот на тој 
период. 

Првата седница на новоизбраното Собрание на 
Заедницата на домувањето на ЈНА ја свикува претсе-
давачот на претседателството во рок од 30 дена по 
завршетокот на изборите, но не пред истекот на 
мандатот на претходното Собрание на Заедницата 
на домувањето на ЈНА. 

8. Органи на Собранието на Заедницата на домува-
њето на ЈНА 

П р е т с е д а т е л с т в о 

Член 50 
Со работата на Собранието на Заедницата на 

домувањето на ЈНА раководи претседателството на 
тоа собрание. 

Претседателството на Собранието на Заедница-
та на домувањето на ЈНА брои 11 членови. 

Претседателството на Собранието на Заедница-
та на домувањето на ЈНА избира претседавач за ман-
датен период од една година кој раководи со рабо-
тата на претседателството. 

Член 51 
Претседателството го претставува Собранието 

на Заедницата на домувањето на ЈНА и ги врши 
следните работи: 

1) ги подготвува седниците на собранието и го 
предлага дневниот ред за седница на собранието; 

2) ја усогласува работата на Собранието на За-
едницата на домувањето на ЈНА и на Извршниот 
одбор; 

3) остварува соработка со органите на други 
интересни заедници во работите од заеднички инте-
рес заради унапредување на меѓусебните односи; 

4) остварува соработка со општествено-поли-
тичките заедници и организации и со органите на 
Сојузниот секретаријат за народна одбрана; 

5) се грижи за применувањето на статутот и на 
другите општи акти на Собранието на Заедницата 
на домувањето на ЈНА; 

6) врши и други работи што ќе ги определи Со-
бранието на Заедницата на домувањето на ЈНА, а 
за својата работа му е одговорно на тоа собрале. 

Члан 52 
Претседавачот на претседателството на Собра-

нието на Заедницата на домувањето на ЈНА од 
претходното свикување раководи со новоизбраното 
Собрание на Заедницата на домувањето на ЈНА до 
изборот на работно претседателство. 

Член 53 
Претседавачот на претседателството на Собра-

нието на Заедницата на домувањето на ЈНА во сог-
ласност со одлуките на претседателството: 

1) ја претставува Заедницата на домувањето на 
ЈНА; 

2) ги свикува седниците на Собранието на Заед-
ницата на домувањето на ЈНА; 

3) претседава на седниците на Собранието на 
Заедницата на домувањето на ЈНА, според одредби-
те на деловникот; 

4) присуствува на седниците на Извршниот од-
бор и учествува во неговата работа без право на од-
лучување; 

5) му предлага на извршниот одбор да расправи 
одделни прашања од делокругот на собранието на 
Заедницата на домувањето на ЈНА; 

6) остварува соработка со органите на други ин-
тересни заедници и со други органи и организации 
во работите од заеднички интерес, заради унапре-
дување на меѓусебните односи; 

7) ги потпишува општите акти и известувања 
на Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА; 

8) врши и други .работи што му се ставени во 
надлежност со овој статут и со други прописи и оп-
шти акти. 

Претседавачот за својата работа му е одговорен 
на претседателството на Собранието на Заедницата 
на домувањето на ЈНА. 

И з в р ш е н о д б о р 

Член 54 
Извршниот одбор на Собранието на Заедницата 

на домувањето на ЈНА (во натамошниот текст. Из-
вршниот одбор) е колегијален извршен орган на 
Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА. 

Извршниот одбор има 11 членови, од кои еден 
член по положба е раководителот на стручната 
служба на Заедницата на домувањето на ЈНА. 

Членовите на извршниот одбор се избираат на 
четири години. 

Член 55 
На првата седница на Извршниот одбор, што ја 

свикува претседавачот на претседателството на 
Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА, 
се избира претседател на извршниот одбор и негов 
заменик. 

Претседателот и заменик — претседателот се 
избираат на четири години. 

Заменик — претседателот на Извршниот одбор 
го заменува претседателот во неговите права и 
должности, ако претседателот е отсутен или спре-
чен. 

Член 56 
Извршниот одбор: 
1) ги извршува одлуките и заклучоците на Со-

бранието на Заедницата на домувањето на ЈНА: 
2) му поднесува на Собранието на Заедницата на 

домувањето на ЈНА предлог на општи и други акти; 
3) го разгледува планот и програмата за работа-

та на стручната служба, пресметката на приходите 
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и расходите, завршната сметка на Заедницата на до-
мувањето на ЈНА и нацртите на закони и други про-
писи од станбената област и на Собранието на Заед-
ницата на домувањето на ЈНА му дава мислење и 
предлози по тие акти; 

4) предлага свикување на Собранието на Заед-
ницата на домувањето на ЈНА, по потреба; 

5) го известува Собранието на Заедницата на до-
мувањето на ЈНА за одделни прашања, по потреба; 

6) ги утврдува предлозите на плановите за упот-
реба на средствата на Заедницата на домувањето на 
ЈНА и му ги предлага на Собранието; 

7) го утврдува предлогот на одлуката за осно-
вите и мерилата за утврдување на височината на 
станарината и на трошоците што ги плаќаат стана-
рите покрај станарината; 

8) соработува со надлежните органи џо согласно-
ст со законот, во донесувањето на прописи за висо-
чината на надоместот што го плаќаат сопствениците 
на станови како посебни делови од зграда; 

9) донесува упатства и други акти за извршу-
вање на одлуките на собранието во согласност со 
овластувањата добиени од Собранието на Заедница-
та на домувањето на ЈНА; 

10) донесува своја програма за работата; 
11) ја следи, усогласува и насочува работата на 

Стручната служба на Заедницата на домувањето на 
ЈНА, остварува соработка со други интересни заед-
ници, самоуправни организации и заедници, држав-
ни органи и со научни институции и институти; 

12) му поднесува извештај за својата работа на 
Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА; 

13) врши и други работи за чие вршење ќе го 
овласти Собранието на Заедницата на домувањето 
на ЈНА. 

Член 57 
Извршниот одбор одржува седници по потреба, 

& најмалку еднаш во два месеца. 
Седниците на извршниот одбор ги свикува прет-

седателот на одборот. 
Претседателот е должен да свика седница на 

извршниот одбор на барање од најмалку три члена 
на извршниот одбор, од претседавачот на Собрание-
то на Заедницата на домувањето на ЈНА или од ра-
ководителот на стручната служба. 

Член 58 
Извршниот одбор, по потреба, формира работни 

групи за проучување на одделни прашања од својот 
делокруг. 

Со актот за формирање на работна група, поб-
лиску се уредуваат составот, задачите и начинот на 
работата на работната група. 

Членовите на работната група не мораат да би-
дат членови на извршниот одбор, но претседателот 
на саботната група мора да биде член на извршниот 
одбор 

Член 59 
Извршниот одбор за својата работа одговара 

поед Собранието на Заедницата на домувањето на 
ЈНА. 

Член 60 
Собранието на Заедницата на домувањето на 

ЈНА Формира постојани комисии, и тоа: 
1) Комисија за избор и именување; 
2) Комисија за изградба и одржување на стан-

бени згради и станови и за подобрување на условите 
за домување; 

3) Комисија за план и финансии; 
4) Комисија за статут и нормативна дејност; 

5) Комисија за општонародна одбрана и опште-
ствена самозаштита; 

6) Комисија за претставки и поплаки. 
Комисијата се состои од три до седум члена. 
Задачите на комисијата и бројот на членовите 

ги определува Собранието на заедницата. 
Собранието на заедницата ги именува членовите 

на комисијата, претседателот и заменик — претсе-
дателот на комисијата. 

Претседателот и заменик — претседателот на 
комисијата се именуваат од делегатите на Собра-
нието на Заедницава, а другите членови на комиси-
јата можат да бидат и лицата од член 2 на овој 
статут. 

Комисијата за својата работа одговара пред Со-
бранието на заедницата. 

Член 61. 
Покрај комисиите од член 60 на овој статут, Со-

бранието на Заедницата на домувањето на ЈНА мо-
же да формира и повремени комисии или одбори. 

Со актот за формирање на комисии или одбори се 
определува и делокругот на работата на комисијата 
односно одборот и се именуваат членовите на овие 
тела. 

Член 62 
Комисиите разгледуваат одделни прашања од 

програмата за работа на Собранието на Заедницата 
на домувањето на ЈНА и други прашања кои спа-
ѓаат во нивниот делокруг и за тоа на Собранието на 
Заедницата му поднесуваат извештај со свое мисле-
ње и предлози, а вршат и други работи што ќе ги 
определи Собранието на Заедницата на домувањето 
на ЈНА. 

Комисиите во вршењето на работите соработу-
ваат со претседателството и со извршниот одбор на 
собранието и ја усогласуваат својата работа со рабо-
тата на тоа претседателство односно тој одбор. 

Член 63 
Комисиите работат во седници според деловни-

кот на Собранието на Заедницата на домувањето на 
ЈНА и за својата работа одговараат пред Собранието 
на таа заедница. 

Со работата на комисијата раководи претседа-
телот, а за време на неговата отсутност или спрече-
ност, заменикот на претседателот. 

Член 64 
Комисијата за избор и именување има пет чле-

нови. 
Комисијата за избор и именување разгледува 

прашања во врска со изборот и именувањето на сите 
органи на Собранието на Заедницата на домувањето 
на ЈНА, му предлага на тоа собрание донесување на 
општи акти за формирање на одделни собраниски 
тела и избор на членови на тие тела. 

Член 65 
Комисијата за изградба и одржување на стан-

бени згради и станови и за подобрување на условите 
за домување има седум членови. 

Комисијата за одржување на станбени згради и 
станови и за подобрување на условите за домување 
ја разгледува организацијата на одржувањето на 
Станбениот фонд на ЈНА му предлага на Собрание-
то на Заедницата донесување на општи акти во вр-
ска со организацијата за одржување и поделба на 
работите во одржувањето на тој фонд. Ги разгле-
дува условите за домување и му предлага на Собра-
нието на Заедницата донесување на општи акти за 
преземање мерки за подобрување на условите за 
домување. 
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Му предлага на Собранието на Заедницата еле-
менти за давање предлози, во врска со утврдувањето 
на програмата за станбена изградба и подобрување 
На условите за домување. 

Член бб 
Комисијата за план и финансии има седум чле-

нови. 
Комисијата за план и финансии ги разгледува 

плановите за одржување и подобрување на условите 
за домување, му предлага на Собранието на Заедни-
цата за домување на ЈНА донесување на одлуки за 
усвојување на плановите, за распоредот на финан-
сиските средства како и донесување на други акти 
од областа на финансирањето на дејностите на За-
едницата на домувањето на ЈНА. 

Член 67 
Комисијата за статут и нормативну дејност има 

седум членови. 
Комисијата за статут и нормативна дејност ги 

разгледува предлозите во врска со измените и до-
полненијата на статутот и на други општи акти, му 
предлага на Собранието на Заедницата на домува-
њето на ЈНА поведување постапка за измени и до-
полненија на тие акти и се грижи, покрај другите 
органи на Заедницата на домувањето на ЈНА; за 
применувањето на статутот на Заедницата на дому-
вањето на ЈНА и на другите општи акти. 

Член 68 
Комисијата за општонародна одбрана и опште-

ствена самозаштита има пет членови. 
Комисијата за општонародна одбрана и опште-

ствена самозаштита ги разгледува прашањата за 
организирањето и самозаштитата и безбедноста во 
зградите HI Станбениот фонд на ЈНА и му предлага 
на Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА, 
донесување на општи акти во врска со преземањето 
мерки за заштита на Станбениот фонд на ЈНА. 

Член 69 
Комисијата за претставки и поплаки има пет 

членови. 
Комисијата за претставки и поплака ги разгле-

дува сите втасани претставки и поплаки добиени од 
станарите, куќните совети или од други органи. 

О д б о р з а в н а т р е ш н а к о н т р о л а 

Член 70 
Заради обезбедување правилна примена на ус-

тавот, законите, овој статут и одлуките на Собрани-
ето на Заедницата и нејзините органи како и заради 
остварување заштита на самоуправните права на 
активните воени лица и на граѓанските липа на 
служба во ЈНА и на станарите на Станбениот фонд 
на ЈНА се формира Одбор за внатрешна контрола. 

Член 71 
Одборот за внатрешна контрола има девет чле-

нови, што ги избира Собранието на Заедницата. 
Секое меѓугарнизонско собрание предлага по 

еден член од припадниците на воените единици 
или воените установи или на станарите. 

Делегат на гарнизонско собрание, меѓугарни-
Зонско собрание и на Собранието на Заедницата 
не може да биде член на Одборот за внатрешна 
контрола. 

Член 72 
Одборот по своја иницијатива, на иницијатива 

од Собранието на Заедницата на домувањето на 
ЈНА, на делегациите или на иницијатива од Сојуз-
ниот секретаријат за народна одбрана ги разгледу-

ва прашањата од значење за заштита на самоуп-
равните права и општествената сопственост и за 
таа цел остварува увид во работата на сите органи 
на Заедницата на д )чувањето на ЈНА. 

Одборот за внатрешна контрола непосредно 
контролира особено: 

1) дали органите на Заедницата на домувањето 
на ЈНА и орт аните на Собранието на Заедницата 
работат во рагиките на своите овластувања и во со-
гласност со важечките прописи и самоуправни 
акти; 

2) начинот на остварување јавност на работата 
во Заедницата на домувањето на ЈНА; 

3) законитоста на располагањето со општестве-
ни средства. 

Член 73 
Одборот за внатрешна контрола соработува со 

органите на Заедницата на домувањето на ЈНА и 
со органите на СОЈУЗНИОТ секретаријат за народна 
одбрана. 

Член 74 
Органите на Заедницата на домувањето на ЈНА 

и нејзината стручна служба се должни на Одборот 
за внатрешна контрола, на негово барање, да му ги 
дадат сите податоци и информации неопходни за 
вршење на функциите на контролата. 

Член 75 
Одборот има претседател, заменик-претседатеЛ 

и седум членови. 
Мандатот на членовите на Одборот за внатреш-

на контрола трае колку и мандатот на делегатите! 
во Собранието на Заедницата. 

Член 76 
За својата работа Одборот го известува Собра-

нието на Заедницата и сојузниот секретар за народ-
на одбрана, со предлог-мерки за отстранување на 
уочените недостатоци. 

Член 77 
Одборот за внатрешна контрола донесува де-

ловник за својата работа, програма и план за сво-* 
јата работа. 

С т р у ч н а с л у ж б а 

Член 78 
Сојузниот секретаријат за народна одбрана 

формира служба која ги врши стручните работи 
за потребите на Заедницата на домувањето на 
ЈНА. 

Член 79 
Стручната служба ги врши следните стручни 

работи за потребите на Заедницата на домувањето 
на ЈНА: 

1) склучува договори во име на Заедницата, во 
согласност со законот и општите акти и со заклу-
чоците на Собранието на Заедницата на домување-
то на ЈНА и се грижи за нивното реализирање; 

2) врши подготовки и ја обезбедува работата 
на Собранието на Заедницата на домувањето на 
ЈНА и на нејзините органи во согласност со зако-
нот и со овој статут; 

3) подготвува предлози на финансиските и дру-
ги планови, како и завршната сметка на Заедни-
цата на домувањето на ЈНА; 

4) подготвува материјали за седниците на Со-
бранието на Заедницата на домувањето на ЈНА, на 
Извршниот одбор и на собраниските комисии на 
меѓу гарнизонските и гарнизонските собранија; 

5) врши стручни, административни и технички 
работи за потребите на Собранието на Заедницата 
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ћа домувањето на ЈНА и на нејзините органи, на 
меѓугарнизонските и гарнизонските собранија, и на 
нивните органи; 

6) врши наплатување на станарина и на други 
надомести што се плаќаат во врска со користењето 
на станбените згради и станови; 

7) врши финансиско-сметководствени работи; 
8) врши административни и стручни работи во 

врска со осигурувањето на Станбениот фонд на 
ЈНА; 

9) организира и врши надзор над работите на 
тековното и инвестиционото одржување и над ра-
ботите врз подобрувањето на условите за домување 
во станбените згради и станови на Станбениот 
фонд на ЈНА; 

10) врши примопредавање на становите дадени 
на користење, со учество на претставници на соби-
рот на станарите; 

11) ги следи достигањата во станбената изград-
ба и ја организира нивната примена; 

12) организира и води матична евиденција за 
Станбените згради и станови; 

13) води евиденција за инсталациите и опрема-
та во зградите и становите на Станбениот фонд на 
ЈНА и за нивното одржување; 

14) поднесува извештај до гарнизонското собра-
ние, до меѓугарнизонското собрание и до Собраш!-
ето на Заедницата на домувањето на ЈНА за своја-
та работа и за состојбата на Станбениот фонд на 
ЈНА и за реализацијата на плановите на одржува-
њето; 

15) врши и други работи што ќ се ставени во 
надлежност со законот и со други прописи донесе-
ни врз основа на закон, со овој статут и со одлука 
на Собранието на Заедницата на домувањето на 
ЈНА. 

Член 80 
Раководителот на стручната служба раководи 

со работата на таа служба и ја застапува Заедни-
цата на домувањето на ЈНА: 

1) во ихмотните и други односи што произлегу-
ваат од дејноста на Заедницата на домувањето на 
ЈНА и на нејзините органи; 

2) во други случаи во кои за тоа ќе го овласти 
Собранието на Заедницата на, домување на ЈНА 
или неговите органи. 

Правото на застапување на Заедницата на до-
мувањето на ЈНА во одделни работи раководителот 
на стручната служба може со полномошно да го 
пренесе врз друго лице. 

Член 81 
Раководителот на стручната служба е одгово-

рен пред Собранието на Заедницата на домувањето 
на ЈНА, претседателството на Собранието на Заед-
ницата и пред Извршниот одбор, за законитото 
предлагање и спроведување на одлуките и заклу-
чоците на Собранието на Заедницата на домување-
то на ША. 

Ако раководителот на стручната служба утврди 
дека актот на органот на Собранието на Заедницата 
на домувањето на ЈНА не е во согласност со про-
писите, или дека не е во интерес на Заедницата на 
домувањето на ЈНА, или не е во согласност со ста-
вовите на Со1узниот секретаријат за народна од-
брана, ќе го предупреди на тоа органот што го до-
нел актот. Ако тој орган остане при својата одлука, 
за тоа ќе го извести претседателството на Собра-
нието на Заедницата на домувањето на ЈНА, кое 
може да одлучи извршувањето да се одложи до 
конечната одлука на Собранието на Заедницата на 
домувањето на ЈНА. 

Раководителот на стручната служба присуству-
ва на седниците на Собранието на Заедницата нд 
домувањето на ЈНА и на нејзините органи. 

III. СРЕДСТВА НА ЗАЕДНИЦАТА НА ДОМУВА-
ЊЕТО НА ЈНА 

Член 82 
Заедницата на домувањето на ЈНА располага 

со средствата од наплатените станариш« и закуп-
нини што остануваат по издвојувањето на аморти-
зацијата. 

Заедницата на домувањето на ЈНА управува и 
со оние средства што од страна на Сојузниот се-
кретаријат за народна одбрана ќе и се отстапат 
како средства за посебна намена (на пример за по-
добрување на условите на домување и ел.), како и 
со средствата што според посебна спогодба ќе и ги 
отстапи Заедницата за социјално осигурување на 
воените осигуреници. 

Член 83 
Средствата со кои располага Заедницата на до-

мувањето на ЈНА се користат особено за финанси-
рање на тековното и инвестиционото одржување 
на Станбениот фонд на ЈНА, на работите врз уп-
равувањето со Станбениот фонд на ЈНА и на стру-
чната служба на Заедницата на домувањето на 
ЈНА. 

Делот од средствата што ќе останат по намиру- , 
вањето на обврските од став 1 на овој член и по 
издвојувањето за намените од член 85 став 1 на 
овој статут, Заедницата на домувањето на ЈНА мо-
же да го користи само за подобрување на условите 
за домување. 

Член 84 
Заедницата на домувањето на ЈНА може да за-

снова обврски, заради извршување на задачите, 
врз товар на расположивите средства (член 85) во 
согласност со своите планови и програми. 

Член 85 
Заедницата на домувањето на ЈНА формира 

резервни средства, на начинот утврден со посебен 
општ акт на Собранието на Заедницата на дому-
вањето на ЈНА од средствата со кои располага. 

Користењето на средствата на резервата од став 
1 на овој член ќе се регулира со посебен општ акт 
на Собранието на Заедницата на домувањето на 
ЈНА. 

Член 86 
Средствата на Заедницата за социјално осигу-

рување на воените осигуреници, наменети за ре-
шавање на станбените прашања на уживателите на 
пензии, како и становите што од тие средства се 
изградени или по некој друг основ прибавени, мо-
жат да се здружат со средствата на Заедницата на 
домувањето на ЈНА под следните услови: 

1) становите на кои носител на правата на ко-
ристење е Заедницата за социјално осигурување на 
воените осигуреници да и се предадат на управу-
вање и одржување на Заедницата на домувањето 
на ЈНА; 

2) одржувањето и управувањето со становите 
на Заедницата за социјално осигурување да се вр-
ши на ист начин како и управувањето и одржува-
њето на Станбениот фонд на ЈНА; 

3) со договор да се уредува начинот и времето 
на предавањето на становите на управување, вре-
мето и начинот на здружувањето и користењето на 
здружените средства, како и другите меѓусебни 
прашања од интерес за обете заедници. 

IV. ОПШТИ АКТИ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ДОМУ-
ВАЊЕТО НА ЈНА 

Член 87 
Односите во Заедницата на домувањето на ЈНА1 

се уредуваат со овој статут и со други општи акт** 
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&а Собранието на Заедницата, во согласност со за-
конот. 

Други општи акти на Заедницата на домување-
то на ЈНА се: статут на Заедницата на домувањето 
на ЈНА, одлуки, деловник, упатство, решенија, за-
клучоци, препораки и насоки. 

Статутот на Заедницата на домувањето на ЈНА 
Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА 
го донесува со двотретинско мнозинство на гласови 
од своите делегати, а другите општи акти — со 
мнозинство на гласови од присутните делегати. 

« Член 88 
Предлог за донесување општ акт може да под-

несе меѓугарнизонокото собрание, комисијата и из-~ 
вршниот одбор на Собранието на Заедницата на 
домувањето на ЈНА. 

Предлогот се поднесува до одборот, односно до 
комисијата на Собранието на Заедницата на дому-
вањето на ЈНА во чиј делокруг спаѓа прашањето 
што треба да се уреди со општ акт. Одборот го раз-
гледува предлогот за донесување општ акт и за 
тоа му дава свое мислење и предлог на Собранието 
на Заедницата на домувањето на ЈНА преку из-
вршниот одбор. 

Член 89 
Нацртот на статутот на Заедницата на домува-

њето на ЈНА се става на јавна дискусија. 
Собранието на Заедницата на домувањето на 

ЈНА одлучува и нацртите на другите општи акти 
да се ставаат на јавна дискусија. 

Член 90 
Нацртот на општиот акт за кој се води јавна 

дискусија се дава во форма на текст во кој се 
предлага да биде донесен најдоцна 60 дена пред 
денот предвиден за негово разгледување на Собра-
нието на Заедницата на домувањето на ЈНА. 

Нацртот на општиот акт што се става на јавна 
дискусија мора да биде образложен. 

Член 91 
Јавната дискусија ја организираат и спроведу-

ваат гарнизонските собранија преку единиците на 
Заедницата на домувањето на ЈНА. 

Член 92 
Поблиските одредби за постапката за донесува-

ње на статутот на Заедницата на домувањето на 
ЈНА и на други општи акти на Заедницата на до-
мувањето на ЈНА, се утврдуваат со деловникот на 
Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА. 

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 93 
Гарнизонското собрание од претходното свику-

вање ја определува територијата на единицата на 
Заедницата на домувањето на ЈНА и бројот на де-
легатите на делегацијата на единицата, на 15 дена 
пред денот на донесувањето на одлуката за распи-
шување на избори.. 

Член 94 
Делегацијата на единицата на домувањето се 

констатира и врши избор на делегати за гарни-
зонско собрание во рок од 5 дена по спроведување-
то на изборите. 

Член 95 
Гарнизонското собрание се конституира и избира 

делегати за меѓугарнизонското собрание, во рок од 
десет дена по спроведувањето на изборите. 
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Член 96 
Меѓугарнизонското собрание се конституира, вр-

ши избор на делегати за Собранието на Заедницата 
на домувањето на ЈНА и предлага член на Одборов 
за внатрешна контрола во рок од 20 дена по спро* 
верувањето на изборите. ^ 

Член 97 
Собранието на Заедницата на домувањето на 

ЈНА се конституира и избира Одбор за внатрешна 
контрола во рок од 30 дена по спроведувањето на 
изборите. 

Член 98 
Овој статут влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ"* 

124. 

Брз основа на член 124 од Уставот на СФРЈ И 
член 579 од Законот за здружениот труд, Собрание-
то на СФРЈ, Собранието на СР Босна и Херцегови-^ 
на, Собранието на СР Македонија, Собранието на 
СР Словенија, Собранието на СР Србија, Са борот 
на СР Хрватска, Собранието на СР Црна Гора, Со-
бранието на САП Војводина, Собранието на CAlt 
Косово и Југословенскиот лексикографски завод 
склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА ИЗРАБОТКА И ФИНАНСИРАЊЕ НА ВТОРО« 
ТО ИЗДАНИ£ НА ЕНЦИКЛОПЕДИЈАТА НА ЈУ* 

ГОСЛАВИЈА 

Член 1 
Заради остварување на заедничкиот интерес на 

сите народи и народности на Југославија, учесни-
ците на овој општествен договор се согласни да ги 
утврдат меѓусебните односи во изработката и фи-
нансирањето на второто издание на Енциклопе ди ја-
та на Југославија, и тоа: програма на второто из-
дание, тираж, рокови за подготвителните работи и 
изработка на Бицикл one ди јата на Југославија, ка-
ко и организација на работата на начин на финан-
сирањето. 

Член 2 
Учесниците на овој општествен договор се со-

гласни програмата на второто издание на Енцикло-
педијата на Југославија да опфати шест изданија 
на јазиците и писмата на народите и народности-
те на Југославија, и тоа: 

1) издание на латиница; 
2) издание на кирилица; 
3) издание на македонски јазик; 
4) издание на словенечки јазик; 
5) издание на албански јазик; 
6) издание на унгарски јазик. 
Изданието на латиница и кирилица ќе се обја-

ви на хрватски или српски јазик, односно на хрват-
ски литературен јазик (за прилозите од СР Хрват-
ска), на српскохрватски јазик (за прилозите од СР 
Србија), на српскохрватски, односно хрватскосрп-
ски јазик ијекавски изговор (за при лози ге од СР 
Босна и Херцеговина} и на српскоховат<жи јазик 
ијекавски изговор (за прилозите од СР ЈДпна Гора), 
а варијантата зависи од изборот на самиот автор 
на текстот 

Текстовите од македонското, словенечкото, ал-
банското, унгарското и другите јазични подрачја 
ќе се објават на една од вари]антите од став 2 на 
овој член, за што, во договор со Централната ре-
дакција и Енциклопедија на Југославија одлука 
донесуваат републичките, покраинските и посебни-
те редакции. 
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Централната редакција ќе обезбеди сите ва-
ријанти во изданието на латиница и кирилица да 
бидат што порамноправно застапени. 

Учесниците на овој општествен договор се со-
гласни по завршувањето на програмата од десет 
^вески да се изработи дополнителна свеска како 
додаток кон сите изданија на јзиците и писмата на 
народите и народностите на Југославија. 

Учесниците на овој општествен договор се со-
гласни да се изработи и посебно, скратено издание 
fta англиски јазик во две свески. 

Член 3 
Сите изданија од член 2 на овој општествен 

Договор на јазиците и писмата на народите и на-
родностите на Југославија се рамноправни, а тек-
стовите идентични, уважувајќи ги притоа оправ-
даните разлики поради специфичноста на јазиците 
И писмата на одделни изданија. 

Член 4 
Учесниците на овој општествен договор се со-

гласни дека тиражот на одделни изданија од член 
I ст. 1 до 5 на овој општествен договор на јазици-
те и писмата на народите и народностите на Југо-
славија не може да биде помал од 30.000 комплети 
за изданието на латиница, 20.000 комплети за из-
данието на кирилица, 10.000 комплети за изданието 
на словенечки, 7.500 комплети за изданието на ма-
кедонски, 5.000 комплети за изданието на албански 
Јазик и 5.000 комплети 5а изданието на унагарски 
јазик. 

Тиражот на скратеното издание на англиски ја-
зик од член 2 став 6 на овој општествен договор е 
£.500 комплети. 

Подетален преглед тиражите за секое одделно 
издание од член 2 на овој општествен договор е 
прикажан во Прилогот I, што е составен дел на 
овој општествен договор. 

Член 5 
Учесниците на овој општествен договор се со-

гласни по завршувањето на планираните десет све-
ски на програмата на второто издание на Енцикло-
педија та на Југославија да се изработи дополни-
телна свеска (суплеме^г) во која ќе се прикажат 
сите битни промени настанати во меѓувреме и во 
идентичен текст ќе се објават едновремено и во ист 
тираж кон сите изданија ка јазиците и писмата на 
народите и народностите на Југославија. 

Член 6 
Учесниците на овој општествен договор се со-

гласни. врз основа на посебен абецетар, да се из-
работи посебно издание во две стандардни енцикло-
педиски свески на англиски јазик (член 2 став 6). 
Во тоа издание ќе се прикаже се што е битно и за-
едничко за народите и народностите на Југосла-
вија. 

Член 7 
Учесниците на овој општествен договор се со-

гласни Југословенскиот лексикографски завод ка-
ко издавач да ги преземе сите права и обврски што 
ќе настанат од ОРОЈ општествен договор. 

Член 8 
Учесниците на овој општествен договор се со-

гласни да се формира Совет на Енциклопедијата 
на Југославија како општествен орган на учесни-
ците на ово! општествен договор. 

Учесниците на овој општествен договор му до-
веруваат на Советот на Бициклопедијата на Ј у г -

ославија да го следи спроведувањето на овој опште-
ствен договор и да ја координира и насочува рабо-
тата на сите општествени фактори во врска со ре-
ализашпата на овој општествен договор. 

* Во Советот на Енциклопедијата на Југославија 
Секој учесник на овој општествен договор именува 

по еден претставник и негов заменик, со мандат од 
четири години. 

Советот на Енциклопедијата на Југославија 
донесува деловник за својата работа. 

Член 9 
Учесниците на овој општествен договор се со-

гласни извршувањето на програмата од член 2 на 
овој општествен договор, во рамките на Југосло-
венскиот лексикографски завод да и го довери на 
Централната редакција на Енциклопедијата на Ју-
гославија, како на посебно стручно тело. 

Централната редакција на Енциклопедијата на 
Југославија, како колегијален орган, се грижи во 
стручно-научна смисла за изработката на сите из-
данија од член 2 на овој општествен договор. Таа 
ја организира, координира и насочува работата на 
шест републички и две покраински редакции, ка-
ко и работата на Редакцијата за историјата на 
КПЈ/СКЈ и НОВ и на Редакцијата за воедата исто-
рија и НОВ. 

Учесниците на овој општествен договор се со-
гласни, во рамките на Југословенскиот лексикон 
грфски завод, да се формира посебна редакција за* 
заедничките текстови. Делокругот на работата на 
оваа редакција и односот кон Централната редак-
ција, републичките и покраинските редакции, Ре-
дакцијата за историјата на КПЈ/СКЈиНОБ, како и 
Редакцијата за воената историја и НОВ, подетално 
ќе ја обработи Советот на Енциклопедијата на Ју-
гославија. 

Централната редакција на Енциклопедијата на 
Југославија ја сочинуваат: главен уредник, заме-
ник на главниот уредник, главни уредници на ре-
публичките, покраинските и посебните редакции Чх 

стручен секретар на Централната редакција. 
Бројот на членовите на Централната редакција 

може да зголеми, а одлука за тоа донесува Советот 
на Енциклопедијата на Југославија. 

Член 10 
Учесниците на овој општествен договор утвр-

дуваат дека изданието на латиница е во изработка 
а другите изданија од член 2 на овој општествен 
договор се во подготовка. 

Текстовите за првата книга на изданието на 
латиница се изработуваат од почеток на 1978 годи-
на а текстовите за последната (десеттата) книга на 
тоа издание ќе се изработат до крајот на 1987 го-
дина односно во периодот од десет години. 

Изданието на кирилица, како и изданијата на 
македонски, словенечки, албански и унгарски ја-
зик ќе се изработат едновремено со изданието на 
латиница, а најдоцна во РОК ОД една година од де-
нот на завршувањето на изданието на латиница. 

Дополнителната свеска, како додаток за сите 
изданија од член 2 на овој општествен договор, на 
јазиците и писмата на народите и народностите на 
Југославија, ќе се изработи до крајот на 1989 го-
дина. 

Првата свеска на изданието на англиски јазик 
ќе се изработи до кракот на 1985 година, а втората 
свеска до крајот на 1990 година. 

Подетален план за изработка на сите изданија 
од член 2 на овој општествен договор утврдува Со-
ветот на Енциклопедијата на Југославија во сора-
ботка do Централната редактира и со Југословен-
скиот лесикографски завод, имајќи ја при тоа пред-
вид општествената потреба временската разлика во 
излегувањето на одделни изданија да биде што по-
куса. 

Член 11 
Учесниците на овој општествен договор се со-

гласни програмата од член 2 на овој општествен 
договор да се финансира како заеднички потфат 
значаен за сите народи и народности на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, 
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Член 12 
Учесниците на овој општествен договор се со-

гласни дека врз основа на цените од 1977 година, 
за изработка на текстовите, за илустрациите и гео-
графските карти како и за другите трошоци на из-
работката на изданието на латиница на Енцикло-
перијата на Југославија од член 2 на овој општес-
твен договор е потребно да се обезбедат средства 
во вкупен износ од 107*340.000 динари. 

Средствата од став 1 на овој член ги обезбеду-
ваат републиките и автономните покраини во це-
рио дот од 1 јануари 1877 година до 31 декември 
1987 годича. 

Член 13 
Учесниците на овој општествен договор се со-

гласни дека за другите пет издани је од член 2 на 
овој општествен договор на јазиците и писмата на 
народите и народностите на Југославија, врз основа 
на цените од 1977 година, е потребно да се обезбе-
дат по 21,632.996 динари за секое издание, односно, 
за сите пет изданија — вкупен износ на средствата 
од 108,164.980 динари. 

Средствата од став 1 на овој член ги обезбеду-
ваат републиките и автономните покраини во пе-
риодот од 1 јануари 1978 до 31 декември 1988 го-
дина. 

Член 14 
Учесниците на овој општествен договор се со-

гласни дека, врз основа на цените од 1977 година, за 
изработка на дополнителната свеска од член 5 на 
овој општествен договор (за подготвителните работи 
и за изработка на алфабетар, за изработка на тек-
стовите и преводите, за илустрациите, географските 
карти и др.) е потребно да се обезбедат средства 
во вкупен износ од 40,892.700 динари. 

Средствата од став 1 на овој член ги обезбеду-
ваат републиките и автономните покраини во пери-
одот од 1 јануари 1979 до 31 декември 1989 година. 

Член 15 
Учесниците на овој општествен договор се со-

гласни дека врз основа на цените од 1977 година, за 
изработка на едицијата од член 6 на овој општест-
вен договор (за подготвителните работи и за изра-
ботка на алфабетар, за изработка на текстовите и 
преводите, за илустрациите, географските карти и 
др.) е потребно,да се обезбедат средства во вкупен 
износ од 11,066.400 динари. 

Средствата од став 1 на овој член ги обезбеду-
ваат републиките и автономните покраини во пе-
риодот од 1 јануари 1978 до 31 декември 1990 го-
дина. 

Член 16 
Целокупните средства од чл. 12 до 15 на овој 

општествен договор предвидени за извршување на 
програмата од член 2 на овој општествен договор се 
прикажани во Прилогот И, што е составен дел на 
овој општествен договор. 

Член 17 
Републиките и автономните покраини ги обез-

бедуваат средствата предвидени во чл. 32 до 15 од 
овој општествен договор сразмерно се својот при-
донес во буџетот на федерацијата за одделни го-
дини. 

Член 18 
Вкупните трошоци за работењето, печењето, 

пласманот и пропагандата и другите трошоци (ос-
вен трошоците за изработка на едициите) ги презе-
ма Југословенскиот лексикографски завод, кој ќе 
in покрие од пласманот на едициите од член 2 на 
овој општествен договор. 

Учесниците на овој општествен договор се со-
гласни продажната цена на Енциклопедијата на 
Југославија да се утврди како единствена цена за 
целата земја врз основа на просечните вкупни тро-

шоци на сите изданија од член 2 на овој општес* 
твен договор. 

Член 19 
Учесниците на овој општествен договор се сог-

ласни дека планираните средства од чл. 12 до 15 
на овој општествен дошвор се валоризираат секоја 
година во височина на просечниот пораст на номи-
налниот општествен производ во Југославија за 
претходната година. 

Средствата непотрошени во одделна година се 
пренесуваат во наредната година. 

Средствата од став 1 ка овој член ги обезбеду-
ваат републиките и автономните покраини во пе-
риодот од 1 јануари 1978 до 31 декември 1988 го-» 
дина. , 

Член 20 
Учесниците на овој општествен договор се сог-

ласни Југословенскиот лексикографски завод секо-
ја година да го известува Советот на Бицикл опеди-
јата на Југославија и другите учесници на тој оп-
штествен договор за сите битни прашања во врска 
со реализацијата на програмата на второто изда-
ние, што се однесуваат на роковите на изработката, 
работата на редакцијата, материјално-финансцч 
ското работење и др. i 

Член 21 
Учесниците на овој општествен договор се сог-

ласни Југословенскиот лексикографски завод во 
своето книговодство да води одвоено материјално-
-финансиско работење во врска со реализацијата 
на програмата од член 2 на овој општествен доч 
говор. , 

Член 22 
Иницијатива за измени и дополненија на овој 

општествен договор може да даде секој учесник на 
овој општествен договор. Барањето се поднесува 
писмено, со образложение зошто се дава таква 
иницијатива. 

Член 23 
Овој општествен договор влегува во сила осми-

от ден од денот на објавувањето во „Службен лис« 
на СФРЈ". А 

Загреб, 23 јануари 1980 година * 
За Собранието на СФРЈ, 

Синан Хасани, е. р. 
потпретседател на Собранието н£ 

СФРЈ Стана Томашевић Арнесен, е. р. 
претседател на Сојузниот собор 

на Собранието на СФРЈ 

За Собранието на СР Босна ц 
Херцеговина, 

Есад Хорозиќ, е. р. 
член на Извршниот совет на Со-
бранието на СР Босна и Херцего-
вина и претседател на Републич-
киот комитет за образование, 
наука, култура и физичка култура 

За Собранието на СР Македонија, 
Ристо Филиповски, е. р 

републички секретар за финансии 
на СР Македонија 

За Собранието на СР Словени] а, 
д-р Iztok Winkler, е. p. 

член на Извршниот совет на Со-
бранието на СР Словенија и прет-
седател на Собранието на "Репуб-
личкиот комитет за научна Деј-

ност 
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За Собранието на СР Србија, 
Божидар Маниќ, е. p. 

член на Извршниот совет на Соб-
ранието на СР Србија и репуб-

лички секретар за култура 

За Саборот на СР Хрватска, 
Јуре Билиќ, е. р. 

претседател на Саборот на СР 
Хрватска 

За Собранието на СР Црна Гора, 
Радун Мирковиќ, е. р. 

заменик-републички секретар за 
образование, култура и наука на 

СР Црна Гора 

За Собранието на САП Војводина, 
Стојан Замуровић, е. р. 

член на Извршниот совет на Соб-
ранието на САП Војводина и пок-
раински секретар за информации 

За Собранието на САП Косово, 
проф д-р Ymer Јака, е. р. 

член на Извршниот совет на Соб-
ранието на САП Косово и покра-
ински секретар за^ образование, 

наука и култура 

За Југословенски лексикографски 
завод 

д-р Иво Цецине, е. р. 
заменик-директор на Југословен-

ски лексикографски завод 

ПОЕДИНЕЧЕН И ВКУПЕН ТИРАЖ НА ВТОРОТО ИЗДАНИЕ НА ЕНЦИКЛОПЕДИЈАТА 
СЛАВИЈА 

Прилог I 

НА ЈУГО-

Број на свеските , Број на 
Реден . , ТИРАЖ енциклопе-
број Издание основно дополнителна вкупно диски 

издание свеска свеска 

1. Латиница 10 1 
2. Кирилица 10 I 
3. Словенечко 10 , 1 
4. Македонско 10 1 
5. Албанско 10 I 
6. Унгарско 10 1 

11 30 ООО 330 ООО 
11 20 ООО 220 ООО 
11 10.000 110.000 
11 7.500 82 500 
11 5.000 55 ООО 
И 5 ООО 55.000 

Вкупно (1—6) 60 0 бб 77.500 852 500 
7. Англиско 2 — 2 2 500 5.000 

Вкупно (1—7) «2 6 68 80.000 857.500 

Прилог II 

РЕК А ПИТУ Л АЦИ Ј А И ДИНАМИКА НА СРЕДСТВАТА ЗА ВТОРОТО ИЗДАНИЕ НА ЕНЦИКЛО-
ПЕДИЈА'^ НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Година Издание Пет други Дополнителна Ангилекф Вкупно 
латиница изданија свеска изда низ 

1977. 9,758.180 _ — 9,758 180 
1978. 9,758.180 9,833.180 — 851.261 20,442.621 
1979. 9,758.180 9,833 180 3,717.520 851.261 24,160 141 
1980. 9,758 180 9,833.180 3,717.520 851 261 24,160 141 
1981. 9,758.180 9,833.180 3,717.520 851 261 24,160 141 
1982. 9,758 180 9,833 180 3,717.520 851.261 24,160.141 
1983. 9,758.180 9,833.180 3,717.520 851 261 24,160 141 
1984. 9,758.180 9,833.180 3,717.520 831 261 24,160 141 
1985. 9,758.180 9,833.180 3,717.520 851 261 24,160 141 
1986. 9,758.180 9,833.180 3,717.520 851 261 24.160 141 
1987. 9,758.180 9,833.180 3,717.520 851 261 24.160 141 
1988. _ 9,833.180 3,717.520 851.261 14,401 
1989. — — - 3,717.520 851.261 4,568 781 
1990. — — — 851.268 851.268 
Вкупно: 107,340.000 108,164.980 40,892.720 11,066.400 267,464.080 
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125. 

Брз основа на член 273 став 3 од Уставот на 
СФРЈ, а во сагласност со Резолуцијата за политика-
та на остварувањето на Општествениот план на Ју-
гославен за периодот од 1976 до 1980 во 1980 
година („Службен лист на СФРЈ", бр. 67/79) и член 
32 став 2 од Законот за основите на системот на 
цените и за општествената контрола на цените 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 1/80), Сојузниот из-
вртен совет, извршните совети на собранијата на 
републиките и извршните совети на собранијата на 
автономните покраини, се согласија за спроведува-
ње на политиката на цените во 1980 година и склу-~ 
даја 

Д О Г О В О Р 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОЛИТИКАТА НА ЦЕ-

НИТЕ ВО 1980 ГОДИНА 

Член 1 
Сојузниот извршен совет, извршните совети на 

собранијата на републиките и извршните совети на 
собранијата на автономните покраини (во натамош-
ниот текст: учесниците на договорот), во рамките на 
своите надлежности, а во согласност со основите на 
системот на цените и на општествената контрола на 
цените, ќе преземаат економски и други мерки и 
активности заради спроведување на утврдената по-
литика на цените и остварување на. целите на ста-
билизацијата и на другите задачи утврдени со Ре-
золуцијата за политиката на остварувањето на Оп-
штествениот плен на Југославија за периодот од 
1976 до 1980 во 1980 година (во натамошниот 
текст: Резолуцијата). 

Мерките и активностите од став 1 на овој член 
ќе се преземаат во условите на дејствување на 
Законот за општествена контрола на цените („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 25/Т2 и 35/72), согласно со 
член 101 од Законот за основите на системот на це-
ните и за општествената контрола на цените. 

Учесниците на договорот ќе настојуваат и ќе 
преземаат мерки за да обезбедат почеток на приме-
ната на Законот за основите на системот на цените 
и за општествената контрола на цените во што по-
краток рок, а најдоцна до истекот на преодниот пе-
риод утврден со тој закон. За таа цел учесниците ла 
договорот ќе ги донесат прописите предвидени со 
тој закон, ќе обезбедат услови за основање и фор-
мирање на заедниците за работите на цените и ќе ја 
насочат активноста за создавање услови на органи-
зациите на здружен труд и на другите самоуправни 
организации и заедници за применување на тој 
закон. 

Член 2 
Учесниците на договорот, во рамките на своите 

надлежности ќе преземаат мерки и друти активно-
сти во 1980 година да се обезбеди побавен вкупен 
растеж на цените на производите и услугите за це-
лата земја, и тоа по следните области: 

1) растежот на цените на производителите во 
индустријата, во декември 1980 година, во однос на 
декември од претходната година, да изнесува нај-
многу 13Vt; 

2) цените на производителите на земјоделски 
производи да се движат во согласност со растежот 
на цените на производителите во индустријата; 

3) растежот на цените на услугите во декември 
1980 година, во однос на декември од претходната 
година, да изнесува најмногу 128/о. 

Вкупниот растеж ва цените утврден во став 1 на 
овој член се заснова врз оцена ва внатрешните и 
надворешните пазарни услови и врз пропорциите и 
задачите предвидени во Резолуцијата. 

Член 3 
Учесниците на договорот се согласни учеството 

за покритие на трошоците на прометот и учеството 
на другите услови во продажните цени на произво-
дите од својата надлежност да биде најмногу де 
апсолутниот износ што постоеше на 3 август 1979 
година, без оглед дали тие учества се определени со 
соодветни прописи или се утврдени со самоуправни 
спогодби за учеството за покритие на трошоците на 
прометот што ги склучиле производствените и про-
метните организации. 

Учесниците на договорот ќе го следат, во првото 
тримесечје на 1980 година, дејството на мерките од 
став 1 на овој член, посебно кај оние производи кај 
кои во 1979 година не дошло до промена на учество-
то за покритие на трошоците на прометот и на дру-
гите услови, а особено кај основните земјоделско-
- прехранбени производи. 

Ако врз основа на анализа на дејството на оваа 
мерка се укаже потреба за измена на учеството за 
покритие на трошоците за прометот и на другите 
услови кај одделни производи, учесниците на дого-
ворот ќе предложат потребни измени на прописите 
ко кои за тие производи ќе се промени учеството со 
одлуки или ќе се овозможи примена на самоуправ-
ните спогодби за учеството во заедничкиот приход 
помеѓу производствените и прометните организации. 

Член 4 
Учесниците на договорот се обврзуваат дека ќе 

преземаат соодветни мерки и ќе донесуваат пропи-
си со кои за производите и услугите од својата 
надлежност, по областите ќе обезбедат растежот на 
цените да биде во согласност со вкупниот растеж на 
цените по областите од член 2 на овој договор, со 
тоа што со тој растеж на цените да се влијае врз 
ублажување на диспаритетот во цените, одвоено, 
колку што тоа е можно, да се поправаат односите 
во цените. 

Член 5 
Со извршувањето на обврските и со создавањето 

на условите од чл. 2 до 4 на овој договор, како и со 
спроведувањето на задачите од Резолуцијата во дру-
гите области на економската политика, ќе се обез-
беди растежот на цените на мало во декември 1980 
година во однос на декември од претходната година 
да биде најмалку за 20*/» понизок од остварениот 
растеж во истиот период на 1979 година. 

Член 6 
Учесниците на договорот се согласни, при пред-

лагањето на мерки и донесувањето на одлуки за 
промена на цените на производите и услугите, да 
остварат меѓусебна соработка за производите и ус-
лугите што се од битно значење за спроведувањето 
на вкупната договорена политика на цените, и тоа 
за: 

1) електрична енергија; 
2) деривати на нафта; 
3) јаглен за комерцијална потрошувачка и при-

роден гас; 
4) основни суровини на базното хемиско произ-

водство од органско и неорганско потекло; 
5) цемент; 
в) сурова кожа; 
7) целулоза; 
8) сообраќајни услуги (железнички стоковен И 

патнички сообраќај); 
9) поштенски, телеграфски и телефонски ус-

лути; 
10) производи на шумарството и на дрвната ин* 

дустрија; » 
11) основни прехранбени производи. 
Учесниците на договорот се согласни соработка-* 

та од став 1 ва овој член да се спроведува така што 
надлежниот орган на учесникот на договорот де £ 

\ 
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должен по писмен пат да ги извести надлежните 
органи на другите учесници во договорот за пред-
логот за донесување на одлуки за промена на цени-
те на наведените производи и услуги. Ако во рок 
од 10 дена од денот на доставувањето на предлогот 
еден или повеќе учесници на договорот по писмен 
пат изразат несогласување со, предложените проме-
ни на цените, и бараат заедничко разгледување на 
нацртот на одлуката, предлагачот на донесувањето 
на одлука за промена на цените е должен да свика 
состанок на кој ќе се расправи прашањето за пред-
ложените промени на цените. 

Член 7 
Учесниците на договорот се согласни дека, со 

цел за спроведување на договорената политика на 
цените, ќе преземаат мерки заради забавање на 
растежот на цените, со тоа што, по правило, во 
првото полугодие на 1980 година ќе се воздржуваат 
рд поместување на цените, а особено кај производи-
те и услугите кај кои во 1979 година е овозмолшно 
зголемување на цените над договорената политика 
на цените или зголемувањето на цените е извршено 
во второто полугодие на 1979 но дина. 

Член 8 
Учесниците на договорот се согласни дека, во 

рамките на своите надлежности, ќе преземаат мер-
ки и ќе донесуваат прописи со кои треба и преку 
другите фактори на економската политика утврдена 
со Резолуцијата да се обезбеди спроведувањето на 
утврдената политика на цените. Тоа особено се од-
несува на мерките во областа на даночната полити-
ка, кредитно-монетарната политика, девизната по-
литика, распределбата на доходот, надворешнотрго-
вската политика и др., со кои се влијае врз одно-
сите на понудата и побарувачката и во најголема 
мера се определува движењето на цените. 

Член 9 
Учесниците на договорот се согласни постојано 

да ја следат снабденоста на пазарот и, заради подо-
брување и обезбедување на уредна и рамномерна 
снабденост на пазарот, да преземаат соодветни 
мерки во рамките на своите надлежности. 

Со цел за спречување на поголеми растројства и 
недостиг на стоки на одделни сегменти од единстве-
ниот југословенски пазар, ќе се интервенира од со-
јузните стоковни резерви. Исто така, со расположи-
вите резерви во̂  републиките и автономните покра-
ини навремено ќе се интервенира за да се спречуваат 
посериозни растројства и недостиг на одделни стоки 
на пазарот и ќе се обезбедат во рамките на нивните 
платнобилансни позиции, потребните девизи за увоз 
на производи што се дефицитарни на пазарот. 

Извршните совети на собранијата на републики-
те и извршните совети на собранијата на автоном-
ните покраини ќе преземаат мерки да се формираат, 
во рамките на републиките и автономните покраини, 
стоковни резерви на основни прехранбени произво-
ди со кои, по потреба, ќе се интервенира на пазарот. 

Член 10 
Учесниците на договорот ќе преземат мерки, во 

првото полугодие на 1980 година, да се изврши, до-
полнување на прописите на ниво на сите опште-
ствено-политички заедници за системот на стоков-
ните резерви, како и да се донесат, до крајот на 
првото полугодие, програми за формирање и упо-
треба на стоковните резерви,' а посебно за поголе-
ми потрошувачки центри, заради спречување и от-
странување на растројства на_ пазарот на поважните 
прехранбени и индустриски производи. 

Учесниците на договорот ќе преземаат мерки да 
се поттикнува здружувањето на трудот и средства-
та во областа на производството и прометот заради 
подобра снабденост на поголемите потрошувачки 
центри и градови. 

Член 11 
Учесниците на договорот се согласни, при спро-

ведувањето на мерките за обезбедување стабилно 
снабдување на населението, да остваруваат меѓу-
себна соработка и координација, а особено при: по-
стојаното следење на снабденоста на пазарот со про-
изводи што се од значење за секојдневната потро-
шувачка на населението; навременото пред-
лагање на мерки за отстранување на пречките во 
снабдувањето и донесувањето на одлуки во вр-
ска со интервентниот увоз во поголем обем; и 
интервенциите со стоковни резерви во откуп и во 
продажбата. 

Член 12 
Учесниците на договорот ќе преземаат мерки и 

ќе донесуваат прописи со кои ќе се обезбеди со за-
кон утврдената самостојност на организациите на 
здружен труд во формирањето на цените и поширо-
ка примена на општественото договарања и р^моу-
правното спогодување, во согласност со пг>лл-ината 
на цените. 

Член 13 
Постојните општествени договори и самоуправни 

спогодби со кои долгорочно се уредува начинот на 
формирање на цените и понатаму ќе се примену-
ваат, со тоа што да се изврши нивно усогласување 
со законот. 

Со вкупните мерки на економската политика 
учесниците на договорот ќе овозможуваат примена 
на постојните општествени договори и самоуправни 
спогодби со кои цените се регулираат врз подолго-
рочна основа, во согласност со политиката на це-
ните. 

Ако учесниците на договорот оценат дека со при-
мената на вкупните мерки на економската полити-
ка, со дејството на светскиот пазар, на вкупните 
промени на цените, како и со примена на постој-
ните општествени договори и самоуправни спогодби:, 
дошло до загрозување на договорената политика на 
цените, тие ќе предложат или преземат мерки за 
отстранување на настанатите растројства. 

Ценовниците со цените формирани според оп-
штествените договори и самоуправните спогодби 
согласно со важечките прописи, до надлежниот 
согласност со важечките прописи, до надлежниот 
орган за цени. 

Член 14 
Во спроведувањето на основните задачи утврде-

ни со Резолуцијата, а со цел да се остварат услови 
за реализација на правата, обврските и одговорно-
стите на здружениот труд во процесот на одлучува-
њето за цените и во спроведувањето на политиката 
на цените, учесниците на договорот ќе преземаат 
мерки со кои ќе се поттикнува општественото дого-
варање и самоуправното спогодување врз потрајни 
основи, со што ќе се овозможи замена на постојните 
режими на цените со општествени договори и само-
управни спогодби за цените. 

Доколку условите овозможуваат, треба макси-
мално да се обезбедува во општествените договори 
и самоуправните спогодби да се предвиди таков на-
чин за формирање на цените со кои, пред се. се 
обезбедува нов систем на цените и траен меѓусебен 
однос на цените на производителите и потрошува-
чите. 

Учесниците на договорот се согласни надлежни-
те органи на општествено-политичките заедници, по 
барање од самоуправните организации и заедници, 
да учествуваат во подготвувањето и давањето на 
неопходна аналитичка основа за изготвување на оп-
штествени договори и самоуправни спогодби, а во 
случаите предвидени со прописи да учествуваат 
и во нивното склучување. 

Ценовниците со цените формирани според оп-
штествените договори и самоуправните спогодби од 
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овој член ќе се доставуваат, согласно со важечките 
прописи, до надлежниот орган за цени. 

Член 15 
Учесниците на договорот се обврзуваат дека ќе 

преземаат мерки и ќе донесуваат прописи со кои ќе 
обезбедуваат организациите на здружен труд што 
Здружиле труд и средства заради остварување заед-
нички приход од цената на финалниот производ да 
можат по пат на самоуправна спогодба самостојно 
да ги утврдуваат цените на своите производи, со тоа 
Што цените на финалниот производ ќе се форми-
раат во согласност со утврдената политика на цени-
те, односно со нивото на цените според прописите. 

Ценовниците со цените формирани според од-
редбата од став 1 на овој член ќе се доставуваат, со-
гласно со важечките прописи, до надлежниот орган 
за цени. Ако органот за цени оцени дека цените од 
ценовникот не се во, согласност со утврдената поли-
тика на цените, односно со нивото на цените според 
важечките прописи, тој, согласно со законот, ќе пре-
земе мерки на непосредна контрола на цените за 
соодветните производи. 

Член 16 
Учесниците на договорот, зависно од условите на 

домашниот пазар и во меѓународната размена, а 
имајќи ја особено предвид билансната ситуација, 
отвореноста на пазарот, односот на понудата и поба-
рувачката и ел., ќе продолжат со политиката да се 
овозможува формирање на цените според условите 
на пазарот, со обврска за доставување на ценовни-
ците, согласно со важечките прописи, до надлежни-
от орган за цени. 

Учесниците на договорот ќе состават до крајот 
на март 1980 година список на производите и услу-
гите кај кои цените ќе се формираат според усло-
вите на пазарот. 

Во случај цените што се формираат според ус-
ловите на пазарот, да се закануваат да ги загрозат 
или ги загрозуваат целите на утврдената политика 
на цените, учесниците на договорот ќе предлагаат 
односно ќе донесуваат прописи за непосредна кон-
трола на цените за одделни производи и услуги од 
својата надлежност. 

Член 17 
Учесниците на договорот со свои мерки и пропи-

си ќе овозможат во остварувањето на своите заед-
нички интереси и потреби работните луѓе и граѓани-
те, организирани во месна заедница и во организа-
ции на здружен труд, кога имаат интерес да учес-
твуваат во задоволувањето на заедничките потреби 
во областите на уредувањето на населбите, домува-
њето и одделните комунални дејности од изразита 
важност за условите за живеење и работење на тра-
ганите, да одлучуваат за нивото на цените на тие 
услуги, по пат на лично изјаснување. 

Член 18 
Учесниците на договорот, за услугите што ги 

даваат самоуправните интересни заедници, со про-
писи ќе обезбедат вкупниот растеж на цените на ус-
лугите што се формираат во Непосредна спогодба со 
корисниците и давателите на услуги да се движи во 
рамките на политиката на цените утврдена со Резо-
луцијата. 

Ценовници^ со цените формирани според став 
1 на овој член ќе се доставуваат, согласно со важеч-
ките прописи, до надлежниот орган за цени. 

Член 19 
Спогодувањето за промена на затечените цени, 

ВР рамките на општите здруженија на стопанските 
комори и при согласност од органот за цени, спо-
ред важечките прописи, се задржува во 1980 година 
како преоден режим до почетокот на применување-

то на Законот за основите на системот на цените Ц 
за општествената контрола на цените. 

Доставувањето на ценовниците до надлежните! 
органи за цени заради евиденција, односно на со-
гласност се задржува како преоден режим до доне* 
сувањето на прописи на надлежните заедници за 
работите на цените за кои производи и услуги са-
моуправните организации и заедници мораат да до-* 
стануваат известувања за цените заради следење, 
какр и до донесувањето на соодветни прописи на 
надлежните општествно-политички заедници за кои 
производи и услуги се доставуваат ценовници^ до 
соодветната заедница за работите на цените заради 
заверка. 

Член 20 
Заради остварување на ставовите од Резолуци-

јата за забавање на растежот на цените и за спро-
ведување на политиката на стабилизација, учесни-
ците на договорот ќе преземат мерки со кои ќе св 
обезбеди сите учесници во одлучувањето за промет 
на на цените на производите и услугите, при приме-
нувањето на пропишаните критериуми, да тргнуваат 
и од начелото дека зголемениот доход треба да биде 
пред с& резултат на Јакнењето на квалитативна© 
фактори на стопанисувањето, како што се: зголе-
мувањето на продуктивноста на трудот, зголемува* 
њето на ефикасноста и економичноста во работење-
то, усогласеноста на доходовните односи, подобрата 
организација на трудот, поголемот обем на произ-
водството со подобро искористување на капаци-
тетите, влијанието на светските цени врз нивото И 
односите на цените на производите и услугите на 
домашниот пазар. 

Врз основа на анализа на паритетот на цените, 
што ќе се изготви од 1 јули 1980 година, учесниците 
на договорот ќе ги утврдат критериумите, начинот и 
динамиката за отстранување на утврдените дигаа*' 
ритети на цените. 

Член 21 
Учесниците на договорот, имајќи го предвид зна-

чењето и влијанието на енергетиката врз условите 
за стопанисување и врз вкупниот развој на стопан-
ството, се согласни во спроведувањето на политика-
та на цените во 1980 година да обезбедат долгороч-
ни решенија за воспоставување на паритетни односи 
во цените за енергетски горива и енергија. 

Заради реализација на решенијата од став 1 на 
овој член, со соработка на надлежните органи и ор-
ганизации, треба да се дејствува во правец на усо-
гласување на нивото на цените за енергија, така 
што ќе се стимулира развојот на домашните извори 
на енергетски горива и супституција на увозните 
суровини на домашни суровини. 

Надлежните органи на федерацијата и надлеж-
ните органи на републиките и автономните покра-
ини, во рамките на своите овластувања, ќе предла-
гаат мерки со кои стапките на основниот данок 
на промет и другите надомести содржани во цени-
те на дериватите од нафта ќе ги усогласуваат така 
што да се оневозможи пораст на масата на основ-
ниот данок на промет и на другите надомести над 
планираниот обем. 

Член 22 
Учесниците на договорот се согласни до крајот 

на првото тримесечје 3980 година до склучат дого-
вор со кој ќе ре обезбеди подолгорочно решавање на 
основите и начинот на формирање на цените и спро-
ведување на политиката на цените во комплексот на 
енергетиката. 

Член 23 
Учесниците на договорот се согласни цените на 

основните земјоделски производи од родот на 1980 
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година да се формираат во согласност со критериу-
мите и мерилата утврдени со Договорот за основите 
На Општествениот план на Југославија за развој на 
агроиндустрискиот комплекс во периодот од 1976 до 
1980 година, а во согласност со законот и со утвр-
дената политика на цените, 

Учесниците на договорот се согласни, во соглас-
ност со член 31 од Законот за основите на системот 
на цените и за општествената .контрола на цените, 
Најдоцна до преодниот рок утврден со тој закон, со 
посебен договор да ги утврдат за 1981 година земјо-
делските производи од посебен општествен интерес 
И облиците на формирањето на цените — произво-
д и т е л и т е продажни или заштитни цени. 

Надлежните општествено-политички заедници, 
Заради забавање на движењето на нивото на ма-
лопродажните цени на земјоделско-прехранбените 
производи чијшто подинамичен растеж побитно 
влијае врз животните трошоци, ќе продолжат со 
вимена на постојните и ќе обезбедат воведување 
ца нови форми на компензација, во рамките на ма-
теријалните можности. 

Со натамошно поттикнување на активноста врз 
здружувањето на трудот и средствата на индивиду-
алните земјоделски производители со општествени-
от сектор, заради зголемување на производството и 
подобра снабденост на поголемите потрошувачки 
центри, со договарање на производството, со орга-
низирано настапување во откупот и прометот, со ин-
тервенции по пат на увоз и посебно по пат на ре-
зервите на основните земјоделски производи и др., 
Ќе се настојува да се обезбедат услови растежот на 
цените на другите земјоделски производи за кои не 
се пропишуваат производителски продажни цени, 
како и растежот на цените на земјоделските произ-
води на т.н. „зелен пазар" да не ги надмине рамки-
те на растежот на цените предвидени со политиката 
на цените утврдена со Резолуцијата. 

Член 24 
Учесниците на договорот ќе преземат мерки це-

ните на новите асортимани, квалитети и ел. (нови 
производи) да бидат во паритетот на постојните це-
ни на слични или сродни' производи и со тоа ниво-
то на цените на новите производи да не ја нарушу-
ва утврдената политика на цените. 

Член 25 
Учесниците на договорот меѓусебно ќе соработу« 

ваат и ќе се известуваат за преземените мерки за-
ради усогласување и координација на акциите за 
обезбедување и реализација на договорената поли-
тика на цените. 

Органите надлежни за преземање на мерки во 
областа на пазарот и контролата на цените редовно 
ќе го следат и анализираат спроведувањето на поли-
тиката на цените утврдена со Резолуцијата и на 
мерките и активностите предвидени со овој договор, 
и за тоа ќе ги запознаат надлежните органи на оп-
штествено-политичките заедници. 

Заради следење на спроведувањето на полити-
ката на цените, ^надлежните органи на федерација-
та, републиките и автономните покраини заеднички 
ќе разработат до крајот на првото тримесечје 1980 
година додатна методологија за поподробно следе-
ње на движењето на цените, пред ед по меѓусебното 
влијание на цените спрема надлежностите. 

Член 26 
^ Учесниците 'на договорот ќе изготват програма 
на мерките за донесување на прописите предвидени 
со Законот за основите на системот на цените и за 
општествената контрола на цените, со кои ќе се 
обезбеди примена на тој закон во пропишаниот рок. 

Член 27 
Овој договор се објавува во „Службен лист на 

СФРЈ". 
4 февруари 1980 година 

Белград 

За Сојузниот извршен совет, 
Душан Илиевиќ, е. р. 

член на Советот 
За Извршниот совет на Собранието 

на СР Босна и Херцеговина, 
Шемсудин Лејлиќ, е. р. 

член на Советот 
За Извршниот совет на Собранието 

на СР Црна Гора, 
Владимир Стиеповиќ, е. р. 

директор на Републичкиот завод 
за цени 

За Извршниот совет на Саборот 
на СР Хрватска, 

Хрвое Скоко, е. р. 
член на Советот 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија, 

Дургут Едиповски, е. р. 
член на Советот 

За Извршниот совет на Собранието 
на САП Косово, 

Вехби Хајрудини, е. р. 
член на Советот 

За Извршниот совет на 
на СР Словенија, 

Штефан Корошец, е. р. 
член на Советот 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Србија, 

Миливое Стојковиќ, е. р. 
член на Советот 

За Извршниот совет на Собранието 
на САП Војводина, 

Синиша Корица, е. р. 
член на Советот 

По извршеното споредување со изворниот 
текст е утврдено дека во текстот на Одлуката за 
заедничката девизна политика на Југославија за 
1980 година, објавен во „Службен лист на СФ^Т", 
бр. 67/79, се поткрале долунаведените грешки, та 
се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАЕДНИЧКАТА ДЕВИЗНА 
ПОЛИТИКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1980 ГОДИНА 

Во точка 1 по став 2 се додаваат два нови ста-
ва, кои гласат: 

„Регулирањево на стоковниот режим ќе биде 
остварено со решавачкото влијание на здружениот 
труд и неговите асоцијации. Ќе се преземат мерки 
за неопходни промени во оваа област, за да деј-
ствува стоковниот режим од развојно и заштитно 
становиште. 

Сојузниот извршен совет ќе донесе до 31 март 
1980 година долгорочна програма за надворешно-
трговскиот промет, во согласност со член 26 од За-
конот за прометот на стоки и услуги со странство." 

Во истата точка ставот 17 се брише. 
Од Секретаријатот за законодавство на Собра-

нието на СФРЈ, Белград, 29 јануари 1980 година. 
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ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и член 4 од Законот за одликувањата на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија од-
лучува да се одликува: 

— за особени заслуги во развивањето и продла-
бочувањето на пријателските односи и културните 
врски помеѓу Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија и Сојузна Република Германија 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА НА ГЕР-
ДАН 

Dottling Walter. 

Бр. 72 
15 јуни 1979 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и член 4 од Законот за одликувањата на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија од-
лучува да се одликуваат: 

— за особени заслуги на делото ширење на 
братството и единството меѓу нашите народи и на-
родности во текот на Народноослободителната војна 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛА-
ТЕН ВЕНЕЦ 

Ударна бригада „Фрањо Огулинац — Сељо", 
7 војвођане^ ударна бригада, 
Калнички партизански одред. 

Бр. 73 
19 јуни 1979 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ > 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА Р!Е$1УБч 

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и член 4 од Законот за одликувањата на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија одлу-
чува да се одликуваат: 

Од СР Х р в а т с к а 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА! 
ЅВЕЗДА 

Бегић Дане Владимир, Чеси Ивана Винко, Гај* 
добрански Бошка Никола, Копчић Блаже Јелисава, 
Медић Илије Спасоје, Налетилић Станка Борис; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Бојкић-Франчевић Матије Ружица, Цаблка-
-Филко Драгутина Ернестина, Дед Станка Драгутин; 
Figenwald Ивана Ненад, Фрањић Фрање Златко, 
Фурчић Рудолфа Војка, Грбин-Хундрић Јураја 
Штефица, Јурић Јакова Томо, Кучан Владимира 
Станко, Лукић Илије Славољуб, Малус-Завршки 
Мије Марија, Пачић-Мужевић Мате Лидија, Ран-
дељ Давида Гојко, Сер дару тић-Лацковић Злата, 
Стапаничић Марио Миливој, Стипковић Фрање Ру-« 
ди, Шимуновић Николе Анте, Шкрлец-Миљан Ни* 
коле Марија, Штимац Стјепана Милан, Токић Анте 
Перо, Живановић Бранислава Драгомир; 

— за Залагање во социјалистичката изградбана 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Бартолић Јосипа Жељко, Белошић Ивана Дар-
ко, Сршен Николе Ивица, Томљановић Марка Ми-
лан; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Кузмић-Јуранић Виктора Лидија, Штефатић-
-Шпехар Данијела Бернарда; 

Од СР С р б и ј а 

— за успешно лекување на нашите граѓани и 
за придонес кон развивањето на соработката и при-
јателските односи помеѓу Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија и Швајцарската Кон-
федерација 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 

Радовановић др Нинослав, Зарић Стевана др 
Драгиша; 
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— за заслуги во организирањето на нашите гра-
ѓани на привремена работа во странство со цел за 
развивањето на општествен, културен и спортски 
живот и негување на југословенскиот патриотизам, 
како и за придонес кон унапредувањето на прија-
телската соработка помеѓу Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија и Сојузна Република 
Германија 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Бај мел Отокар а Антон; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
СРЕБРЕНА ЅВЕЗДА 

Михајловић - Љубише Станислав, Прешић Арка-
дија Слободан, Трбојевић Дагића Момчило; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Минић Јована Миломир, Шемовић Јајриза Фе-
риз, Врачевић Милана Раденко; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Бекавац Миљенка Ивица; 

Од СР Ц р н а Г о р а 

— за успешно лекување на нашите граѓани и 
придонес кон развивањето на соработката и прија-
телските односи помеѓу Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија и Швајцарската Конфе-
дерација 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 

Меденица др Рајко. 

Бр. 74 
19 јуни 1979 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
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