
Петок, 1 октомври 1976 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 43 . ГОД. XXXII 

634. 
• Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА 

НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1975 
ГОДИНА 

Се прогласува Завршната сметка на Буџетот на 
федерацијата за 1975 година, што ја усвои Собра-
нието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 
28 септември 1976 година. 

ПР бр. 515 
28 септември 1976 година 

Белград Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
Претседател 

на Собранието на СФРЈ, 
Киро Глигоров, е. р. 

ЗАВРШНА СМЕТКА 
НА БУЏЕТОТ НА^ ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1975 

ГОДИНА 

Член 1 
Остварените приходи и потрошените средства во 

1975 година изнесуваат: 

1) вкупен износ на оства-
рените приходи според 
Билансот на буџетот 

2) вкупен износ на потро-
шените средства според 
Билансот на буџетот 

динари 59.944,230.988,89 

динари 59.944,230.988,89 

Член 2 
Прегледот на остварените приходи и на изврше-

ните, расходи се наоѓа во Билансот на Буџетот на 
федерацијата за 1975 година, кој гласи: 

ПРЕГЛЕД НА- ИЗВРШУВАЊЕТО НА БИЛАНСНИОТ ДЕЛ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕ-
РАЦИЈАТА 

I. ПРИХОДИ ВО БИЛАНСОТ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

Форма 
на при-
ходите 

Потфор-
ма на П Р И Х О Д И 

приходите 

Предвидено 
според 
буџетот 

Предвидено 
според 

ребалансот 
ОСТВАРЕНО 

1 2 3 4 5 6 

ВИД 3. ТАКСИ 

34 Конзуларни такси 58,000.000 58.000.000 79,139.616,21 

35 
/ 

Царински такси 42,000.000 42,000.000 33,760.086,05 

Вкупно видот 3. Такси ' 1 г™' 100,000.000 100,000.000 112,949.702,26 

ВИД 4. ЦАРИНИ И ПОСЕБНИ ЦА-
РИНСКИ ДАВАЧКИ N 

41 411 
412 

Царини 
Посебни давачки за израмнување 

14.931,000.000 13.076,000.000 13.176,500.^69,84 

на даночното оптоварување на уве-
зените стоки 1.908,000.000 2.537,000.000 1.525,121.917,49 

413 Посебни давачки за царинско еви-
дентирање 1.354,000.000 1.189,000.000 1.126,321.795,72 

Вкупно видот 4. Царини и посебни 
царински давачки 18.193,000.000 16.802,000.000 15.827,944.683,05 



Страна 1290 — Број 43 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 1 октомври 1976 

51 

52 

53 

ВИД 5. ПРИХОДИ СПОРЕД ПО-
СЕБНИ СОЈУЗНИ ПРОПИСИ 

Средства од позитивните курсни 
разлики 900,000.000 
Средства од обврзниците на феде-
раци1ата што ќе се издадат во 1975 
година ' , 3.500,000.000 
Средства на кредити на Народната 
банка на Југославија — 

Вкупно видот 5. Приходи според 
посебни сојузни прописи 4.400,000.000 

1.580,000.000 1.667,726.136,68 

3.500,000.000 3.608,509.350,85 

507,000.000 507,000.000,00 

5.587,000.000 5.783,235.48 7,53 

61 

62 

ВИД 6. ПРИХОДИ НА СОЈУЗНИ-
ТЕ ОРГАНИ И ДРУГИ ПРИХОДИ 

Приходи на сојузните органи и ор-
ганизации 
Други приходи 

Вкупно видот 6. Приходи на сојуз-
ните органи и други приходи 

660,000.000 696,000.000 796,873.465.98 
108,000.000 108,000.000 163,904.361,84 

768,000.000 804,000.000 960,777.827,82 

ВИД 7. ПРИХОДИ ОД ДРУГИ ОП-
ШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ ЗА-
ЕДНИЦИ 

71 Придонеси од републиките и авто-
номните покраини 

711 Придонес од Социјалистичка Ре-
^ публика Босна и Херцеговина 3.278,193.000 

712 Придонес од Социјалистичка Ре-
публика Македонија 1.486,184.000 

713 Придонес од Социјалистичка Ре-
публика Словенија 4.359,307.000 

714 Придонес од Социјалистичка Ре-
публика Србија, без автономните 
покраини 6.647,630.000 

715 Придонес од Социјалистичка Ре-
публика Хрватска 7.122,454.000 

716 Придонес од Социјалистичка Ре-
публика Црна Гора 515,068.000 

717 Придонес од Социјалистичка Ав-
тономна Покраина Војводина 2.705,270.000 

718 Придонес од Социјалистичка Авто-
номна Покраина Косово 359,894.000 

Вкупно видот 7. Приходи од други 
општествено-политички заедници 26.474,000.000 

3.278,193.000 3.278;193.000 

1.486,164.000 1.486,184.000 

4.359,307.000 4.359,307.000 

6.647,630.000 6.647,630.000 

7.122,454.000 7.122,454.000 

515,068.000 515,068.000 

2.705,270.000 2.705,270.000 

359,894.000 359,894.000 

26.474,000.000 26.474,000.000 

72 

ВИД 7а. ПОСЕБНИ ПРИХОДИ ОД 
ДРУГИ ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИ-
ТИЧКИ ЗАЕДНИЦИ 

Посебен придонес од републиките 
и од автономните покраини од зго-
лемувањето на основниот данок на 
определени производи 

Вкупно видот 7а. Посебни приходи 
од други општествено-политички 
заедници 

1.338,000.000 1.227,197.541 

1.338.000.000 1.227Д97,541 
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ВИД 8. ПОСЕБНИ ЦАРИНСКИ ДА-
ВАЧКИ ИЗДВОЕНИ ЗА ФИНАН-
СИРАЊЕ НА ПОТТИКНУВАЊЕ-
ТО И УНАПРЕДУВАЊЕТО НА 
ТРГОВСКАТА РАЗМЕНА СО 
СТРАНСТВО 

81 Посебни царински давачки издво-
ени за финансирање на поттикну-
вањето и унапредувањето на тргов-
ската размена со странство 

811 Посебни давачки за израмнување 
на даночното оптоварување на уве-
зените стоки 

812 Посебни такси на увезените стоки 
813 Посебни давачки при увозот на 

земјоделски и прехранбени произ-
води 

Вкупно видот 8. Посебни царински 
давачки-издвоени за финансирање 
на поттикнувањето и унапредува-
њето на трговската размена со 
странство 

2.166,000.000 
5.904,000.000 

160,000.000 

912,000.000 1.735.690 745,80 
8.746,000.000 7.744,607.898,18 

85,000.000 77,827.103,25 

8.230,000.000 9.743,000.000 9.558,125.747,23 

ВКУПНО ПРИХОДИ 
(видовите 3 до 8) 58.165,000.000 60.848,000.000 59.944,230.988,89 

II. РАСХОДИ ВО БИЛАНСОТ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

распо-
реди^ 
група 

Распо-
редна 

подгрупа 
Р А С Х О Д И Предвидено 

според 
буџетот 

Предвидено 
според ре-

билансот на 
буџетот и спо-

ред дополнител-
ните измени 

ИЗВРШЕНО 

ОСНОВНА НАМЕНА 07. РАБОТА 
НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ И ОР-
ГАНИЗАЦИИ 

07-2 07-2-1 Средства распоредени во определен 
износ за редовна дејност 997,574.940 1.240,056.948,00 1.239,982.206,50 

07-2-2 Средства распоредени во определен 
износ за посебни намени (освен за 
инвестиции) 989,789.920 932,189.180,25 848,421.035,58 

07-2-3 Средства распоредени во определен 
износ за општи општествени по*-
треби 1.156,154.860 1.160,028.990.00 1.137,423.946.09 

Вкупно основната намена 07 3.143,519.720 3.332,275.118,25 3.225,827.188Д7 
ОСНОВНА НАМЕНА 08. НАРОД-
НА ОДБРАНА 

ОЗ-? Средства распоредени во определен 
износ 29.317,000.000 28.743,000.000 28 465,223.236,07 

Вкупно основната намена 08 • 29.317,000.000 28.743,000.000 28.465^223.236.07 

ОСНОВНА НАМЕНА 09. ОПШТИ ' 
ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА НА 
СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗ-
ВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И САП 
КОСОВО 

Средства распоредени во определен 
износ 4.375,000.000 4.311,000.000 4.311,000.000 

Вкупно основната намена 09 4.375,000.000 4.311,000.000 4.311,000.000 
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ОСНОВНА НАМЕНА 10. 
НАМЕНСКИ ДОПОЛНИТЕЛНИ 
СРЕДСТВА 

10-2 Средства распоредени во определен 
износ. 8.999,000.000 ' 9.014,000.000 8.611,349.675,63 

Вкупно основната намена 10 8.999,000.000 9.014,000.000 8.611,349.675,6« 

ОСНОВНА НАМЕНА 13. 
ДЕЈНОСТ НА ОПШТЕСТВЕНО-
-ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

13-2 Средства распоредени во определен 
износ 113,161.220 159,561.220 159,531.220 

Вкупно основната намена 13 ^ 113,161.220 159,561.220 159,531.220 

ОСНОВНА НАМЕНА 14. 
НЕСТОПАНСКА ИНВЕСТИЦИИ 

14-а Средства распоредени во определен 
износ 503,669.000 ' 554,682.740 554,682.740 

Вкупно основната намена 14 503,669.000 554,682.740 554,682.740 

ОСНОВНА НАМЕНА 17. ОБВРСКИ 
ОД ПОРАНЕШНИТЕ ГОДИНИ 

17-2 Средства распоредени во определен 
износ 989,000.000 997,353.000 974,862.581,95 

Вкупно основната намена 17 989,000.000 997,353.000 974,862.581,95 

ОСНОВНА НАМЕНА 18. ИЗДВО-
ЈУВАЊЕ ВО ПОСТОЈАНАТА БУ-
ЏЕТСКА РЕЗЕРВА НА ФЕДЕРА-
ЦИЈАТА 

18-2 Средства распоредени во определен 
износ 

Вкупно основната намена 18 

220,000.000 220,000.000 220,000.000 

220,000.000 220,000.000 220,000.000 

ОСНОВНА НАМЕНА 19. 
БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 

19-2 Средства распоредени во определен 
износ 

19-2-21 Тековна буџетска резерва 264,650.060 319,127.921,75 308,122.940,65 

Вкупно основната намена 19 264,650.060 319,127.921,75 308,122.940,65 

ОСНОВНА НАМЕНА 20. НАДО-
МЕСТ НА СЛУЖБАТА НА ОП-
ШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО 

Средства распоредени во определен 
износ 90,000.000 90,000.000 90,000.00(31 

Вкупно основната намена 20 90,000.000 90,000.000 90,000.000 
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ОСНОВНА НАМЕНА 21. ПОСЕБНА 
СМЕТКА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА 
ПОТТИКНУВАЊЕТО И УНАПРЕ-
ДУВАЊЕТО tIA ТРГОВСКАТА 
РАЗМЕНА СО СТРАНСТВО 

21-2 Средства распоредени во определен 
износ 8 230,000.000 9.743,000.000 9.743,000.000 

Вкупно основната намена 21 8.230,000.000 9.743,000.000 9.743,000.000 

ОСНОВНА НАМЕНА 22. ПОСЕБНА 
СМЕТКА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА 
ИНТЕРВЕНЦИИТЕ ВО ЗЕМЈО-
ДЕЛСТВОТО 

22-2 Средства распоредени во определен 
Износ 1.̂ 920,000 000 3.364,000.000 3.280,631.406,39 

Вкупно основната намена 22 1.920,000.000 3.364,000.000 3.280,631.406,39 

ВКУПНО РАСХОДИ (основните на- ~ мени 07 до 22) 58.165,000.000 60.848,000.000 59.944,230.988,89 

Член 3 
Потрошените средства по носителите, корисниците и поблиски намени се искажани во посебниот 

дел на Завршната сметка на Буџетот на федерацијата за 1975 година, кој е посебно отпечатен и прет-
ставува составен дел на оваа завршна сметка. 

Член 4 
Оваа завршна сметка ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ". 

635. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЈАВУ-
ВАЊЕ НА СОЈУЗНИТЕ ЗАКОНИ И НА ДРУГИ 

СОЈУЗНИ ПРОПИСИ И ОПШТИ АКТИ 

Се прогласува Законот за објавување на сојуз-
ните закони и на доуги сојузни прописи и општи 
а к т , што го усвои Собранието на СФРЈ, на седни-
цата на Сојузниот собор од 28 септември 1976 го-
дина. 

ПР бр. 512 
28 септември 1976 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА СОЈУЗНИТЕ ЗАКОНИ И 
НА ДРУГИ СОЈУЗНИ ПРОПИСИ И ОПШТИ АКТИ 

Член 1 
Сојузните закони и други сојузни прописи и оп-

шти акти, како и други акти за кои е тоа опреде-

лено со сојузен закон или со пропис ћа Сојузниот 
извршен совет (во понатамошниот текст: сојузни 
прописи) се објавуваат во „Службен лист на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија" 
(во натамошниот текст: „Службен лист на СФРЈ"). 

Член 2 
Прописите и други акти на Врховниот коман-

дант на вооружените сили на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија и на сојузниот 
секретар за народна одбрана, што се однесуваат 
само на вооружените сили на СФРЈ, се објавуваат 
во „Службен воен лист". 

Член 3 
Меѓународните договори што ги ратификувало 

Собранието на СФРЈ, односно Сојузниот извршен 
совет, се објавуваат во посебно издание под назив: 
„Службен лист на СФРЈ" — Меѓународни договори. 

Југословенските стандарди се објавуваат во по-
себно издание на сојузниот орган надлежен за стан-
дардизација, под назив: „Југословенски стандарди". 

Член 4 
Сојузните прописи, меѓународните договори П 

југословенските стандарди се објавуваат во автен-
тични текстови на јазиците и писмата на народите 
на Југославија, утврдени со републичките устави, и 
како автентични текстови на јазиците на албанската 
и унгарската народност. 

Член 5 
Во „Службен лист на СФРЈ", се објавуваат? 
1) Уставот на СФРЈ, сојузните закони, општес-

твениот план на Југославија, буџетот на федераци-
јата, завршната сметка на федерацијата, одлуките, 
декларациите, резолуциите и препораките од Собра-
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нието на СФРЈ и од неговите собори, деловникот на 
Собранието на СФРЈ, деловниците на соборите на 
Собранието на СФРЈ, автентични толкувања на со-
јузни закони, прописите на Административната ко-
мисија на Собранието на СФРЈ и други акти на 
Собранието на СФРЈ, за кои ќе одлучи тоа да се 
објават во „Службен лист на СФРЈ"; 

2) указите и другите акти на Претседателот на 
Републиката за кои е тоа определено со сојузен за-
кон или за кои Претседателот на Републиката ќе 
определи да се објават во „Службен лист на СФРЈ"; 

3) актите на Претседателството на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија за кои 
е тоа определено со сојузен закон или за кои Прет-
седателството ќе определи да се објават во „Служ-
бен лист на СФРЈ"; 

4) деловникот на Советот на федерацијата; 
5) уредбите, одлуките, упатствата, решенијата, 

деловникот како и другите акти на Сојузниот извр-
шен совет за кои со сојузен закон или со акт на 
Советот е определено да се објавуваат во „Службен 
лист на СФРЈ"; 

6) правилниците, наредбите и упатствата на 
функционерите што раководат со сојузните органи 
на управата и со сојузните организации и на сојуз-
ните комитети, како и решенијата на тие функцио-
нери и на сојузните комитети за кои со сојузен за-
кон или со акт на Сојузниот извршен совет е 
определено да се објавуваат во „Службен лист на 
СФРЈ"; 

7) договорите во чие склучување учествуваат 
федерацијата, републиките и автономните покраини; 

8) општествените договори во чие склучување 
учествуваат органите на федерацијата, самоуправ-
ните организации и заедници, општествено-поли-
тичките и општествените организации на ниво на 
федерацијата; 

9) самоуправните спогодби и спогодбите за кои 
е тоа определено со сојузен закон; 

10) одлуките и другите акти на Уставниот суд 
на Југославија, Сојузниот суд, Сојузното јавно об-
винителство, Сојузното јавно правобранителство и 
на Сојузниот општествен правобранител на самоупра-
вувањето, за кои е тоа определено со сојузен закон; 

11) исправките на сојузни прописи ако текстот 
објавен во „Службен лист на СФРЈ" не му одговара 
на изворниот тек£т. 

Актот за ратификација на меѓународен договор 
се објавува со текстот на ратификуваниот меѓуна-
роден договор. 

Член б 
Во „Службен, лист на СФРЈ" се објавуваат и 

прописите и .другите акти на Советот на гуверне-
рите на Народната банка на Југославија и на Служ-
бата на општественото книговодство на Југославија, 
актите на самоуправните интересни заедници на 
ниво на федерацијата, актите на организациите на 
здружен труд, на нивните заедници и здруженија и 
на други самоуправни организации и заедници — 
ако со тие акти, врз основа на овластување од соју-
зен закон, се уредуваат правата и обврските на гра-
ѓаните и организациите, како и други акти на тие 
организации и заедници и здруженија определени 
со сојузен закон или со пропис на Сојузниот извршен 
совет. 

Член 7 
Сојузните прописи се објавуваат во „Службен 

лист на СФРЈ" во текстот што го утврдил сојузниот 
орган, организацијата, заедницата или здружението 
што го донело сојузниот пропис, односно учесниците 
на договорот или спогодбата што го склучиле дого-
ворот или спогодбата. 

Член 8 
За објавувањето на сојузните закони и на дру-

гите прописи и општи акти на Собранието на СФРЈ 
се грижи Секретаријатот за законодавство на Со-
бранието на СФРЈ, а за објавувањето на другите 

прописи и на други акти, освен на прописите и дру-
гите акти на Претседателот на Републиката и на 
Претседателството на СФРЈ — Сојузниот комитет; 
за законодавство. 

За објавувањето на прописите и на' другите 
акти на Претседателот на Републиката и на Прет-
седателството на СФРЈ се грижат стручните служби 
на Претседателот на Републиката и на Претседа-
телството на СФРЈ. 

Во вршењето на работите од став 1 на овој член, 
Секретаријатот за законодавство на Собранието на 
СФРЈ, односно Сојузниот комитет за законодавство 
е должен да постапува според заклучоците од над-
лежните тела на Собранието на СФРЈ, односно од 
Сојузниот извршен совет. 

Член 9 
Сојузните прописи се објавуваат во „Службен 

лист на СФРЈ", врз основа на налог од сојузниот 
орган, организацијата, заедницата или здружението 
што го донело прописот. 

Член 10 
Сојузните прописи се објавуваат, по правило, во 

првиот нареден број на „Службен лист на СФРЈ",' 
ако на Новинско-издавачката установа Службен 
лист на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија и се доставени заради објавување во 
пропишаниот рок. 

Сојузниот комитет за законодавство, Секретари-
јатот за законодавство на Собранието на СФРЈ и 
стручните служби од член 8 на овој закон утврду-
ваат коц сојузни прописи ќе се објавуваат во одде-
лен број на „Службен лист на СФРЈ", и редослед 
по кој ќе се објават тие прописи. 

Член 11 
АКО Сојузниот комитет за законодавство смета 

дека сојузен пропис од член 5 став 1 точка 6 на овој 
закон не е во согласност со сојузен закон или со 
друг пропис или општ акт на Собранието на СФРЈ 
или со пропис на Сојузниот извршен совет, ќе му 
укаже на Советот, пред објавувањето на тој пропис, 
на таа несогласност и ќе му предложи на Советот 
преземање на соодветни мерки за чие преземање 
Советот е овластен со Уставот на СФРЈ и со сојузен 
закон. 

Член 12 
„Службен л*1ст^на СФРЈ"} излегува еднаш не-

делно, по правило, во истиот ден во неделата. Денот 
на излегувањето на „Службен лист на СФРЈ" е да-
тумот означен на „Службен лист на СФРЈ". 

Сојузниот комитет за законодавство, односно 
Секретаријатот за законодавство на Собранието на 
СФРЈ може да определи, кога е тоа потребно, да се 
издаде вонреден број на „Службен лист на СФРЈ". 

Сите изданија на „Службен лист на СФРЈ" на 
јазиците на народите на Југославија треба да бидат 
пуштени во промет во ист ден. 

Член 13 
„Службен лист на СФРЈ" излегува во посебно 

издание на секој јазик и писмо на кои, според од-
редбите на овој закон, се објавуваат сојузните про-
писи. 

Член 14 
„Службен лист на СФРЈ" го издава Новинско-

-издавачката установа Службен лист на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија. 

Член 15 
Новинско-издавачката установа Службен лист 

на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија е должна да обезбеди, пред објавувањето 
на сојузните прописи во „Службен лист на СФРЈ", 
податоците од тие прописи, како и податоците во 
врска со тие прописи, да се чуваат како службена; 
тајна. 
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f Член 16 
Сојузниот извршен совет ќе донесе прописи за 

роковите до кои на Сојузниот комитет за законо-
давство му се доставуваат сојузните прописи заради 
објавување во „Службен лист на СФРЈ", за роко-
вите до кои сојузните прописи треба да ft се 
доставуваат на Новинско-издавачката установа 
Службен лист на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија заради објавување во „Служ-
бен лист на СФРЈ", за начинот на издавање на 
„Службен лист на СФРЈ" и редоследот по кој сојуз-
ните прописи ќе се објавуваат во „Службен лист на 
СФРЈ", за начинот на постапување на Новинско-
-издавачката установа Службен лист на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија со сојуз-
ните прописи што ќ се доставуваат заради објаву-
вање во „Службен лист на СФРЈ"* како л за 
чувањето на службената тајна во поглед на пода-
тоците во врска со тие прописи. 

Член 17 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Законот за објавување на со-
јузните прописи и Други акти („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 47/70). 

Член 18 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

636. 
Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНО-
ВИТЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕН ТРУД ВО ОБЛАСТА НА ПРОМЕ-
ТОТ НА СТОКИ И УСЛУГИ ВО ПРОМЕТОТ НА 
СТОКИ И ЗА СИСТЕМОТ НА МЕРКИТЕ СО КОИ 
СЕ СПРЕЧУВА НАРУШУВАЊЕ НА ЕДИНСТВО-

ВО НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ ПАЗАР ВО ТАА 
ОБЛАСТ 

Се прогласува Законот за основите на работе-
њето на организациите на здружен труд во областа 
на прометот на стоки и услуги во прометот на стоки 
и за системот на мерките со кои се спречува нару-
шување на единството на југословенскиот пазар во 
таа област, што го усвои Собранието на СФРЈ, на 
седницата на Сојузниот собор од 23 септември 1976 
година. 

ПР бр. 510 
28 септември 1976 година 

Белград Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ 

Киро Глигоров, е. p. 

З А К О Н 
ЗА ОСНОВИТЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ОРГАНИ-
ЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ВО ОБЛАСТА НА 
ПРОМЕТОТ НА СТОКИ И УСЛУГИ ВО ПРОМЕ-
ТОТ НА СТОКИ И ЗА СИСТЕМОТ НА МЕРКИТЕ 
СО КОИ СЕ СПРЕЧУВА НАРУШУВАЊЕ НА 
ЕДИНСТВОТО НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ ПАЗАР 

ВО ТАА ОБЛАСТ 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се уредуваат основите на работе-

њето на организациите на здружен труд што вршат 

промет на стоки и услуги во прометот на стоки и се 
уредува и обезбедува систем на мерки со кои се 
спречува нарушување на единството на југословен-
скиот пазар во областа на прометот на стоки и ус-
луги во прометот на стоки. 

Под уредување на основите на работењето на 
организациите на здружен труд што вршат промет 
на стоки и услуги, во смисла на овој закон, се под-
разбира утврдувањето на условите и правилата на 
однесувањето кон кои мораат да се придржуваат 
организациите на здружен труд при. вршењето на 
промет на стоки и услуги на единственото стопанско 
подрачје на Југославија. 

Под уредување и обезбедување на системот на 
мерките со кои се спречува нарушување на единство-
то на југословенскиот пазар во областа на прометот 
на стоки и услуги, во смисла на овој, закон, се под-
разбира определувањето со кои акти и дејствија се 
нарушува единството на југословенскиот пазар во 
областа на прометот на стоки и услуги, забрана на 
донесување на такви акти, односно преземање на 
такви дејствија, и правна заштита на организациите 
на здружен труд од тие акти и дејствија. 

Член 2 y f 
Како промет на стоки, во ежела на овој закон, 

се сметаат: 
1) подготвувањето; испораката, набавката и 

продажбата на стоки и други форми на промет на 
стоки што, врз основа и во рамките на соработка и 
самоуправно здружување на труд и средства, се 
вршат помеѓу организациите на здружен труд- што 
се занимаваат со работите на прометот на стоки и 
услуги и производствените и други организации на 
здружен труд; 

2) купувањето на стоки заради преработка, про-
дажбата на стоки од сопствено производство и ку-
пувањето на стоки заради продажба и продажбата 
на тие стоки. 

Односите што по основа на соработка и здру-
жување на труд и средства настануваат помеѓу 
организациите на здружен труд што се занимаваат 
со работи на прометот на стоки и производствените 
и други организации на здружен труд во врска со 
прометот на стоки, во смисла на точка 1 став 1 од 
овој член, се уредуваат со самоуправна спогодба 
што ја склучуваат тие организации врз основа на 
посебен сојузен закон. 

Член 3 
Како услуги во прометот на стоки (во поната-

мошниот текст: услуги) во смисла на овој закон, се 
сметаат: агенциски услуги, посреднички услуги, 
застапнички услуги, комисиони услуги, берзански 
услуги, услуги на складирање на стоки, услуги на 
испраќање и доставување на стоки, услуги на кон-
трола на квалитетот и квантитетот на стоки, услуги 
на осигурување на стоки, услуги на економска про-
паганда, приредување на саеми и стопански излож-
би, како и други услуги вообичаени во прометот 
на стоки. 

Ако со закон не е определено поинаку, одделни 
услуги од став 1 на овој член опфаќаат вршење на 
дејности, односно работи, согласно со деловните 
обичаи во прометот на стоки. 

Член 4 
- Одредбите на овој закон што се однесуваат на 

организациите на здружен труд се применуваат и 
врз другите учесници во вршењето на промет на 
стоки и услуги (деловните заедници, земјоделските 
и други задруги, други самоуправни организации и 
заедници, општествено-политичките организации, 
општествените организации, органите и организа-
циите на општествено-политичките заедници, здру-
женијата на граѓани, работните луѓе што самостој-
но вршат стопанска дејност со личен труд со сред-
ства во сопственост на граѓани и др.). 
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Вршењето на промет на стоки и услуги со пред-
мети на вооружување и воена опрема се уредува со 
посебен сојузен закон. 

II. ОСНОВИ НА РАБОТЕЊЕТО НА ОРГАНИЗА-
Ц И Ј Е НА ЗДРУЖЕН ТРУД ШТО ВРШАТ ПРО-

МЕТ НА СТОКИ И УСЛУГИ 
Член 5 

За вршење на промет на стоки и услуги мо(раат 
да бидат исполнети условите во поглед на стручна-
та подготовка нѕа работниците вработени во орга-
низациите на здружен труд што вршат промет на 
стоки и услуги и техничките услови во поглед на 
деловните простории, уредите и опремата, што обез-
бедуваат современо вршење на промет на стоки и 
услуги, како и други пропишани услови. 

Организацијата на здружен труд може да се 
занимава само со промет на оние производи и со 
вршење на оние услуги за кои ги исполнува усло-
вите во смисла на став 1 од овој член. 

Член 6 
Организациите на здружен труд самостојно од-

лучуваат за прометот на стоки и услуги со кои ќе 
се занимаваат, ако со закон не е определено пои-
наку. 

Во согласност со одредбата на став 1 од овој 
член, организацијата на здружен труд го утврдува 
својот предмет на работењето според производите, 
односно групите на производи (трговските стру-
ки) и според тоа дали ќе се занимава со промет на 
стоки на мало или со промет на стоки на големо 
или со промет на стоки на мало и со промет на 
стоки на големо, а организацијата на здружен труд 
Што се занимава со вршење услуги — според уелу-
Јтите, односно според услужните дејности од член 
3 на овој закон. 

Член 7 
Во рамките на предметот на работењето утврден 

во смисла на член 6 од овој закон, организациите 
на здружен труд можат, покрај прометот на стоки 
што го вршат врз основа и во рамките на соработка' 
и здружување на труд и средства, да вршат и про-
мет на стоки од свое име и за своја сметка, како и 

чод свое име а за сметка на други организации на 
здружен труд. 

Член 8 
Купување и продажба на стоки помеѓу органи-

зациите на здружен труд може да се врши и со јавно 
наддавање (купопродажба на стоки на аукциски на-
чин), како и на состаноци што ги организира про-
дуктната берза (на берзански начин). 

Член 9 
Организациите на здружен труд не смеат при 

вршењето на прометот на стоки и услуги да презе-
маат особено постапки и дејствија со кои се нару-
шува единството на југословенскиот пазар во обла-
ста на прометот на стоки и услуги, предизвикуваат 
растројувања во снабдувањето или на пазарот, не-
оправдано се зголемува бројот на посредниците во 
прометот на определени стоки, неоправдано се ог-
раничува или се запира продажбата на стоки, не-
оправдано се зголемуваат цените, или со кои се 
нанесува или може да им се нанесе штета на други 
организации на здружен труд, на потрошувачите 
или на општествената заедница. 

Член 10 
Организацијата на здружен труд што ги утвр-

дила и на пропишаниот или вообичаениот начин ги 
објавила условите на работењето под кои врши 
промет на стоки и услуги (условите во поглед на 
количеството на стоки за испорака, начинот и ус-
ловите на вршењето услуги, начинот на плаќање-
то, бонификацијата и др.), е должна да се придржу-
ва кон тие услови во односите со купувачите, од-
носно со корисниците на услугите 

Член 11 
Организациите на здружен труд што се зани-

маваат со работи на промет на стоки и услуги за 
непосредна потрошувачка се должни да соработу-
ваат и да се договораат со самоуправните интерес-
ни заедници, со месните заедници и со организа-
циите на потрошувачите за развојот и локацијата 
на продажната мрежа на нивното подрачје, за асор-
тиманот, количеството, квалитетот и цената на про-
изводите наменети за непосредна потрошувачка, за 
работното време и за други прашања и работи од 
заеднички интерес, а посебно за снабдувањето на 
граѓаните со производи на секојдневната потро-
шувачка. 

Соработката и договарањето во смисла на став 
1 од овој член, се остваруваат на начинот предви-
ден во самоуправната спогодба што организациите 
на здружен труд што се занимаваат со работи на 
прометот на стоки за непосредна потрошувачка ќе 
ја склучат со самоуправните интересни заедници, 
месните заедници и со организациите на потрошу-
вачите. ^ 

Член 12 
Организацијата на здружен труд што врши про-

мет на стоки на мало е должна: 
1) да ги продаде, на барање од купувачот, во 

согласност со добрите деловни обичаи во прометот 
стоки, стоките што се изложени на продажба, од-
носно што се наоѓаат во продавница или во друга 
деловна единица што врши продажба на стоки на 
мало; 

2) да ги истакне цените на стоките што ги про-
дава на начин уочлив за купувачите, и да се при-
држува кон тие цени; 

3) при помали пакувања на стоки да употребу-
ва материјал за завиткување со тежина која, во 
согласност со добрите деловни обичаи во прометот 
на стоки, k одговара на тежината на запакуваните 
стоки; 

v-4) да издаде, на барање од купувачот, сметка 
за продадените стоки. 

Член 13 \ / 
Организацијата на здружен труд што врши 

промет на стоки на мало е должна на купувачот на 
негово барање да му ги даде потребните известува-
ња за квалитетот и за другите својства на стоките 
што тој има намера да ги купи, и е одговорна за 
точноста на дадените известувања. 

Ако е во прашање производ што има недостато-
ци (фелеричен производ и др.) или производ што се 
продава по намалена цена, организацијата на здру-
жен труд е должна да го запознае и да го преду-
преди купувачот, и без негово барање, за недостато-
кот на производот, односно за вистинските причини 
поради кои производот се продава по намалена цена. 

Член 14 
Организацијата на здружен труд што врши про-

мет на стоки на мало е должна на купувачот да му 
го продаде она количество на стоки што тој го бара 
ако располага со такво количество стоки. 

Одредбата на став 1 од овој член не се однесува 
на случаите во кои со продажбата на стоки во ко-
личество што го бара купувачот би било доведено 
во прашање редовното снабдување на другите по-
трошувачи со тие стоки, или во кои, со оглед на 
состојбата на пазарот на тие стоки, би постоело ос-
новано сомневање дека стоките во поголемо количе-
ство се купуваат од шпекулативни причини. 

ѓЈГлен 15 V 
Организацијата на ^здружен труд што продала 

на мало производ кој има недостаток, е должна, на 
барање од купувачот, да го замени тој производ со 
нов производ, или на купувачот да му го врати из-
носот платен за тој производ, или, во согласност со 
купувачот, да го отстрани недостатокот на произво-
дот. 
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Одредбата на став 1 од овој член не се однесува' 
на производите рд член 13 став 2 на овој закон. 

Купувачот може да го остварува правото од 
став 1 на овој член под услов своето барање да ft 
го поднесе на организацијата на здружен труд штом 
го открил недостатокот, а^ајдоцна во рок од шест 
месеци од денот на купувањетона производот. 

Купувачот го нема "Гфавото^ од""^ав 1 "на овој 
член, ако недостатокот на производот настанал по 
негова вина или ако во мохментот на купувањето 
знаѕл или можел да го утврди недостатокот. 

Купувачот го има правото од став 1 на овој 
член и во случаи на купување на производ што му 
е продаден со гарантен лист. 

Член 16 
Организацијата на здружен труд сторува дело 

на шпекулација во прометот на стоки, ако при вр-
шењето на прометот на стоки ја искористува сос-
тојбата на пазарот (приврехмен недостиг на опреде-
лени стоки и др.), заради стекнување на неоснована 
имотна корист или ако со своето работење насочено 
кон стекнување на неоснована имотна корист пре-
дизвика или може да предизвика растројувања на 
пазарот или во снабдувањето или неоправдано зго-
лемување на цените. 

Организацијата на здружен труд сторува дело 
на шпекулација во прометот на сто™, во смисла 
на став 1 на овој член, особено: 

1) ако како продавач условува купувачот по-
крај едни стоки да купи и стоки што инаку не би 
ги купил, или купувачот да ft продаде стоки што 
инаку не би ги продал, или ако продажбата однос-
но ^купувањето на стоките го условува на друг на-
чин што не е во согласност со законот или со до-
брите деловни обичаи во прометот на стоки; 

2) ако га прикрива стоките, ја ограничува или 
запира продажбата на стоки или врши други деј-
ствија со кои се предизвикува недостиг на стокина 
пазарот; 

3) ако учествува или придонесува за препрода-
вање на стоките со кои неоправдано се зголемува 
бројот на посредииците во прометот на определени 
стоки; 

4) ако продажбата на стоки ја условува со упла-
та на однапред определе^ износ на парични сред 
ства, па по испораката на стоките при конечната 
пресметка не му признае, односно не му пресмета 
на купувачот соодветна (вообичаена) камата на 
уплатениот износ; 

5) ако склучи фиктивен или симулиран договор 
за купување и продажба на стоки, за друга работа 
на прометот на стоки или за работа во врска со 
прометот на стоки; 

6) ако без оправдана причина не ги изврши или 
на Друг начин грубо ги крши обврските што про-
излегуваат од договорот за купување и продажба 
на стоки, од договорот за друга работа на прометот 
на стоки, или од договорот за работа во врска со 
прометот на стоки. 

Одредбите на точ. 1, 4, 5 и 6 на став 2 од овој 
член согласно се применуваат и врз услугите. 

Член 17 
Договорот за купување и продажба на стоки и 

договорот за друга работа на прометот на стоки или 
работа во врска со прометот на стоки, со кои се сто-
рува дело на шпекулација во прометот на стоки, не 
произведува правно дејство во делот со кој е из-
вршено тоа дело. 

Член 18 
Ако условите и начинот на вршењето на про-

метот на стоки и услуги не се уредени со пропис 
или со самоуправен општ акт, организациите на 
здружен труд вршат промет на стоки и услуги со-
гласно со обичаите што се применуваат во проме-
тот на одделни производи, односно при вршењето 
на одделни услуги. 

Член 19 
Стопанската комора4 на Југославија ги утврду-

ва трговските струки и производите што спаѓаат so 
одделни трговски струки, во согласност со обича-
ите во прометот на стоки. 

III. СИСТЕМ НА МЕРКИ СО КОИ СЕ СПРЕЧУВА 
НАРУШУВАЊЕ НА ЕДИНСТВОТО НА ЈУГОСЛО-
ВЕНСКИОТ ПАЗАР ВО ОБЛАСТА НА ПРОМЕТОТ 

НА СТОКИ И УСЛУГИ 

Член 20 
Како акти и дејствија со кои се нарушува един-

ството на југословенскиот пазар во областа на про-
метот еа стоки и услуги, во смисла на член 1 став 
3 од овој закон, се сметаат актите и дејствијата со 
кои, спротивно на уставот и законот, се ограничува 
слободната размена на стоки и услуги, слободното 
настапување на пазарот и самоуправното спогоду-
вање и општествено договарање за унапредување 
на прометот на стоки и услуги или со кои на друг 
начин се нарушува единството на југословенскиот 
пазар во областа на прометот на стоки и услуги. 

Како акти и дејствија од став 1 на овој член се 
сметаат, особено, актите и дејствијата со кои: 

1) на организација на здружен труд и се одзема 
правото или и се отежнува на определено подрачје 
да врши промет на стоки и услуги, или во вршење-
то на промет на стоки и услуги на определено по-
драчје се доведува во нерамноправна положба или 
во понеповолна положба во однос на други органи-
зации на здружен труд; 

2) организација на здружен труд се обврзува 
прометот на стоки и услуги да го врши само на 
определено подрачје или исклучиво односно пре-
тежно со определени организации на здружен труд, 
или на определено подрачје на друг начин и се ус-
ловува вршењето на промет на стоки и-услуги; 

3) на организација на, здружен труд и се на-
редува да врши определени работи на промет на 
стоки и услуги што таа Јанаку не би ги вршела; 

4) на организација н£ здружен труд и се оне-* 
возможува, односно и се отежнува да остварува 
некое право во поглед на вршењето на промет на 
стоки и услуги, или ft се оневозможува, односно 
отежнува основањето на организации на здружен 
труд или на нејзините делови на определено по-
драчје; 

5) организација на здружен труд во вршењето 
на промет на стоки и услуги се доведува во моно-
полистичка или друга повластена положба на опре-
делено подрачје во однос на други организации на 
здружен труд или потрошувачите; 

6) на организација на здружен труд ft се оне-
возможува или и се отежнува продажбата на опре-
делени производи на определено подрачје со опре-
делување на невообичаени услови за продажба (не-
вообичаена разлика во цена и ел.); 

7) на друг начин се спречува или се ограничу-
ва слободното вршење на промет на стоки и услуги 
на определено подрачје (спречување, односно оте-
жнување на добивањето на соодветни деловни 
простории и др.). 

Член 21 , 
Под актите од член 22 на овој закон се подраз-

бираат закони, други прописи и општи акти на ор-
ганите на општествево-политичките заедници, са-
моуправни општи и други акти на организациите 
на здружен труд и на други самоуправни органи-
зации и заедници, како и поединечни акти на тие 
органи, организации и заедници. 

Член 22 
Под дејствијата од член 20 на овој закон се 

подразбираат налози, односно наредби што не се 
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издадени во облик на формален правен акт (усни 
налози, телефонски налози и др.) како и други 
постапки и дејствија со коњ се нарушува единството 
на југословенскиот пазар во областа на прометот 
на стоки и услуги. 

Член 23 
Управните акти (решенија и др.) со кои се на-

рушува единството на југословенскиот пазар во 
областа на прометот на стоки и услуги се ништовни. 

Кога надлежниот орган ќе утврди дека постои 
причина за ништовност, должен е таквиот управен 
акт веднаш да го огласи за ништовен според пос-
тапката предвидена со Законот за општата управна 
постапка. 

Надлежниот орган на пазарната инспекција 
може да го запре извршувањето на управниот акт 
од став 1 на овој член до завршувањето на постап-
ката за негово огласување за ништовен. 

Член 24 
Организацијата на здружен труд чие право е 

повредено со управниот акт од член 23 на овој за-
кон може да поведе управен спор. 

Против судската одлука донесена во управниот 
спор може да се изјави жалба до Сојузниот суд, ако 
со управниот акт на организацијата на здружен 
труд или работните луѓе на територијата на други 
републики, односно автономни покраини, па со 
тоа и други републики и автономни покраини, се 
ставаат во нерамноправна положба на единствениот 
југословенски пазар. 

Член 25 
Писмен или устен налог што не е издаден во 

облик на формален правен акт не произведува 
правно дејство, ако со него се нарушува единство-
то на југословенскиот пазар во областа на прометот 
на стоки и услуги. 

Организацијата на здружен труд не смее да 
постапи по налогот од став 1 на овој член и не може 
врз основа на него да заснова какво и да ,е право 
спрема трети лица. 

Член 26 
Организацијата на здружен труд чие право е 

повредено со незаконито дејствие со кое се нару-
шува единството на југословенскиот пазар во обла-
ста на прометот на стоки и услуги, може да поднесе 
тужба до надлежниот суд на чие подрачје е сторе-
но дејствието. Судот за тужбата одлучува во про-
цесна постапка, ако со овој закон не е определено 
поинаку. Тужба се поднесува во рок од 30 дена од 
денот кога организацијата на здружен труд дозна-
ла за односното дејствие. 

Постапката пред судот е итна. 
Во тужбеното барање за заштита од ^законито-

то дејствие ќе се наведе кое дејствие е сторено, мес-
тото и времето кога дејствието е сторено, органот, 
организацијата или службеното лице што го стори-
ло дејствието и докази за тоа, предлог судот да го 
забрани понатомошното спречување или ограничу-
вање на вршењето на правата или обврските, и да 
се По1гиштат последиците од таквото сторување. СО 
тужбата може да се бара и надомест на штетата 
што е предизвикана со незаконито^ дејствие. 

Тужителот може своето барање да го ограничи 
само fia надомест на штетата што е предизвикана 
со незаконито^ дејствие. 

Тужбата од став 1 на овој член можат да ја по-
днесат и надлежните органи на пазарната иншек-
ција и други заинтересирани органи и организации, 
ако тужбата не ја поднесе организацијата на здру-
жен труд чие право е повредено со незаконито^ 
дејствие со кое се нарушува единството на југосло-
венскиот пазар во областа на прометот на стоки и 
услуги. 

Член 27 
Со пресудата со која се усвојува тужбеното ба-

рање, судот ќе го забрани незаконито^ дејствие и 
понатамошното преземање на такво или на слични 
незаконити дејствија. 

Со пресудата, ако е тоа потребно, ќе се опре-
дели и што е должен да стори тужениот за да се 
воспостави законита состојба и во кој рок тоа тре-
ба да го направи, како и санкции за неизвршува-
ње на пресудата. ^ 

Член 28 
Судот може пред'* поведувањето или во текот 

на постапката која се води во смисла, на член 26 од 
овој закон, да изрекува привремени мерки според 
прописите на извршната постапка. 

Член 29 
Против пресудата на судот донесена во црв 

степен може да се изјави жалба во рок од осум 
дена од денот на доставувањето на пресудата. 

Жалбата го одлага извршувањето на пресудата, 
но судот може, на предлог од организацијата на 
здружен труд, односно од органот на пазарната ин-
спекција и другите заинтересирани органи и орга-
низации да одлучи жалбата да не го одлага извр-
шувањето на пресудата ако според околностите на 
случајот најде дека е тоа потребно. 

Член 30 
Ако пресудата не биде извршена во определе-

ниот рок, судот по службена должност ќе ја извр-
ши пресудата непосредно или преку друг суд или 
управен орган. 

Трошоците за извршување на пресудата ги 
поднесува органот или организацијата што го из-
вршила незаконито^ дејствие. 

Член 31 
Договорите и другите правни работи со кои се 

нарушува единството на југословенскиот пазар во 
областа на прометот на стоки и услуги не произ-
ведуваат правно дејство, а и на односите од тие до-
говори и други правни работи не може да им се 
даде судска заштита. 

Договорите и другите правни работи од став 1 
на овој член можат да се поништат по тужба на 
содоговорачот, други организации на здружен труд 
чии интереси се повредени, јавниот правобранител, 
општествениот правобранител на самоуправување-
то, јавниот обвинител и надлежните органи на па-
зарната инспекција. 

IV. УПРАВНИ МЕРКИ 

Член 32 
Ако организација на здружен труд се занимава 

со промет на производи, односно со вршење на ус-
луги за кое не ги исполнува условите од член 5 став 
1 на овој закон, надлежниот орган на пазарната 
инспекција ќе донесе решение со кое привремено 
ќе го забрани вршењето на тие дејности. 

Привремената забрана од став 1 на овој член 
трае се додека не ќе бидат исполнети условите од 
член 5 став. 1 на овој закон. 

Член 33 ч 
Ако организација на здружен труд неоправдано 

to одбие барањето на купувачот производот што 
има недостаток да му го замени со нов производ или 
да му го врати износот платен за производот, или 
ћо согласност со купувачот да го отстрани недо-
статокот на производот (член 15), надлежниот орган 
на пазарната инспекција ќе донесе решение со коб 
ќе нареди да се задоволи основаното барање на куч 
дувачот. 
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? Член 34 
Ако организации на здружен труд прикрива 

стоки или неоправдано ја ограничува или ја запи-
ра продажбата на стоки, надлежниот орган на па-
зарната инспекција ќе донесе решение со кое ќе 
нареди пуштање на стоките во промет. 

Член 35 
Ако организација на здружен труд како про-

давач, условува купувачот покрај едни стоки да 
купи и стоки што инаку не би ги купил или купу-
вачот да и продаде стоки што инаку не би ги про-
дал, надлежниот орган на пазарната инспекција ќе 
донесе решение со кое ќе нареди да се изврши ку-
пување односно продажба на стоки без условување. 

Член 36 
Применувањето на управните мерки од чл. 32 

до 35 на овој закон не го исклучува применувањето 
на управните мерки предвидени со друг закон. 

V. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

1. Стопански престапи 

Член 37 
Со парична казна од 20.000 до 1,000.1)00 динари 

ќе се казни за стопански престап организација на 
здружен труд или друго правно лице ако стори 
дело на шпекулација во прометот на стоки (член 
16) или ако донесе акт или изврши дејствие со кое 
се нарушува единството на југословенскиот пазар 
во областа на прометот на стоки и услуги (член 20). 

За стопански престап од став 1 на овој член ќе 
се казни со парична казна од 3.000 до 30.000 динари 
и одговорното лице во организацијата на здружен 
труд или во друго правно лице. 

Ако организација на здружен труд или друго 
правно лице сторило дело на шпекулација во про-
метот на стоки користејќи ја својата монополисти-
чка или друга повластена положба на пазарот или 
ако од тоа дело произлегле штетни последици од 
поголеми размери, ќе се казни за стопански прес-
тап со парична казна од најмалку 200.000 динари, а 
одговорното лице во организацијата на здружен 
труд или во друго правно лице — со парична казна 
од најмалку 10.000 динари. 

Член 38 
Со парична казна од 3.000 до 30.000 динари ќе 

се казни за стопански престап одговорното лице во 
државен орган, ако донесе поединечен акт или из-
врши дејствие со кои се нарушува единството на 
југословенскиот пазар во областа на прометот на 
стоки и услуги (член 20). 

Член 39 
Покрај паричната казнава сторениот стопански 

престап од чл. 37 и 38 на овој закон, ќе се изрече 
заштитната мерка јавно објавување на пресудата. 

Член 40 
На раководно работно место и на работни места 

на работоводител на трговска деловна единица, тр-
говски претставник и трговски патник не може во 
организација на здружен труд да се наоѓа работ-
ник што како одговорно лице е осуден за стопански 
престап од чл. 37 и 38 на овој закон со парична 
казна во износ поголем од 5.000 динари. 

Одговорното лице во државен орган што е осу-
дено за стопански престап од член 38 на овој закон 
со парична казна во износ поголем од 5.000 динари, 
не може да се наоѓа на работно место на кое го 
сторило тој стопански престап, како ни на друго ра-
ботно место на кое би можело да стори таков сто?-
лански престап. 

Забраната од ст. 1 и 2 на овој член трае три 
години од денот на правосилноста на пресудата. 

Член 41 
На раководно работно место и на работни мес-

та на работоводител на трговска деловна единица, 
трговски претставник и трговски патник не може 
во организација на здружен труд да се наоѓа ни 
лице што за кривично дело против основите на со-
цијалистичкото самоуправно уредување на Југосла-
вија и безбедноста на земјата, против стопанството, 
против правото на самоуправување или против оп-
штествениот имот, извршено со умисла, е осудено 
на безусловна казна затвор. 

За лице што со умисла сторило друго кривично 
дело, освен кривичните дела од став 1 на овој член, 
забраната од тој став настапува ако за таквото 
кривично дело е осудено безусловно на казна за-
твор во траење од најмалку три годиш!. 

Забраната за лицето од став 1 на овој член трае 
десет години, а забраната од став 2 на овој член 
трае пет години — од денот на издржаната, простена-
та или застарената казна. 

2. Прекршоци 

Член 42 
Со парична казна од 2.000 до 30.000 динари ќе се 

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

1) ако не се придржува кон своите услови на 
работењето (член 10); 

2) ако одбие да пристапи кон соработка и дого-
варање во смисла на член 11 од овој закон; 

3) ако, на барање од купувачот, производот што 
има недостаток не го замени со нов производ, или 
на купувачот не му го врати износот платен за та-
ков производ или во согласност на купувачот не го 
отстрани недостатокот на производот, а била дол-
жна тоа да го стори (член 15). 

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се каз-
ни со парична казна од 500 до 10.000 динари и од-
говорното лице во организацијата на здружен труд 
или во друго правно лице. 

Член 43 
Со парична казна до 1.000 динари ќе се казни за 

прекршок организација на здружен труд или друго 
правно лице: 

1) ако, на барење од купувачот, не продаде 
стоки што се изложени на продажба или се наоѓаат 
во продавница или во друга деловна единица, не ги 
истакне цените на стоките или не се придржува коч 
тие цени, употребува за пакување на стоки мате-
ријал за завиткување што е несразмерен на тежина-
та на продадените стоки или не издаде, на барање 
од купувачот, сметка за продадените^стоки (член 12); 

2) ако не му даде на купувачот, на негово бара-
ње,/потребни известувања за квалитетот и другите 
својства на стоките што има намера да ги купи, или 
ако не го запознае и предупреди купувачот за не-
достатокот на производот, односно за вистинските 
причини поради кои производот се продава по на-
малена цена (член 13); 

3) ако неоправдано не го задоволи барањето на 
купувачот во поглед на количеството на стоки што 
има намера да го купи (член 14); 

4) ако неточно мери стоки на потрошувачите. 
За прекршокот од став 1 на овој член ќе се 

казни со парична казна до ЗОО динари и одговорно-
то лице во организацијата на здружен труд или во 
друго правно лице. 

За прекршок од став 1 на овој член пазарните 
инспектори можат да наплатуваат парична казна 
на самото место во износ од 500 динари. 
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Член 44 
Со парична казна до 1.000 динари ќе се казни 

за прекршок работоводител на продавница или на 
друга деловна единица која врши промет на стоки 
на мало, ако продава стоки по цена повисока од 
онаа што ја определила организацијата на здружен 
труд. 

Покрај казната од став 1 на овој член ќе се 
изрече и заштитна мерка одземање на имотната 
корист остварена со извршувањето на прекршокот. 

За прекршок од стаз 1 на овој член пазарни-
те инспектори можат да наплатуваат парична каз-
на на самото место во износ од 500 динари. 

Член 45 
Со парична казна од 2.000 до 10.000 динари ќе се 

казни за прекршок поединец што врши стопанска 
дејност со самостоен личен труд со средства на тру-
дот во сопственот на граѓани, ако стори дело на 
шпекулација во прометот на стоки, а другите пое-
динци со парична казна од 2.000 до 20.000 динари. 

Покрај казната од став 1 на овој член ќе се 
изрече и заштитна мерка одземање на имотната ко-
рист остварена со извршувањето на прекршокот. 

Член 46 
Со парична казна од 1.000 до 10.000 динари ќе се 

казни за прекршок поединец што врши стопанска 
дејност со самостоен личен труд со средства на 
трудот во сопственост на граѓани, ако стори прекр-
шок од член 42 став 1 точка 3 на овој закон, а со 
парична казна до 500 динари — ако стори прекр-
шок од член 43 на овој закон. 

За прекршок од став 1 на овој член за кој е 
пропишана парична казна во износ до 500 динари, 
пазарните инспектори можат да наплатуваат па-
рична казна на самото место во износ од 500 ди-
нари. 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 47 
Одредбите на член 40 од овој закон не се одне-

суваат на работниците што пред влегувањето во си-
ла на овој закон се казнети за стопански престапи 
од чл. 37 и 38 на овој закон. 

Член 48 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престануваат да важат чл. 1 до 14; чл. 18 до 22; член 
23 ст. 1 и 2; чл. 24 до 51; член 53; чл. 55 до 62; чл. 
64 и 65; член 67; член 69 став 1 точ. 1, 2 и 6 и став 
2; член 71; член 72 став 1, точ. 1, 2, 4, 5 и 6 и став 2; 
чл. 73 до 76 и чл. 78 до 87 на Основниот закон за 
прометот на стоки („Службен лист на СФРЈ", бр. 
1/67 и 30/68). 

Член 49 
Со денот определен со републички, односно со 

покраински пропис, а најдоцна до 30 јуни 1977 
година, престануваат да важат: 

1) Правилникот за минималните технички ус-
лови за вршење промет на хмел на големо („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 46/67); 

2) Правилникот за минималните технички услови 
за вршење на промет на сурова кожа, волна и 
длака на големо („Службен лист на СФРЈ", бр. 
36/68); 

3) Правилникот за минималните технички услови 
за вршење промет на отпадоци на големо („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 9/69 и 16/72); 

4) Правилникот за минималните технички усло-
ви за вршење промет на пченица и 'рж на големо 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 34/70); 

5) Правилникот за општите минимални техники 
ки услови, уредите и опремата на деловните прос-
тории на трговските претпријатија, трговските ду-
ќани и трговските деловни единици („Службен лист 
на ФНРЈ", бр 32/60 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
36/65). 

Член 50 
Овој закон влегува во сила по истекот на трие-

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

637. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА 
НА ЖИВОТНИТЕ ОД ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ ШТО 

ЈА ЗАГРОЗУВААТ ЦЕЛАТА ЗЕМЈА 

Се ^прогласува Законот за заштита на животни-
те од заразните болести што ја загрозуваат целата 
земја, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седни-
цата на Сојузниот собор од 28 септември 1976 година. 

ПР бр. 513 
28 септември 1976 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ ОД ЗАРАЗНИТЕ 
БОЛЕСТИ ШТО ЈА ЗАГРОЗУВААТ ЦЕЛАТА 

ЗЕМЈА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Заразни болести на животните што ја загрозу-

ваат целата земја (во натамошниот текст: заразни 
болести) се: 

1) Африканската чума кај свињите — Pestis 
africana suum; 

2) Африканската сакагија — Lymphangioma 
epizootica; 

3) Црниот пришт — Anthrax; 
4) Беснилото — Lyssa; 
5Ј Бруцелозата — Brucellosis; 
6) Цистицеркозата — Taeniasis; 
7) Ехинококозата — Echinococcosis; 
8) Говедската чума — Pestis Bovina; 
9) Хеморагичната септикемија кај говедата и 

дивечот — Septicaemia Haemorrhagica bovum; 
10) Инфективната анемија кај коњите — Anemia 

infectiosa equorum; 
11) Инфлуенцата кај коњите — Influenza 

equorum; ' 
12) Чумата кај коњите — Pestis equorum; 
13) Чума кај живината, атипичната чума кај 

живината и кокошкиниот тиф — Pestis avium, 
Pseudo pestis avium, Salmonella gallinarum; 

14) Лептоспирозата — Leptospirosis; 
15) Леукемијата кај говедата — Leucosis bovina; 
16) Листерелозата — Listerellosis; 
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17) Овчите сипаници — Variola ovina; 
18) Белодробната зараза кај говедата — Pleuro-

pneumonia contagiosa bovum; 
19) Пситакозата — Psittacosis; 
20) Q треската — Q febris; 
21) Сакагијата — Malleus; 
22) Салмонелозите — Salmonellosis; 
23) Лигавката и шапот — Aphtae epizooticae; 
24) Половата зараза кај коњите — Exanthema 

coitale paralyticum; 
25) Свинската чума — Pestis suum; 
26) Токсопласмозата — Toxoplasmosis; 
27) Трихинелозата — Trichinellosis; 
28) Туберкулозата — Tuberculosis; 
29) Везикуларното заболување кај свињите; 
30) Вибриозата — Vibriosis; 
31) Црвеницата — Rhusiopathia suis; 
32) Заразната болест кај пчелите — Acariasis 

apium, Pestis apium, Nqsemosis; 
33) Заразните болести на зајаците и питомите 

зајаци — Tularaemia, Myxomatosis; 
34) Заразната фатеност кај свињите — Encepha-

lomyelitis enzootica suum; 
35) Пролетната виремија кај кралот — Viremia 

vernalis cyprini; 
— Еритродерматитис кај кралот — Eritroderma-

titi? cyprini; 
— Воспаление на рибниот меур кај кралот — 

Aerocistitis cyprini; 
— Вирусната хеморагична септикемија на кали-

форниската пастрмка — Septicaemia haemorrhagica 
salmonis; 

— Заразната некроза на панкреасот кај пастрм-
ките — Necrosis infeotiosa pancreatisa salmonis; 

— Фурункулозата — Furunculosis; 
— Брливоста — Myxosomatosis; 
36) Заразната фатеност кај коњите — Meningo 

encephalomyelitis equorum. 
Ако се појави опасност од друга опасна заразна 

болест која се шири брзо (епизоотија) и која може 
да ја загрози целата земја, Сојузниот извршен со-
вет може да определи, за заштита од таква заразна 
болест, да се применуваат одредбите за мерките и 
други одредби предвидени со овој закон. 

Член 2 
Заштитата на животните од заразни болести и 

заштитата на здравјето на луѓето од заразни болес-
ти што можат да се пренесат и на луѓето, се врши 
со преземање на пропишаните или наредените вете-
ринарско-санитарни мерки за спречување на по-
јавата или за откривање на заразните болести 
односно за отстранување или искоренување на за-
разните болести предвидени со овој закон. 

Член 3 
Како животни, во смисла на овој закон, се 

сметаат: копитари (коњи, маски, магариња и мули),* 
чапункари (говеда, биволи, овци, кози и свињи), пер-
ната живина (кокошки, мисирки, гуски, пајки и 
друга домашна перната живина), украсни и егзотич-
ни птици и животни, кучиња, мачки, питоми зајаци, 
пчели, свилени буби, риби, ракови, школки, ежеви, 
желки, полжави, жаби, пијавици, дивеч, ѕверови и 
лабораториски животни. 

Како животински производи, во смисла на овој 
закон, се сметаат: сите составни делови на животин-
ското тело во сурова или преработена состојба што 
служат за исхрана на луѓе, млеко, јајца, производи 
од млеко и јајца и мед. 

Како животински суровини, во смисла на ов<>ј 
Закон, се сметаат составните делови на животинс-
кото тело и млекото, јајцата и медот во непрерабо-
тена состојба, без оглед на нивната намена. 

Како животински отпадоци, во смисла на овој 
закон, се сметаат составните делови на животинско-
то тело што не служат за исхрана на луѓе. 

Член 4 
Ветеринарско-санитарните инспекциски прегле-

ди и контрола на животни, животински производи, 
животински суровини и животински отпадоци што 
според одредбите на овој закон се вршат задолжи-
телно, освен граничните ветеринарско-санитарни 
прегледи и контрола, ги вршат надлежните органи 
во републиката, односно во автономната покраина. 

Ветеринарско-санитарните инспекциски прегле-
ди и контрола на животни, животински производи, 
животински суровини и животински отпадоци што 
според одредбите на овој закон се вршат задолжи-
телно за потребите и во рамките на Југословенската 
народна армија, ги вршат надлежните органи на Ју-
гословенската народна армија. 

II. МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ 
НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ 

1. Мерки за спречување на појавата на заразни 
болести 

Член 5 
Заради спречување на појава или утврдување 

на постоење на заразни болести кај животните, се 
преземаат следните превентивни мерки: 

1) заштитни вакцинирања; 
2) дијагностички и други испитувања; 
3) утврдување на причините за пцовисувањето; 
4) испитување на сурови кожи на црн пришт; 
5) контрола на водата и на производството на 

храна за копитари, чапункари, перната живина и 
риби (во натамошниот текст: добиточна храна); 

6) контрола на животните во прометот; 
7) контрола на објектите и опремата за обработ-

ка, преработка и промет на животински производи и 
животински суровини и контрола на прометот на 
животински производи и животински суровини; 

8) контрола на производството и складирањето 
на семе за вештачко осеменување на копитари и 
чапункари; 

9) контрола на саеми, пазари, изложби, догови 
или други јавни смотри. 

Член 6 
За пцовисано животно мора да се утврди причи-

ната за пцовисувањето ако постои сомневање дека 
пцовисало од заразна болест. 

Мршите од животните мораат да се сторат неш-
тетни. 

Објектите за нештетно отстранување на мршите 
од животните Мораат да ги исполнуваат пропишани-
те услови и да бидат под ветеринарско-санитарен 
надзор. 

Член 7 
Организациите на здружен труд што се зани-

маваат со откуп или со промет на кожи, должни се 
во посебни простории да ги складираат суровите 
кожи на копитарите и чапункарите заклани без ве-
теринарско-санитарен преглед или суровите кожи 
на пцовисани копитари и чапункари за кои надлеж-
ниот орган не ја утврдил причината за пцовисува-, 
њето. 

Говедските, овчите и козјите кожи од став 1 на 
овој член, освен телешките, јагнешките и јарешките 
кожи, не смеат да се пуштат во промет пред испи-
тување на црн пришт (асколизација). 

Организациите од став 1 на овој член се должни 
да водат евиденција за потеклото на откупените 
кожи. 
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Просториите во кои се сместуваат или склади-
раат сурови кожи, мораат да ги исполнуваат усло-
вите што ќе ги пропишат надлежните органи во ре-
публиката, односно во автономната покраина. 

Член 8 
Под ветеринарско-санитарна контрола се наоѓаат 

добиточната храна, суровините и адитивите што 
служат за производство на добиточна храна и об-
јектите во кои се произведува добиточна храна. 

Забранети се производство, промет и употреба 
на добиточна храна и суровини што служат за нив-
но производство, ако во количества поголеми од 
дозволените содржат патогени бактерии, габички на 
мувла и нивни продукти (егзотоксини и ен^отокс-
ини), хормони, антибиотици, пестициди, соли на 
тешки метали, радиоактивни материи и други супс-
танции штетни за здравјето на животните. 

Поблиски прописи за максималните количества 
на штетните материи и на состојките од став 2 на 
овој член во добиточната храна и во суровините 
што служат за производство на добиточна храна, 
донесува Сојузниот комитет за земјоделство, во со-
гласност со Сојузниот комитет за здравство и соци-
јална заштита. 

Член 9 
Под ветеринарско-санитарна инспекциска кон-

трола се наоѓаат животните во промет; животните 
ва молзење Чие млеко е наменето за пуштање во 
промет за исхрана на луѓе; објектите и опремата за 
обработка, преработка и промет на животински про-
изводи и животински суровини; животинските про-
изводи и животинските суровини во промет, како 
и производството и складирањето на семе за вештач-
ко осеменување на копитари и чапункари. 

Член 10 
Под постојана ветеринарско-санитарна инспек-

циска контрола се наоѓаат животните на саеми, па-
зари, изложби, догони и на други јавни смотри. 

2. Мерки за отстранување и искоренување на 
заразни болести 

Член И 
Кога ќе се утврди постоење на заразни болес-

ти и додека трае опасноста од заразни болести, над-
лежниот орган во републиката, односно во автоном-
ната покраина, според природата на заразната 
болест и степенот на опасноста во заразеното под-
рачје, наредува една или повеќе следни мерки: 

1) издвојување на здраво од заболено животно 
или од животно за кое постои сомневање дека е 
заболено; 

2) затворање на заболено животно и на животно 
за кое се сомнева дека е заболено; 

3) забрана на одружување саеми, пазари, изло-
жби, догони или други јавни смотри; 

4) забрана или ограничување на движењето на 
животните; 

5) забрана или ограничување на изнесување или 
промет на животински производи, животински суро-
вини и животински отпадоци, добиточна храна и 
на други предмети со кои може да се пренесува за-
разната болест; 

6) забрана на колење на копитари, чапункари, 
перната живина или на питоми зајаци; 

7) колење или убивање на заразено животно 
#ли на животно за кое се сомнева дека е заразно; 

8) попис на копитарите и чапункарите, а по 
Потреба и нивно означување; 

9) забрана или ограничување на прираст на 
Животни на определено време во определени об-
јекти; 

10) ограничување на движењето на лицата што 
доаѓаат во допир со заразено животно или со жи-
вотно за кое се сомнева дека е заразено, и со про-
изводите, суровините и отпадоците што потекнуваат 
од такво животно; 

11) заштитно вакцинирање и дијагностичко ис-
питување; ѕ 

12) бло1шрање на жариштата на заразата, на 
заразените места и подрачја (забрана на влегување 
и излегување на лица и животни); 

13) кастрација на заразено животно и забрана 
на природен припуст; 

14) дезинфекција, дезинсекција и дератизација 
на штали, трла, дворови, пасишта, поила и други 
места на кои се наоѓало заболено животно и на пред-
мети што биле во допир со заболено животно; 

15) конту маци ја и. уништување на кучиња и ма-
чки скитачи. 

Мерките од став 1 на овој член можат да се 
наредат и ако постои непосредна опасност од поја-
ва на заразна болест. 

Во особено опасни случаи може да се нареди 
и привремена забрана на работата во објектите во 
кои се преработуваат или складираат животински 
производи, животински суровини и животински 
отпадоци или добиточна храна. 

Ако се појави заразна болест: африканска чума 
кај свињите, говедска чума, чума кај коњите, чума 
кај живината, овчќ сипаници, белодробна зараза 
кај говедата, лигавка и шап, свинска чума, заразна 
фатеност кај свињите и везикуларно заболување 
кај свињите — одделни мерки од став 1 на овој-
член мораат да се применат на подрачје од најмал-
ку 10 km околу жариштето на заразата, зависно 
од конфигурацијата на теренот, биолошките фак-
тори и начинот на одгледувањето на животните. 

Поблиски прописи за мерките од став 1 до 4 на 
овој член што мораат да се преземат за отстрану-
вање на одделни заразни болести, донесува Сојуз-
ниот комитет за земјоделство. 

Член 12 
Ако се појави заразна болест или ако се поја-

ват знаци според кои може да се посомнева дека 
животното е заболено или пцовисало од заразна бо-
лест, корисникот нат животно во општествена сопс-
твеност, сопственикот, држателот, односно чуварот 
на животно (во натамошниот текст: држателот на 
животно) е должен тоа веднаш да. му го пријави на 
надлежниот орган или на ветеринарската организа-
ција на здружен труд која е должна за тоа веднаш 
да го извести надлежниот орган. 

Држателот на животно е должен веднаш да го 
затвори животното за кое се сомнева дека е за-
болено од заразна болест, да го држи затворено до 
ветеринарниот преглед и по прегледот да ги изврши 
наредените или пропишаните мерки. 

Надлежниот орган во републиката односно во 
автономната покраина, за определени заразни боле-
сти мора веднаш да обезбеди утврдување на зараз-
ната болест или на причината за пцовисувањето, 
и за појавата и престанувањето на заразната бблест 
да ги извести сите заинтересирани органи и орга-
низации на здружен труд. 

Се смета дека заразната болест престанала кога, 
по оздравувањето, убивањето (колењето) или пцови-
сувањето на последното заболено животно и по из-
вршената завршна дезинфекција, ќе измине макси-
малното време на инкубација за таа заразна бо-
лест. 

Дијагностичкот а испитување на материјалот 
заради утврдување на појавата на заразна болест, 
според определен метод, го вршат ветеринарските 
организации на здружен труд што ќе ги определи 

_ надлежниот орган BQ републиката односно во авто-
номната покраина. 

Заразните болести за кои мора веднаш да се 
обезбеди утврдзгвање на заразната болест или при-



Петок, 1 октомври 1976 СЛУЖБЕН .ЛИСТ НА СФРЈ Број 43 — Страна 1303 

чината за пцовисувањето (став 3) ги определува 
претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство. 

Поблиски прописи за начинот и постапката на 
известувањето на заинтересираните органи и орга-
низации па здружен труд, за појава на заразна бо-
лест и за знаците врз основа на кои може да се смета 
дека се појавила заразна болест (став 3), ^како и за 
начинот на доставување на материјалот, потребен 
заради дијагностичко испитување и определување 
на методот на дијагностичкото испитување (став 5), 
донесува претседателот на Сојузниот комитет за 
земјоделство. 

Член 13 
Органите на внатрешните работи, во границите 

на своите надлежности, на органите што преземаат 
мерки за заштита на животните од заразни болести, 
на нивно барање, им даваат помош при блокирањето 
на заразените места и подрачја, при ограничување-
то на прометот на животните, при забраната на 
движењето на животни и лица на заразеното под-
рачје, како и при спроведувањето на други мерки 
за заштита на животните од заразните болести 
предвидени со овој закон. 

При појавата на епизоотии од поголеми размери, 
на барање од Сојузниот комитет за земјоделство 
или од надлежниот орган во републиката односно 
во автономната покраина, помош во спречувањето 
на ширењето и во отстранувањето на заразните 
болести се должни да дадат единиците за цивилна 
заштита и единиците на територијалната одбрана. 
При најголеми опасности од ширење на особено 
опасни заразни болести, можат да се употребат и 
единици на Југословенската народна армија, за што 
одлука донесува сојузниот секретар за народна од-
брана. 

Член 14 
За животното што е убиено, заклано или пцб-

висало поради извршување на наредените мерки и 
за предметите уништени поради извршувјање на 
наредените мерки, на корисникот на животно во 
општествена сопственост, односно на сопственикот 
му припаѓа надомест според прописите на републи-
ката односно на автономната покраина. 

Член 15 
Органите на Југословенската народна армија се 

должни да преземаат мерки за отстранување и иско-
ренување rik заразните болести кај животните што 
служат за потребите на Југословенската народна 
армија и за појавата на заразна болест, за преземе-
ните мерки и за престанување на заразната болест 
да го известат надлежниот орган на собранието на 
општината на чија територија се наоѓа единицата 
на Југословенската народна армија. 

3. Ветеринарско-санитарен инспекциски преглед и 
контрола во внатрешниот промет 

Член 16 
Во внатрешниот промет држателот на животно 

е должен за копитари, чапункари и за перната жи-
вина да има и на барање од овластеното лице да 
покаже уверение за здравствената состојба. 

Држателот на копитари и чапункари мора да 
го има уверението од став 1 на овој член: 

1) ако копитарите и чапункарите ги испраќа 
пеш или со превозни средства вон од територијата 
на општината; 

2) ако нема постојано живеалиште; 
3) ако корисникот на животни во општествена 

сопственост или сопственикот продава или на друг 
начин отуѓува копитари и чапункари; 

4) ако копитари и чапункари испраќа на саем, 
пазар, изложба, догон или на други јавни смотри; 

5) ако копитари и чапункари испраќа па кланица 
заради колење. 

Држателот на перната живина мора да го има 
уверението од став 1 на овој член: 

1) ако пернатата живина ја испраќа на саем, до-
биточен пазар изложба, догон или на други јавни 
смотри; 

2) ако перната живина испраќа на кланица за-
ради колење. 

Со уверението од став 1-на овој член се потврду-
ва дека во местото на потеклото на копитарите, ча-
пункарите односно на пернатата живина не е утвр-
дено постоење на заразна болест што може да се 
пренесе со тој вид животине Уверението се издава 
на определено време. 

Уверението од став 1 на овој член не смее да се 
издаде ако во местото на потеклото на копитарите, 
чапункарите, односно пернатата живина е утврдено 
постоење на заразна болест што може да се пренесе 
со тој вид животни. 

За издавањето на уверението од став 1 на овој 
член се плаќа надомест односно такса во согласност 
со законот на републиката, односно на автономната-
покраина. 

Образецот на уверението за здравствената сос-
тојба на животните од став 1 на овој член го про-
пишува претседателот на Сојузниот комитет за зем-
јоделство. 

Член 17 
Натоварот, претоварот и растоварот на пратка 

на животни, животински производи, освен конзерви, 
животински суровини и животински отпадоци, која 
се испраќа со превозни средства вон од територијата 
на општината, односно градот/ и пратки на копитари 
и чапункари што се испраќаат пеш вон од терито-
ријата на општината, односно градот, подлежат на 
задолжителен ветеринарско-санитарен преглед. 

По извршениот ветеринарско-санитарен преглед, 
при натоварот на пратките од став 1 на oBoi член 
се издава потврда за здравствената состојба на 
пратката. За копитарите, чапункарите и пернатата 
живина не се издава потврда, туку на уверението 
од член 16 став 1 на овој закон се утврдува дека 
е извршен задолжителен преглед. 

Ќе се забрани натовар или претовар на пратката 
од став 1 на овој член, односно испраќање на копи-
тари и чапункари пеш, ако при задолжителниот 
ветеринарско-санитарен преглед се утврди дека 
пратката е заразена или се сомнева дека е заразена 
Со некоја заразна болест; дека потекнува од заразено 
подрачје; дека за копитарите, чапункарите и пер-
натата живина не постои уверение за здравствената 
состојба; дека превозното средство не ги исполнува 
пропишаните ветеринарско-санитарни услови или 
дека пратката не ги исполнува определените хигиен-
ско-технички услови. 

При превозот со железница, со брод или со авион 
е дозволен натовар, претовар или растовар на прат-
ка на животни само на железничките станици 
или на поморските, речните и воздухопловните 
пристаништа што ги исполнуваат пропишаните ус-
лови. 

Поблиски прописи за начинот на натовар, прето-
вар и растовар на пратките од став 1 на овој член, 
за условите што мора да ги исполнува превозното 
сред7Тво и за хигиенско-техничките услови што мо-
ра да ги исполнува пратката од став 3 на овој член, 
донесува претседателот на Сојузниот комитет за 
земјоделство. 

Поблиски прописи за условите што мораат да 
ги исполнуваат станиците и пристаништата од став 
4 на овој член донесува Сојузниот комитет за земјо-
делство, во согласност со Сојузниот, комитет за 
сообраќај и врски. 
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ј Член 18 
Натовар, растовар и претовар на пратка на жи-

вотни или на животински производи, животински 
суровини и животински отпадоци која и припаѓа или 
и е наменета на Југословенската народна армија, 
можат да се вршат само ако пратката ја прегледал 
ветеринарски инспектор на Југословенската народна 
армија. 

Сојузниот секретар за народна одбрана донесува 
поблиски прописи за организацијата и работата на 
службата за ветеринарска инспекција во Југосло-
венската народна армија и за легитимацијата на 
ветеринарниот инспектор во Југословенската на-
родна армија. 

Член 19 
Сите превозни средства со кои се испраќани 

пратките од чл. 17 и 18 на овој закон, организациите 
на здружен труд односно лицата што вршат презоз, 
мораат по растоварот да ги исчистат и да ги дезин-
фицираат под ветеринарско-санитарна контрола, а 
во случаи што ќе ги определи надлежниот орган и 
пред натоварот. 

Потврдата 'за извршената дезинфекција на пре-
возните средства од став 1 на овој член ја издава 
органот под чија контрола е извршена таа. 

Поблиски прописи за начинот на дезинфекција 
на превозните средства од став 1 на овој член до-
несува претседателот на Сојузниот комитет за зем-
јоделство, во согласност со претседателот на Со-
јузниот комитет за сообраќај и врски. 

Член 20 
Органите на внатрешните работи, вО границите 

на своите надлежности, вршат контрола дали држа-
телите на животни имаат уверение за здравствената 
состојба за копитарите и чапункарите што ги испра-
ќаат пеш, или за копитарите, чапункарите и перна-
тата живина што ги испраќаат со средства на друм-
скиот сообраќај. 

Ако при контролата се утврди дека држателите 
на животни од став 1 на овој член немаат уверение 
за здравствената состојба илј4 дека животните по-
текнуваат од заразено подрачје, органите на вна-
трешните работи ќе ги задржат таквите животни и 
за тоа ќе го известат надлежниот орган, кој ќе пре-
земе соодветни мерки. 

4. Ветеринарско-санитарен инспекциски преглед и 
контрола при увоз, извоз и провоз 

Член 21 
Пратките на животни, животински производи, 

животински суровини, животински отпадоци и на 
семе за вештачко осеменување на копитари и ча-
пункари што се наменети за извоз, при натовар и 
претовар подлежат на задолжителен ветеринарско-
-санитарен преглед. 

На задолжителен ветеринарско- санитарен пре-
глед при растовар и претовар подлежат увезените 
пратки од став 1 на овој член. 

За натоварената пратка од став 1 на овој член 
уверение за здравствената состојба на пратката из-
дава органот што ја извршил контролата, ако со ме-
ѓународен договор не е определено поинаку. 

Одредбите од чл. 17 и 19 на овој закон се при-
менуваат и при извозот и провозот на пратките од 
став 1, на овој член. 

Поблиски прописи за начинот на натовар, пре-
товар и растовар на пратките од ст. 1 и 2 на ОВОЈ 
член донесува и образецот на уверението за здрав-* 
ствената состојба на пратките од став 3 на овој член 

го пропишува претседателот на Сојузниот комитет 
за земјоделство. 

Член 22 
Претовар и складирање на пратки на живот-

ни, животински производи, животински суровини и 
на животински отпадоци наменети за извоз, на гра-
ничните станици и пристаништа се врши под вете-
ринарско-санитарна контрола на граничната вете-
ринарска станица. 

За пратките од став 1 на овој член уверение за 
здравствената состојба при извозот издава гранич-
ната ветеринарска станица врз основа на потврдата, 
односно уверението од член 17 на овој закон, изда-
дено при натоварот на тие пратки. 

Објектите за сместување на животни (карантин-
ски штали) и складови за сместување на животински 
прорЈЗводи и животински суровини на граничните 
премини мораат да ги исполнуваат пропишаните ус-
лови. 

Поблиски прописи за условите што мораат да ги 
исполнуваат објектите и складовите од став 3 на 
овој член донесува Сојузниот комитет за земјодел-
ство. 

Член 23 
Увоз и провоз на пратки на животни, животин-

ски производи, животински суровини, животински 
отпадоци, семе за вештачко осеменување и на други 
предмети со кои може да се пренесува заразна бо-
лест, може да се врши врз основа на решение од 
претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство 
со кое се утврдува дека не постојат ветеринарско-
санитарни пречки за увоз и провоз на тие пратки. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, решението од тој став не е потребно за опре-
делени производи од животинско потекло што се 
преработени или полупреработени. 

Нема да се дозволи увоз и провоз на пратки од 
ст. 1 и 2 на овој член ако во земјата извозничка или 
во земјите низ кои се превозува пратката постои 
заразна болест, односно ако постои опасност зараз-
ната болест да се внесе во Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија. 

Претседателот на Сојузниот комитет за земјо-
делство може со решението од став 1 на овој член 
да го обврзе увозникот, дополнително да ја подложи 
на испитување или да ја држи во карантин прат-
ката на животински производи, животински суро-
вини, животински отпадоци, семе за вештачко осе-
менување и на други предмети со кои може да се 
пренесува заразна болест, или да нареди други мер-
ки на сигурност. 

Местото на карантин, видот и начинот на испи-
тување и стручната организација на здружен труд 
која' ќе го врши испитувањето, ги определува над-
лежниот срган во републиката односно во автоном-
ната покраина на чија територија е седиштето на 
крајниот корисник. 

Производите од животинско потекло од став 2 
на овој член за кои не е потребно решението од став 
1 од овој член ги определува^претседателот на Сојуз-
ниот комитет на земјоделство. 

Член 24 
Увоз, извоз и провоз на пратки на животни, жи-

вотински производи, животински суровини, живо-
тински отпадоци, семе за вештачко осеменување и на 
други предмети со кои може да се пренесува заразна 
болест, е дозволен само на определени гранични пре-
мини, а пратките подлежат на задолжителен вете-
ринарско-санитарен преглед на граничната ветери-
нарска станица. 

Пратките од став 1 на овој член Мораат да бидат 
снабдени со уверение за здравствената состојба, ако 
со меѓународен договор не е определено поинаку. 
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Граничната ветеринарска станица ќе забрани 
увоз, извоз или провоз на пратката од став 1 на овој 
член за која, при прегледот ќе утврди дека е за-
разена или дека потекнува од заразено подрачје за 
која ќе се посомнева дека можела да се зарази; за 
која ќе утврди дека не е снабдена со пропиша-
ното уверение за здравствената состојба, дека не ги 
исполнува условите определени во решението од 
член 23 став 1 на овој закон или другите пропишани 
услови. 

Граничните премини од став 1 на овој член ги 
определува претседателот на Сојузниот комитет за 
земјоделство. 

Член 25 
Увезените животни увозникот мора по увозот да 

ги држи во карантин заради испитување. 
За еднодневна перната живина, како и за копи-

тари, чапункари, перната живина и за питоми за-
јаци што се увезуваат за да се заколат непосредно 
IЊ увозот, може во решението од член 23 став 1 на 
овој закон да се определи дека не мораат да бидат во 
карантин ако епизоотиолошката ситуација во земја-
та извозничка е таква што да не се заканува опас-
ност од внесување на заразни болести. 

Животните од став 2 на овој член увезени за 
колење можат да се колат само во кланица која ис-
полнува посебни услови. 

Местото^ на карантин, видот на испитувањето, 
стручната организација на здружен труд која ќе го 
врши испитувањето и другите услови на држењето 
во карантин ги определува надлежниот орган во ре-
публиката, односно во автономната покраина на чија 
територија е седиштето на крајниот корисник. 

Поблиски прописи за условите што мораат да ги 
- исполнуваат кланиците од став 3 на овој член про-

пишува Сојузниот комитет за земјоделство. 

Член 26 
Врз пратките на животни, животински произво-

ди, животински суровини, животински отпадоци, 
семе за вештачко осеменување и на другите пред-
мети со кои може да се пренесува заразна болест, 
што се уверуваат во слободните царински зони и во 
консигнациони складови во Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија, се применуваат од-
редбите од овој закон што се однесуваат на увозот 
на тие пратки. 

Складирање, пакување, преработка и обработка 
на производите и На суровините од став 1 на овој 
член во слободните царински зони и во консигна-
ционите складови се вршат под ветеринарско-сани-
тарна контрола на граничната ветеринарска станица. 

Член 27 
Трошоците настанати поради применување на 

мерките при увозот, извозот и провозот на животни, 
животински производи, животински суровини, жи-
вотински отпадоци, семе за вештачко осеменување и 
на други предмети со кои може да се пренесува за-
разна болест, трошоците на карантинот и на продол-
жениот карантин и трошоците Настанати со приме-
нување на мерките во карантинот — ги плаќа испра-
ќачот, увозникот, односно извозникот. 

« Член 28 
Органите на внатрешните работи, во границите 

на своите надлежности и органите на царинската 
служба ќе спречувам недозволено преминување на 
копитари it ћа чап^нкари {надвор од определените 
гранични премини. 

Копитарите и чапункарите што надвор од опре-
делениот граничен премин ќе дрејдат на територи-

јата на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, органите од став 1 на овој член веднаш 
ќе му ги предадат на надлежниот орган на општи-
ната на чија територија се фатени. 

Со копитарите и со чапункарите од став 2 на овој 
член ќе се постапи според меѓународниот договор, 
ако начинот на постапување со такви животни -е 
предвиден со тој договор. 

Член 29 
Превозниците кои вршат превоз со железница, 

брод, авион или со средства на друмскиот сообраќај 
и органите на царинската служба се должни за се-
која втасана пратка од член 24 на овој закон вед-
наш да ја известат граничната ветеринарска ста-
ница. 

5. Ветеринарско-санитарен инспекциски преглед и 
контрола на животните и на животинските произ-

води 

Член 30 
На постојан ветеринарско-санитарен инспекци-

ски преглед подлежат копитарите, чапункарите, 
пернатата живина и питомите зајаци пред колењето, 
месото од копитари, чапункари перната живина, 
питоми зајаци и од дивеч, риби, млеко и јајца и 
производите од месо, риба, млеко и јајца, што се 
наменети за искрана на луѓе. 

На прегледот од став 1 на овој член подлежат 
и мед, ракови, школки, полжави и жаби и произво-
ди од ракови, школки, полжави и од жаби што се 
наменети за исхрана на луѓе. 

На прегледот од став 1 на овој член подлежат и 
објектите и опремата за колење на животните од 
тој став, објектите * и опремата за обработка и пре-, 
работка на месо, риби, ракови, школки, полжави, 
жаби, млеко и јајца и објектите и опремата за нив-
ното складирање. 

Поблиски прописи за начинот на вршење на 
прегледот од ст. 1 до 3 на овој член донесува Сојуз-
ниот комитет за земјоделство, во согласност со Со-
јузниот комитет за здравство и социјална заштита. 

Член 31 
Постојан ветеринарско-санитарен преглед на 

животни наменети за колење и преглед на месото и 
на животинските производи од член 30, став 1 на 
овој закон наменети за исхрана на луте се вршат 
ва местото на производството и складирањето и на 
пазарите пред нивното пуштање во промет, ако та-
ков преглед не е веќе извршен. 

Поблиски прописи за начинот на задолжител-
ниот преглед од став 1 на овој член пропишува Со-
јузниот комитет за земјоделство, во согласност со 
Сојузниот комитет за здравство и социјална заш-
тита. 

Член 32 
Говеда, биволи и копитари мораат да бидат пре-

гледани пред и по колењето, без оглед дали нивното 
месо е наменето за исхрана на луѓе, за потребите на 
сопствено домаќинство или за исхрана на животни. 

АКО се врши присилно колење на копитари и 
на чапунќари, преглед по колењето е задолжителен 
и ако нивното месо е наменето за потребите на соп-
ственото домаќинство. 

Член 33 
Колење ца животните од член 30 став 1 на овој 

закон чие месо е наменето за исхрана на луѓе, 
обработката и преработката на месо, риби, мле-
ко, јајца и на други животински цроизводи намене-
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ти за исхрана на луѓе, како и складирањето на тие 
производи, дозволени се само во кланица, односно 
во друг објект што во поглед на изградбата, технич-
кото уредување, опремата, начинот на работа, стру-
чниот кадар и хигиената ги исполнува условите 
утврдени со прописот на надлежниот орган во ре-
публиката, односно во автономната покраина. 

По исклучок, надвор од кланица можат да се 
колат копитари и чапункари чие месо е наменето 
за исхрана на луѓе само ако колењето се врши од 
нужда, а не може да се изврши во кланица. 

Кланиците, ладилниците и објектите за обра-
ботка, преработка и за складирање на животински-
те производи од став 1 на овој член и производство-
то во нив мораат да бидат под постојана ветеринар-
ско-санитарна контрола. 

Под ветеринарско-санитарна контрола се нао-
ѓаат и суровините и адитивите што се користат 
при обработка и преработка на животински произ-
води во објектите од став 1 на овој член. 

Месо, риби, млеко, јајца и производи од нив и 
мед, ракови, школки, полжави и жаби и производи 
од ракови, школки, полжави и од жаби не смеат 
да се пуштаат во промет или да се извезуваат ако 
содржат биолошки или хемиски остатоци во коли-
чество поголемо од дозволеното. 

Животинските производи, животинските суро-
вини и животинските отпадоци, што со задолжи-
телниот преглед се прогласени како неупотребливи 
за исхрана на луѓе, мораат да се декларираат како 
неупотребливи и да се сторат нештетни. 

Член 34 
Колење на животните од член 30 став 1 на овој 

закон чие месо е наменето за извоз и обработка и 
преработка на месо, риби, млеко и јајца и на други 
животински производи наменети за извоз и нивно-
то складирање, дозволени се само во кланица, од-
носно во друг објект за кој претседателот ца. Сојуз-
ниот комитет за земјоделство, на предлог од струч-
ната комисија што ја формира тој, со решение ќе 
утврди дека во поглед на изградбата, техничкото 
уредување, опремата, начинот на работа, стручниот 
кадар и хигиената ги исполнува условите за извоз-
на кланица, односно друг извозен објект (во ната-
мошниот текст: извозен објект). 

Поблиски прописи за условите што мораат да 
ги исполнуваат извозните објекти и за начинот на 
работа во нив донесува претседателот на Сојуз-
ниот комитет за земјоделство. 

Ако извозниот објект престане да ги исполнува 
пропишаните услови, претседателот на Сојузниот 
комитет за земјоделство, на предлог од стручната 
комисија или од сојузниот ветеринарски инспектор, 
односно од надлежниот "републички, односно покра-
ински орган на управата, ќе го стави вон од сила 
решението дека таа кланица или друг објект е из-
возен објект. 

Ако неисполнувањето на пропишаните услови 
не влијае битно врз хигиената на производството, 
претседателот па Сојузниот комитет за земјоделство 
може, на предлог од стручната комисија или од со-
јузниот ветеринарски инспектор, односно од надле-
жниот републички, односно покраински орган на 
Управата, да определи рок во кој тие недостатоци 
мораат да се отстранат. Ако недостатоците не се 
отстранат во определена рок, ќе се донесе ре-
шението од став 3 на овој член. 

На извозните објекти за кои со решението од 
став 1 на овој член е утврдено дека ги исполнуваат 
пропишаните услови, претседателот на Сојузниот ко-
митет за земјоделство им го определува извознички-
от контролен број и земјите во кои можат да изве-
зуваат животински производи и животински суро-
вини, односно донесува решение со кое се утврдува 
дека престанува здравото ра употреба на извознич-

киот контролен број, ако решението од став 1 на 
овој член биде ставено вон од сила. 

Претседателот на Сојузниот комитет за земјо-
делство, на предлог од сојузниот ветеринарски ин-
спектор, односно од надлежниот републички, однос-
но покраински орган на управата, може да донесе 
решение со кое се утврдува дека престанува право-
то на извоз на животински производи и животин-
ски суровини само во определена земја, ако извоз-
ниот објект престане да ги исполнува условите што 
таа земја ги поставила како посебни услови. 

За извозните објекти за кои се донесени реше-
нијата од став 1 на овој член се води евиденција во 
Сојузниот комитет за земјоделство. 

Член 35 
Забранет е извоз на животински производи и 

животински суровини што не се произведени во из-
возни објекти. 

III. ВЕТЕРИНАРСКО-САНИТАРЕН ПРЕГЛЕД И 
КОНТРОЛА ВО ПРОМЕТОТ ПРЕКУ ДРЖАВНАТА 

ГРАНИЦА 

Член 36 
Ветеринарско-санитарен преглед и контрола на 

пратки на животни, животински производи, живо-
тински суровини, животински отпадоци, семе за ве-
штачко осеменување и на други предмети со кои 
може да се пренесува заразна болест, што се уве-
зуваат, извезуваат или провозуваат, врши гра-
ничната ветеринарска станица. 

Граничните ветеринарски станици се основаат 
како подрачни организациони единици на Сојузниот 
комитет за земјоделство за еден или повеќе грани-
чни премини. 

Основање, спојување и укинување на гранични 
ветеринарски станици врши Сојузниот извршен со-

. вет, врз основа на мислењето од надлежните орга-
ни во републиките и автономните покраини. 

Член 37 
Во применување на одредбите од овој закон и 

на прописите донесени врз основа на него, гранич-
ната ветеринарска станица има право и должност: 

1) да врши ветеринарско-еанитарна контрола на. 
пратките од член 36 на овој закон; • 

2) заради утврдување на нивната здравствена 
состојба, да врши 'испитување на пратките од члец 
36 на овој закон што се увезуваат; 

3) кога е овластена за тоа, да издава уверение 
за здравствената состојба на пратките од член 36 
на овој закон што се извезуваат; 

4) да зема мостри од животински производи, 
животински суровини и животински отпадоци, без 
наплата на вредноста на мострите, заради испиту-
вање на нивната здравствена состојба и на ветеран* 
нарср:о-санитариата исправност; 

5) да врши преглед на деловните книги и на 
исправите на организациите на здружен труд и на 
поединци во врска со спроведувањето на прописите 
за прометот на пратките од член 36 на овој закон 
преку државната граница; 

6) да прибира податоци и известувања од одго-
ворните лица, ОД сведоци, вештаци и од други лица 
кога е тоа потребно за успешно вршење на нејзи-
ните работи; 

7) да поднесува кривични пријави, како и при-
јави за стопански престапи и прекршоци, кога деј-
ствието извршено со повреда на овој закон и на: 
прописите донесени врз основа на него претставува 
казниво дејствие. > 
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! Член 38 
Во вршење на работите од член 37 на овој за-

кон граничната ветеринарска станица има право и 
должност да наредува или да ги презема следните 
мерки; 

1) да забрани увоз, извоз или провоз на прат-
ките од член 36 на овој закон ако пратката не им 
одговара на пропишаните услови; 

2) привремено да забрани увоз, извоз и провоз 
на пратките ,од член 36 на овој закон ако треба да 
се отстранат недостатоците на пратката или на ис-
правата што ја придружува таа пратка; 

3) да нареди складирање на пратката од член 
36 на овој закон ако треба да се изврши испитува-
ње на здравствената состојба; 

4) да одземе или да уништи намирници од жи-
вотинско потекло од лица што ја преминуваат држа-
вната граница ако таква мерка е предвидена со со-
јузни прописи; 

5) да нареди преземање и на други мерки за 
заштита на животните, во согласност со овој закон 
и со обврските според меѓународните договори за 
здравствена заштита на животните. 

Член 39 
Мерките од член 38 на овој закон ги наредува 

граничната ветеринарска станица со решение доне-
сено според одредбите на Законот за општата уп-
равна постапка. 

Против решението од став 1 на овој член може 
да се изјави жалба до претседателот на Сојузниот 
комитет за земјоделство, во рок од осум дена од 
денот на доставувањето на решението. 

Жалбата не го задржува извршувањето на ре-
шението. 

Член 40 
Работите од чл 22, 24, 26, 36 и 37 на овој закон 

ги врши и решенија за мерките од овој закон до-
несува, сојузниот граничен ветеринарски инспектор 
во граничната ветеринарска станица. 

Член 41 
Сојузниот граничен ветеринарски инспектор 

мора да има легитимација со која се утврдува него-
вото својство и знак на граничен ветеринарски ин-
спектор. / 

Легитимацијата и знакот на сојузен граничен 
ветеринарска инспектор ги пропишува и издава 
претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство. 

IV. НАДЗОР НАД ИЗВОЗНИТЕ .ОБЈЕКТИ 

Член 42 
Сојузниот ^комитет за земјоделство врши непо-

среден надзор над применувањето на сојузните про-
писи што се однесуваат на техничката опременост, 
уредувањето и начинот на работа на извозните об-
јекти преку работниците што ќе ги овласти претсе-
дателот на Сојузниот комитет за земјоделство (со-
јузниот ветеринарски инспектор). 

Член 43 
Во вршење на надзорот од член 42 на овој за-

кон, сојузниот ветеринарски инспектор има право 
да врши преглед на просториите, уредите, опремата, 
деловните книги и на исправите, како и на начинот 
на работа во извозниот објект, во поглед на пра-

вилното применување на сојузните прописи, и да 
зема мостри од животински производи и животин-
ски суровини без наплата на вредноста на мострата 
заради нивно испитување во поглед на ветеринар-
ско-санитарната исправност. 

За најдената состојба во извозниот објект сојуз-
ниот ветеринарски инспектор поднесува извештај 
до Сојузниот комитет за земјоделство. 

Член 44 
Сојузниот ветеринарски инспектор мора да има 

легитимација со која се утврдува неговото својство. 
Легитимацијата на сојузниот ветеринарски ин-

спектор ја пропишува и издава претседателот на 
Сојузниот комитет за земјоделство. 

V. МЕРКИ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ОД ВНЕСУВАЊЕ 
НА ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ 

Член 45 
Заради спречување на внесувањето и ширењето 

на заразни болести од други земји и заради нивно 
отстранување во Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија, Сојузниот комитет за земјо-
делство: 

1) ги следи појавите и движењето на заразните 
болести на животните во Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија и во други земји; 

2) издава петнаесетдневен билтен за движењето 
на определени заразни болести. 

Сојузниот комитет за земјоделство ги известува 
надлежните републички и покраински органи на 
управата и Сојузниот секретаријат за народна од-
брана за појавата и за движењето на заразна болест 
на животните во Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија и во други земји. 

Заразните болести за кои се доставува извештај 
заради издавање на билтенот од точка 2 став 1 од 
овој член ги определува претседателот на Сојузниот 
комитет за земјоделство. 

Член 46 
Заради спречување на внесувањето и ширењето 

на заразни болести на животни од други земји и за-
рада нивно отстранување во Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија, претседателот на 
Сојузниот комитет за земјоделство може: 

1) да нареди ставање на определен дел од гра-
ницата на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија под постојан ветеринарски надзор и 
спроведување во граничните Општини на одделни 
мерки од член 11 на овој закон; 

2) да ограничи или да забрани увоз или провоз 
преку територијата на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија на животни, животински 
производи, животински суровини, животински от-
падоци, семе за вештачко осеменување и на други 
предмети со кои може да се пренесува заразна бо-
лест, ако постои опасност дека таа со увоз или со 
провоз ќе се внесе во Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија; 

3) да им ограничи или да им забрани на лица 
преминување на државната граница во обата прав-
ца, ако во граничната општина во Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија или во сосед-
ната земја во поголеми размери се појави некоја 
од заразните болести од член 11 став 4 на овој за-
кон. 

/ 
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i 
, VI. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА СОЈУЗНИОТ КО-
! МИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО ВО ПОГЛЕД НА ИЗ-
! ВРШУВАЊЕТО НА ОВОЈ ЗАКОН КОГА НЕПО-
1 СРЕДЕН НАДЗОР ВРШАТ ОРГАНИТЕ ВО РЕ-

ПУБЛИКИТЕ И АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ 

Член 47 
Во остварувањето на одговорноста на сојузни-

\ те органи за извршувањето на овој закон и на про-
: хшсите донесени врз основа на него, кога непосре-
I ден надзор над применувањето на тие прописи 
• вршат органите во републиките и автономните по-

краини, Сојузниот комитет за земјоделство има пра-
во и должност: 

1) на надлежните републички и покраински ор-
гани на управата да им дава задолжителни Ин-
струкции, кога тоа во интерес на целата земја е 
неопходно за единствено применување на тие про-
писи; 

2) во случаите во кои органот на управата во 
републиката, односно во автономната покраина не 
изврши определена управна работа врз основа на 
овластувањето од овој закон, а неизвршувањето на 
таа управна работа може да предизвика потешки 
штетни последици, да ја изврши таа работа, и за 
тоа да го извести Сојузниот извршен совет. 

Надлежните републичку и покраински органи 
на управата се должни на Сојузниот комитет за зе-
мјоделство да му доставуваат редовни извештаи за 
извршувањето на овој закон и на прописите донесе-
ни врз основа на него, како и податоци за појавата 
и преземените мерки врз спречување и отстранува-

' ње на заразни болести. 
Поблиски прописи за доставување на извешта-

ите и податоците од став 2 на овој член донесува 
претседателот на Сојузниот комитет за земјодел-
ство. 

VII. НАДОМЕСТ ЗА ВЕТЕРИНАРСКО-САНИТАР-
НИ ПРЕГЛЕДИ 

Член 48 
За извршениот задолжителен ветеринарско-сани-

тарен преглед на пратки на животни, животински 
производи, животински суровини, животински от-
падоци, семе за вештачко осеменување и на други' 

I предмети со кои може да се пренесува заразна бо-
лест во прометот преку државната граница (член 

I 24 став 1) се плаќа надомест. 
Надоместот од став 1 на овој член е приход на 

федерацијата. 
Височината на надоместот од став 1 на овој 

, член ја определува Сојузниот извршен совет. 

Член 49 
За задолжителен ветеринарско-санитарен пре-

; гл ед на пратки на животни, животински произво-
ди, животински суровини и на животински отпадоци 

; од член 17 став 1 и член 21 ст. 1 и 2 и за задолжи-
| ггелен преглед на копитари, чапункари, перната жи-
ј вина и на питоми зајаци за колење, на животински 
, производи и животински суровини од член 30 ст. 1 
ј и 2 на овој закон, се плаќа надомест во согласност 
I со законот на републиката, односно автономната по-

краина. 

Височината на надоместот од став 1 на овој 
член и намената на средствата остварени од надо-
местот се определува со републички, односно по-

( краински пропис. 

VIII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 50 
Со парична казна од 20.000 до 500.000 динари ќе 

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

1) ако за пцовисано животно не ја утврди при-
чгината за пцовисувањето, ако мршите од животни-
те не ги стори нештетни или ако врши нештетно от-
странување на мршите од животните во објект што 
не ги исполнува пропишаните услови, па поради 
тоа ќе дојде до ширење на заразната болест (член 6); 

2) ако пушти во промет говедски, овчи или козји 
кожи што не се испитани на црн пришт, па поради 
тоа ќе дојде до ширење на заразната болест (член 
7 став 2); 

3) ако не изврши некоја од наредените мерки 
од член 11 на овој закон, па поради тоа ќе дојде до 
ширење на заразната болест; 

4) ако веднаш не му пријави на надлежниот ор-
ган појава на заразна болест или појава на знаци 
според кои може да се сомнева дека животното е 
заболено од заразна болест, а заразната болест по-
ради тоа се проширила (член Ј2 став 1). 

•За стопански престап од став 1 на овој член ќе 
се казни со парична казна од 2.000 до 30.000 динари 
и одговорното лице во организацијата на здружен 
труд или во друго правно лице. 

Член 51 
Со парична казна од 10.000 до 300.000 динари ќе 

се казни за стопанска престап организација на 
здружен труд или друго правно лице: 

1) ако коле копитари, чапункари, перната жи-
вина или питоми зајаци чие месо е наменето за ис-
храна на луѓе без ветеринарско-санитарен преглед, 
или ако месо, риби, млеко или јајца употреби за 
производство на производи од месо, риби, млеко 
или од јајца што се наменети за исхрана на луѓе 
без ветеринарско-санитарен преглед, или ако пушти 
во промет производи од месо, риби, млеко или од 
јајца што се наменети за исхрана на луѓе чие про-
изводство не било под постојана ветеринарско-са-
нитарна контрола, па поради тоа ќе настапат поте-
шки последици за здравјето на луѓето и животните 
(член 30 став 1); 

2) ако пушти во промет месо, риби> млеко или 
јајца или производи од месо, риба; млеко или јајца, 
и ракови, школки, полжави или жаби или произво-
ди од ракови, школки, полжави или жаби што се 
наменети за исхрана на луѓе, а содржат биолошки 
или хемиски остатоци во количество поголемо од 
дозволеното, па поради тоа ќе настапат потешки 
последици за здравјето на луѓето (член 33 став 5). 

За стопански престап од став 1 на овој член ќе 
се казни со парична казна од 1.500 до 20.000 динари 
и одговорното лице во организацијата на здружен 
труд или во друго правно лице. 

Член 52 
Со парична казна од 5.000 до 50.0010 динари ќе 

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

1) ако пушти во промет говедски, овчи или ко-
зји кожи што не се испитани на црн пришт, а не 
ќе дојде до ширење на заразната болест (член 7 
став 2); 

2) ако произведе, пушти во промет или употре-
би добиточна храна што содржи определени штетни 
материи или супстанции во количество поголемо од 
дозволеното (член 8 став 2); 

3) ако надвор од определените гранични пре-
мини или без . ветеринарско-санитарен преглед од 
надлежниот орган увезе, извезе или провезе жи-
вотни, животински Производи, животински суровини, 
животински отпадоци, семе за вештачко осемену-
вање или други предмети со' кои може да се прене-
сува заразна болест (член 24 став 1); 
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4) ако коле копитари, чапункари, перната жи-
вина или питоми зајаци чие месо е наменето за ис-
храна на луѓе без ветеринарско-санитарен преглед, 
или ако месо, риби млеко или јајца употреби за 
производство на производи од месо, риби, млеко и 
јајца што се наменети за исхрана на луѓе без вете-
ринарско-санитарен преглед, или ако пушти во 
промет производи од месо, риби, млеко или од јајца 
што се наменети за исхрана на луѓе чие производ-
ство не било под постојана ветеринарско-санитарна 
контрола па поради тоа не ќе настапат потешки пос-
ледици за здравјето на луѓето и животните (член 30 
став 1); 

5) ако пушти во промет мед, школки, ракови, 
полжави или жаби или производи од школки, ра-
кови, полжави или од жаби што се наменети за ис-
храна на луѓе, без ветеринарско-санитарен преглед 
(член 30 став 2); 

6) ако корис ги објекти или опрема за обработ-
ка и преработка на месо, риби, млеко или јајца што 
се наменети за исхрана на луѓе а тој објект не е 
под ветеринарско-санитарна контрола (член 30 
став 3); 

7) ако коле говеда, биволи или копитари без вет-
еринарско-санптарен преглед од надлежниот орган 
пред и по колењето (член 32); 

8) ако пушта во промет месо, риби, млеко или јај-
ца или производи од месо, риби, млеко или јајца, и 
школки, ракови, полжави или жаби или производи 
од жаби, школки, ракови или од полжави што се 
наменети за исхрана на луѓе, а содржат биолошки 
или хемиски остатоци во количество поголемо од 
дозволеното а поради тоа не ќе настапат потешки 
последици (член 33 став 5). 

За прекршок од став 1 на овој член ќе се 
казни со парична казна од 1.000 до 10.000 ди-
нари и одговорното лице во организацијата на 
здружен труд или во друго правно лице. 

Член 53 
Со парична казна од 2.000 до 30.000 Динари ќе 

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

1) ако не складира во одвоени простории суро-
ви кожи од копитари и чапункари заклани без ве-
теринарско-санитарен преглед или од пцовисани 
копитари и чапункари (член 7 став 1); 

2) ако не изврши некоја од наредените мерки од 
член 11 на овој закон, а не ќе доЈде до ширење на 
заразна болест; 

3) ако натовари, претовари или растовари пратка 
со животни, животински производи, освен конзерви, 
животински суровини или животински отпадоци која 
се испраќа со превозно средство вон од територијата 
на општината, односно градот, или ако испраќа копи-
тари или чапункари пеш вон од територијата на 
општината, односно градот без ветеринарско-сани-
тарен преглед (член 17 став 1); 

4) ако натовари или претовари пратка со жи-
вотни, со животински производи, животински суро-
вини, животински отпадоци или семе за вештачко 
осеменување наменети за извоз, или ако растовари 
или претовари такви увезени пратки, без ветери-
нарско-санитарен преглед (член 21 ст. 1 и 2); 

5) ако претовари или складира пратка со жи-
вотни, животински производи, животински сурови-
ни или животински отпадоци наменети за извоз на 
граничните станици или пристаништа, без ветери-
нарско-санитарна контрола (член 22 став 1); 

6) ако без решение од надлежниот орган увезе 
или провезе пратка со животни, животински произ-
води, животински суровини, со животински отпадо-
ци, семе за вештачко осеменување или други пред-
мети со кои може да се пренесува заразна болест 
(член 23 став 1); 

7) ако не ја испита или не ја држи во каран-
тин пратката со животински производи, животин-
ски суровини, животински отпадоци, семе за веш-
тачко осеменување или други предмети со кои 
може да се пренесува заразна болест или ако не из-
врши други мерки на сигурност кога е обврзана на 
тоа според решението од надлежниот орган (член 
23 став 4); 

8) ако увезените животни не ги држи определе-
но време во карантин или не ги изврши определе-
ните испитувања во карантинот кога е тоа задол-
жително (член 25 ст. 1 и 4); 

9) ако копитари, чапункари, перната живина 
или питоми зајацрГувезени за колење коле во кла-
ница што не ги исполнува пропишаните посебни 
услови (член 25 став 3); ~ 

• 10) ако извезе животински производи или жи-
вотински суровини што не се произведени во из-
возни објекти (член 35). 

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се 
казни со парична казна од 500 до 5.000 динари и од-
говорното лице во организацијата на здружен труд 
или во друго правно лице. 

Член 54 
Со парична казна од 1.000 до 10.000 динари ќе 

се казни за прекршок организацијата на здружен 
труд"или друго правно лице: 

1) ако за пцов'леано животно не ја утврди при-
чината за пцовисувањето, ако мршите на животни 
не ги стори нештетни или ако врши нештетно от-
странување на животински мрши во објект што не 
ги исполнува пропишаните услови, а не дошло до 
ширење на зараза (член 6); 

2) ако не води евиденција или неуредно ја води 
евиденцијата за потеклото на откупените кожи (член 
7 став 3); 

3) ако сместува или складира сурови кожи во 
простории што не ги исполнуваат пропишаните ус-
лови (член 7 став 4); 

4) ако одржува саем, пазар, изложба, догон или 
даута јавна смотра без постојано присуство на над-
лежниот орган (член 10); 

5) ако на надлежниот орган не му пријави по-
јава на заразна болест или појава на знаци според 
кои може да се сомнева дека животното е заболено 
или пцовисало од заразна болест, а заразната бо-
лест не се проширила (член 12 став 1); 

6) ако за копитари, чапункари или перната 
живина нема уверение за здравствената состојба 
во случаите од член 16 на овој закон; 

7) ако пратките од член 17 став 1 и член 21 
став 3 од овој закон ги натовари во превозно сред-
ство што не ги исполнува пропишаните услови; 

8) ако превозното средство со кое се испраќаат 
пратките со животни, животински производи, жи-
вотински суровини или животински отпадоци не го 
очисти или не го дезинфицира по растоварот или 
пред натоварот во случаите што ќе ги определи 
надлежниот орган (член 19); 

9) ако складира, пакува, преработува или обра-
ботува животински производи или животински су-
ровини во слободни царински зони или во конси-
гнациони складови без контрола на надлежниот 
орган (член 26 став 2); 

10) ако граничната ветеринарска станица не ја 
извести за пристигната пратка (член 29); 

11) ако коле копитари, чапункари, перната жи-
вина или питоми зајаци чие месо е наменето за ис-
храна на луѓе или за извоз, хјли врши обработка 
или преработка нг. месо. риби, млеко или јајца, или 
ако складира животински пготтзводи во објект што 
не ги исполнува пропишаните услови (член 33 став 1 
и член 34 став 1); 
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12) ако животински производи, животински су-
ровини или животински отпадоци, што се прогла-
сени за неупотребливи за исхрана на луѓе не ттЛ 
стори нештетни или не ги декларира како такви 
.член 33 став 6). 

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се каз-
ни со парична казна од 500 до 5.000 динари и одго-
ворното лице во организацијата на здружен труд 
или во друго правно лице.-

ј Член 55 
Со парична казна од 500 до 10.000 динари ќе се 

казни за прекршок поединец што ќе изврши некое 
од дејствијата од чл. 50 до 54 од овој закон. 

За прекршокот од член 50 став 1 точка 3 на 
овој закон може на поединец, кон паричната казна, 
да му се изрече и казна затвор до 30 дена, ако пре-
кршокот е извршен заради стекнување имотна ко-
рист. 

Член 56 
За прекршокот од чл. 52 до 55 од овој закон 

може, покрај казната, да се изрече и заштитна 
мерка одземање на предметите што биле употребе-
ни за извршување на прекршокот или се прибаве^ 
ни, односно настанале со извршување на прекршо-
кот, и заштитна мерка одземање на имотната ко-
рист прибавена со извршувањето на 'прекршокот. 

IX. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 57 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Основниот закон за мерките 
за унапредување на сточарството и за здравствена-
та заштита на добитокот („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 16/65 и 29/66). 

Член 58 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

На објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

638. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОГРА-
МАТА ЗА ИНВЕСТИЦИОНИ ВЛОЖУВАЊА НА 
СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ 

РАБОТИ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за Програмата за инвес-
тициони вложувања на Сојузниот секретаријат за 
надворешни работи од 1976 до 1980 година, што го 
усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојуз-
ниот собор од 28 септември 1976 година. 

ПР бр. 514 
28 септември 1976 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Собра нието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРОГРАМАТА ЗА ИНВЕСТИЦИОНИ ВЛОЖУ-
ВАЊА НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАД-

ВОРЕШНИ РАБОТИ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА 

Член 1 
Со овој закон се утврдува Програмата за ин-

вестициони вложувања на Сојузниот секретаријат за 
надворешни работи од 1976 до 1980 година (во ната-
мошниот текст: Програмата). 

За извршување на Програмата, што е отпечатена 
кон овој закон и претставува нејзин составен дел, 
предвидени се средства со посебен сојузен закон. 

Член 2 
Програмата опфаќа: 
1) набавки за модернизација на радиоврските во 

Југославија и во странство и за изградба на нов 
приемен манипулативен центар — во износ од 
175,316.000 динари, од што во девизи 90,964.000; " 

2) техничко и физичко обезбедување на дипло-
матските и конзуларните претставништва на Југо-
славија во странство и на зградите на Сојузниот се-
кретаријат за надворешни работи во Југославија — 
во износ од 28,469.280 динари, од што во девизи 
7,536.179 динари; 

3) купување, изградба и продолжување на из-
градбата на административни згради за потребите 
на дипломатските и конзуларните претставништва 
на Југославија во странство — во износ од 150,646.690 
динари, од што во девизи 147,782.690 динари; 

4) набавка на опрема за новоизградени и купени 
згради за потребите на дипломатските и конзулар-
ните претставништва на Југославија во странстцр — 
БО износ од 17,143.010 динари, од што во девизи 
16,793.442 динари; 

5) големи поправки на административните згради 
на дипломатските и конзуларните претставништва 
на Југославија во странство — во износ од ,17,687.950 
динари, од што во девизи 17,478.158 динари; 

6) големи поправки на управните згради на Со-
јузниот секретаријат за надворешни работи — во 
износ од 21,502.540 динари; 

7) модернизација на Службата за документацио-
но-архивски работи — во износ од 14,069.560 динари, 
од што во девизи 7,548.945 динари; 

8) набавка на моторни возила за Сојузниот се-
кретаријат за надворешни работи и за дипломатски-
те и конзуларните претставништва на Југославија 
во странство — во износ од 21,867.600 динари, од што 
во девизи 13,667.463 динари; 

9) изградба и купување на станови за работници 
на Сојузниот секретаријат за надворешни работи — 
во износ од 469,475.870 динари; 

10) посебни набавки за унапредување и проши-
рување на службата за врска и за изградба на нов 
предавателен радиоцентар — во износ од 214,080.000 
динари,- од што во девизи 106,000.000 динари. 

Член 3 
За купување и изградба на административни 

згради и резиденции за потребите на дипломатските 
и конзуларните претставништва ка Југославија во 
странство можат, покрај средствата обезбедени со 
овој закон, да се користат и средствата обезбедени во 
буџетот на федерацијата за плаќање на закупнини 
за тие згради во одделна година. " 

Член 4 
Средствата обезбедени во буџетот на федераци-

јата за извршување на Програмата, што во одделна 
година не ќе бидат потрошени во целост, се пре-
несуваат за истите намени во наредната година. 
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Член 5 
Правата и должностите на инвеститор за извр-

шување на Програмата ги врши Сојузниот секре-
таријат за надворешни работи. 

Член 6 
За извршување на работите и за трошењето на 

средствата за извршување на Програмата, Сојузниот 
секретаријат за надворешни работи поднесува из-
вештај до Собранието на СФРЈ до 3d март секоја 
година. 

Член 7 
Се овластува Сојузниот секретаријат за надво-

решни работи, во рамките на одобрените средства, 
да склучува: 

1) договори за купување на радиоопрема на 
кредит; 

2) договори за кредит за изградба и купување 
на административни згради за потребиту на дипло-
матските и конзуларните претставништва на Југо-
славија во странство; 

3) договори за кредит за набавка и изградба на 
станови за работниците во Сојузниот секретаријат 
за надворешни работи во Југославија. 

Член 8 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Законот за обезбедување сред-
ства за финансирање на Програмата на инвестицио-
ните вложувања на Сојузниот секретаријат за над-
ворешни работи од 1974 до 1979 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 21/74). 

Член 9 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот? 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ИНВЕСТИЦИОНИ ВЛОЖУВАЊА НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА 

Програмата за инвестициони вложувања на Сојузниот секретаријат за надворешни работи од 1976 
до 1980 година ќе се изврши во годишни етапи, почнувајќи, од 1976 до 1980 година. 

Програмата за инвестициони вложувања на Сојузниот секретаријат за надворешни работи е раз-
работена по оддели, според функцијата и намената на деловните згради, на објектите и опремата, како 
и според станбената изградба. 

I. Модернизација на Службата за врска 

1. Изградба на објекти за потребите на Службата за врска во Југославија. 
2. Набавка и монтажа на уреди и опрема за потребите на Службата^ за врска во Југославија и 

за потребите на дипломатските и конзуларните претставништва на Југославија во странство. 

* Динамика на вложувањата: 

1976 1977 ' 1978 1979 1980 Вкупно динари 

17,106.000 39,000.000 35,669.500 35,664.500 47,876.000 175,316.000 

од што во девизи 
9,000.000 20,085.000 18,548.000 - 18,546.000 24,785.000 90,964.000 

/ 

II. Техничко и физичко обезбедување на дипломатските и конзуларните претставништва на Југосла-
вија во странство и на зградите на Сојузниот секретаријат за надворешни работи во Југославија 

Набавка и монтажа на уреди и опрема за техничко и физичко обезбедување на зградите на Со-
јузниот секретаријат за надворешни работи во Југославија и на зградите на дипломатските и конзу-
ларните претставништва на Југославија во странство. 

Динамика на вложувањата: 

1976 1977 1978 1979 1980 Вкупно динари 

4,809.000 5,000.000 6,435.840 6,384.740 5,839.700 28,409.280 

од што во девизи 
1,277.679 1,325.000 1,685.500 .1,697.000 1,551.000 7,536.179 

III. Купување, изградба и продолжување на изградбата на административни згради за потребите ва ди-
пломатските и конзуларните претставништва на Југославија во странство 

1. Купување на згради за потребите на дипломатските и конзуларните претставништва на Југо-
славија во странство, и тоа: 

1) за амбасадата во Техеран? 
2) за генералните конзулати .во Њујорк, Сао Паоло и Чикаго; 
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3) за резиденциите во Каиро и Сантјаго де Чиле; — 
4) за други административни згради и резиденции, ако купувањето на такви згради може да се 

изврши во рамките на средствата обезбедени во буџетот на федерацијата за плаќање на закупнина за 
таква или слична зграда 

2. Изградба и продолжување на изградбата на згради за потребите на дипломатските и конзулар-
ните претставништва на Југославија во странство: 

1) за амбасадите во Џакарта, Лагос, Берн и Бејрут; 
2) tja генералниот конзулат и за Мисијата во Женева; 
3) за резиденциите во Канбера, Кампала, Букурешт и Алжир; 
4) за други административни згради и резиденции, ако изградбата на такви згради може да се из-

врши во рамките на средствата обезбедени во буџетот на федерацијата за плаќање на закупнина за 
таква или слична зграда. 

Динамика на вложувањата: 

1976 1977 1978 1979 1980 Вкупно динари 

14,248.300 30,000.000 32,165.880 33,546.980 40,685.530 150,646.690 

14,057.690 29,411.000 
од што во девизи 

31,536.000 32,889.000 39,889.000 147,782.693 

IV. Набавка на опрема за новоизградени и купени згради за потребите на дипломатските и конзуларни-
те претставништва на Југославија во странство 

Набавката на опрема за 14 згради што ќе бидат купени или изградени за потребите на дипломатски-
те и конзуларните претставништва на Југославија во странство, и тоа: 

1) набавка на целокупна опрема за 4 згради; 
2) дополнување на опремата за 10 згради. 

"Динамика на вложувањата: 

1976 19 ft 1978 1979 1980 Вкупно динари 

978.000 2,000.000 6,435.040 3,862.380 3,867.590 17,143.010 

934.442 1,960.000 
од што во девизи 

6,309.000 3,792.000 3,798.000 16,793.442 

V. Големи поправки на административни згради на дипломатските и конзуларните претставништва на 
Југославија во странство 

Големи поправки на 45 згради во странство што се во општествена сопственост на Југославија, 
а во кои се сместени дипломатски и конзуларни претставништва на Југославија во странство. 

Динамика на влолсувањата: 

1976 1977 1978 1979 1980 Вкупно динари 

2,314.800 5,000.000 998.500 3,903.680 5,470.970 17,687.950 

2,406.158 4,902.000 
од што во девизи-

979.000 3,827.000 5,364.000 17,478.158 

VI. Големи поправки на управни згради на Сојузниот секретаријат за надворешни работи 

Големи поправки на згради, на сите инсталации и уреди на деловната зграда во Улица Кнез 
Милош бр. 24 до 26 на зградата на Протоколот на Теразие бр. 34 и на објектите на приемниот и пре-
давателниот радиоцентар. 

Динамика на вложувањата: 

1976 1977 1978 1979 1980 Вкупно динари 

2,142 ООО 4,000.000 4,648.200 . 4,847.750 5,864.590 21,502.540 
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VII. Модернизација на Службата за документационо-архивски работи 

1. Набавка на опрема за подобрување на условите за работа, за сместување и безбедност на ар-
хивската граѓа и документацијата на Сојузниот секретаријат за надворешни работи ЕО Југославија. 

2. Набавка на опрема за микрофилмување на архивска граѓа и документација за 20 дипломатски и 
конзуларни претставништва на Југославија во странство. 

3. Набавка на опрема за модернизација на .службата за печатење и умножување на документа-
ција, па архивска граѓа и на други материјали за потребите на Сојузниот секретаријат за надворешни 
работи и на дипломатските и конзуларните претставништва иа Југославија БО странство, како и за 
потребите на други органи во Југославија, 

Динамика на вложувањата: 

1976 1977 1978 1979 1980 Вкупно динари 

ч 908.000- 2,901.600 3,023.200 3,518.970 3,717.790 14,069.560 

491.945 1,565.500 
од што 

1,633.000 
во девизи 

1,852.000 2,006.500 7,548.945 

VIII. Набавка на моторни возила за Сојузниот секретаријат за надворешни работи и за дипломатските 
и конзуларните претставништва на Југославѕда во странство 

1. Набавка на 32 моторни возила за потребите на автосервисот на Сојузниот секретаријат за над-
ворешни работи во Југославија, од што 27 автомобили за замена на постојните автомобили. 

2. Набавка на 177 патнички автомобили за замена на постојните автомобили во дипломатските и 
конзуларните претставништва на Југославија во странство. 

Динамика на вложувањата: 

1976 1977 1978 1979 1980 Вкупно динари 

2,967.000 4,000.000 4К689.080 4,584.770 5,626.750 21,867.600 

1 од што во девизи 
1,837.463 2,560.000 2,904.000 2,839.000 3,527.000 13,667.463 

IX. Изградба и купување на станови 

Изградба и купување на околу 750 станоеви за потребите на работниците на Сојузниот секретаријат 
за надворешни работи. 

Динамика на вложувањата: 

1976 1977 1978 1979 1980 Вкупно динари 

25,000.000 84,430.200 105,536.760 134,636.930 119,871.980 469,475.870 

X. Посебни набавки 

t— 

за унапредување и'проширување па Службата за врска и за изградба на нов пре-
давателеп радиоцентар 

* 

г. -
Динамика на вложувањата: ! 

1976 1977 1978 1979' 1980 Вкупно динари 

— 70,000.000 50,632.000, 50,632.000 42,816.000 214,080.000 

33,250.000 
од што во девизи 

25,316.000 25,316.000 22,118.000 
1 

106,000.000 
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639. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОГРА-
МАТА ЗА РАЗВОЈ И МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ВОЗ-
ДУХОПЛОВНАТА МЕТЕОРОЛОГИЈА ВО СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГО-

ДИНА 

,Се прогласува Законот за Програмата за развој 
и модернизација на воздухопловната метеорологија 
во Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија во периодот од 1978 до 1980 година, што го 
усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојуз-
ниот собор од 28 септември 1976 година. 

ПР бр. 516 
28 септември 1976 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

' Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ И МОДЕРНИЗАЦИ-
ЈА НА ВОЗДУХОПЛОВНАТА МЕТЕОРОЛОГИЈА 
ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 

1980 ГОДИНА 

Член 1 
Со овој закон се утврдува Програмата за раз-

вој и модернизација на воздухопловната метеоро-
лог^ а,' во Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во периодот од 1976 до 1980 година (во 
натамошниот текст: Програмата), за чија реализација 
се предвидени средства со посебен закон. 

Член 2 
Средствата од член 1 на овој закон се користат 

во согласност со одредбите на овој закон и Прог-
рамата, што е отпечатена кон овој закон и претста-
вува негов составен дел. 

Член 3 
Правата и должностите на инвеститор за извр-

давање на Програмата ги врши Сојузниот хидроме-
теоролошки завод. 

Член 4 
За трошењето на средствата за извршување на 

Програмата Сојузниот хидрометеоролошки завод 
поднесува изричитој до Собранието ил СФРЈ до 31 
март секоја година за претходната година. 

Член 5 
Објектите и опремата што ќе се изградат, однос-

но што ќе се набават според Проггуп^а^а пе средства 
со кои располага, ги користи и управува федера-
цијата. 

Член 6 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

П Р О Г Р А М А 

ЗА РАЗВОЈ И МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ВОЗДУХО-
ПЛОВНАТА МЕТЕОРОЛОГИЈА ВО СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-
ВИЈА, ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА 

Развојот и модернизацијата на службата за воз.-
духогшовна метеорологија ќе се извршат почнувај-
ќи од 1976 до 1980 година. 

Развојот и модернизацијата на службата за воз-
духопловна метеорологија опфаќаат: 

а) набавка и поставување на опрема за метео-
ролошки мерења и набљудувања на аеродромите и 
воздушните патишта, и тоа: 

1) набавка и поставување на 13 телеметри на 
аеродромите Белград, Риека, Ивангргд, 'Приштина, 
Сараево, Марибор, Бања Лука, Тузла, Осиек, Ниш, 
Златибор, Нови Сад и Сомбор; 

2) набавка и поставување на 5 визибилиметри на 
аеродромите Белград, Загреб, Љубљана, Сараево и 
Скопје; 

3) набавка и поставување на 20 електрични тер-
мометри на, аеродромите Загреб, Љубљана, Риека, 
Задар, Сплит, Тиват, Иванград, Скопје, Приштина, 
Сараево, Мостар, Марибор, Жабљак, Бања Лука, 
Тузла, Осиек, Ниш, Златибор, Нови Сад и Сомбор; 

4) набавка и поставување на 21 баролукс на ае-
родромите Белград, Загреб, Љубљана, Пула, Риека. 
Задар, Сплит, Дубровник, Тиват, Титоград, Иванград, 
Скопје, Охрид, Приштина, Сараево, Мостар, Мари-
бор, Жабљак, Бања Лука, Тузла, и Осиек; 

5) набавка и поставување на 16 анемографи на 
аеродромите Белград, Дубровник, Титоград, Скопје, 
Охрид, Приштина, Мостар, Марибор, Жабљак, Бања 
Лука, Тузла, Осиек, Ниш, Златибор, Нови Сад и 
Сомбор; 

б) набавка и поставување на 3 метеоролошки 
радари за прекривање на северозападниот, примор-
скиот и југоисточниот дел на Југославија на аеро-
дромите Загреб, Сплит и Скопје; 

6) набавка и поставување на опрема за обработ-
ка и интерпретација на воздухопловните метеоро-
лошки информации, и тоа: 

1) набавка и поставување на 11 копир-апарати 
на аеродромите Загреб, Љубљана, Пула, Риека, За-
дар, Сплит, Дубровник, Титоград, Скопје, Сараево 
и во воздухопловниот центар Белград, како и 2 пле-
тера и 3 единици на магнетни ленти во Воздухоплов-
ниот центар Белград; 

2) набавка и поставување на VHF уреди за 
VOLMET емисии на аеродромите Белград и Загреб; 

3) набавка и инсталирање на 10 телевизиски 
уреди за поставување на метеоролошки информа-
ции на аеродромите Сплит, Дубровник, Љубљана, 
Пула, Риека, Задар, Титоград, Скопје, Охрид и Са-
раево; 

в) доградба на телекомуникациониот систем на 
службата за воздухопловна метеорологија, и тоа: 

1) набавка и инсталирање на аеродромите на 100 
телепринтери, 25 факсимил™ приемници и 25 радио-
телевизиски приемници; 

2) набавка и инсталирање во Сојузниот хидро-
метеоролошки завод на телекомуникационен сметач, 
факсимилен предавател и радиоприемпик; 

3) изработка и инсталирање на факсимилни пот-
централи, TG мултиплексери и модули во ПТТ јаз-
лишта; 

г) набавка на помошна опрема, и тоа: 
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1) набавка на 3 стабилизатор!! со напон од 55 
kW и 3 агрегати со напон од 150 kW за аеродромите 
Загреб, Сплит , и Скопје; 

2) набавка на 5 нови и замена на дотраените 
возила за превоз на работници во метеоролошките 
центри на аеродромите Белград, Загреб, Риека, 
Скопје и во Воздухопловниот центар Белград; 

3) набавка на мерни инструменти и друг алат за 
работилниците и лабораториите за одржување на 
опремата на-службата за воздухопловна метеороло-
гија; 

д) школување и стручно усовршување на ра-
ботниците на службата за воздухопловна метеоро-
логија; 

ѓ) изградба и купување на 50 станови за работ-
ниците во .метеоролошките центри на аеродромите, 
и тоа: Загреб 4, Љубљана 2, Пула 3, Риека 3, Задар 
2, Сплит" 5, Дубровник 1, Тиват 3, Титоград 3, Иван-
град 2, Скопје 4, Охрид 3, Приштина 2Г Сараево 3, 
Мостар, Марибор, Жабљак, Бања Лука, Тузла, 
Осиек, Ниш, Златибор, Нови Сад и Сомбор по 1; 

е) каблирање, монтирање и градежни работи за 
сместување и пуштање во работа на опремата на 
аеродромите. 

640. 

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, изда*вам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НД ЗАКОНОТ ЗА НО-
ВИНСКО-ИЗДАВАЧКАТА УСТАНОВА СЛУЖБЕН 
ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

Се прогласува Законот за Новинско-издавач-
ката установа Службен лист на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија, што го усвои Соб-
ранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор 
од 28 септември 1976 година. 

ПР бр. 511 
28 септември 1976 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, с. р. 

З А К О Н 
ЗА НОВИНСКО-ИЧДАВАЧКАТА УСТАНОВА 
СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-

ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 1 
Новинско-издавачката установа Службен лист 

на Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија (во натамошниот текст: Установата) е установа 
што врши работи од интерес за остварување на 
функциите на федерацијата утврдени со овој закон. 

Член 2 
Врз Установата се применуваат прописите што 

важат за организациите на ЗТТТУИ-Ж-РЦ труд, ако со 
овој закон не е определено поинаку. 

Член 3 
Установата има својство па правно лице. 
Седиштето на Установата е во Белград. 

Член 4 
Установата објавува сојузни закони, други сојуз-

ни прописи и општи акти, како и други акти за кои 
е тоа определено со сојузен закон или со пропис на 
Сојузниот извршен совет. 

Член 5 
Установата, во согласност со својата дејност, 

врши со надомест и други новински и издавачки 
работи за потребите на сојузните органи, на органите 
на други општествено-политички заедници, на орга-
низациите на здружен труд и на други самоуправ-
ни организации и заедници, ако вршењето на 
тие работи не го попречува извршувањето на ра-
ботите од член 4 на овој закон. 

Член 6 
Средствата за финансирање на работите од член 

4 од овој закон Установата ги обезбедува од прихо-
дите што ќе ги оствари од претплатите на изданија-
та на „Службен лист на СФРЈ" и од продажбата на 
одделни броеви на „Службен лист на СФРЈ". 

Члеа 7 
Претплатата цена за секое издание на „Служ-

бен лист на СФРЈ", како и цената за одделен број 
на секое издание на „Службен лист на СФРЈ", се 
единствени. 

Претплатата цена за „Службен лист на СФРЈ" 
и мерилата за утврдување на цената за одделен 
број, на предлог од Установата, ги утврдува Сојуз-
ниот извршен совет, а врз таа основа цената за одд-
елен број на „Службен лист на СФРЈ" — Устано-
вата. 

Одредбите на овој член сообразно се применуваат 
и врз изданијата „Југословенски стандарди" и 
„Службен лист на СФРЈ" — Меѓународни договори. 

Член 8 
Установата е должна посебно да ги искажува 

приходите и расходите што се однесуваат на изда-
вањето на „Службен лист на СФРЈ" и на „Службен 
лист на СФРЈ" — Меѓународни договори. 

Член 9 
Со Установата управуваат органот на управува-

њето утврден со статутот на Установата и Советот 
на Установата. 

Советот на Установата го сочинуваат: членови 
што ги именуваат Собранието на СФРЈ и Сојузниот 
извршен совет, претставници на сојузните органи на 
управата и на сојузните организации што ќе ги оп-
редели Сојузниот извршен совет и делегати на ра-
ботната заедница на Установата, чиј број ќе го 
определи Сојузниот извршен совет. 

Бројот на членовите што во Советот на Устано-
вата ги именуваат Собранието на СФРЈ и Сојузниот 
извршен совет, како и бројот на претставниците на 
сојузните органи на управата и на сојузните органи-
зации што ќе ги определи Сојузниот извршен совет —» 
не може да биде поголем од бројот на членовите 
што ги делегира работната заедница на Установата. 

Член 10 
Советот на Установата одлучува за: 
1) уредувачката политика; 
2) начелата на кадровската политику; 
3) политиката на развојот на Установата; 
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4) основната намена на користењето на финан-
сиските средства што Установата ќе ги оствари спо-
ред член 6 од овој закон; 

5) програмата за работа на Установата; 
6) вршењето на работите од член 5 од овој 

закон. 
Се смета дека при одлучувањето за прашањата 

од став 1 на овој член е постигната согласност, ако 
за определено прашање гласале мнозинството чле-
нови на Советот на Установата, а при одлучувањето 
за прашањата од точ. 5 и 6 став 1 на овој член — 
ако гласале мнозинството членови на Советот на 
Установата од редот на претставниците на органите 
Ii организациите од член 9 став 2 од овој закон и 
мнозинството делегати на Советот на Установата од 
редот на работната заедница на Установата. 

Ако во одлучувањето за прашањата од точ. 5 и 
6 став 1 на овој член не се постигне согласност, ко-
нечна одлука за ти< прашања донесува Сојузниот 
извршен совет. 

Член 11 
Директорот на Установата го поставува и раз-

решува од должност Сојузниот извршен совет, по 
прибавеното мислење од Советот на Установата. 

За извршувањето на работите од член 4 на овој 
закон директорот е одговорен пред Сојузниот извр-
шен совет. 

Ако директорот на Установата смета дека са-
моуправен општ или поединечен акт донесен при 
одлучувањето за работите од член 10 став 1 од овој 
закон е во спротивност со законот, ќе го предупреди 
за тоа Советот на Установата. Ако-Советот на Уста-
новата остане при својот акт и по предупредување-
то, директорот е должен таквиот акт да го запре од 
извршување освен, поединечните акти донесени во 
управна постапка и актите по кои за конечно од-
лучување е предвидена надлежност на судот, и за 
тоа, во рок од три дена од денот на запирањето, да 
го извести Сојузниот извршен совет. 

Додека Сојузниот извршен совет не ќе донесе, 
одлука, не може да се изврши актот на Советот на 
Установата, чиешто извршување директорот го зап-
рел. Ако Сојузниот извршен совет не поведе пос-
тапка за оценување на законитоста на тој акт во 
рок од 30 дена од денот на неговото запирање, пре-
станува да важи одлуката на директорот за запира-
њето на извршувањето на тој акт. 

Член 12 
Надзор над извршувањето на работиве на Уста-

новата што се од интерес за остварување на функ-
циите на федерацијата (член 4) врши Сојузниот 
извршен совет. 

Во остварувањето на надзорот од став 1 на овој 
член, Сојузниот извршен совет има право и долж-
ност да ја разгледува програмата за -развој на Уста-
новата и програмата за работа на Установата и да 
го следи извршувањето на работите од член 4 на 
овој закон. 

Заради обезбедување на условите за вршење на 
^надзорот од став 1 на овој член, Сојузниот комитет 
за законодавство може да бара од Установата: из-
вештаи за извршувањето на работите од член 4 на 
овој закон; податоци од значење за определување 
на претплатата цена и на цената за одделни броеви 
Јна „Службен лист на СФРЈ"; податоци за прихо-
дите остварени од продажбата на „Службен лист на 
СФРЈ"; известувања и податоци за организацијата 
и за функционирањето на Установата, за создавање 
услови за унапредување на нејзината работа и за 
обезбедување средства и други услови за остварува-
њето на дејноста на Установата што е од значење 
за сојузните органи. 

Ако утврди дека со вршењето на работите на 
Установата не се обезбедуваат или во недоволна 

мера се обезбедуваат интересите на сојузните орга-
ни, Сојузниот комитет за законодавство ќе го из-
вести за тоа Сојузниот извршен совет и ќе му пред-
ложи на Советот преземање на соодветни мерки. 

Член 13 
Статутот на Установата го потврдува Сојузниот 

извршен совет. 
Член 14 

Новинската установа Службен лист на Социјал-
листичка Федеративна Република Југославија, 
чијашто организација и работа беа регулирани со 
Уредбата за Новинската установа Службен лист на 
Федеративна Народна Република Југославија 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 22/62) и со одредбите 
на чл. 13 до 21 од Законот за објавување на сојуз-
ните прописи и други акти („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 47/70), ја продолжува работата под назив 
Новинско-издавачка установа Службен лист на'Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија, 
со задачите и положбата што се утврдени со овој 
закон. 

Член 15 
Внатрешната организација и работењето Уста-

новата ќе ги усогласи со одредбите на овој закон во 
рок од шест месеци од денот на неговото влегување 
во сила. 

Член 16 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Уредбата за Новинската уста-
нова Службен лист на Федеративна Народна Ре-
публика Југославија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
22/62). 

Член 17 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

641. 

Врз основа на член 285, точка 17 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, а во врска со член 39 од Законот за сојузните 
стоковни резерви, Собранието на СФРЈ, на седни-
цата на Сојузниот собор од 28 септември 1976 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКАНА 
СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ НА ПРЕ-

ХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ ЗА 1975 ГОДИНА 

Се одобрува Завршната сметка на Сојузната ди-
рекција за резерви на прехранбени производи за 
1975 година, што ја донесе Советот на Сојузната 
дирекција за резерви на прехранбени производи со 
својата одлука Д. Т. бр. 02-6/3 од 6 мај 1976 го-
дина. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 370 
28 септември 1976 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. p. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 
Данило Кекиќ, с.р. 
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! 642, 

Врз основа ца член 285, точка 17 од Уставот на 
социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, а во врска со член 39 од Законот за сојузните 
стоковни резерви, Собранието на СФРЈГ на седни-
цата на Сојузниот собор од 28 септември, 1976 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКАНА 
СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ НА ИН-

ДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ ЗА 1975 ГОДИНА 
Се одобрува Завршната сметка на Сојузната 

дирекција за резерви на индустриски производи' за 
1975 година, што ја донесе Советот на Сојузната ди-
рекција за резерви на индустриски производи со 
својата одлука бр. 14/1 од 25 март 1976 година. 

Собрание на СФРЈ 
АС бр. 373 

28 септември 1976 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. p. 
Претседател 

на Сојузниот собор, 
Данило Кекиќ, е. р. 

643. 
Врз основа на член 131 став 2 од Деловникот на 

Собранието на СФРЈ, Собранието на СФРЈ на сед-
ницата на Сојузниот собор од 28 септември 1976 го-
дина и на седницата на Соборот на републиките и 
покраините од 30 септември 1976 година, донесе 

* 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА УРЕДУВАЊЕ И ИЗДАВАЊЕ 
НА СТЕНОГРАФСКИТЕ БЕЛЕШКИ ОД СЕДНИ-
ЦИТЕ НА СОБОРИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 

1. Бо Собранието на СФРЈ се уредуваат и се 
издаваат стенографски белешки од седниците на 
Сојузниот собор и на Соборот на републиките и 
покраините на Собранието на СФРЈ и од заеднич-
ките седници и состаноци на соборите на Собрание-
то на СФРЈ (во натамошниот текст: стенографски 
белешки). 

Стенографските белешки се издаваат на јази-
ците на народите на Југославија и на нивните пис^ 
ма, утврдени со републичките устави. 

2. Стенографските белешки го содржат целиот 
тек на дебатата на седницата ца соборите на 
Собранието на СФРЈ. Кон стенографските бе-
лешки се прилагаат предлози за донесување, 
односно нацрти на закони, предлози на закони и 
други прописи и општи акти и други документацио-
ни материјали што делегатите ги добиваат за седни-
цата на соборите, како и соодветни регистри. 

3. За уредување и издавање на стенографските 
белешки е одговорен Уредувачкиот одбор на стено-
графските белешки (во натамошниот текст: Уред-
увачкиот одбор). 

Уредувачкиот одбор го сочинуваат осум члено-
ви од редот на делегатите на Собранието на СФРЈ 
и пет членови од редот на функционерите' и рабо-
тниците на службите на Собранието на СФРЈ. 

4.чПретседателот и седумте членови на Уреду-
вачкиот одбор од редот на делегатите ги избираат 
соборите на Собранието на СФРЈ. 

Членови на Уредувачкиот одбор по положбата 
се: секретарот на Сојузниот собор и секретарот на 
Соборот на републиките и покраините на Собрание-
то на СФРЈ и секретарот на Службата за инфор-

мативно-документалистички работи на Собрани-
ето на СФРЈ. 

Два члена на Уредувачкиот одбор од редот на 
работниците и функционерите на службите на Со-
бранието на СФРЈ определува генералниот секре-
тар на Собранието на СФРЈ. 

5. Уредувачкиот одбор поднесува до соборите 
на Собранието на СФРЈ извештај за својата работа. 

6. До издавањето на стенографските белешки од 
седниците на соборите на Собранието на СФРЈ на 
јазиците на народите на Југославија, и нивните 
писма, во Собранието на СФРЈ се издаваат привре-
мени стенографски белешки што ги содржат изла-
гањата на јазиците на народите и народностите на 
Југославија на кои зборувале учесниците во деба-
тата. 

Привремените стенографски белешки уште во 
текот на траењето, односно непосредно по завршу-
вањето на седниците на соборите на Собранието на 
СФРЈ им се ставаат на увид на делегатите, како и 
на другите лица — говорници на седницата. 

На барање од делегатите и од други говорници 
на седницата, нивните излагања во привремените 
стенографски белешки им се доставуваат и по пошта. 

7. Делегат, ^односно друг говорник на седницата 
на соборите на Собранието на СФРЈ, има право да 
бара да се извршат измени и дополненија во него-
вото излагања во привремените стенографски бе-
лешки. 

Измените и дополненијата на излагањата можат 
да бидат само од редакциски карактер. 

Делегат, односно друг говорник на седницата, 
може измените и дополненијата во привремените 
стенографски белешки да ги достави најдоцна во 
рок "од седум дена од денот на одржувањето на сед-
ницата, а ако му се доставени по пошта — во рок од 
седум дена од денот на приемот. Ако во овој рок 
не доставил измени и дополненија, се смета дека ги 
нема. 

Евентуалните спорови во врска со измените и 
дополненијата во привремените стенографски беле-
шки се решаваат според одредбите од Деловникот 
на Собранието на СФРЈ, односно деловникот на 
соодветниот собор на Собранието на СФРЈ. 

8. Привремените стенографски белешки, по ис-
текот на рокот од седум дена од денот на одржува-
њето на седницата на соборите, односно од денот 
на приемот на привремените стенографски белешки 
предвиден за поднесување барање за измени и до-
полненија, како и за заземање став во врска со 
поднесените барања за измени и дополненија, ста-
нуваат изворни стенографски белешки и служат 
како основа за изработка и издавање на стенограф-
ските белешки на јазиците на народите на Југослав 
вија и нивните писма. 

9. Ако во издадената свеска на стенографските; 
белешки на еден од јазиците на народите на Југо-
славија се забележи некоја грешка делегатот, од-
носно друг дворник на седницата на соборите на 
Собранието на СФРЈ може, во рок од 15 дена од де-
нот на приемот на свеската, да бара исправка. 

Исправка на забележаната грешка може да бара 
и Службата за информативно-документалистички 
работи на Собранието на * СФРЈ. 

Таква исправка се објавува во стенографските 
белешки од наредната седница на Соборите на Со-
бранијата на СФРЈ. 

10. Стручните и други работи во врска со уреду-
вањето и издавањето на стенографските белешки ги 
врши Службата за информативно-декументалисти-
чки работи на Собранието на СФРЈ. 

11. Во Службата за информативно-документа-
листички работи на Собранието на СФРЈ се чуваат: 
магнетофонски^ снимки од седниците на соборите 
на Собранието на СФРЈ по десет примероци од из-
ворните стенографски белешки и по десет комплети 
од секое издание на стенографските белешки на 
јазиците на народите на Југославија. 
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12. За начинот на водење, уредување, издавање 
и чување на стенографските белешки, како и за 
начинот на издавање, односно употреба на стено-
графските белешки што содржат податоци од до-
доверлива природа, за нивното доставување до корис-
ниците во текот на траењето и по завршувањето на 
седницата на соборите на Собранието на СФРЈ, за 
определувањето на тиражот и за начинот на дистри-
буција/ како и за вршење на другите стручни и 
технички работи, генералниот секретар на Собра-
нието на СФРЈ, по прибавено мислење од Уреду-
вачкиот одбор на стенографските белешки, издава 
посебно упатство, во согласност со одредбите од оваа 
одлука. 

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

Собрание на СФРЈ 
АС бр. 346 

30 септември 1976 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. р. 
Претседател 

на Соборот на републиките Претседател 
и покраините, на Сојузниот собор, 

Зоран Полин, е. р. Данило Кекиќ, е. р. 

644. 
Брз основа на член 22 став 1 точка 7 од Делов-

никот на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ и 
член 21 точка 8 од Деловникот на Соборот на ре-
публиките и покраините на Собранието на СФРЈ, а 
во врска со член 130 од Деловникот на Собранието 
на СФРЈ, Собранието на СФРЈ, на седницата на Со-
јузниот собор од 28 септември 1976 година и на сед-
ницата на Соборот на републиките и покраините од 
30 септември 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ИНФОРМАТИВНИОТ БИЛ-
ТЕН И НА ПОЛИТИЧКАТА БИБЛИОТЕКА НА 

СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 

1. Заради известување на делегатите и деле-
гациите во Собранието на СФРЈ, како и на заинте-
ресираните државни органи, самоуправните органи-
зации и заедници и на општествено-политичките и 
други организации за прашањата од работата на 
Собранието на СФРЈ, неговите собори, работните 
пела на соборите и на заедничките работни тела на 
соборите, се издава Информативен билтен на Собра-
нието на СФРЈ (во натамошниот текст: Информа-
тивниот билтен). 

Заради што поцелосно информирање на делега-
тите и делегатската основа и пошироко запознавање 
на јавноста и заинтересираните општествени фак-
тори со актуелните прашања на општествено-еко-
номскиот и политичкиот систем за кои се одлучува 
во Собранието на СФРЈ, се издаваат посебни публи-
кации на Политичката библиотека на Собранието на 
СФРЈ и едиции на документи од работата на Собра-
клето на СФРЈ. 

2. Информативниот билтен и Политичката би-
блиотека на Собранието на СФРЈ се издаваат на 
јазиците на народите на Југославија и на нивните 
писма утврдени со републичките устави. 

3. За издавањето на Информативниот билтен и 
на Политичката библиотека се формира Уредувачки 
одбор. 

Уредувачкиот одбор ја утврдува концепцијата и 
содржината на Информативниот билтен и на Поли-
тичката библиотека на Собранието на СФРЈ, го ус-
војува планот и програмата на Политичката библи-

отека на Собранието на СФРЈ и дава поблиски упат-
ства за работата на редакцијата на овие изданија. 

4. Уредувачкиот одбор го сочинуваат претседа-
тел и 12 членови. 

Претседателот и седумте членови ги избираат 
соборите на Собранието на СФРЈ од редот на де-
легатите во соборите на Собранието на СФРЈ, на 
предлог од Комисијата на Собранието на СФРЈ за 
избор и именувања. 

Членови на Уредувачкиот одбор по положбата 
се: заменикот на генералниот секретар на Собрание-
то на СФРЈ, секретарот на Сојузниот собор и секре-
тарот на Соборот на републиките и покраините на 
Собранието на СФРЈ, секретарот за информации на 
Собранието на СФРЈ и главниот и одговорен уред-
ник на Информативниот билтен и на Политичката 
библиотека на Собранието на СФРЈ. 

5. Уредувачкиот одбор одговара за уредувачката 
политика на Информативниот билтен и на Полити-
чката библиотека на Собранието на СФРЈ и подне-
сува до соборите на Собранието на СФРЈ извештај 
за својата работа. 

6. За издавањето на Информативниот билтен и 
на • Политичката библиотека на Собранието на 
СФРЈ се формира посебна редакција во рамките на 
Секретаријатот за информации на Собранието на 
СФРЈ, која ги врши стручните работи во врска со 
подготвувањето, уредувањето и издавањето на Ин-
формативниот билтен и на Политичката библиотека 
на Собранието на СФРЈ. 

. На чеЈѓо на редакцијата се наоѓа главен и од-
говорен уредник кој непосредно раководи со неј-
зината работа и е одговоран за остварувањето на 
концепцијата на Информативниот билтен и на По-
литичката библиотека на Собранието на СФРЈ. 

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

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 366 
30 септември 1976 година 

Белград 
Претседател 

на Собранието на СФРЈ, 
Киро Глигоров, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републики- Претседател 

те и покраините, на Сојузниот собор, 
Зоран Полич, е. р. Данило Кекиќ, е. р. 

645. 

Брз основа на член 22 став 1 точка 7 од Делов-
никот на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ и 
на член 21 точка 8 од Деловникот на Соборот на ре-
публиките и покраините на Собранието на СФРЈ, а 
во врска со чдсн 130 од Деловникот на Собранието 
на СФРЈ, Собранието на СФРЈ, на седницата на 
Сојузниот собор Од 28 септември 1976 година и на 
седницата на Соборот на републиките и покраините 
од 30 септември 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА БИЛТЕНОТ „ЈУГОСЛОВЕН-
СКО СОБРАНИЕ" И НА ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ 
НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ НАМЕНЕТИ ЗА 

СТРАНСТВО 

1. Заради известување на странската јавност за 
работата на Собранието на СФРЈ и за функциони-
рањето на делегатскиот собраниски систем, ле из-
даваат Билтенот „Југословенско собрание" (во на-
тамошниот текст: Билтенот) и други публикации 
на Собранието на СФРЈ наменети за странство. 
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Публикациите што се однесуваат на функци-
онирањето на делегатскиот собраниски систем се из-
даваат во соработка со републичките и покраински-
те собранија. 

2. За издавање на Билтенот и на други публи-
кации на Собранието на СФРЈ се формира Уредува-
чки одбор. 

Уредувачкиот одбор го утврдува начинот на из-
вестување на странската јавност за работата на Со-
бранието на СФРЈ и за функционирањето на деле-
гатскиот собраниски систем, ја определува концеп-
цијата на Билтенот и на други публикации на Со-
бранието на СФРЈ наменети за странство, ги 
усвојува плановите и програмите и го врши нивното 
усогласување со другите органи и организации што 
се занимаваат со известување на странската јавност, 
ја оценува содржината на публикациите на Собра-
нието на СФРЈ и начинот на обработка и дава 
поблиски упатства за работата на редакцијата на 
изданијата за странство. 

Заради пошироко информирање на странската 
Јавност, Уредувачкиот одбор соработува со репуб-
личките и покраинските собранија и со специјали-
зираните органи и организации и со средствата за 
информирање што се занимаваат со известување на 
странската јавност. 

3. Уредувачкиот одбор го сочинуват претседател 
и 12 членови. 

Претседателот и седумте членови ги избираат 
соборите на Собранието на СФРЈ од редот на деле-
гатите во соборите на Собранието на СФРЈ на пред-
лог на Комисијата за избор и именувања. 

Сојузната конференција на Социјалистичкиот 
Сојуз на работниот народ на Југославија и Сојузни-
от комитет за информации определуваат по еден 
член на Уредувачкиот одбор. Членови на Уредувач-
киот одбор по положај се: секретарот на Секрета-
ријатот за информации на Собранието на СФРЈ, 
секретарот на Одборот на Сојузниот собор за над-
ворешна политика и главниот и одговорен уредник 
на Билтенот и на други публикации на Собра-
нието на СФРЈ наменети за странство. 

4. Уредувачкиот одбор одговара за уредувачката 
политика и на други публикации на Собранието -на 
СФРЈ наменети за странство и поднесува до собо-
рите на Собранието на СФРЈ извештај за својата 
работа. 

5. За издавање на Билтенот и на другр! публи-
кации на Собранието на СФРЈ наменети за стран-
ство се формира посебна редакција, во рамките ца 
Секретаријатот за информации на Собранието на 
СФРЈ, која ги врши стручните работи во врска со 
подготвувањето, уредувањето и издавањето на Бил-
тенот и на други публикации на Собранието на 
СФРЈ наменети за странство. 

На чело на редакцијата се наоѓа главен и од-
говорен уредник кој непосредно раководи со нејзи-
ната работа и е одговоран за остварувањето на кон-
цепцијата на Билтенот и на други публикации на 
Собранието на СФРЈ наменети за странство. 

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

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 365 
30 септември 1976 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е, р. 

Претседател 
на Соборот на републики- Претседател 

те и покраините на Сојузниот собор, 
Зоран Полич, е. р. Данило Кекиќ, е. р. 

646. v 

Брз основа на член 347 точка 5 од Уставот на 
СФРЈ, Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ И 
ЗАЕДНИЦИТЕ СПОРЕД ЕДИНСТВЕНАТА КЛАСИ-

ФИКАЦИЈА НА ДЕЈНОСТИТЕ 

Член 1 
Со оваа уредба поблиску се уредува распореду-

вањето на организациите и заедниците од член 4 на 
Законот за единствената класификација на дејно-
стите („Службен лист на СФРЈ", бр. 6/76) според 
Единствената класификација на дејностите, што е 
составен дел на Одлуката за единствената класифи-
кација на дејностите („Службен лист на СФРЈ", бр. 
34/76). 

Член 2 
Распоредувањето по дејностите се врши врз ос-

нова на пријава за распоредување што ја поднесува 
организацијата, односно заедницата на образецот 
што го пропишува Сојузниот завод за статистика. 

Пријавата за распоредување содржи предлог на 
организацијата, односно заедницата за распоредува-
ње (член 6 од Законот за единствената класифика-
ција на дејностите), како и податоци потребни за рас-
поредување и водење на единствениот регистар на 
организациите и заедниците. 

Член 3 
Пријава за распоредување поднесуваат следните 

организации и заедници: 
1) основните организации на здружен труд, ра-

ботните организации, сложените организации на 
здружен труд, договорните организации на здружен 
труд, заедниците на организациите на здружен труд, 
работните заедници, банките, заедниците на осигу-
рување на имоти и лица и други финансиски орга-
низации, земјоделските и други задруги, самоуправ-
ните интересни заедници, органите-и организациите 
на општествено-политичките заедници и органите на 
општествената заедница, општествено-политичките 
организации, општествените организации и здруже-
нијата на граѓаните и други организации и заед-
ници; 

2) организациите и заедниците од точка 1 на овој 
член во основање. 

Член 4 
Организациите и заедниците во пријавата за рас-

поредување даваат податоци и за деловните и други 
единици во својот состав. 

Член 5 
Пријавата за распоредување организацијата, од-

носно заедницата ја поднесува до судот што го води 
судскиот регистар на организациите на здружен 
труд, односно до органот што го води посебниот ре-
гистар на другите организации и заедници. 

Пријавата за распоредување се поднесува заедно 
со пријавата за запишување во регистрите од став 1 
на овој член, односно заедно со пријавата за запи-
шување на променете во тие регистри. 

Член 6 
Судот, односно органот од член 5 на оваа уредба 

пријавите за распоредување примени во текот на 
месецот е должен да ги достави најдоцна до 5-ти во 
следниот месец до надлежниот статистички орган во 
републиката, односно автономната покраина (во на-
тамошниот текст: статистичкиот орган). 
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! Член 7 
До статистичкиот орган пријави за распореду-

вање доставуваат непосредно: 
1) организациите и заедниците што не се должни 

да се запишуваат во судскиот регистар на органи-
зациите на здружен труд, односно во посебниот ре-
гистар на другите организации и заедници; 

2) организациите и заедниците што се должни да 
се запишуваат во судскиот регистар на организации-
те на здружен труд, односно во посебниот регистар 
на другите организации и заедници, ако кај нив на-
стапат промени во фактите што се наведуваат во 
пријавата за распоредување, за кои не се должни да 
поднесуваат пријави до судовите и до други органи. 

. Организациите и заедниците од став 1 на овој 
член пријавата за распоредување ја доставуваат до 
статистичкиот орган во рок од 15 дена од денот на 
донесувањето на актот за нивното основање односно 
од денот кога настанале промените. 

Член 8 ' у ) ^ 
Врз основа на примените пријави за распореду-

вање, статистичкиот орган ги распоредува организа-
циите и заедниците, како и деловните и други еди-
ници во нивниот состав — по дејностите. 

Статистичкиот орган писмено ја известува за 
извршеното распоредување организацијата, односно 
заедницата што ја поднела пријавата за распореду-
вање во рок од 15 дена од денот на приемот на при-
јавата. 

Член 9 
Распоредување на организацијата и заедницата 

врши статистичкиот орган во онаа република, од-
носно автономна покраина на чија територија се 
наоѓа седиштето на организацијата, односно заедни-
цата. 

Распоредување на деловните и други единици во 
состав на организацијата, односно заедницата врши 
статистичкиот орган во онаа република, односно ав-
тономна покраина на чија територија се наоѓа седи-
штето на организацијата, односно заедницата во чиј 
состав се наоѓа таа единица. 

Член 10 
Известувањето за извршеното распоредување од 

член 8 на оваа уредба содржи: 
1) назив (фирма) на организацијата односно за-

едницата, седиште и адреса, како и шифра на видот 
на организацијата — обликот на здружувањето; 

2) шифра и назив на областа, гранката, групата 
и подгрупата на дејноста во која организацијата, 
заедницата, односно деловната и друга единица во 
нивниот состав е распоредена според Единствената 
класификација на дејностите; 

3) матичен број под кој организацијата, односно 
заедницата се води во единствениот регистар на ор-
ганизациите и заедниците, распоредени по дејно-
стите ; 

4) образложение во случај во кој распоредува-
њето што го извршил статистичкиот орган не е иден-
тично со предлогот на организацијата, односно заед-
ницата за распоредување; 

5) поука за правото за поднесување на барање 
за измена на распоредувањето (член 9 од Законот за 
единствената класификација на ^дејностите). 

Член И 
Организацијата, односно заедницата е должна во 

оппггењето со статистичкиот орган или со друг орган 
овластен за спроведување на статистичките истра-
жувања од интерес за целата земја да го наведе 
матичниот број под кој се води во единствениот ре-
гистар на организациите и заедниците. 

Член 12 
Известувањето за извршеното распоредување од 

член 10. на оваа уредба статистичкиот орган го дот-
ставува до организацијата4, односно заедницата во 
два примерока. 

Организацијата, односно заедницата задржува 
еден примерок на известувањето за извршеното рас-
поредување а вториот го доставува до единицата на 
Службата на општественото книговодство кај која 
се води нејзината жиро-сметка. 

Член 13 
Организацијата, односно заедницата што смета 

дека е распоредена неправилно, ќе побара од ста-
тистичкиот орган што го извршил распоредувањето 
да изврши измена на распоредувањето. Кон образ-
ложеното барање организацијата, односно заедни-
цата поднесува потребни докази. 

Барањето се поднесува во рок од 15 дена од де-
нот на приемот на известувањето за извршеното 
распоредување. 

Ако статистичкиот орган го прифати барањето 
за измена на распоредувањето, ќе ја извести за тоа 
писмено организацијата, односно заедницата во рок 
од 10 дена од денот на приемот на барањето. 

Ако статистичкиот орган не го прифати бара-
њето за измена на распоредувањето, должен е во 
рок од 10 дена од денот на приемот на барањето тоа 
барање, заедно со своето мислење, да го упати до 
надлежниот републички, односно покраински орган 
заради донесување одлука (член 9 од Законот за 
единствената класификација на дејностите). 

. Одлуката за распоредувањето надлежниот ре-
публички, односно покраински орган е должен да 
ја достави до статистичкиот орган во три примеро-
ци. Статистичкиот орган два примерока од таа од-
лука ќе и врачи на организацијата, односно заед-
ницата што го поднела барањето за измена на рас-
поредувањето, а која еден примерок ќе достави до 
единицата на Службата на општественото книговод-
ство кај која се води нејзината жиро-сметка. 

Член 14 
Статистичкиот орган, односно Службата на оп-

штественото книговодство во републиката, односно 
автономната покраина може да ја иницира измена-
та на распоредувањето на организацијата или заед-
ницата по службена должност и кога организација-
та, односно заедницата не ќе поднесе барање за изме-
на на распоредувањето, а настапиле околности што 
довеле до промена на дејноста на организацијата, 
односно заедницата. 

Член 15 
Организациите и заедниците запишани во реги-

стрите од член 5 на оваа уредба до 1 октомври 1976 
година и организациите и заедниците што не се за-
пишуваат во регистарот а постоеле на 30 септември 
1976 година, вклучувајќи ги и оние во ликвидација, 
поднесуваат пријави за распоредување со состојбата 
на 30 септември 1976 година непосредно до статис-
тичкиот орган од 1 до 15 октомври 1976 година. 

Распоредувањето на организациите и заедници-
те од став 1 на овој член и на деловните и други 
единици во нивниот состав, како и воведувањето на 
единствениот регистар на организациите и заедни-
ците, статистичките органи ќе го извршат до 15 де-
кември 1976 година. 

Член 16 
Службата на општественото книговодство ќе 

врши до 31 декември 1976 година распоредување на 
организациите и заедниците според критериумите 
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Предвидени во номенклатурата за распоредување 
на стопанските и други организации и на државни-
те органи по дејностите 

Член 17 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 693 
23 септември 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Доброслав Ќулафиќ, е. р. 

647. 
! 

Брз основа на член 1а став 4, член 37 став 1, 
чл. 376 и 37д став 1 и член 37ѓ од Законот за про-
метот на стоки и услуги со странство („Слулсбен лист 
на ФНР.Ј", бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ 
НА СТОКИТЕ ЧИЈ ИЗВОЗ И УВОЗ Е РЕГУЛИРАН 

1. Во Одлуката за определување на стоките чиј 
извоз и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 52/74* 63/74, 1/75, 10/75, 15/75, 18/75, 21/75, 30/75, 
32/75, 34/75 и 13/76) во Списокот на стоките за кои 
се утврдуваат условите за извоз и увоз, што е сос-
тавен дел на таа одлука, во колона 3 се вршат след-
ните измени: 

Поранешната Се заменува 
кратенка 

„Тарифен Наименување за стоков-
број на стоките ниот режим 

на извозот 

со кратен-
ката за сто-

ковниот ре-
жим на из-

возот 

07.01/Зв-2 Кромид 
07.05/1 Грав 
07.05/2 Грашок 
08.06/1 Јаболки 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

Д 
Д 
Д 
Д". 

2. Оваа одлука ќе се применува на работите што 
ќе се склучат и ќе и се пријават на банката од де-
нот на влегувањето во сила на оваа одлука до 31 
декември 1976 година, како и на работите што се 
склучени и пријавени на банката до денот на вле-
гувањето во сила на оваа одлука, а по кои не е из-
вршен извоз. 

.3. Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 694 
23 септември 1976 година 

4 белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател* 
Доброслав Ќулафиќ, е р 

648. 

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Ца-
ринската тарифа (.,Службен лист на СФРЈ", бр. 
34/65, 49/66, 5/67, 54/67. 9/63, 22/63, 30/68, 17/69, 27/69, 
52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), член 55 од 
Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 
10/76) и член 37д став 1 од Законот за прометот на 
стоки и услуги со странство („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМА-
ЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ ВО 1976 
ГОДИНА НА СКЛОПОВИ, ПОТСКЛОПОВИ И ДЕ-

ЛОВИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПАТНИЧКИ 
АВТОМОБИЛИ 

1. Во Решението за намалување на царината на 
увозот во 1976 година на склопови, потсклопови # 
делови за производство на патнички автомобили 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 18/76) во точка 1 
став 2 по одредбата под 3 се додава нова одредба 
под 4, која гласи: 

„4) мотор со менувач и со пренесен механизам, 
што сочинуваат единствена технолошка целина ;4\ 

Досегашните одредби под 4 до 8 стануваат од-
редби под 5 до 9. 

2. Ова решение се применува на увозот извр-
шен во 1976 година. 

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

Е п. бр. 695 
23 септември 1976 година 

Белград > 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Доброслав Ќулафиќ, е, р. 

649. 

Врз основа на член За став 2 од Уредбата за 
пресметување на вредноста на недовршеното произ-
водство на определени производи и услуги и за утвр-
дување на побарувањата од странски должници со-
држани во инструментите за обезбедување на пла-
ќањето („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/76 и 42/76), 
сојузниот секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИСПРАВИТЕ СО КОИ СЕ УТВРДУВА ИЗНО-
СОТ НА ИЗДАТОЦИТЕ СОДРЖАНИ ВО НЕНА-

ПЛАТЕНАТА РЕАЛИЗАЦИЈА 

Член 1 
Основната организација на здружен труд ќе на-

прави, при составувањето на периодичната пресмет-
ка и на завршната сметка, попис на фактурите 
издадени во последните 15 дена на пресметковниот 
период, врз основа на кои во тие 15 дена настанал 
должничко-доверителскиот однос, а до истекот на 
пресметковниот период не се стекнале условите од 
член 8 на Законот за утврдување и пресметување 
на вкупниот приход во основните организации на 
здружениот труд („Службен лист на СФРЈ", бр. 
60/75 — во натамошниот текст: Законот) да се утвр-
ди вкупниот приход — ако наплатата е извршена 
во првите 15 дена на наредниот пресметковен период. 

Пописот на фактурите од став 1 на овој член 
ги содржи најмалку следните податоци: 
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1) назив на должникот; 
2) број и датум на издавањето на фактурата; 
3) износ на кој гласи фактурата; 
4) денот на настанувањето на должничко-дове-

рителскиот однос; 
5) број и датум на изводот од жиро-сметката 

кога износот на кој гласи фактурата е наплатен. 

Член 2 
Основната организација на здружен труд ќе на-

прави, при составувањето на периодичната пресмет-
ка и на завршната сметка, попис на фактурите из-
дадени на странски купувачи за извезени стоки, 
односно за извршени услуги, чиј рок за наплата, во 
согласност со важечките прописи за девизното" ра-
ботење, не истекол, и врз основа на кои во тој прес-
метковен период настанал долж&ичко-доверителс-
киот однос, а не се стекнале условите од член 8 на 
Законот да се утврди вкупниот приход. 

Пописот на фактурите од став 1 на овој член ги 
додржи најмалку следните податоци: 

1) назив на должникот (странскиот купувач); 
2) број и датум на издавањето . на фактурата; 
3) износ на кој гласи фактурата; 
4) број и датум на исправата за извршеното ца-

ринење на стоките; 
5) ден на настанувањето на должничко-довери-

телскиот однос; 
6) ден на втасаноста на износот на фактурата за 

наплата (ден на внесувањето на девизите во Југо-
славија). 

Член 3 
Издатоците што според одредбите на член 18 од 

Законот можат да се засметаат во вредноста на за-
лихите на готовите производи, а се содржани во 
ненаплатената реализација од чл. 1 и 2 на овој 
правилни^ се утврдуваат врз основа на пресметков-
ната калкулација, на односните готови производи, 
извршени услуги, или врз основа на цените на тие 
залихи искажани во книговодството на основната 
организација на здружен труд. 

Издатоците што според одредбите на член 19 од 
Законот можат да се забметаат во вредноста на за-
лихите на трговските стоки се утврдуваат врз осно-
ва на состојбата искажана во книговодството на ос-
новната организација на здружен труд, односно врз 
Основа на калкулацијата на набавната цена на тие 
стоки. 

Член 4 
Вредноста на залихите од член 3 на овој пра-

ћилник се искажува во посебшшт преглед, кој ги 
содржи најмалку следните податоци: 

1) износ на кој гласат издадените фактури од 
чл. 1 и 2 на оцој правилник; 

2) износ на издатоците од член 3 став 1 на овој 
правилник; 

3) износ на издатоците од член 3 став 2 на овој 
правилник; 

4) разлика на износите (1 минус 2+3). 

Член 5 
Рекапитулаџијата на податоците од член 4 на 

овој правилник основната организација на здружен 
труд ја доставува до надлежната служба на општес-
твеното книговодство истовремено со периодичната 
пресметка и со завршната сметка. 

Рекапитулацкјата од став 1 на овој член се до-
ставува до надлежната служба на општественото 
книговодство на образецот Рекапитулација, кој е 
отпзчатен кон овој правилник и е негов составен 
дел. 

Член б 
Износот на издатоците од член 3 став 1 на овој 

правилник основната организација на здружен труд 

го искажува во своето книговодство на посебно ана« 
литичко конто во рамките на контото 630 — Готови 
производи. 

Износот на издатоците од член 3 став 2 на овој 
правилник основната организација на здружен труд 
го искажува во своето книговодство на посебно ана-
литичко конто во рамките на контото 660 — Трговс-
ки стоки и контото 669 — Разлика во цената на 
трговските стоки. 

Член 7 
Овој правилник ќе се применува и на пресмет-

ката за периодот јануари—септември 1976 година. 

Член 8 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден 

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

Бр. 1-9786/1 
24 септември 1976 година 

Белград 
Заменик-сојузен секретар 

за финансии, 
Божидар Радуновић, е. р. 

Образец Рекапитулација 

Основна организација 
на здружен труд: 
Работна организација: 4 

Сложена организација 
на здружен труд: 
Број на жиро-сметката: 

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 

на податоците за износите на определените издатоци 
содржани во неиаплатената реализација на—-197— 

година 

Реден 
број О п и с Шифра Износ 

1 2 3 4 
1 Износ на кој гласат издаде-

ните фактури од чл. 1 и 2 на 
Правилникот за исправите со 
кои се утврдува износот на 
издатоците содржани во не-
наплатената реализација 

2 Износ на издатоците од член 
3 став 1 на Правилникот за 
исправите со кои се утврду-
ва износот на издатоците со-
држани во ненаплатената ре-
ализација 

3 Износ на издатоците од член 
3 став 2 на Правилникот за 
исправите со кои се утврду-
ва износот на издатоците со-
држани во ненаплатената ре-
ализација 

4 Разлика на износите 
(1 минус 2+3) 

М. П. — 
(потписи на овластените лица) 

Забелешка. Во колона 4 се внесуваат податоци 
во динари без пари. 
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650. 

Врз основа на член 4а став 3 од Уредбата за 
пресметување на вредноста на недовршеното произ-
водство на определени производи и услуги и за утвр-
дување на побарувањата од странски должници со-
држани во инструментите за обезбедување на пла-
ќањето („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/76 и 42/76), 
сојузниот секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СОДРЖИНАТА НА ИСПРАВИТЕ — ДОКАЗИТЕ 
ОПРЕДЕЛЕНИ ПОБАРУВАЊА ДА МОЖАТ ДА СЕ 
ВНЕСАТ ВО ВКУПНИОТ ПРИХОД НА ОСНОВНА-

ТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Член 1 
Исправата што Службата на општественото кни-

говодство, во смисла на член 4а од Уредбата за пре-
сметување на вредноста на недовршеното производ-
ство на определени производи и услуги и за утвр-
дување на побарувањата од странски должници со-
држани во инструментите за обезбедување на пла-
ќањето ја издава како доказ, определени побарувања 
по основите од член 6 од Законот за утврдување и 
пресметување на вкупниот приход во основните ор-
ганизации на здружениот труд („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 60/75) да можат да се засметаат во вкуп-
ниот приход, ги содржи најмалку следните подато-
ци, и тоа: 

1) назив на доверителот; 
2) износ на побарувањето; 
3) основ на побарувањето; 
4) број и датум под кој побарувањето е воведено 

бо евиденцијата на Службата на општественото кни-
говодство; 

5) датум на издавањето на потврдата и потписи 
на овластените лица. * 

Член 2 
Исправата од член 1 на овој лравилник се издава 

на образецот Извод од евиденцијата, кој е отпеча-
тен кон овој правилник и е негов составен дел.^ 

Службата на општественото книговодство ќе го 
приспособи по потреба, образецот од став 1 на овој 
член за потребите на механографска обработка. 

Член 3 
Ако побарувањето содржано во исправата од 

член 1 на овој, правилник им припаѓа на две или 
повеќе организации на здружен труд, организаци-

* јата на здружен труд што од Службата на опште-
ственото книговодство примила Извод од евиденци-
јата, ќе изврши распоред на износот содржан во тој 
извод на одделни доверители и ќе им достави заве-
рени преписи од Изводот од Службата од евиден-
цијата, најдоцна во рок од 3 дена од денот на -при-
емот на изводот од Службата на општественото кни-
говодство. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден 

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

Бр. 1-9787/1 
24 септември 1976 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за финансии, 

Божидар Радуновић, е. р. 

Образец: Извод од евиденцијата; 

Службата на општественото книговодство — фи-
лијала бр. во врз основа на 
член 4а од Уредбата за пресметување на вредноста 
на недовршеното производство на определени про-
изводи и услуги и за утврдување на побарувањата 
од странски должници содржани во инструментите 
за обезбедување на плаќањето („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 32/76 и 42/76), издава 

ИЗВОД ОД ЕВИДЕНЦИЈАТА 

Износ од динари (со букви: 
) е 

воведен во 197— година, под број , 
во евиденцијата на Службата на општественото кни-
говодство, како побарување . 

по основ • •—-—• 

На — 197— година 
Во 

М.П. — 
(потписи на овластените лица) 

Износот на побарувањето наведен во овој извод 
од евиденцијата на Службата на општественото кни-
говодство им припаѓа на следните организации на 
здружен труд, и тоа: 

Динари 
1. * 
2. — . 
3. : : * 
4. 
5. , 

М.П. . 
(потписи на овластените лица) 

651. 

Врз основа на член 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 „INTERNATIONAL HERALD 

TRIBUNE" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на весникот „International Herald Tri-
bune", број 29099 од 19 август 1976 година, што из-
легува на англиски јазик ЕО Париз, Франција. 

Бр, 650-1-32/326 
9 септември 1976 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Драшко Јуришиќ, е. р. 
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652. 

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 па СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот сек-
ретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А З А Б Р А Н А Н А В Н Е С У В А Њ Е Т О И Р А С Т У Р А -
Њ Е Т О Н А К Н И Г А Т А „ S E T T I N G F R E E T H E B E A R S " 

Се забранува внесувањето и растурањето во Ју-
гославија на книгата „Setting free the bears", од 
John Irving, што е печатена на англиски јазик во 
изданието „Avon Books", Њујорк, Соединети Аме-
рикански Држави. 

Бр. 650-1-27/487 
10 септември 1976 година 

Белград 
Заменик-сојузен секретар 

за внатрешни работи, 
Драшко Јуришиќ, е. р. 

653. 

Врз основа на член 124, во врска со член 68 став 
2 од Уставот на СФРЈ, републичките и покраински-
те совети на сојузот на синдикатите, републичките 
и покраинските стопански комори и извршните со-
вети на собранијата на републиките и на собрани-
јата на автономните покраини, склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
З А У С О Г Л А С У В А Њ Е Н А П Р А В А Т А И О Б В Р С К И -
Т Е Н А Р А Б О Т Н И Ц И Т Е В Р А Б О Т Е Н И К А Ј Р А Б О Т -
Н И Л У Ѓ Е Ш Т О С А М О С Т О Ј Н О В Р Ш А Т Д Е Ј Н О С Т 
С О Л И Ч Е Н Т Р У Д С О С Р Е Д С Т В А В О С О П С Т В Е -
Н О С Т Н А Г Р А Ѓ А Н И И К А Ј Г Р А Ѓ А Н С К И П Р А В -

Н И Л И Ц А И Ф И З И Ч К И Л И Ц А 

Член 1 
Со овој општествен договор ј[во натамошниот 

текст: Договорот) се утврдуваат заедничките основи 
за уредување и остварување на правата, обврските 
и одговорностите на работниците вработени кај ра-
ботни луѓе што самостојно вршат дејност со личен 
труд со средства во сопственост на граѓани и каЈ 
граѓански правни лица и физички лица (во ната-
мошниот текст: носителите на самостојниот личен 
труд, граѓанските правни лица и физичките лица)' 
на територијата на Југославија, заради обезбеду-
вање услови за изедначување на нивната општес-
твено-економска и социјална положба со полож-
бата на работниците во здружениот труд. 

Член 2 
Со договорот во основа tie утврдуваат и усогла-

суваат правата, обврските и одговорностите на ра-
ботниците, на една, и носителите на самостојниот 
личен труд, граѓанските правни лица и физички-
ве лица, на друга страна, што се однесуваат на: 
Засновувањето и престанувањето на работниот од-
нос, личниот доход, надоместот на личниот доход, 
Додатните лични примања и надоместот на трошо-
ците, материјалното обезбедување, работното време, 
издвојувањето и користењето на средствата за стан-
бена изградба, и средствата за дополнително обра-
зование на работниците, користењето на средствата 
на заедничката потрошувачка, одморите, и отсуства-
та, заштитата при работата, заштитата на правата 
на работниците, одговорноста на работниците, лич-
ниот доход на приправниците и нст?°честот на уче-
ниците на училиштата за квалификувани работ-
ници. 

Член 3 I ' 
Учесниците на Договорот се обврзуваат дека, 

секој во рамките на својот делокруг, надлежноста 
и овластувањата, ќе се залагаат преку законите и 
другите прописи на републиките и автономните по-* 
краини, колективните договори, општествените до-
говори, самоуправните спогодби и договорите за вра-
ботување, да се обезбеди спроведувањето на Дого-
ворот. t 

Член 4 
Правата, обврските и одговорностите на работ-

ниците, како и односите на работниците и носите-
лите на самостојниот личен труд, граѓанските прав-
ни лица и физичките лица, се уредуваат со колек-
тивен договор и со договор за вработување во со-
гласност со закон. 

Со колективен договор не можат да се предви-
дат помали права или понеповолни услови на ра-
ботата од правата и условите на работата утврдени 
за работниците во здружениот труд. 

Колективниот договор го склучуваат соодветни-
от орган на синдикатите и на стопанската комора 
или други субјекти определени со закон. 

Член 5 
Работникот засновува работен однос со потпи-

шување на договорот за вработување склучен со 
носителот на самостојниот личен труд, граѓанското 
правно лице или физичкото лице, а со денот на 
настапувањето на работа стекнува право и презема 
обврски по основ на трудот. 

Со договорот за вработување на работникот не 
можат да се утврдат помали права и понеповолни 
услови на работата од правата и условите опреде-
лени со колективниот договор. АЈКО договорот за 
вработување е во спротивност со колективниот дого-
вор, се применуваат соодветните одредби од колек-
тивниот договор. 

Договорот за вработување се регистрира кај 
надлежниот општински орган. 

Со колективниот договор се утврдува и начинот 
на кој соодветниот орган на синдикатите 'остварува 
увид во договорите за вработување и влијае врз 
положбата на работниците. 

Член 6 
Работникот засновува, работен однос на нео-

пределено време, а по исклучок и на определено 
време во случаите, под условите и на начинот што 
се утврдени со колективниот договор, во согласност 
со закон. 

Член 7 
Учесниците на Договорот ќе се залагаат, при 

вработувањето на работниците, на начинот утврден 
со колективниот договор, да се обезбедат минимал-
ните стандарди во поглед на животните и култур-
ните услови на работниците, сообразно со правата 
на работниците во здружениот труд. 

Член 8 
Работникот има право на личен доход според 

резултатите на својот труд. 
Учесниците на Договорот ќе се залагаат лични-

от доход на работниците вработени кај носителот 
на самостојниот личен труд кај кого се создава до-
ходот да зависи од остварениот доход сообразно со 
правата и обврските на работниците во здружениот 
труд. 

Личниот доход на работниците, утврден со дого-
ворот за вработување, не може да биде помал од 
најнискиот личен доход утврден со самоуправната 
спогодба на соодветната групација или на слични 
групации на подрачјето за кое се склучува колек-
тивниот договор. 

По исклучок од одредбите на ст. 1, 2 и 3 од овој 
член, работникот има право на минимален личен 
доход под условите и во височината што се утвр-
дени со колективниот договор врз основа на пропи-
сите на општествено-политичката заедница. 
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 Член 9 • ' 
Работникот има право на надомест на личниот 

доход за време на привремена спреченост за работа 
поради болест и во други случаи, по основите и во 
височината што се определени CQ колективниот до-
говор, сообразно со правата на работниците во 
здружениот труд. 

Член 10 
Работникот има, според- колективниот договор 

а сообразно со правата на работниците во здруже-
ниот труд, право на додатни лични примања за ра-
бота подолга од полното работно време, за работа 
ноќе и за работа во денови на неделен одмор и 
државни празници,, како и право на дневници, на-
домест на трошоците за превоз, надомест на трошо-
ците за употреба на сопствен автомобил, теренски 
додаток, надомест за одвоен живот, регрес за топол 
оброк, надомест за селидбени трошоци и др. 

Член 11 
Правото на работниците на одмор и отсуство, 

на работно време, на заштита при работата, на ма-
теријално обезбедување и сличните права се уреду-
ваат со колективниот договор, сообразно со правата 
на работниците во здружениот труд. 

Член 12 
Со колективниот договор, во согласност со зако-

нот, се утврдуваат издвојувањето на средствата за 
станбена изградба, стапката на издвојувањето, на 
тие средства, која не може да биде пониска од 
стапката што ја утврдуваат работниците во здру-
жениот труд и начинот на управувањето и корис-
тењето на тие средства. 

Средствата за станбена изградба се издвојуваат 
во самоуправните интересни заедници на домува-
њето и посебно се евидентираат. 

Правата на работниците на средствата за стан-
бена изградба и на одлучување за наменска упот-
реба на тие средства мораат да бидат во согласност 
со правата на работниците во здружениот труд. 

Член 13 1 

Учесниците на Договорот ќе се залагаат за ре-
гулирање на прават^ на работниците на кредити за 
станбена изградба и на потрошувачки кредити, 
сообразно со правата на работниците во здруже-
ниот труд. 

Член 14 
Со колективниот договор се утврдуваат издво-

јувањето на средствата за дополнително образова-
ние на работниците, стапката на издвојувањето на 
тие средства, како и начинот на управувањето и 
користењето на тие средства. 

4 Стапката на издвојувањето на средствата за 
дополнително образование на работниците не може 
да биде пониска од стапката што ја утврдуваат 
работниците во здружениот труд. 

Средствата за дополнително образование на ра-
ботниците се издвојуваат како самостојни средства 
кај соодветниот општински совет* на сојузот на син-
дикатите или кај самоуправната интересна заедни-
ца за образование и посебно се евидентираат, 

Правата на работниците на дополнително обра-
зование ft на одлучување за наменска употреба на 

,тие средства мораат да бидат во согласност со пра-
вата на работниците во здружениот труд. 

Член 15 
Правата на работниците на користење на сред-

ствата на заедничката потрошувачка се уредуваат 
со клективниот договор сообразно со правата на 
работниците во здружениот труд. 

Член 16 
. Личните доходи на приправниците и надомес-

тите на учениците на училиштата за квалификува-
ни работници, како и нивните други права, се ут-
врдуваат со колективниот договор сообразно со пра-
вата на приправниците и учениците на училиштата 
за квалификувани работници во здружениот труд. 

Член 17 
Со колективниот договор, во согласност со за-

конот, се утврдуваат основите и условите за прес-
танување на работниот однос и правата и обврските 
на работниците и на носителите на самостојниот 
личен труд. граѓанските правди лица и физичките 
лица што од тоа произлегуваат. 

Условите, и начинот на кој престанува работни-
от однос на работникот против неговата волја може 
да се утврди само со закон. 

Носителот на самостојниот личен труд, граѓан-
ското правно лице, односно физичкото лице е дол-
жно, при престанувањето на работниот однос на 
работникот против неговата волја, да му даде за 
тоа образложение БО писмена форма. 

Член 18 
Со колективниот договор се утврдуваат начинот 

на формирањето на арбитражата и постапката на 
решавањето на споровите настанати помеѓу работ-
ниците и носителите на самостојниот личен труд, 
граѓанските правни лица или физичките лица. 

Член 19 
Учесниците на Договорот се обврзуваат дека 

непрекинато ќе се ангажираат на вклучувањето 
на работниците во делегациите, органите и телата 
на собранијата на општествено-политичките заед-
ници, на самоуправните интересни заедници и на 
органите на општествено-политичките организации. 

Член 20 
Заради следење на спроведувањето на одред-

бите на Договорот се формира Комисија на учес-
ниците на Договорот, што ја сочинуваат по еден 
овластен претставник на секоја република и авто-
номна покраина. Тие претставници спогодбено ги 
определуваат учесниците на Договорот. 

Комисијата на учесниците на Договорот поведу-
ва постапка за измени и дополненија на Договорот. 

Член 21 
Договорот се смета како склучен кога ќе го пот-

пишат овластените претставници на сите учесници 
на Договорот. 

Член 22 
' Договорот влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". • 

За Советот на Сојузот на 
синдикатите 

на Босна и Херцеговина, 
Мехо Миџиќ, е. р. 

За Советот на Сојузот на 
синдикатите 

на Црна Гора, 
Миладин Богиќевиќ, е. р. 

За Советот на Сојузот на 
синдикатите 
на Хрватска, 

Мијо Павлиша, е. р. 

За Советот на Сојузот на 
синдикатите 

на Македонија, 
Томе Николовски, е. р. 
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За Советот на Сојузот на 
синдикатите 

на Словенија, 
Бранко Вишин, е. р. 

За Советот на Сојузот на 
синдикатите 
на Србија, 

Петар Муњас, е. р. 

За Советот на Сојузот на 
синдикатите 
на Косово, 

Десимир Јовановиќ, е. р. 

За Советот на Сојузот на 
синдикатите 

на Војводина, 
Бранислав Груиќ, е. р. 

За Стопанската комора 
на Босна и Херцеговина, 

Мирко Круниќ, е. р. 

За Стопанската комора 
на Црна Гора, 

Будимир Драговиќ, е. р. 

За Стопанската комора 
на Хрватска, 

Frohlich Oto, е. p. 

За Стопанската комора 
на Македонија, 

Љубомир Коруноски, е. р. 

За Стопанската комора 
на Словенија, 

Душан Брекич, е. р. 

За Стопанската комора 
на Србија, 

„ Илија Ѓукиќ, е. р. 
За Стопанската комора 

на Косово, 
Авди Бакали, е, р. 

За Стопанската комора 
на Војводина, 

Милинко Перин, е. р. 

За Извршниот совет 
на Собранието 

на СР Босна и Херцеговина, 
Алија Авдиќ, е. р. 

За Извршниот совет 
на Собранието 

на СР Црна Гора, 
д - р БРАНКО Почек, е. р. 

За Извршниот совет 
на Соборот 

на СР Хрватска, 
Владо Добец, е. р. 

За И З В Р Ш Н И О Т совет 
на Собранието 

на СР Македонија, 
Милан Хорват, е. р. 

За Извтшгниат совет 
на Собранието 

нп г р Словенија, 
Иван Коговшек, е. р. 

За Извршниот совет 
на Собранието 
на СР Србија, 

Милијан Поповиќ, е. р. 

За Извршниот совет 
на Собранието 

на САП Косово, 
Баки Статовци, е. р. 

За Извршниот совет 
на Собранието 

на САП Војводина,, 
Ѓорѓе Цветковиќ, е. р. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Решението за југо-
словенските стандарди од областа на градежниш-
твото, објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 
36/76, се поткрала долунаведената грешка, та се 
дава 

И С П Р А В К А 
НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАН-
ДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ГРАДЕЖНИШТВОТО 

Во "точка 1 наместо ознаката: „JUS U.J1.170" тре-
ба да стои: „JUS U.J1.172". 

Од Југословенскиот заврд за стандардизација, 
Белград, 14 септември 1976 година. 

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 Југославија 
и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија одлучува 
да се одликуваат: 

— за заслуги во развивањето и. зацврстувањето 
на мирољубивата соработка и пријателските односи 
помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија и Кралството Шведска 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Амбасадор Alexis Aminoff, голем мајстор на це-
ремонија лот, 

Г. Bjorn von der Esch, прв маршал на Дворот; 
Г. Sverger Astrom, постојан државен потсекретар 

во Министерството за надворешни работи; 
Г. Bengt Rabaeus, помошник постојан државен 

потсекретар во Министерството за надворешни 
работи; . ^ 

Негова Екселеиција Kont Axel Charles Emil Le-
wenhaupt, амбасадор на Кралството Шведска во Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Полковник Bengt Peter Erland Colliander, мар-
шал на Дворот; 
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Г. Bertil Bokstedt, генерален менаџер на Крал-
ската опера; 

Г. Gunnar Scheffer, мајстор на церемонијал от на 
Дворот; 

Г. Jonas Nordenson (Lord in Waiting), з и ш комор-
ите на Дворот; 

Професор Gunnar Biorck, лекар во службата на 
Кралот; 

Амбасадор Sven Fredrick Hedin, шеф на прото-
колот на Министерството за надворешни работи; 

Г. Leif Leifland, помошник-државен потсекретар 
на Министерството за надворешни работи,* 

Г. Hans Carl Yngve Danelius, помошпик-државен 
потсекретар на Министерството за надворешни ра-
боти; ^ 

Г . Stig Viktor Brattstrom, помошник-државен 
потсекретар на Министерството за надворешни ра-
боти; 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА НА ГЕРДАН 

Г. Bert R. R. Lewinson, помошпик-комесар на 
полиција; 

Г-ѓа Dagmar Nyblaeus, дворска дама; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА НА ГЕРДАН 

Г. Jan Martenson, прв приватен секретар на 
Кралот; 

Г. Peter-Julius Coyet, коморник во Дворот; 
Г. Во Tersmeden, коморник во Дворот; 
Гроф Sten Ranel, коморник во Дворот; 
Г. William Dickson, началник на одделение в^ 

Дворот; 
Г. Stellan Gunnar Bohn, помошник-државен пот-

секретар во Министерството за надворешни работи; 
Г. Bengt Gustaf Borglund, помошник-шеф на 

Протоколот во Министерството за надворешни ра-
боти; 

Г. Lars Jonas Thorswald Begquist началник на 
одделение во Министерството за надворешни работи; 

Г. Lars Gunnar Karlstrom, началник на одделение 
во Министерството за надворешни работи; 

Г. Wis Arne Lellki, началник на одделение во 
Министерството за надворешни работи; 

Г. Sture М. R. Hoglund, началник на одделение 
во полицијата; 

Мајор Robert Palman, интендант на Дворот; 
Г. Otto Ratsman, амбасадор во Министерството 

за надворешни работи; 
Г. Hans Gustaf Lagerhorn, виш полициски ин-

тендант; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 

Грофица Marianne Moltke, управник на Дворот 
Drottningholm; 

Г, Ake Linde виш интендант на Дворот Drott-
ningholm ; 

Г. Carl Magnus Peder Lemmel, шеф на отсек во 
Министерството ра надворешни работи; 

Г. Nils Goran Rosenberg, шоф на отсек во Ми-
нистерството за надворешни работи; 

Г. Curt Ingemar Borjesson, втор секретар во Ми-
нистерството за надворешни работи; 

Г. Nils Lage Olson, шеф на отсек 30 Министер-
ството за надворешни работи; 

Г. Lars Romert, аташе, за печат во Министер-
ството за надворешни работи; 

Г Ulf Svensson, прв секретар на амбасадата на 
Кралството Шведска во Белград; 

Г. Во Ed^in Elfwendahl, конзул во амбасада на 
Кралството Шведска во Белград; 

Г. Rune Salwing, прв секретар во Министерство-
то за надворешни работи; 

Г. Ulf Waltre, пр& секретар во Министерството 
за надворешни работи; 

Мадам Elisabeth Soderstrom, оперска левица; 
Г'. Kurt Н. Fagerstedt, виш полициски комесар; 
Г. Ѕ. G. Регѕѕоп, полициски комесар; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
СРЕБРЕНА ЅВЕЗДА 

Г-ѓица Ulla Dieden, службеник во Министерство-
то за надворешни работи; 

Г-ѓица Marianne Fait, службеник во Министерс-
т в о т о за надворешни работи; 

Г. Sven Gunnar Tillius, финансиски директор на 
Кралската опера; 

Г-ѓица Karin Ingeborg Sudberg, службеник во 
амбасадата на Кралството Шведска; 

— за заслзти во развивањето и зацврстувањето 
на соработката и пријателските односи помеѓу во-
оружените сили на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија и на Кралството Шведска 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЛАВРОВ 
ВЕНЕЦ 

Генерал-потполковник Malcolm Murray, . 
Генерал-потполковник Nils Skold; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА « 

Генерал-мајор Во G. О. Varenius; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Полковник Bertil Hedberg; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

Потполковник Stig Olf Barke, 
Потполковник Magnus Olson, 
Командир Jan Friefeldt, 
Потполковник Nils Erik Strandberg; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕ-
БРЕНА ЅВЕЗДА 

Капетан Svante Bergh, 
Мајор Nils Gosta Roland Appelqvist, 
Мајор Jan Johansson; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Капетан Stig Bertil Wahlstrom, 
Капетан Chris ter Bjerkhagen, 
Поручник на воздухоп лов ство Cleas dhrister 

Wilhelm Eklund; 

— за заслуги во извршувањето на поверени«! 
задачи што придонесуваат за пријателските односи 
помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија и Кралството Шведска 

СО МЕДАЛ ЗА БбЕНИ ЗАСЛУГИ 

Поручник Jim Henry Hamberg, 
Капетан Sune Olov Arvid Svensson, 
Поручник Karl-Axel Helmer Asp, -



Интендант Sven А т е Henry Strandberg, 
Капетан Per А т е Olsson, 
Капетан Kjell Bertil Lenart, 
Капетан Yngve Erland Vilhelm, 
Г. Erik Wilhelm Florstedt, 
Г. Nils Oskar Strand, 
Постар водник Otto Sigfrid, 
Капетан Torsten Henning Erik Ekvall, 
Интендант Jorma Vilhelmi, 
Интендант Kurt Georg Johansson, 
Поручник Leif Anselm Larsson, 
Интендант Hans Ake Silvert Soderholm; 

СО МЕДАЛ ЗА 5 

Грофица Kerstin Fleming, 
Г. Knute Lindhell, 
Г. Lars Engdhal, 
Г. Harry Arnov, 
Г. Knut Limdell, 
Г. Rolf Lindqvist, 
Г. Lennart Sjoberg, 
Г-ѓица Taimi Kivinen, 
Г. Karl Erik Karlsson, 
Г. Arne Valter Eriksson, 
Г. Sven Ake Henriksson, 
Г. Hans Lennart Hjelmega 
Г. Nils Einer Linde, 
Г. John Alfred Pettersson, 
Г. Jan-Ake Magnusson, 
Г-ѓа Brita Maria Andersson, 
Г-ѓица Karin Modigh, 
Г-ѓа Anna Elisabet Ramsten, 
Г. Gijstaf Andersson, 
Г. Sture Sigfrid Jonsson, 
Г. Erik Ola Selin, 
Г. Sten Sture Ivan Henriksson, 
Г. Stig Fredrik Fritiof Brolin, 
Г. Karl Sture Johsson, 
Г. Nils Arvid Pettersson, 
Mme Margot Rodin, 
Mme Sylvia Lindenstrand, 
Г. Thomas Schuback, 
Г. Jerker Arvidsson, 
Г-ѓица Gunilla Rompke, 
Г. Rengt Peterson, 
Г-ѓица Ann-Margret Pettersson, 
Г. Arthur Broms, 
Г. Lars-Ove Bachzelt, 
Г. Bertil Westerdahl, 
Г. Gustaf Lind, 
Г-ѓа Elsie-Mari Sparrenas 

Bp. 17 
22 март 1976 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

|634. Завршна сметка на Буџетот на федера-
_ цијата за 1975 година — — — — — 1289 
635 >Закон за објавување н*а сојузните закони 

и на други сојузни прописи и општи акти 1293 
636 Закон за основите на работењето на ор-

ганизациите на здружен труд во областа 
на прометот на „стоки и услуги во прр- ' 
метот на стоки" и "за системот на мерките 
со кои се спречува нарушување на един-

Страна 
ство^о на југословенскиот пазар во таа 
област — — — — — — — — — 1295 

637. Закон за заштита на животните од за-
разните болести што ја загрозуваат це-
лата земја — — — — — — — — 1300 

638. Закон за Програмата за инвестициони 
вложувања на СОЈУЗНИОТ секретаријат 
за надворешни работи од 1976 до 1980 го-
дина — — — — — — — — — 1310 

639. Закон за Програмата за развој и модер-
низација на воздухопловната метеороло-
гија во Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во периодот од 1976 
до 1980 година — — — — — — — 1314 

640\ Закон за Новинско-издавачката установа 
' Службен лист на Социјалистичка Феде-

ративна Република Југославија — — 1315 
641. Одлука за одобрување на Завршната 

сметка на Сојузната дирекција за резер-
ви на прехранбени производи за 1975 
година — — — — — — — — — 1316 

642. Одлука за одобрување на Завршната 
сметка на Сојузната дирекција за резер-
ви на индустриски производи за 1975 
година — — — — — — — — 1317 

643. Одлука за начинот на уредување и изда-
вање на стенографските белешки од сед-
ниците на соборите на Собранието на 
СФРЈ — — — — — — — — — 1317 

644. Одлука за издавање на Информативниот 
билтен и на Политичката библиотека на 
Собранието на СФРЈ — — — — — 1318 

645. Одлука за издавање на билтенот „Југо-
словенско собрание" и на други пуб-
ликации на Собранието на СФРЈ наме-

нети за странство — — — — — — 1318 
4>46.уУредба за распоредување на организа-

циите и заедниците според Единствена-
та класификација на дејностите — — 1319 

647. Одлука за измена на Одлуката за опре-
делување на стоките чиј извоз и увоз е 
регулиран — — — — — — — — 1321 

648. Решение за дополнение на Решението за 
намалување на царината на увозот во 
1976 година на склопови, потсклопови и 
делови за производство на патнички ав-
томобили — — — — — — — — 1321 

649. Правилник за исправите со кои се утвр-
дува износот на издатоците содржани во 
ненаплатената реализација — — *— — 1321 

650. Правилник за содржината на исправите 4 

— доказите определени побарувања да 
можат да се внесат во вкупниот' приход 
на основната организација на здружен 
труд — — — — — — — — — 1323 

651. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „International 
Herald Tribune" — — — — — — — 1323 

652. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на книгата „Setting free the 
bears" — — — — — — — — — 1324 

653. Општествен договор за усогласување на 
правата и обврските на работниците 
вработени кај работни луѓе што само-
стојно вршат дејност со личен труд со 
средства во сопственост на граѓани и 
ка} граѓански правни лица и физички 
лица — — — — — — — — — 1324 

Исправка на Решението за југословенските 
стандарди од областа на градежништвото 1326 

Одликувања — — — — — — — — 1326 

TWprvHannTTHXf •гтгппппм — — — «•— — — 941 
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