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Врз (Основа на член 337 точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, издавам 

У К А З 
зА ПРОГЛАСУВАњЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТАН-

ДАРДИЗАЦИЈАТА 

Се прогласува Законот за стандардизацијата, 
што го усвои „ Собранието на СФРЈ, на седницата 
на Сојузниот собор од .19 јули 1977 година. 

ПР бр. 620 
19 јули Г977 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
ца Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, с. р, 

З А К О Н 
ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈАТА 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Под стандардизација, во смисла на овој закон, 

се подразбираат донесувањето и применувањето на 
стандардите, техничките нормативи, нормите на 
квалитетот на производи и услуги и прописите 
предвидени со овој закон. 

Стандардите, техничките нормативи, нормите 
на квалитетот на производи и услуги и прописите 
предвидени со овој закон, се донесуваат заради: 

1) обезбедување единство на југословенски па-
зар, единство на техничките и технолошките сис-
теми, јакнење на одбранбената способност на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија, 
заштита на животот и здравјето на луѓето, на чо-
вековата природна и работна средина, на опште-
ствените средства и имотот на граѓаните, како и 
заради сведување на ризиците од применувана на 
нови научни и технички откритија на најмала мо-
жна мера; 

2) развој и унапредување на производството, 
прометот, услугите и на другите дејности на здру-
жениот труд; типизација и унификација; рацио-
нално користење на енергија и рационално користење 
на средства во општествена способност; развој и уна-
предување на квалитетот и асортиманот на производи-
те и услугите; развивање и унапредување на работни-
те процеси и постапки; брзо, точно и лесно разбирливо 
соопштување и пренесување на информации, како 
и отстранување на технички пречки во деловно« 
техничката соработка, кооперацијата, социјализа -

цијата, прометот на стоки и вршењево на услуги и 
'во други форми соработка во Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија и со-странство; 

3) заштитана потрошувачите, особеново поглед 
на безбедноста при употреба на производи, сигур-
носта, трајноста и другите својства и карктеристи^ 
ки на производите од интерес за потрошувачите, 
содржината и на квалитетот на услугите, како и н а 
точното и вистинито известување за состојките, 
својствата, карактеристиките и квалитетот на произ-
водите односно услугите. 

Член 12 
Стандардите и техничките нормативи, како И 

нормите на квалитетот на производите и услугите 
(во натамошниот текст: норми на квалитетот), тре-
ба да се засноваат врз проверени резултати и дос-
тигања на науката, техниката и практичното ис-
куство и врз предвидувањата на можни позитивни 
и негативни ефекти од нивното применување и треба 
да бидат во согласност со постигнатиот степен на 
развој и со политиката и целите што се утврдени 
со општествениот план на Југославија. 

Во согласност со интересите и можностите на 
Социјалистичка Федеративна 'Република Југосла-
вија, стандардите, техничките нормативи и норми-
те на квалитетот треба да бидат усогласени со ме-
ѓународните стандарди и со техничките' прописи во 
поглед на техничките и технолошките решенија 
што ги содржат, како и во поглед на термините, 
ознаките, симболите и др. 

Член 3 . 
Прописите за југословенските стандарди, тех-

ничките нормативи односно нормите на квалитетот 
ги донесува директорот не Југословенскиот завод 
за стандардизација. 

По исклучок, ако е тоа пропишан,о со сојузен 
заклон, прописите од чл. 13, 29 и 31 на овој закон 
можат да ги донесуваат и други функционери што 
раководат со сојузни органи на управата, односно 
со сојузни организации. 

Прописите од став 2 на овој член се донесуваат 
по претходно прибавено мислење од Југословенски-
от завод за стандардизација. 

Со самоуправни општи акти на организациите 
на здружен труд и на други самоуправни органи-
зации и заедници можат, во согласност со одред-
бите на овој закон, да се утврдуваат стандарди што 
доносителот е должен да ги применува под усло-
вите определени со овој закон; 

Член 4 
Југословенските стандарди, техничките норма-

тиви и нормите на квалитетот подлежат на задол-
жително преиспитување најдоцна во рок од пет го-
дини од денот на нивното донесување. 

Член 5 
Прописите за југословенските стандарди, тех-

ничките нормативи односно нормите на квалитетот 
ги применуваат, согласно со одредбите на овој за-
кон, организациите на здружен труд, и тоа: 
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1) во производството и прометот ца производи 
и во вршењето на услуги односно во врска со про-
изводството и прометот на производи или со врше-
њето на услуги; 

2) при проектирање, конструирање, изградба, 
употреба и одржување на објекти, постројки, уре-
да и опрема, како и при изведување на работи. 

Одредбите на овој Закон што се однесуваат на 
организациите на здружен труд согласно се приме-
нуваат и врз други производители, изведувачи на 

работи и вршители на услуги, како и врз други учес-
ници во прометот на стоки и вршењето на услуги, 
ако со овој закон или со пропис донесен врз основа 
на овој закон не е определено поинаку. 

Член 6 
Одредбите на овој закон и прописите донесени 

врз основа на овој закон се применуваат и врз уве-
зени производи и производи земени во закуп од 
Странство заради користење во Југославија, како 
и врз работи што ги изведува странски изведувач, 

ако,со сојузен Закон.не е определено поинаку«. 

Член 7 
Како производи, во смисла на овој закон, се 

сметаат: суровини, полупроизводи, делови, склопот 
»и, готови производи, градежни и други објекти, 
постројки, уреди, опрема, ,земјоделски и прехран-
бени производи и семе и саден материјал на земјо-
делски и шумски растенија. 

Како работи, во смисла на овој закон, се сме-
таат: подготвителните, тековните и завршните рабо-
ти врз изградба, монтажа, опремување, уредување 
и заштита на градежни и други објекти, постројки, 
уреди и опрема, како и работите врз нивна одр-
жување и поправки. 

Како услуги, во смисла на овој закон, се сме-
таат сите видови услуги што ги вршат организаци-
ите на здружен труд во областа на стопанството 
или на општествената дејност утврдена со закон. 

Член 8 
Организациите на здружен труд се должни при 

вршење на своите дејности во тек на процесот на 
работата да обезбедат исполнувале на условите и 
барања во поглед на карактеристиките на квалите-
тот на производите, работите односно услугите, 
определени со прописи донесени врз основа на 
свој закон, и да вршат контрола на квалитетот на 
производите, услугите и работите и на нивната соо-
бразност со пропишаните својства и карактерис-
тики. 

Организацијата на здружен труд што пушта 
производи во промет е должна, пред да го пушти 
производот во промет, да провери дали производот 
им одговара на условите и барањата што се утвр-
дени со прописите донесени врз основа на овој за-
кон,4 и тоа проверување да го изврши под условите 
и на начинот што се определени. со тие прописи. 

Проверување на увезените производи, во сми-
сла на став 2 од овој член, е должност на увозни-

, кот односно на застапникот на странската фирма 
при продажбата на стоки од консигнационен склад. 

Испитување на производот заради проверување 
на неговата сообразност со пропишаните својства и 
карактеристики на квалитетот, во смисла на ст. 2 
и 3 од овој член, може да ,изврши производителот 
сам или организацијата која за соодветната деј-
ност е регистр-ирана во Југославија и која распо-
лага со соодветна опрема и стручни кад^и, ако со 
овој закон не е определено поинаку. 

Ако определен производ не може да се испита 
во Југославија од причина што организациите на 
здружен труд кои вршат испитување' на произво-
дот не располагаат со соодветна опрема, испитува-
л е на производот, во согласност со југословенските 
прописи, може да изврши странска организација 
која врши соодветна дејност во странство, а што ќе 

ј а определи Југословенскиот завод за стандарди-
зација. 

Организацијата на здружен труд што го пушти 
производот во промет и увозникот, односно заста-
пникот на странската фирма е должен на надлеж-
ниот орган на инспекцијата на негово барање, да 
му ја стави на увид документацијата за изврше-
ното проверување на сообразноста на производот со 
пропишаните својства и карактеристики на квали-
тетот за таков производ. 

Член 9 
Производите за кои е тоа определено со про-

пис донесен врз основа на овој закон можат да се 
пуштаат во промет само ако се снабдени со опре-
делени исправи и техничко упатство односно со 
упатство за работа, ако се декларирани, означени 
односно обележени на пропишан начин или ако 
се запекувани на пропишан начин. 

Ознаките и податоците на производите и испра-
вите од став l Ha овој член мораат да бидат испи-
шани на јазиците и писмата на народите на Ју -
гославија. ^ 

Член 10 
Објектите, постројките, уредите, опремата и 

другите производи, за кои е тоа определено со про-
писи за стандардите, со технички нормативи однос-
но со норми на квалитетот, подлежат на 'задолжи-
телна техничка контрола од страна-на надлежниот 
орган на инспекцијата во пропишани временски 
интервали , 

Член 11 
Заради обезбедување на квалитетот и на дру-

ги неопходни "својства на производите и работите 
за потребите на народната одбрана, како и заради 
обезбедување рационалист, техничка функцио-
налност и сигурност во производството, изградбата, 
користењето и одржувањето на производите, об-
јектите и уредите од посебен интерес за народната 
одбрана и зголемување на одбранбената способност 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија, се донесуваа^ стандарди на народната од-
брана за потребите на Ј,угословенската народна ар-
мија и за специфични средства за потребите на те-
риторијалната одбрана, цивилната заштита и слу-
жбата за набљудување, јавување, известување и 
тревожење,. 

Стандардите на народната одбрана и прописите^ 
за техничките нормативи односно за нормите на 
квалитетот за изградба односно производство, ра-
кување и употреба на објекти, постројки, уреди 
вооружувале и воена опрема во Југословенската 
народна армија и за специфичните средства од 
став 1 на овој член, донесува сојузниот секретар 
за народна одбрана. 

Стандардите на народната одбрана задолжи-
телно се применуваат. 

При изработката на стандарди на народната одт 
брана задолжително се користат решенијата од 
прописите за југословенските стандарди, технички-
те нормативи односно за нормите на квалитетот, 
заради нивно усогласување. 

Член 12 
Меѓународните технички прописи и стандарда, 

донесени врз основа или во рамките на меѓународ-
ната спогодба што ја склучила Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, се примену-" 
ваат во согласност со актот за ратификација на 
таа меѓународна спогодба. 
» Во односите на деловно-техничката соработка 
и долгорочна производствена кооперација со стран-
ство и на вложување средства на странски лица во 
домашни организации можат, по одлука на Сојуз-
ниот извршен совет, донесена на предлог од Југо-
словенскиот завод за стандардизација, да се при-
менуваат меѓународни или странски технички про-
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лиси и стандарди што не се во спротивност со про-
писите за југословенските стандарди, техничките 
нормативи односно за нормите на квалитетот. 

Ако за определен производ, производствен про-
цес, услуга односно работи не се донесени прописи 
за југословенските стандарди, техничките нормати-
ви односно за нормите на квалитетот, во односите 
на деловно-техничката соработка, на долгорочна 
производствена кооперација и во други форми на 
стопанска соработка со странство можат, по одлу-
ка на Сојузниот извршен совет, донесена на пред-
лог од Југословенскиот завода за стандардизација, 
да се применуваат меѓународни или странски тех-
нички нормативи и стандарди. 

II. СТАНДАРДИ 

1. Југословенски стандарди 

Член 13 
Со југословенските стандарди се утврдуваат: 
1) намената, својствата и карактеристиките на 

квалитетот на производите, а особено: 
— физичките, хемиските, енергетските, експло-

атационите, v погонсќите и сигурносните својства, 
својствата на квалитетот и други својства или кат 
рактеристики; 

— димензиите, формата и трајноста; 
— техничките, конструкционата«, механичките, 

физичките, хемиските, електричните, акустичките, 
термичките и други карактеристики; 

2) условите и бараката што треба да бидат ис-
полнети при производството на производи односно 
при изведување на раббти, а особено: 

— природните, техничките и технолошките ус-
лови и барања, како и барањата во поглед на заш-
титата на животот и здравјето на луѓето, човекова-
та природна и работна средина, општествените 
средства и имотот на граѓаните и безбедноста на 
луѓето и предметите; 

— барањата во поглед на употреба на опреде-
лен материјал, односно на материјал со определени 
карактеристики на квалитетот, на дозволеното 
напрегање, толеранцијата, коефициентот, како и 
на определен начин на мерење и пресметување и 
испитување заради контрола и обезбедување ква-
литет на производите односно на работите и др.; 

3) работните и други постапки и процеси а осо-
бено: 

— постапката, начинот и методите на пресме-
тување, проектирање и конструирање на произво-
дот односно изведовање на работи, како и едно-
образните постапки за обработка и формите на тех-
ничката и друга документација; 

- 1 техничките, технолошките^ работните и дру-
ги постапки и процеси; 

— постапка и начинот на обработка на инфор-
мациони податоци; 

— постапката и начинот на обезбедување на ква-
литетот, земање мостри и анализа на состојките, 
методите на испитување на производи и контроли-
рање и верификација на карактеристиките на ква-
литетот на производите, односно на работите; 

— постапката и начинот на транспортирање, скла-
дирање и чување на производите; 

— постапката и начинот на вршење техничка кон-
трола на објекти, постројки, уреди, опрема и на 
други производи; 

4) начинот на-декларирање, означување, обеле-
жување и пакување на производи односно обеле-
жување на работи; 

5) содржината и начинот на давање услуги, кри-
териумите на квалитетот на услуги и начинот и 
постапките на контрола на квалитетот на услуги; 

6) термините, дефинициите, симболите, знаците, 
ознаките, кратенките, шифрите и боите, 'заради со-
општување и пренесување на информации. 

Со југословенските стандарди можат да се ут-
врдуваат сите или само некои елементи од став 1 
на овој член. 

Југословенски стандарди не можат да се доне-
суваат за земјоделски и прехранбени производи, 
освен за земјоделските производи наменети за ин-
дустриска преработка. 

. Член 14 
Југословенските стандарди се означуваат со 

скратената ознака „ЈУС" и со посебни ознаки според 
класификацијата на југословенските стандарди што 
ги утврдува Југословенскиот завод за стандардиза-
ција. 

Југословенските Јстандарди што се усогласени 
со меѓународните стандарди содржат забелешка за 
усогласеноста и ознака на меѓународниот стандард 
со кој се усогласени. 

Член 15 
'Југословенските стандарди се донесуваат, по 

правило, врз основа и во рамките на годишните и 
повеќегодишните програми за стандардизација што 
ги утврдува Југословенскиот завод за стандардиза-
ција во согласност со политиката и со целите што се 
утврдени со општествениот план на Југославија, 

Во подготвувањето на годишните и повеќего-
дишните програми за стандардизација. Југословен-
скиот завод за стандардизација соработува со за-
интересираните организации на здружен Труд со 
стопанските комори и со други сомоуправни орга-
низации и заедници и со органите на општествено« 
-политичките заедници. 

Со општествениот договор се определуваат на-
чинот и формите на соработка на заинтересираните 
организации на здружен труд, на други самоуправ-
ни организации и заедници и на органите на опште-
ствено-политичките заедници врз утврдувањето на 
општата политика за стандардизација, на годишните 
и повеќегодишните програми за стандардизација, 
на следењето на применувањето на стандардите, 
унапредувањето на дејностите, као и на други пра-
шања од заеднички интерес за^ учесниците на 
општествениот договор. 

За разгледување на начелни прашања за спро-
ведување на политиката на, извршувањето на овој 
закон и на прописите донесени врз основа на него, 
како и за остварување на влијание на организации-
те на здружен труд и на други самоуправни орга-
низации "и заедници, на потрошувачите и корис-
ниците на услуги врз донесувањето на прописите 
за југословенските стандарди, техничките нормативи 
и за нормите на квалитетот, во Југословенскиот 
завод за стандардизација се основа Совет за стан-
дардизација. 

Советот за стандардизација му дава мислење 
на директорот на Југословенскиот завод за 'стан-
дардизација. 

Советот за стандардизација го сочинуваат претс-
тавници на републиките и автономните покраини, 
како и претставници на сојузните органи на упра-
вата и сојузните организации што ќе ги определи 
Сојузниот извршен ^совет, . 

Член 16 
Предлог за донесување на југословенски стан-

дард можат да поднесуваат и организациите на 
здружен труд, други заинтересирани сомоуггоавни 
организации и заедници, стопански комори и органи 
на општествено-политички заедници. 

Член 17 ' 
Сојузниот извршен совет може да наложи до-

несување на југословенски стандард кој не е пред-
виден со програмата за стандардизација. 

Член 18 1 

Заради подготвување предлози на југословенски 
стандарди, во Југословенскиот завод за стандарди-
зација се формираат комисии за стандарди, 
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i 
Членовите на комисиите за стандарди ги име-

нува директорот на Југословенскиот завод за стан-
дардизација. За членови за комиисите за стандарди 
се именуваат стручњаци за соодветни подрачја 
одно-сно гранки од организациите на здружен труд 

. и од други заинтересирани самоуправни органи-
зации и заедници, организациите на потрошувачи и 
корисниците на услуги, органите на општествено-
-политичките заедници и на предлагачите, на пред-
лог од тие организации, заедници и органи. 

Формирањето и начинот на работа на комиси-
ите за стандарди дзобЈшску се уредуваат со пропис 
на директорот на Југословенскиот завод за стан-
дардизација. 

Член 19 
Комисиите за стандарди ги разгледуваат пред-

лозите за донесувале на југословенски стандарди 
и даваат мислење за основаноста на предлозите, 
изработуваат нацрти на -југословенски стандарди, 
разгледуваат мислења, забелешки и предлози дадени 
во теќ на јавната дискусија по нацртите на југосло-
венските стандарди и го утврдуваат конечниот текст 
на предлозите на југословенските стандарди. 

Комисиите за стандарди можат на директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација да му 
даваат предлози за ревизија и замена на југосло-
венските стандарди, за донесување на прописи за 
југословенските стандарди, за проверување на ре-
шенијата содржани во . нацртот на југословенски 
стандард заради согледување на можните ефекти 
од нивното применување, за усогласување на ју-
гословенските стандарди со меѓународните стандарди 
и други предлози заради унапредување на стан-
дардизацијата во Југославија. 

Член 20 
^ Нацртот на југословенскиот стандард се става 

на ' јавна дискусија. 
Нацртот на југословенскиот стандард мора да се 

објави на начинот кој им овозможува на сите ра-
ботни луѓе и трагани, на заинтересираните органи-
зации на здружен труд, на други самоуправни 
организации и заедници и на органите на опште-
ствено-политичките заедници да го разгледаат и за 
него да дадат свои мислења, забелешки и предлози. 

Рокот за разгледување на нацртот на југосло-
венски стандард и за доставување на мислења, за-
белешки и Ј предлози е најмалку три месеци од 
јденот на објавувањето на нацртот, ако не е опре-
делен подолг рок. 

Директорот на Југословенскиот завод за стан- , 
дардизација го определува начинот на објавување на 
нацртот на југословенскиот стандард. 

Член 21 
Комисијата за стандарди е должна да ги раз-

гледа сите уредно и навремено доставени мислења 
и сите забелешки и предлози на нацртот на југо-
словенскиот стандард. 

Ако комисијата за стандарди не ги прифати 
мислењата, забелешките или предлозите на заин-
тересираните организации на здружен труд, на 
други самоуправни организации и заедници, односно 
на органите на општествено-политичките заедници 
што се однесуваат на суштествените технички, 
технолошки, економски или правни прашања со-
држани во' нацртот на стандардот, должна е за тоа, 
со образложен став, да го извести директорот на 
Југословенскиот завод за стандардизација. 

i Член 22 
Комисијата за стандарди ги утврдува предлозите 

, на југословенски стандарди врз основа на усогла-
сените ставови на своите членови. 

Пропис за југословенскиот стандард донесува 
директорот на Југословенскиот завод за стандарди-
зација. » ' 

Со прописот за југословенскиот стандард се 
определува дали неговото применување е задолжи-
телно во целост или делумно. 

„ Југословенски стандард за кој не е, пропишано 
задолжително.применување — е задолжителен за про-
изводителите и учесниците ЈВО прометот на производи 
и во в е е њ е т о на услуги, ако на начинот вообичаен 
во прометот декларираат дека нивниот производ е 
произведен односно услугата е извршена според 
тој стандард или ако со самоуправен општ акт се 
обврзат дека ќе го применуваат. 

Член 23 ' 
Прописот за југословенскиот стандард се објаву-

ва во „Службен лист на СФРЈ", а југословенскиот 
стандард се објавува во посебно издаш!е на Југо-
словенскиот завод за стандардизација. 

Член 24 
Измени и дополненија на југословенските стан-

дарди, како и нивна замена со нови југословенски 
стандарди, се вршат по постапка и на начинот ипо 
со овој закон се пропишани за донесување на југос-
ловенските стандарди. 

SL Граековни стандарди 
Член 25 

. Организациите на здружен труд здружени во 
деловни заедници, во самоуправни интересни заед-
ници и во заедници на здружен труд за меѓусебна 
планска и деловна соработка, во рамките на опреде-
лена гранка или единствен технички систем, можат 
со самоуправен општ акт заеднички да ги утврдат 
стандардите што ќе ги применуваат во своето ра-
ботење (гранковни стандарди). 

Установите што1 вршат стручни работи од ин-
терес за остварувањето на функциите на федера-
цијата донесуваат гранковни стандарди односно 
технички правила и нормативи за чие донесување 
се овластени со сојузен закон. 

Со гранковните стандарди се утврдуваат осо-
бено: 

1) посебната намена, својствата и карактеристи-
ките на производител! на работите за потребите на 
определена производствена гранка односно дејност, 
како и посебните услови и барања што треба да 
бидат исполнети при производството на ' производи 
односно при изведувањето на работи за потребите 
на соодветната производствена гранка, односно на 
соодветната дејност; 

2) посебните работни и други постапки и про-
цеси^ својствени на, соодветната производствена 
гранка, односно дејност. 

Член 26 
^Ѓранковниот стандард не може да го носи на-

зивот „југословенски стандард" ниту ознаките ут-
врдени за југословенските стандарди. 

Гранковниот стандард содржи забелешка за усо-
гласеноста' со прописот донесен врз основа на овој 
закон, називот на тој рропис и бројот на ,службе-
ното гласило во кое е објавен. 

3. Интерни стандарди 
Член 27 

За производите. и работите за кои не е донесен 
југословенски стандард со задолжителна примена, 
организациите на здружен труд можат со само-
управен општ акт да утврдат свои стандарди што ќе 
ги применуваат при набавката на суровини, во 
производството и прометот на своите прогрводи и во 
вршењето на услуги односно при изведувањето на 
работи (интерни стандарди). 

Со интерните стандарди се утврдуваат особено: 
1) намената, својствата и карактеристиките на 

производите, работите односно услугите на органи-
зацијата на здружен труд; 
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2) работните и други постапки во организацијата 
на здружен труд. 

Интерните стандарди не можат да го носат 
називот „југословенски стандард" ниту ознаките 
утврдени за југословенските стандарди. 

Интерните стандарди се донесуваат по постап-
ката и на начинот што се определени со самоуправ-
ниот општ акт на доносителот на интерниот стан- -

Дард. 

4. Задолжителност на гранковните и интерните 
стандарди 

Член 28 
Прбизводите произведени според гранковен или 

интерен стандард можат да се пуштаат во промет 
само ако ги исполнуваат условите и барањата што 
се определени со тие стандарди. 

На барање од надлежниот орган на инспекци-
јата, доносителот на гранковен стандард или на 
интерен стандард е должен да му достави на тој 
орган примерок од соодветниот стандард. 

III. ТЕХНИЧКИ НОРМАТИВИ 

Член 29 
Заради безбедност и заштитава животот и здрав-

јето на луѓето, на човековата природна и работна 
средина, на средствата во општествена сопственост 
и на имотот на граѓаните, со прописите за технич-
киве нормативи се определуваат особено: 

1) својствата и карактеристиките на произво-
дите и работите; 

^2) условите и барањата што мораат да бидат 
исполнети при производството на производи, при 
изградбата односно изведувањето на работи, при 
експлоатацијата и одржувањето на производите; 

3) работните и други постапки, процесите и ме-
тодите во производството на производи односно изве-
дувањето на работите; 

4) постапка и начинот на пакување, транспор-
тирање, складирање, чување^ означување и обеле-
жување на производите и работите што се од влија-
ние врз безбедноста и заштита на животот и 
здравјето на луѓето, човековата природна и работна 
средина, на општествените средства и имотот на 
граѓаните; 

5) техничките мерки за заштита од пожари, 
експлозии, техничко-технолошки незгоди и елемен-
тарни непогоди; ' ' v 

6) постапка, начинот и интервалите на врше- ( 
њето задолжителна повремена техничка контрола на 
објектите, постројките, уредите, опремата и на 
други производи; 

7) начинот на ракување со определени матери-
јали, објекти, посторојки, уреди, опрема и ^руги 
производи, начинот на нивното одржување, задол-
жителноста на упатство за ракување со нив и за 
нивно одржување и посебна тд стручна оспособеност 
за ракување со нив односно за изведување на опре-
делени работи; 

8) постапката и начинот на обезбедување опре-
делени својства, карактеристики и квалитет на оп-
ределени производи и работи, начинот на земање 
мостри за анализа односно испитување, начинот на 
анализа на состојките односно на материјалите, 
начинот на испитување на производите, постапка и 
начинот на контролирање и верификација на про-
пишаните својства, карактеристики и квалитет на 
производите, односно на работите. 

Член 30 
Прописи за техничките нормативи за енергет-

ски, рударски и други индустриски објекти, построј-
ки, уреда, производи и градежни објекти и работи 

донесува директорот на Југословенскиот завод за 
стандардизација, во согласност со претседателот на 
Сојузниот комитет за енергетика и индустрија. 

Прописи за техничките нормативи за објекти, 
постројки, уреди, и средства од областа "на сообра-
ќајот донесува директорот на Југословенскиот завод 
за стандардизација, во согласност со претседателот на 

,Сојузниот комитет за сообраќај и врски, ако со со-
јузен закон не е определено поинаку. 

Ако со прописите од ст. 1. и 2 на овој член се 
определуваат техничките нормативи од интерес за 
народната, одбрана, тие прописи се донесуваат во 
согласност со сојузниот секретар за народна одбрана. 

Ако со прописите од ст. 1 и 2 на овој член се 
определуваат техничките нормативи кои можат да 
влијаат врз безбедноста на животот и здравјето на ' 
работниците при работата, тие прописи во делот 
кој се однесува на безбедноста на животот и здрав-
јето на. работниците при работата се донесуваат во 
согласност со претседателот на Сојузниот комитет 
за труд и вработување. 

Ако со пропиете од ст. 1 и 2 на овој член eg 
определуваат техничките нормативи од интерес за 
безбедноста на луѓето и предметите од експлозија 
и пожари, и техничките нормативи за возила, за 
сигнални уреди и сигурносна опрема во сообраќај от„ 
на јавните патишта, тие прописи се донесуваат во 
согласност со сојузниот секретар за внатрешни 
работи. » -

IV. НОРМИ НА КВАЛИТЕТОТ 

I. Прописи за квалитетот 

Член 31 
Со прописите за квалитетот се определуваат 

особено: v 
1) за земјоделските и прехранбените производи 

и за земјоделските производи ^наменети за индус-
триска преработка: 

— кои состојки производот треба да ги содржи 
и минималните количества на тие состојки; кои сос-
тојки производот не смее да ги содржи; најголемите 
дозволени количества на определени основни и до-
датни состојки; дозволените толеранции во поглед 
на одделни состојки и на вкупната маса на 
производот; 

— условите и начинот на преработка и дора-
ботка на одделни производи; 

— видот на амбалажата и начинот на пакувања 
на производите; 

— начинот на транспортирање, складирање, чу-
вање, одржување и употреба на производите; 

— рокот за употреба на производите чие траење! 
е ограничено; 

— декларирањето, означувањето и обележува^ 
њето на производите; 

— начинот и методите на испитување на ква-
литетот и на другите својства на производите, -пос-
тапката за земање мостри, начинот на вршење ана-
лиза, начинот на верификација на квалитетот, на 
својствата и на карактеристиките на производите; 

— посебниот квалитет на производите наменети 
за извоз; 

2) за индустриските производи: 
— условите и барањата во поглед на намената, 

функционалноста, сигурноста, трајноста, ракувањето 
и поправката на производите; 

— условите и барањата во поглед на безбедноста 
при употребата на производите и во поглед на 
својствата кои влијаат врз спречувањето на загро-
зувањето на човековата природна и работна сре-
дина; 

— условите и барањата во поглед на квалитетот 
на материјалот и изработката; 

— дозволените отстапувања од пропишаните 
услови к барања; 

\ 
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- начинот и методите на испитување.на квали-
тетот, својствата и карактеристиките на произво-
дите, постапката и начинот на земање мостри, 
вршење анализа, испитување на производите, кон-
трола и верификација на квалитетот на произво-
дите; 4 

- посебниот квалитет на производите наменети 
за извоз; 

3) за услугите: 
- критериумите на квалитетот, минималниот 

квалитет, условите и начинот на утврдување на 
квалитетот, контрола и верификација на квалитетот. 

Здравствената исправност на земјоделските и 
прехранбените производи, освен на семето и садниот 
материјал на земјоделски и шумски растенија како 
и на индустриските производи наменети за општа 
употреба, се уредува со други прописи. 

Член 32 г--
Прописи за квалитетот на земјоделските и пре-

хранбените производи донесува директорот на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, во согласност 
со претседателот на Сојузниот комитет за земјо-
делство и со претседателот на Сојузниот комитет 
за здравство и социјална заштита. 

Прописи за квалитетот на индустриските произ-
води донесува директорот на Југословенскиот завод 
за стандардизација, во согласност со претседателот 
на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија. 

Прописи за квалитетот на услугите донесува 
Југословенскиот завод за стандардизација, во со-
гласност со функционерот кој раководи со сојузниот 
орган на управата надлежен за соодветната област. 

Прописи за квалитетот на семето и на садниот 
материјал на земјоделски и шумски растенија доне-
сува Сојузниот комитет за земјоделство. 

2. Производителски спецификации 

Член 33 
Организацијата на здружен труд може да до-

несе производителска спецификација со која го 
утврдува квалитетот и другите својства на произво-
дите за кои не е донесен југослобенски стандард 
кој задолжително се применува или норма на ква-
литетот на производите. За семето и садниот 
материјал на земјоделски и шумски растенија 
организацијата на здружен труд не може да донесе 
производителска спецификација. 

Организацијата на здружен труд може да 
донесе производителска спецификација и за произ-
вод чиј квалитет и други својства се делумно опре-
делени во југословенскиот стандард кој задолжи-
телно се применува или во нормата на квалитетот 
на производот. 

Со прописите за југословенските стандарди, 
нормите на квалитетот на производите или со друг 
пропис на директорот на Југословенскиот завод за 
стандардизација може да се определи дека донесу-
вањето на производителска спецификација за опре-
делени производи е задолжително, кои податоии 
треба да ги содржи таа спецификација и начинот 
на водење евиденција во организацијата на здружен 
труд за донесените спецификации. 

Член 34 
Организацијата на здружен труд ја донесува 

производителската спецификација пред почетокот, 
на производството на производот на кој се однесува 
спецпфикациј ата. 

Производите произведени според производител-
ска спецификација можат да се пуштаат во промет 
ca?vTO ако ги исполнуваат условите и барањата што 
се определени со таа спецификација. 

На барање од надлежниот орган на инспекци-
јата доносителот на производителската специфи-
кација е должен да му достави на тој орган 
примерок од таа производителска спецификација. 

V. ОТСТАПУВАЊЕ ОД ПРОПИСИТЕ ЗА ЈУГО-
СЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ И ЗА НОРМИТЕ 

НА КВАЛИТЕТОТ 

Член 35 
Од прописите за југословенските стандарди 

односно за нормите на квалитетот може да се от-
стапи во случаите утврдени со овој закон. 

Од прописите за југословенските стандарди 
односно за нормите на квалитетот може да се от-
стапи под услов со таквото отстапување да не се 
загрозува безбедноста на луѓето, на предметите 
и на човековата природна и работна средина, так-
вото отстапување да не им е противно на другите 
прописи или на интересите на народната одбрана 
и да се исполнети и други барања утврдени со овој 
закон. 

Член ,36 
Во производството на одделни производи, освен 

во производството и прометот на семе и саден 
материјал на земјоделски и шумски растенија, и 
при изведувањето на работи може да се отстапи 
од прописите за југословенските стандарди односно 
за нормите на квалитетот ако за.тоа постојат посе-
бни оправдани. технички или економски причини, 
под условот од член 35 на овој закон и под услови 
за такво отстапување претходно да е прибавено 
одобрение. 

Одобрение за отстапување од прописите за 
југословенските стандарди односно за нормите на 
квалитетот, во смисла на одредбата од став 1 на 
овој член, дава Југословенскиот завод за стандарди-
зацијач на барање од производителот, изведувачот 
или нарачувачот на работите, по претходно приба-
вено мислење од Сојузниот секретаријат за народна 
одбрана ако , се во прашање производи, објекти, 
постројки и уреда кои се од посебно значење за 
народната одбрана; 

Одобрението за отстапување од прописите за 
југословенските стандарди односно за нормите на 
квалитетот може да се даде само за определено 
количество на производи, за определен производ 
за опр,еделен период на производство односно за 
работи врз определен објект, постројка, уред или 
опрема, а по поднесеното барале. 

Член 37 
Од прописите за југословенските стандарди 

односно за нормите на квалитетот може да се 
отстапи при производството на производи наме-
нети за извоз, освен при производството на семе и 
саден материјал на земјоделски и шумски расте-
нија, при давањето услуги во производството или: 
изведувањето на работи за странски нарачувач, под 
условите од член 35 став 2 од овој закон и под 
услов карактеристиките на квалитетот на произво-

' дите, услугите или работите да се утврдени со дого-
вор' со странскиот нарачувач. , , 

Член 38 ; ѕ 

Од прописите за југословенските стандарди 
односно за нормите на квалитетот може да се 
отстапи при увозот на производи, освен при увозот 
на семе и на саден материјал, на земјоделски и 
шумски растенија, ако за тоа постојат посебни тех-
нички, економски или други оправдани причини,-
под условите од член 35 став 2 од овој закон и под 
услов за извоз на, такви производи претходно да е 
прибавено одобрение. 

Одобрението од став 1 на овој член го дава, на 
барање од увозникот односно застапникот на стран-
ска фирма (член 8 став 3), Сојузниот секретаријат 
за пазар и цени, вр согласност со Сојузниот секрета-
ријат за надворешна трговија, по претходно приба-
вено мислење од Југословенскиот завод за стандар-
дизација односно од Сојузниот секретаријат за 
народна одбрана ако се во прашање производи од 
значење за народната одбрана. 
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Член 39 
Производите од чл. 36 до 38 на овој закон 

можат да се пуштаат во промет на југословенскиот 
пазар само под услов, на начинот определен со про-
писите за југословенските стандарди односно за 
нормите ца квалитетот или со друг пропис на ди-
ректорот на Југословенскиот завод за стандарди-
зација да се означени и снабдени со соопштение за 
тоа од кој пропис отстапуваат, во што е и колкаво 
е тоа отстапување. 

Производи цроизведени со грешка иди, оштете-
ни производи можат да се пуштаат во промет само 
под услов, на начинот определен со прописите за 
југословенските стандарди односно за нормите на . 
квалитетот или со друг пропис на директорот на 
Југословенскиот завод за стандардизација, да се 
означени и снабдени со соопштение за тоа од кој 
пропис отстапуваат, во што е и колкаво е тоа отста-
пување или таа грешка, односно тоа оштетување. 

Член 40 
Од прописите за југословенските стандарди од-

носно за нормите на квалитетот може да се отста-
пи при производството,, при увозот на производи 
и при изведувањето на работи за потребите на 
Југословенската народна армија односно за потре-
бите на народната одбрана. 

Производите и работите од став 1 на овој член 
и отстапувањата од прописите за југословенските 
стандарди односно за нормите на квалитетот ги 
определува сојузниот секретар за народна одбрана. 

Член 41 
Ако со прописите за југословенските стандарди, 

односно за нормите на квалитетот не е определено 
поинаку, тие не се применуваат врз: 

1) производите изработени врз основа на инди-
видуално договорена порачка за. сопствени потреби 
на нарачувачот, освен за семе и саден материјал 
на земјоделски и шумски растенија; 

л 2) производите од домашни Ракотворби, произ-
водите на применетата уметност, производите на 
уметнички занаети, како и врз производите за лична 
потрошувачка што се пуштаат во промет како 
уникати. 

VI. ИСПРАВИ ШТО ГИ ПРИДРУЖУВААТ ПРОИ-
ЗВОДИТЕ ВО ПРОМЕТОТ 

Член 42 
Организациите на здружен труд можат произ-

водите што ги пуштаат во промет да ги снабдат со 
атест или со други исправи предвидени со ' овој 
закон, како и со исправи вообичаени во прометот 
на стоки. 

Организациите на здружен труд се должни 
производите што ги пуштаат во промет да ги снаб-
дат со. определени исправи и податоци, ако е тоа 
предвидено со овој законон со прописите донесени 
врз основа на1 овој закон. 

Член 43 
Производите, за кои е тоа определено со пропи-

сите за југословенските стандарди, за техничките 
нормативи односно за нормите на квалитетот или 
со друг пропис на директорот на Југословенскиот 
завод за стандардизација, молчат да се пуштаат 
во промет односно да се употребуваат само ако се 
снабдени со атест. 

" Семето и садниот материјал на земјоделски и 
шумски растенија што се увезуваат мораат да бидат 
снабдени со цертификат. 

Семето и садниот материјал на земјоделски и 
шумски растенија што се извезуваат мораат да бидат 
снабдени со цертификат за квалитетот што го издава 
организацијата на здружен труд што ќе ја определи 
Директорот на Југословенскиот завод за стандарди-
зација, во согласност со претседателот на Сојузниот 
Комитет за земјоделство. 

Член 44 
Под хомологација, во смисла на овој закон, со 

подразбира постапка за утврдување и верифика-
ција на сообразноста на уредите, деловите и опре-
мата на моторни возила и на други транспортни 
средства со карактеристиките пропишани за тиф 
удреди, делови односно опрема врз основа на актот 
на Република Југославија за ратификација на ме-
на Републиката Југославија за ратификација на ме-
ѓународниот правилник за хомологација. 

Ђо согласност со меѓународните обврски на Со-
цијалистичка Федератвна Република Југославија, 
со пропис од директорот на Југословенскиот завод за 
стандардизација донесен во согласност со претсе-
дателот на Сојузниот комитет за енергетика и ин-
дустрија и со претседателот на Сојузниот комитет 
за сообраќаји врски, се определуваат уредите, дело-
вите и опремата од став 1 на овој член што можат 
да се пуштаат во промет односно да се употребуваат 
само ако се снабдени со хомологационен лист, како 
и организациите овластени за хомологациони испи-
тувања и за издавање на хомологационен лист. 

За хомо дотацијата на уреди, делови односно 
опрема која подлежи на хомологација врз основа на 
меѓународни договори што ќе ги склучи Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија, се гри-
жи Југословенскиот завод за стандардизација. " 

Член 45 
Индустриските производи за потрајна употреба 

која е обусловена со посебни технички својства и 
со начинот на користење и одржување на произ-
водите, можат да се пуштаат во промет само ако се 
снабдени со гарантен лист, со техничко упатство 
и со список на овластените сервиси. 

; Гарантниот лист, техничкото упатство и списо-
кот на овластените сервиси ги издава организацијата 
на здружен труд која го произвела 'производот, а 
за увезените производи — увозникот односно зас-
тапникот на странската фирма (член 8 став 3). 

Член 46 
Гарантниот лист задолжително содржи: 
1) податоци за производот со кои се и д е н т и -

фикува производот и за траењето на гар-антниот 
рок; 

2) изја,ва на издавателот на гарантниот лист дека 
производот во гарантниот рок исправно ќе функци-
онира ако се применуваат упатствата за ракување; 

3) изјава на издавателот на гарантниот лист за 
тоа дека обезбедил сервисно одржување и потребни 
резервни делови за производот во гарантниот рок; 

/ 4) изјава на издавателот на гарантниот лист' за, 
тоа дека во гарантниот рок на свој трошок, што ги 
вклучува и трошоците за превоз односно пренос на 
производот, ќе обезбеди отстранување на дефектите 
и недостатоците на производот во примерен: рок, 
односно дека, на барање од купувачот, неисправниот 
производ ќе го замени со, нов производ ако поправ-
ката не ја изврши во определениот рок; 

5) фирма односно назив и адреса на издавателот 
на гарантниот лист, фирма, односно назив и адреса 
на организацијата на здружен труд, односно на 
продавницата која го продала производот тд потпис 
на овластениот работник. 

За индустриските производи наменети за не-
посредна потрошувачка, рокот за отстранување на 
дефектите и недостатоците во гарантниот рок не 
може да биде подолг од 45 дена. 

Член 47 
Остварувањето на правата по основ на гарант-

ниот лист не го исклучува остварувањето на пра^ 
вата на купувачот и по други основи. 

Член 48 ' 
Техничкото упатство мора да содржи технички 

податоци од значење за исправното пуштање во по-
гон и за употреба на производот, за отстранување на 
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пречки и дефекти, за набавка на резервни делови, 
предупредување на опасност при употреба на про-
изводот, ако постои таа и упатство за отстранување на 
таква опасност, како и упатство за правилно раку-
вање-со производот при употребата. 

Техничкото упатство мора да биде лесно разбир-
ливо. 

Техничкото упатство мора да биде напишано на 
јазиците и писмата на народите на Југославија. 

Член 49 
Списокот на овластените сервиси содржи1 фир-

ма . односно назив и адреса и други податоци за 
сервисните работилници односно сервиси во кои 

% издавателот на гарантниот лист обезбедува сервис-
но одржување и отстранување на дефектите и не-^ 
додатоците на производот. 

Член 50 
Организацијата на^ здружен !груд која произ-

водот од член 45 став 1 на овој закон го продал, 
»а мало, е должна по барање на купувачот во га-
рантниот рок да обезбеди отстранување^ на дефек-
тите и недостатоците на производот и сервисно од-
ржување на производот, под условите , од гаран-
тниот лист, ако тоа не го сторил издавателот на 
гарантниот лист во местото на продажбата на про-
изводот. 

Член 51 
За производите од член 45 став 1 на овој за-

кон мораат да се обезбедат сервисни услуги и ре-
зервни делови во времето што производителот го 
предвидел како век на траеле на производот под 
нормални услови на употреба и при применување 
на дадените упатства за ракување, почнувајќи од 
денот на продажбата на мало, а за производите за 
кои е задолжителна гаранција — почнувајќи од 
денот на истекот на гарантниот рок. 

Обезбедувањето на сервисни услуги и резервни 
делови, во смисла на став 1 од овој член, е обврс-
ка на организацијата на здружен труд која го про-
извела производот, а за увозните производи — на 
увозникот односно на застапникот на странската 
фирма. у -

Член 52 
Со пропис на директорот на Југословенскиот 

завод за стандардизација, зависно од видот и од 
природата на производот, се определуваат произво-
дите кои можат да се пуштаат во промет само ако 
се снабдени со гарантен лист, со техничко упатство 
и со список на овластените сервиси, како и најма-
лото траење на гарантниот рок за определени про-
изводи. 

Прописот од став 1 на овој член, за производи-
те наменети за непосредна потрошувачка, го доне-
сува директорот на Југословенскиот завод за стан-
дардизација. во согласност со сојузниот секретар 
за паз,ар и цени. 

Член 53 
Со прописите за југословенските стандарди, 

техничките нормативи односно за нормите на ква-
литетот или со друг пропис на директорот на Југо-
словенскиот завод за стандардизација се определу-
ваат производите што можат да се пуштаат во 
промет ако се снабдени со определени испра-
ви што не се наведени во чл. 42 до 45 од овој за-
кон, односно работите за кои мора да се прибави 
исправа во која се потврдува дека им одговараат на 
пропишаните услови. 

VII. АТЕСТИРАЊЕ 

Член 54 
Под атестирање, во смисла на овој закон, се 

подразбира постапка за утврдување на сообразно-
ста на карактеристиките на квалитетот на произ-

водите пропишани со карактеристики на квалите-
тот заради издавање на атест и издавањето на атест, 
под условиве и на начинот што се определени со 
овој закон и со прописите донесени врз основа на 

i0B0j закон. 
Член 55 4 ' 

Производите за кои е тоа определено со пропи-
сите за југословенските стандарди, техничките 
нормативи односно за нормите на квалитетот или со 
друг пропис од директорот на Југословенскиот 
завод за стандардизација подлежат на задолжи-
телно атестирање. 

Задолжително атестирање може да се пропише 
заради обезбедување на техничка и конструктивна 
сигурност во производството, изградбата и употре-
бата или изведувањето на работи, заради безбедно-
ста и заштитата на здравјето, и животот на луѓето, 
на општествените средства и имотот на граѓаните, 
ако тоа го бараат интересите на народната одбра-
на, или заради проверување на пропишаните к а -
рактеристики на квалитетот на производите. 

- Член 56 
Карактеристиките на квалитетот на производи-

те што подлежат' на анализа односно испитување, 
постапката и начинот на земање мостри, начинот и 
методот за вршење анализи односно испитување и 
начинот на поднесување извештаи за испитувањето 
и за резултатите од испитувањето заради издавање 
атест, како и времето на важење на атестот, се оп-
ределуваат' со прописите за југословенските стан-
дарди, техничките нормативи, односно за нормите 
на квалитетот или.со друг пропис од директорот на 
Југословенскиот завод за стандардизација. 

Член \57 
Атестот е исправа што ја издава Југословен-

скиот завод за стандардизација или од него овла-
стена организација врз основа на извештајот за ис-
питувањето и за резултатите од испитувањето на 
производот, со која се потврдува дека производот 
на пропишаниот начин е испитан и дека ги испол-
нува пропишаните услови и барања во поглед на 
карактеристиките на квалитетот. 

Член 58 
Постапката за атестирале се спроведува на ба-

рање од организацијата на здружен труд што про-
изведува односни пункта во промет производи што 
подлежат на задолжително атестирање. 

Постапката за атестирање на производ што не 
подлежи нџ задолжително атестирање се' спроведу-
ва на барање од лице кое има интерес односниот 
производ да се атестира. 

Член 59 
Атестирање на производи вршат организациите 

на здружен труд кои во Југославија се регистри-
рани за испитување на квалитетот на производите, 
што ги исполнуваат пропишаните услови и кои за 
атестирањето ќе ги овласти Југословенскиот завод 
за стандардизација. 

Организациите на здружен труд од став 1 на 
овој член вршат атестирање ,според постапката и 
на начин што ги пропишува директорот на Југо-
.словенскиот завод за стандардизација, а со кои 
мора да се обезбеди непристрасно и објективно 
вршење на атестирањето. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, ако определен производ не може на пропи-
шаниот начин да се испита во Југославија затоа што 
во Југославија нема соодветна опрема за испитува-
ње, испитување на таков производ може да из-
врши согласно со југословенските прописи, стран-
ска организација која врши соодветна дејност во 
странство, а што ќе ја определи Југословенскиот 
завод за стандардизација. 

Врз основа на извештајот за испитувањето на 
производот од став 2 на овој член, Југословенскиов 
завод за стандардизација издава атест, 
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Член 60 
Директорот на Југословенскиот завод за стан-

дардизација со актот од член 59 стан 2 на овој за-
кон ги утврдува посебните услови што за вршење 
атестирање мора да ги исполнува организацијата 
овластена за атестирање, а особено што се однесу-
ваат. на: 

— стручната квалификација /на кадрите; 
— опременоста на организацијата овластена за 

атестирање; 
- обврската на организацијата овластена за 

атестирање дека атестирањето ќе го врши под исти 
'услови; 

- личната одговорност за стручно и непри-
страсно вршење на атестирањето и чување на де-
ловна тајна при вршењето на атестирањето. 

Член 61 
Овластување за атестирање к се дава на орга-

низацијата од-член 59 став 1 на овој закон, која 
ги исполнува пропишаните услови, врз основа на 
нејзино писмено барање. Решението за овластува-
ње го донесува Југословенскиот завод за стандар-
дизација. 

Со решението од став 1 на овој член се опре-
делуваат и производите што организацијата овла-
стена за атестирање може да ги испитува заради 
издавање на атест. 

Против^ решението од став 1 на овој член не е 
дозволена жалба. 

- t 
Член 62 

Југословенскиот завод за стандардизација го об-
јавува во ,,Службен лист на СФРЈ" списокот на 
организациите овластени за атестирање на опреде-
лени производи. 

Член 63 
Трошоците за атестирање ги поднесува подно-

сителот на барањето за атестирање. 
Височината на надоместот за задолжително ате-

стирање на производите што подлежат на задол-
жително атестирање ја пропишува Сојузниот извр-
шен совет. 

Член 64 
За правилно и уредно атестирање е одговорен 

Југословенскиот, завод за стандардизација. 
Југословенскиот завод за стандардизација вр-

ши надзор над организацијата што Ја овластил за 
атестирање во ^поглед на испитувањето на произ-
водите и издавањето атест и може да и даде упат-
ства во тој поглед. 

Ако во вршењето на надзорот од став 2 на 
овој член Југословенскиот завод за стандардиза-
ција утврди дека организацијата овластена за ате-
стирање повеќе не ги исполнува пропишаните ус-
лови за атестирање или дека при испитувањето на 
производите и издавањето на атестот не се придр-
жува кон прописите и дадените упатства, ќе 6 го 
одземе на таа организација со решение овластува-
њето за атестирање. 
» Против решението од став 3 на овој член не е 
дозволена жалба. 

Член 65 
АКО испитаниот производ не ги исполнува про-

пашините услови, организацијата овластена за ате-
стирање ќе го одбие барањето за издавање атест. 

Член бб 
АКО ВО вршењето на надзорот од член 64 на 

овој закон Југословенскиот завод за стандардиза-
ција утврди дека производот не ги исполнува про-
пишаните услови, ќе донесе решение со кои ќе го 
поништи атестот. 

Против решението од став 1 на овој член не е 
дозволена жалба. 

АКО во вршењето на надзорот од член 64 на 
овој закон се утврди дека производот ги исполну-
ва пропишаните услови, но вистинската состојба 
не им одговара на податоците наведени во атестот, 
Југословенскиот завод за стандардизација ќе го 
замени атестот што го издала организацијата ов^ 
Ластена за атестирање со нов атест. 

Трошоците за 'повторено испитување на произ-
водот во случајот од став 3 на овој член ги под-« 
несува организацијата овластена за атестирање ко-
ја издала неисправен атест. 

Трошоците за повторено испитување на произ-
водот, ако со тоа испитување се утврди дека про-
изводот ги исполнува пропишаните услови дека 
податоците наведени во атестот се точни, ги под-
несува»Југословенскиот завод За стандардизација^ 

Член 67 
Ако за определени производи со сојузен закон 

не е пропишан начинот на контрола на квалитетот 
во надворешнотрговскиот промет, контролата на 
квалитетот и издавањето на пропишаните исправи 
за тие производи с е ^ р ш и под условите и на начин 
што се определени со тој закон. 4 

Член 68 
. Признавање на исправите што му одговараат 

на атестот во смисла -на овој закон, и на извешта-
ите за испитување и. за резултатите од испитува^ 
Фето на производите, што ги издале органи и ор-
ганизации во странство, се врши во согласност со 
меѓународната спогодба што ја склучила Социјал 
листичка Федеративна Република Југославија. 

Член 69 
Напоредно испитувања на производи: и услуга 

од ист вид и намена, заради оценување на карак-
теристиките на квалитетот и соопштување на ре-
зултатите од таквите испитувања на јавноста, или 
заради јавно наградување на производителите или 
на „ производите што' врз основа на такви испиту-
вања се оценети како нај квалитетни, можат да се 
вршат на иницијатива од организациите на потро-
шувачите, под условите и на начин што се опреде«« 
лени за испитување на соодветни производи и усч 
луги со прописите за југословенските стандарди, 
техничките нормативи односно за нормите на ква-
литетот. 

Лабораториски испитувања на производи зара«« 
ди напоредни испитувања врши организацијата на 
здружен труд што за соодветна дејност е регистри-
рана во Југославија и која ги исполнува условите 
од член 60 на овој закон, а испитувања со дегуста-
ција и органолептички методи — комисијата на 
организаторот на напоредните испитувања од став 
1 на овој член. 

VIII. ЗНАК НА КВАЛИТЕТОТ ЈУС 

Член 70 
Производите, услугите и работите што испол-

нуваат посебни услови во поглед на квалитетот 
предвидени со посебен југословенски стандард чија 
што примена не е задолжителна (производи однос-
но услуги од висок квалитет) можат, под условите 
и на начин што се определени со 0B0i закон да се 
означуваат со знакот за квалитетот ЈУС. 

Член 71 
Знакот на квалитетот ЈУС го содржи текстот? 

„Знак на квалитетот „ЈУС", испишан со определе-
ни букви. 

Формата и големината на знакот на квалитетот 
ЈУС се определуваат со југословенскиот стандард. 

Начинот на означување на производите, услу-
гите и работите се утврдува со југословенскиот 
стандард од член 70 на овој закон. 
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I Член 72 
Производите што се означуваат со знакот на 

квалитетот ЈУС во производството и прометот под-
лежат на континуирана контрола на сообразноста 
на производите со југословенскиот стандард од 
член 70 на овој закон. 

Обемот, зачестеноста и предметот на контролата 
во производството и во прометот на производи, 
постапката и начинот на земање мостри, начинот 
и методите за вршење анализи, односно испитува-
н а заради утврдување на сообразноста на произво-
дите со југословенскиот стандард од член 70 на 
овој закон, се утврдуваат со југословенските' стан-
дарди. 

Контролата од став 1 на овој член ја врши ор-
ганизацијата овластена за атестирање според од-

редбите на овој закон. 
Член 73 

Правото за означување на производите со зна-
кот на квалитетот ЈУС се стекнува врз основа на 
одобрение од Југословенскиот завод за стандарди-
зација. 

Одобрението од став 1 на овој член го дава 
Југословенскиот завод за стандардизација, на пис-
мено барање од заинтересираната организација на 

"здружен труд. 
Одобрението од став 1 на овој член ќе му се 

даде на подносителот на барањето за производ за 
ке ј ќе се утврди дека ги има пропишаните карак-
теристики на квалитетот утврдени со југословен-
скиот стандард од член 70 на овој закон, ако се ис-
полнети следните услови: 

1) ако Југословенскиот завод за стандардизаци-
ја утврди дека подносителот на барањето, со оглед 
ма производствената опрема, организацијата на про-
цесот на производството, стручната подготовка на 
работниците и другите услови, во производството 
може да го постигне и да го одржува нивото на 
квалитетот предвидено со југословенскиот стандард 
од член 70 на овој закон; 

2) ако подносителот на барањето писмено пре-
земе обврска дека во производството на односниот 
производ во сето ќе ги применува соодветните ју-
гословенски стандарди и дека ќе овозможи непре-
чено вршење на контрола во врска со тој производ. 

Против решението донесено по барање за изда-
вање одобрението од став 1 на -овој член не е дозво-
лена жалба. 

Член 74 
Организацијата на здружен труд која добила 

одобрение за означување на производот со зрак на' 
квалитетот ЈУС може со тој знак да ги означува 
само производите за кои е дадено такво одобрение 
и кои ги исполнуваат условите предвидени со соод-
ветниот Југословенски стандард 'од член 70 на овој 
закон. 

Одобрението за означување на производите со 
знакот на квалитетот ЈУС се однесува и на употре-
бата на тој знак во врска со производот за кој е 
дадено одобрението (означувана врз исправите што 
те придружуваат производот во прометот, при ре-
кламирањето, пропагандата, огласувањето и др.). 

Член 75 
Трошоците за контрола на сообразноста на про-

изводот означен со знакот на квалитетот ЈУС со ју-
гословенскиот стандард од член 70 на овој закон ги 
поднесува организацијата на здружен труд што го 
употребува тој' знак. 

Член 76 
Организацијата на здружен труд која, во соглас-

ност со одредбите на овој закон, стекнале право за 
означување на своите производи со знакот на квали-
тетот ЈУС може да се откаже од тоа право. За от-
кажувањето од тоа право е должна да го извести 
Југословенскиот завод за стандардизација. 

Член 77 
Ако со контрола на сообразноста на производот 

Означен со знакот на квалитетов ЈУС ее утврди дека 
тој производ повеќе не ги исполнува условите и бара-
њата утврдени со соодветниот југословенски стандард 
од член 70 на овој закон, овластената организација што 
ја извршела контролата ќе го извести за тоа Југо-
словенскиот завод за стандардизација. Југословен-
скиот завод за стандардизација со решение ќе го од-
земе правото на користење на знакот на квалитетот 
ЈУС. 

Против решението од став 1 на овој член не е 
дозволена жалба. 

Член 78 
Забрането е означување на производи и упо-

треба на знакот на квалитетот ЈУС спротивно на 
одредбите од овој закон. 

Член 79 
Одредбите на чл. 70 и 78 од овој закон согласно 

се применуваат врз означувањето на квалитетот на 
услугите и работите со знакот на квалитетот ЈУС. 

IX. ДЕКЛАРИРАЊЕ, ОЗНАЧУВАЊЕ, ОБЕЛЕЖУ-
; ВАЊЕ И ПАКУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ 

Член 80 
Под декларирање на производи, во смисла на 

овој закон, се подразбира наведување ,на податоци 
за производите кои се од значење за купувачот, на 
амбалажата, на оригиналното-пакување, проспектот, 
налепката, приврската, или на друг начин, на са-
миот производ или кон производот, а особено на по-
датоци, како, што се: називот на производот, тр-
говското име или марката, на производот ако постои, 
податоци за производителот, податоци за составот 
и карактеристиките на квалитетот на производот, за 
начинот на употреба и чување на производот, рокот 
на употреба или векот не траењето на производот, 
и др., како и означување на производите и ра"5отите. 

Учесниците во производството и прометот можат, 
на начинот вообичаен во прометот на стоки, да ги 
декларираат производите што ги пуштаат во промет 
или на друг начин да ги означат, односно обележат. 

Учесниците во производството и прометот можат 
производите, што се произведени во согласност со ју-
гословенскиот стандард да ги означат како произ-
води кои им одговараат на југословенските стандар-
ди, при што се должни да наведат кои карактерис-
тики на производот му одговараат на определениот 
југословенски стандард. 

Член 81 
Со прописите за југословенските стандарди, тех-

ничките нормативи, за нормите на квалитетот, однос-
но со друг пропис на директорот на Југословенскиот 
завод за стандардизација се определуваат произво-
дите што Можат да се пуштаат во промет само ако 
се декларирани, означени односно обележени на про-
пишаниов начин или на кои се означени нивните 
определени особини и карактеристики. 

Прописот на директорот на Југословенскиот за-
вод за стандардизација од, став 1 на овој член со 
кој се уредува декларирањето, означувањето, однос-
но обележувањето на производите наменети за про-
дажба на југословенскиот пазар се донесува во со-
гласност со сојузниот секретар за пазар и цени. 

Член 82 
Со атестниот знак се означува на производот дека 

производот е подложен на атестирање и дека ги 
исполнува пропишаните услови. 

Производите што подлежат на задолжително атес-
тирање мораат да бидат означени со атестен знак 
на начинот определен за односниот производ со про-
писите за југословенските стандарди, техничките 
нормативи односно за нормите на квалитетот или со 
друг пропис на директорот на Југословенскиот за-
вод за стандардизација. ' 
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Изгледот и употребата на атесниот знак се уре-
дуваат со пропис на директорот на Југословенскиот 
завод , за стандардизација. 

Член 83 
Забрането е да се пуштаат во промет производи 

со неточни ознаки и податоци или со ознаки и по-
датоци кои купувачот можат да го доведат во за-
блуда во поглед на потеклото, количеството, карак-
теристиките на квалитетот, особините и намената на 
производите или во поглед на производителот. 

Одредбата од став 1 на овој член се однесува и 
на исправите со кои е снабден производот што е 
пуштен во промет. 

Член 84 
Со прописите за југословенските стандарди, тех-

ничките нормативи односно за нормите на квалитетот 
или со друг пропис на директорот на Југословенски-
от завод за стандардизација се определуваат произво-
дите што можат да се пуштаат во промет само ако 
се спакувани на пропишаниот начин. 

Прописот на директорот на Југословенскиот за-
вод за стандардизација со кој се утврдува начинот 
на пакување на производите наменети за продажба 
на југословенскиот пазар се донесува во согласност 
со сојузниот секретар за пазар и цени. 

Х .НАДЗОР И УПРАВНИ МЕРКИ 

Член 83 
Надзор над применувањето на прописите доне-

сени врз основа на овој закон вршат надлежните 
органи во републиките односно во автономните по-
краини и Сојузниот пазарен инспекторат, согласно 
со сојузниот закон. , -

Надзор над применувањето на прописите доне-
сени врз основа на овој закон со кои се регулираат 
производството, изведувањето на работи и вршењето 
услуги за потребите на Југословенскава народна ар-
мија односно на народната одбрана, врши инспек-
цијата на Сојузниот секретаријат за народна од-
брана. 

Член 86 
Ако при вршењето надзор надлежниот орган 

утврди дека во производството или прометот на про-
изводи, во изградбата, изведувањето на работи или 
во вртењето услуги не се применети прописите до-
несени врз основа на овој закон, со решение ќе ќ 
нареди на организацијата на здружен труд која не 
ги применила тие прописи во определен рок врше-
њето на своите дејности да го сообрази со пропиша-
ните услови. 

Член 87 
Ако при вршењето надзор надлежниот орган 

утврди дека производите или работите не им одгова-
раат на прописите донесени врз основа на овој закон 
и дека поради тоа постои опасност за животот и 
здравјето на луѓето или можност за настанување 
на значителна материјална штета, ќе донесе решение 
со кое ќе го забрани производството на такви произ-
води односно натамошното изведување на такви ра-
боти. 

Член 88 
Ако при вршењето надзор . надлежниот орган 

утврди дека производите што се пуштени во промет 
не им одговараат на прописите донесени врз основа 
на овој закон; не се декларирани, означени или обе-
лежени на пропишаниот начин; не се снабдени со 
пропишаните исправи или се снабдени со исправи 
кои содржат неточни податоци; не се спакуваш! на 
пропишаниот начин; имаат неточни ознаки или на 
нив се ставени ознаки односно се. внесени податоци44 

кои купувачот можат да го доведат во заблуда во 
поглед на потеклото, количеството, карактеристики-
те, квалитетот, особините, намената на производите 

или во поглед на цроизводителот — ќе донесе ре-
шение за забрана на пуштањето во промет на такви 
производи додека не ќе се отстрани недостатокот. 

Ако недостатокот од став I на овој член не може 
да се отстрани, надлежниот орган може да донесе 
решение со кое се одобрува пуштање во промет на 
такви производи; под условите од чл. 35 до 41 на 
овој закон. 

Управните мерки од ст. 1 и 2 на овој член можат 
да се донесат и за производите што се подготвени 
за продажба. ^ 

Управните мерки од став 1 на овој член се при-
менуваат и ако надлежниот орган утврди дека во 
промет е пуштен производ за кој, спротивно на од-
ред,бите од овој закон и на прописите донесени врз 
основа на овој закон, не се обезбедени сервисно одр-
жување и резервни делови. 

Член 89 
Испитување на производите заради инспекциски 

надзор се врши на начинот определен со прописите 
донесени врз основа на овој закон за утврдување на 
сообразноста на карактеристиките на производите со 
пропишаните карактеристики. 

XI КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

. Член 90 
Одговорното лице во организацијата на здружен 

труд, во друга организација или заедница, или пое-
динец-изведувач на работи или вршител на услуги, 
кој не ги ,спроведува мерките за обезбедување на 
техничка или конструктивна сигурност во производ-
ството, изградбата, употребата или одржувањето на 
објекти, постројки, уреди или опрема, определени со 
прописите донесени врз основа на овој закон, или 
не 'ГИ постави пропишаните уреди за заштита од 
елементарни непогоди или од техничко-технолошки 
незгоди, или тие уреди не ги одржува во исправна 
состојба, или во случај на потреба не ги стави во 
дејство, или воопшто не постапува според тие про-
писи и со тоа ќе предизвика опасност за животот и 
здравјето на -луѓето или за општествените средства 
односно имот од поголем обем, ќе се казни за кри-
вично дело со затвор до десет години. 

Тој што делото од став 1 на овој член ќе го 
стори од небрежност, ќе се казни со затвор. 

Ако поради делото од став 1 на овој член наста-
пила тешка телесна повреда или смрт на едно или 
повеќе лица, или имотна штета од поголеми разме-
ри, сторителот ќе се казни со затвор најмалку пет 
години. " 

Член 91-
Со парична казна од 100.000 до 1,000.000 динара 

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

1) ако во производството или прометот односно 
во врска со производството или прометот на произ-
води односно услуги или при проектирање, констру-
ирање, изградба, употреба, одржување на објекту, 
постројки, уреди или опрема, или при изведување 
работи не ги примени, согласно со одредбите на 
овој закон, прописите за југословенските стандарди, 
за техничките Нормативи - или за нормите на ква-
литетот (член 5); 

2) ако при изработката на предмети на воору-
жување или воена опрема, при изградбата на об-
јекти Иди уреди за потребите на Југословенската 
народна армија, територијалната одбрана, цивилната 
заштита или службата за набљудување, јавување, 
известувале или тревожење., или при изградбата на 
други објекти или уреди што се од посебен интерес 
за народната одбрана и за зголемување на одбран-
бената способност на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, не го примени стандардот на 
народната одбрана (член 11); 
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3) ако неовластено издаде пропишана исправа 
(чл. 41 и 59); ' 

4) ако означи производи или употреби знак на 
квалитетот ЈУС спротивно на одредбите од овој за-
кон (член 73); 

5) ако пушти во промет производ со неточни по-
датоци или со ознаки или податоци кои купувачот 
можат да го доведат во заблуда во поглед на по-
теклото, количеството, карактеристиките на квали-
тетот, особините или намената на производот или во 
поглед на производителот (член 83). 

За стопански престап од став 1 на овој член ќе 
се казни со парична казна од 1.000 до 10.000 динари 
и одговорното лице во организацијата на здружен 
труд или во друго правно лице. 

Член 92 
Со парична казна од 10.000 до 100,000 динари ќе 

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

1) ако пред пуштањето во промет не провери 
дали производот им одговара на условите и барањата 
од прописите донесени врз основа на овој закон (член 
8 став 2ј; ; 

2) ако пушти во промет производ произведен 
според гранковен стандард или според интерен стан-
дард, а тој производ не им одговара на условите и 
барањата определени со тој стандард (член 28 став 1); 

3) ако во производството' на одделни производи 
или при изведување на работи или при увозот на 
производи отстапи од прописите за југословенските 
стандарди или за нормите на квалитетот, а за тоа 
отстапување не се исполнети пропишаните услови 
(член 36 став 1, член 37 и член 38 став 1); 

4) ако пушти во промет производ од чл. 36 до 38 
на овој закон кој на начинот определен со прописите 
за Југословенските стандарди односно за нормите на 
квалитетот или со друг пропис на директорот на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација не е озна-
чен или снабден со соопштение за тоа од кој пропис 
отстапува, во "'што е и колкаво е тоа отстапување 
(член 39); 4 

5) ако производот што го пушта во промет не го 
снабди, со определени исправи и со прдатоци пред-
видени со овој закон или со прописи донесени врз ос-
нова на овој закон (член 42 став 2); 

6) ако пушти во промет производ без гарантен 
лист, без техничко упатство или без список на овла-
стените сервиси, а со пропис на директорот на , Ју-
гословенскиот завод за стандардизација е определе-
но дека производот може да се пушти во промет са-
мо ако е снабден со гарантен лист, техничко упат-
ство и со список на овластените сервиси (член 52 
став 1); " / 

7) ако пушти во промет производ кој не е декла-
риран, означен, односно обележен на пропишаниот 
начин или на кој не е означена неговата определена 
особина или карактеристика, а со прописите за ју-
гословенските стандарди, техничките нормативи од-
носно за нормите на квалитетот или со друг пропис 
на директорот на Југословенскиот завод ?а стандар-
дизација е определено дека може да се пушти во 
рромет само ако е деклариран, означен односно обе-
лежен на пропишаниот начин или дека на него мо-
раат да бидат означени неговите определени особини 
односно карактеристики (член 81 став 1); 

8) ако пушти во промет производ кој не е про-
писно спакуван, а со прописите за ,југословенските 
стандарди, техничките нормативи односно за нор-
мите на квалитетот или со друг пропис на директо-
рот на Југословенскиот завод за стандардизација е 
определено дека може да се пушта во промет само 
ако е спакуван на пропишаниот начин (член 84 
,Став 1). 

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни' 
сo парична казна од 1.000 до 10.000 динари и одго-

ворното лице во организацијата на здружен труд 
Или во друго правно лице, 

Член 93 
Со парична казна од 5.000 до 50.000 динари ќе 

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

1) ако пушти во промет производ, а за пуштање 
во промет не е исполнет некој од условите од член 
8 став 1 и член 9 став 1 на овој закон; -

2) ако не донесе производителска спецификација, 
а со прописите за југословенските стандарди однос-
но за нормите на квалитетот или со друг пропис на 
директорот на Југословенскиот завод за стандарди-
зација е определено дека донесувањето на произво-
дителска спецификација е задолжително (член 33 
став 3); 

3) ако за производите од член 45 на овој закон 
за пропишаното време не обезбеди сервисни услуги 
или резервни делови (член 51 став 1); 

4) ако испилува производ или услуга заради на-
поредни испитувања, а за таа дејност не ги испол-
нува условите од член 69 на овој закон; 

5) ако ја врши контролата од член 72 став 1 на 
овој занон, а за вршење контрола не ги исполнува 
условите од член 72 на овој закон. 

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

Член 94 
Со парична казна 'од 2.000 до 20.000 динари ќе 

се казни за прекршок поединец ако стори некое од 
дејствијата од чл. 91 и 92 на овој закон. 

Со парична казна од 1.000 до 10.000 динари ќе 
с.е казни за прекршок поединец кој самостојно врши 
,дејност со средства на трудот во сопственост на гра-
ѓани ако стори некое од дејствијата од член 93 на 
овој закон. 

XII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ . 

Член 95 
Организациите на здружен труд се должни во 

рок од една година од денот на влегувањето во сила 
на овој закон да го утврдат векот ца траењето на 
производите од член 51 на овој закон. 

Член 96 
Признавање на новосоздаден сорта односно се-

лекција на земјоделски и шумски растенија и одо-
брување на воведување во производство домашна, ' 
одомаќена и странска сорта на семе и на саден 
материјал на земјоделски и шумски растенија врши 
Сојузниот комитет за земјоделство. 

Претседателот на Сојузниот комитет за земјо-
делство донесува поблиски прописи за условите и 
за начинот на испитување на Семето и садниот ма-
теријал во поглед на биолошките, економските и еко-
лошките вредности и за постапката за признавање 
на растенијата односно за одобрување на воведу-
вање во производство на семето и садниот матери-
јал од став 1 на овој член. 

Член 97 
Со денот на влегувањето, во сила на овој закон 

престануваат да важат: 
1) Законот за југословенските стандарди и за 

нормите на квалитетот на производите („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 2/74); \ 

2) Законот за техничките нормативи („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 12/65, 55/69 и 13/73). 

3) Одредбата од член 177 на Законот за основите 
на безбедноста на сообраќајот на патиштата („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 17/74), 

\ 

Член 98 
Овој закон влегува во сила триесеттиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ' 
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511. 

Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, врз 
Основа на член 285 точка 10 од Уставот на СФРЈ и 
член 155 од Деловникот на Собранието на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија ги 
разгледуваше, во рамките на својот делокруг, на 
седницата од 19 јули 1977 година Извештајот за 
работата на Сојузниот извршен совет и извештаите 
за работата на сојузните органи на управата и на 
сојузните организации за периодот од мај 1974 до 
крајот на декември 1976 година, и, 

имајќи ги предвид оцените на состојбата и ос-
тварените резултати во сите области на општестве-
ниот живот, содржани во тие извештаи и во експо-
зето што потпретседателот на Сојузниот извршен со-
вет го поднесе во Собранието на СФРЈ на 3 јуни 
1977 година, а 

, поаѓајќи од оцените и предлозите од работните 
тела на Сојузниот собор на, Собранието на СФРЈ и 
од заедничките работни тела на соборите на Собра-
нието на СФРЈ и од истапувањето на претседате-
лот на Сојузниот извршен совет во Собранието на 
СФРЈ на 19 јули 1977 година, како и од мислењата 
изнесени во претресот на седницата на Соборот, 
донесе 

З А К Л У Ч О Ц И 

I 

1. Во изминатиот период, што претставува нова 
етапа на развојот на самоуправувањето и на ната ' 
мошна изградба на социјалистичките самоуправни 
односа врз основите на Уставот на СФРЈ и ставо-
вите на X конгрес на СКЈ, постигнати се значајни 
резултати Бо .сите области на општествениот живот. 
Во тој период Сојузниот извршен совет какол из-
вршен орган на Собранието на СФРЈ, успешно ги 
извршуваше - работите од својата надлежност. Со-
јузниот извршен совет со целокупната своја работа' 
суштествено придонесе кон работата и остварува-
њето на задачите на делегатското Собрание на 
СФРЈ. 

2. Сојузниот извршен совет, во рамките на с и -
дата надлежност, изврши крупни и сложени зада-
чи и со тоа даде значаен придонес кон натамошна 
изградба на системот на социјалистичките самоуп-
равни општествено-економски односи и единстве-
ни основи на општествено-политич^иот систем, 
усогласување на целокупното сојузно законодав-
ство со Уставот на СФРЈ, донесување на плански 
документи за развој на. земјата, спроведување на 
политиката на општествено-економскибт и соци-
јалниот развој и јакнење на внатрешната стабил-
ност, на безбедноста и одбранбената способност на 
земјата и кон порастот на нејзиниот меѓународен 
углед. 

11 

Разгледувајќи ја работата^на Сојузниот извр-
шен совет и на сојузните органи на управата и со-
јузните'^ организации, Сојузниот собор на Собрани-
ето на СФРЈ ја оцени состојбата и утврди опреде-

, лени задачи и правци за нивно дејствување, и тоа: 
1. Работата на Сојузниот извршен совет во ми-

натиот период беше многу интензивна, а посебно во 
врска со утврдувањето и поднесувањето до Собра-
нието на СФРЈ на законски проекти во склопот на 
обемната програма на законодавната работа врз 
усогласување на сојузните закони со Уставот на 
СФРЈ и врз утврдување и спроведување во живот 
на политиката на ошптествено-економскиот развој 
ца земјата, Во остварувањето на тие крупни задачи 

посебно значајна улога имаа соодветните сојузни 
совети -г- како облик на политичка координација 
на надлежните органи на федерацијата, на репуб-
ликите и автономните покраини и на општествено-
политичките организации во федерацијата. 

Со оглед на тоа дека и во иднина ќе има зна-« 
чајна улога во законодавната работа и дека р пре-

.ку оваа функција ја остварува својата одговорност 
за состојбата во сите области на општествениот 
живот, во рамките на правата и должностите на 
федерацијата потребно е Сојузниот извршен совет 
и другите учесници во иницирањето и подготовката 
на сојузни закони да Ј а поттикнуваат натамошна-
та демократизација на законодавната работа за да 

. се обезбеди, во v процесот на подготвувањето на 
предлози на закони и други акти, учество на сите 
заинтересирани органи и организации и на тој на-
чин да се изврши поширока општествена верифи-
кација на тие предлози. 

Во наредниот период, Сојузниот извршен совет 
треба, користејќи ги резултатите и стручната и 
научната работа да ја развива активноста врз на-
тамошно усбвршување на правниот систем. Во врс-
ка чсо тоа се неопходни темелни анализи на сите-
мот на сојузното законодавство, за да можат да се 
утврдат предлозите за неговата можна рационали-
зација и кодификација. 

Сојузниот извршен совет, во иднина треба да 
му посвети посебно внимание на остварувањето на 
утврдената политика и извршувањето на законите 
и, во врска со тоа, на дрнесува!вето на подзакон-
то на работата на сојузните органи на управата. Во 
то на работата на.сојузните органи на управата, во 
тој склоп, тој треба да презема соодветни мерки« 
заради јакнење на одговорноста за извршување на 
сојузните закони и на меѓународните договори и 
редовно да го известува Собранието на СФРЈ за 
состојбата и проблемите во тој поглед. 

2. Во изградбата и развојот на системот на са-
моуправни социјалистички општествено-економски 
односи врз основите на Уставот на СФРЈ с^ пости-
гнати значајни резултати. Со донесувањето, на За -
конот за здружениот труд и на други системски 
закони е продолжен и интензивиран процесот на по-
широко самоуправно поврзување и здружување ka 
трудот и средствата на организациите на здруже-
ниот труд и воопшто поцелосна изградба на дохо-
довните односи. Но, и покрај позитивните резулта-
ти, самоуправното организирање на здружениот 
труд тече релативно бавно и не е секогаш, ниту во 
доволна мера, следено со вистинското менување на 
општествено-економските односи. 

Во наредниот период престои обемна активност 
на сите општествени фактори, а во тој склоп и на 
Сојузниот извршен совет и на сојузните органи на 
управата и сојузните организации, во преземање 
на Ќерки и акции од рамките на нивната надлеж-
ност, заради: натамошен развој на социјалистички-
те самоуправни продукциони односи воз основите 
на Законот за здружениот труд, а особено подо-
следна изградба на доходовните односи во сите об-
ласти на здружениот труд; доследно спроведуваше 
на политиката на економска стабилизација и по-
рационално стопанисување и работење и усогласу-
вање на движењето на општата и заедничката по-
трошувачка со реалните материјални можности; 
решавање на структурните неусогласеност во ма-
теријалното производство; доградба и реализација 
на новиот пресметковен систем и побрзо разрешу-
вање на сегашните проблеми на ниската акумула-
тивност, загубите и недоволната репродуктивна 
способност на стопанството. 

Од посебно значење се решенијата за оствару-
вање на политиката на економска стабилизација н 
за совладување на постојните тешкотии во опнгте-
ствено-екошшскиот живот и во тековните стопан« 
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ски движења да го поттикнуваат максималното ан-
гажирање на работниците и на работните луѓе ве 
организациите на здружениот труд и во другите 
самоуправни организации и заедници. 

3. Воведувањето на делегатскиот принцип, ка-
ко основа за конституирање и функционирање на 
сите флици на самоуправното и политичкото орга-
низирање на општеството, претставува крупна про-
мена во областа на општествро-политичкиот сис-
тем. 

Заради поуспешно функционирање на делегат-
скиот систем како и влијанието врз развојот на 
социјалистичката самоуправна демократија вооп-
што, посебно треба да се забрза работата врз утвр-
дувањето на предлози на системски решенија во 
врска со ,положбата и функционирањето на др-
жавната управа во целост, особено во врска со по-
ложбата и функционирањето на сојузната, управа. 

Заради натамошен развој на општествено-поли-
тичкиот систем врз основите на Уставот на СФРЈ, 
потпирајќи се врз основните идејни определувања 
на Сојузот на комунистите во таа област, а посебно 
врз ставовите од 30-тата седница на Претседател-
етвото на ЦК СКЈ за развојот на политичкиот сис-
,тем на социјалистичката самоуправна демократија, 
првенствени задачи на Сојузниот извршен совет и 
на сојузните органи на управата треба да бидат 
насочени кон: доследно остварување на нивните 
основни функции; обезбедување на непосредно 
учество на здружениот труд и на организираните 
социјалистички сили во процесот на формирање 
на предлози и мерки и во контролата на нивното 
остварување; изградба на основите на општестве-
ниот систем за информирање како еден од суште-
ствените услови за успешно функционирање на 
делегатскиот систем. 

4. Во социјалната политика, во рамките на 
правата и должностите на федерацијата, се пости-
гнати определени резултати. Давани се и иниција-
тиви за прашањата од областа на станбената поли-
тика, социјалната и детската заштита со цел да се 
поттикне решавањето на тие прашања од страна 
на надлежните органи на опШтествено-ћолитички-
те заедници и самоуправните организации и заед-
ници. Сторен е напредок во самоуправното интере-
сно организирање во сите области на социјалната 
политика. . 

Во областа на здравството е унапредена зашти-
тата на здравјето на граѓаните и на задоволувачки 
начин се регулирани прашањата од рамките,, ќа 
правата и должностите на федерацијата. Во наред-
ниот период Соузниот извршен совет треба посеб-
но да се ангажира врз преземање на соодветни 
мерки, од рамките на правата и должностите на 
федерацијата заради заштита и унапредување на 
човековата средина и здравствената заштита на 
населението. 

Во областа на трудот, вработеноста и вработу-
вањето се постигнати значајни резултати. Во оваа 
област Сојузниот, извршен совет и соодветните со-
јузни органи на управата во наредниот период тре-
ба да преземаат соодветни мерки од рамките на 
правата и должностите на федерацијата, 
заради обезбедување на социјалната сигурност 
на работните луѓе и стабилниот растеж на продук-
тивната вработеност, унапредување на заштитата 
на правата на нашите работници на привремена 
работа во странство и нивното работно ангажирање 
по враќањето од работа од странство. 

'Со спроведувањето на утврдената политика во 
областа на основните права на Јборците и воените 
инвалиди е подобрена нивната социјална и економ-
ска положба. Во наредниот период Сојузниот извр-
шен совет треба да му посвети посебно внимание на 
остварувањето на правата на борците во системот на 
цензиско-инвалидското осигурување, како и да дава, 

ка ј надлежните органи и организации, соодветни 
иницијативи заради подобрување на остварувањето 
на здравствената заштита на борците и воените 
инвалиди, - упростување на постапките за оствару-
вање на нивните основни права и оспособување ра 
службите зћ боречка и инвалидска заштита. 

5. Во остварувањето на функциите на безбед-
носта и заштитата на уставниот поредок е постиг-
нат значаен успех, што го потврдува високиот сте-
пен на политичка стабилност на нашето социјалис-
тичко 4 самоуправно општество. Со ангажирањето на 
сите фактори на општествената самозаштита се 
постигнати значајни резултати во формирањето на 
свеста на работните луѓе и граѓаните — како су-
штествен фактор за оневозможување на неприја-
телска активност, за спречување и отстранување 
на општествено негативни појави и однесувања. 

Во согласност со натамошниот развој на поли-
тичкиот систем на социјалистичка самоуправна де-
мократија,' потребно е се пошироко да се одвиваат 
процесите на поопштествување на работите на без-
бедноста и заштитата на уставниот поредок. За таа 
цел е потребно сите општествени фактори, а во 
тој склоп и Сојузниот извршен совет иг сојузните 
ортани на управата, постојано и координирано да 
преземаат мерки заради јакнење и развој на сис-
темот на општествената самозаштита. 

6. Во изминатиот период е извршена реформа 
на правосудниот систем и се усогласени со Уставот 
на СФРЈ сите правосудни закони во таа област со 
кои се извршени мошне значајни проблеми во со-
гласност со поделбата на законодавната надлеж-
ност во' оваа област помеѓу федерацијата и репуб-
ликите и автономните покраини. 

Во наредниот период ешеопходно да се забрза 
работата врз донесување на соодветни нови сојуз-
ни закони што се од посебно значење за успешно-
то остварување на правосудната функција, како и 
да се разгледа примената на важечките сојузни за-
кони од Областа на правосудството од становиште-
то на создавање услови за поефикасно функциони-
рање и натамошен развој на судовите на здруже-
ниот труд и на други облици на самоуправното 
судство. 

7. Постигнатите резултати во развојот и оства-
рување на концепцијата на општонародната одбра-
на ,се крупен придонес кон организирањето и ' го-
товноста на општеството за одбрана, што овозмо-
жува во наредниот период да се постигне уште по-
голем степен во поопштествувањето на одбранбе-
ните работи, организирањето и ефикасноста на од-
бранбените подготовки. 

Посебно е потребно ангажирањето на сите ф а к -
тора на општеството, а во тој склоп и на Сојузни-
от извршен совет и на сојузните органи на управа-
та, во обезбедувањето на соодветни услови за јак-
нење на одбранбените подготовки на стопанството 
и на општествените дејности, јакнење и развој на 
територијалната одбрана, во создавањето на, сите 
неопходни услови за' релизација на долгорочните и 
среднорочните планови за развој на ЈНА, јакнење 
на цивилната заштита и на другите сили за од-
брана и заштита, како и во оспособувањето на ор-
ганите и организациите за работа врз работите на 
одбраната. , 

8. Во областа на финансирањето на корисници-
те на буџетот на федерацијата е постигнато финан-
сирањето на тие корисници, врз основа на утврде-
ната политика, да се одвива без застој. Преземани 
се и други мерки заради обезбедување на поголема 
финансиска дисциплина и одговорност во распола-
гањето со средствата и поефикасна контрола на 
нестопански инвестиции. 

Во наредниот период, во финансирањето на 
дејностите на сојузните органи, настојувањата и 
мерките на Сојузниот извршен совет треба да би-ч 
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дат насочени кон порационално планирање и ко-
ристење на средствата, усогласување на плановите 
ѕа развој на одделни служби, поголема ефикасност 
во следењето на извршувањето на финансиските 
планови и на програмите за техничко опремување 
и модернизација на тие органи, како и врз подо-
еле дно остварување на функциите на инспекциски-
те служби. 

9, Во областа на надворешната политика ак- , 
тивноста на СФРЈ беше мошне изразена, што ^при-
донесе кон натамошна афирмација на -надворешна-
та политика и кон порастот на меѓународниот уг-
лед на Југославија — како социјалистичка, само-
управна и неврзана земја, За таква афирмација на 
надворешната политика и на меѓународната поло-
жба на Југославија голем личен придонес, со свои-
те иницијативи, со ангажирањето и со авторитетот 
што го ужива во светот, даде, Претседателот на Ре-
публиката Јосип Броз Тито. 4 

Сојузниот извршен совет.и соодветните сојузни 
органи на управата и сојузни организации има-
ат значајна улога во процесот на утврдување и 
спроведување во живот на надворешната политика 
на СФРЈ и во давање бројни иницијативи и мерки 
врз воспоставување и развивање на меѓународната 

- соработка во областа на политичките и економски-
те односи, науката, образованието и културата. 

Постигнати се видни успеси в а поопштествува-
њето и демократизацијата на утврдувањето и ос-
тварувањето на принципите на. надворешната по-
литика на СФРЈ и во јакнењето на улогата ,и одго-
ворноста на сите самоуправни, поштички и вооп-
што општествените фактори во таа област, посебно 
на републиките и автономните покраини. 

Следејќи ги и во иднина утврдените принципи 
на надворешната политика на СФРЈ и сеетраната 
ангажираност -на СФРЈ во борбата5 за мир и меѓу-
народна соработка, Сојузниот извршен.совет треба 
посебно да се ангажира врз доследното извршува-
ње на усвоената програма и на мерките за спрове-
дување на одлуките од V конференција на неврза-
ните земји во Коломбо, за изградба на нов и не-
праведен меѓународен економски поредок, за оства-
рување на Завршниот документ на КЕБС во Хел-

синки: и врз тие основи за успешна работа на Кон-
ференцијата во Белград; за натамошен развој на 
сестраните билатерални односи со сите земји на 
светот, посебно со неврзаните земји и со соседите, 
како и за доследно извршување на-обврските и 
задачите на Југославија како активен член на Ор-
ганизацијата на обединетите нации. 

Во спроведувањето на единствената надвореш-
на политика на СФРЈ треба да продолжи процесот 
на демократизација и поопштествување на работи-
те од таа област во согласност со натамошниот 
развој на нашата самоуправна социјалистичка де-
мократија. Наспоредно со тоа, потребно е да се до-
несат соодветни закони со кои би се определиле по-' 
блиску правата, обврските и одговорностите на си-
те субјекти што учествуваат во остварувањето на 

4 надворешната политика и односите на нашата зем-
ја со странство. 

III 

1 Односите помеѓу Сојузниот собор на Собра-
нието на СФРЈ и Сојузниот извршен совет односно 
сојузните органи на управата се изградуваа врз ус-
тавните основи и во тоа се степени корисни искус-
тва за натамошно унапредување на методите на 
работата на Сојузниот извршен совет и на сојузни-
те органи на управата и на сојузните организации. 

2. Во натамошната работа е неопходно да се 
унапредуваат постојните и да се изградуваат нови 
форми и методи на соработка помеѓу Сојузниот из-
вршен совет и Сојузниот собор на Собрани ја на 

СФРЈ, нивните работни тела ш стручни служби; 
како во процесот на подготвување на акти така и 
но остварувањето на утврдената политика и во из-
вршувањето на сојузните закони. 

Сојузниот извршен совет и сојузните органи на 
управата треба и натаму да ја развиваат соработ-
ката со соодветните републички и покраински ор-
гани, со општествено-политичките организации во 
федерацијата, со Стопанската комора на Југосла-
вија и со научните и стручни институции и на тој 
начин да обезбедуваат поширока проверка на сво-
ите предлози и услови за поуспешна работа на Со-
бранието на СФРЈ и за поуспешно вклучување на 
делегатската основа во процесот на одлучувањето 
за прашањето од Надлежноста на Собранието на 
СФРЈ односно на Сојузниот собор на Собранието 
на СФРЈ. 

3. Уште не е остварено задоволувачко ниво на 
организираност и усогласеност на работата на Со-
бранието на СФРЈ, на Сојузниот извршен совет и 
на другите фактори во утврдувањето и остварува-
њето на програмите и плановите за нивната работа, 
иако во тоа се постигнати значајни резултати. За -
тоа е потребно да се обезбеди постојано следење и 
контрола на извршувањето на задачите предвиде-
ни во тие програми и планови За работа. 

4. Сојузната управа, во изминатиот период, из-
врши значајни работи, но таа се уште не е оспосо-
бена во полна мера за вршење на своите задачи: 
во согласност со барањата на динамичниот опште-
ствено-економски и политички развој на земјата и 
со потребите на здружениот труд и на општеството 
во целост. - , 

Настојувањата на Сојузниот извршен совет врз 
унапредување ти модернизација на работата на со-
јузните органи на управата и на сојузните органи-
зации треба да придонесат кон поголем степен на 
ефикасност, самостојност и одговорност на сојузна-
та управа во вршењето на нејзините овластувања 
и одговорности утврдени со Уставот на СФРЈ и со 
сојузни закони, посебно кон здружениот труд и кои 
делегатската основа во целост. 

Во натамошната работа органите на сојузната 
управа треба да се насочуваат кон пројавување на 
поголем степен на иницијатива во предлагање на 
решенија за унапредување на стостојбата во соод-
ветните области на општествениот живот. Содржи-
ната, организацијата и методот на работата на со-
јузната управа треба побрзо, и поцелосно да се 
трасформираат според начелата и барањата на де-
легатскиот собраниски систем и да му се претпо-
ставуваат на влијанието на надминатиот начин и 
метод на работа и склоноста кон административни 
решенија. Потребно е, исто така, да се обезбедува 
порамномерна застапеност на кадрите од сите ре-
публики и автономни покраини и на работните ме-
ста на стручни работници во основната дејност на 
органите на сојузната управа; да се ограничи не-
оправданиот-растеж на бројот на работници во ,ор-
ганите и организациите на федерацијата и постоја-
но да се работи врз стручното усовршување на ра-
ботниците и воопшто врз подигање на квалитетот 
на стручната работа, како и врз изградување на 
критериумите за подоследна распределба според 
трудот и резултатите од трудот во работните заед-
ници на ^ие органа и организации, 

1. Со поднесувањето на извештаите за својата 
работа Сојузниот извршен совет и сојузните органи 
на управата и сојузните организации ја исполну-
ваат својата уставна' одредба за својата работа да 
го известуваат Собранието на СФРЈ и разгледува-
њето на тие извештаи во Собранието на СФРЈ 
претставува составен ден од вкупалата политичка 
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расправа за искуствата во остварувањето на со-' 
бранискиот систем врз делегатски основи. 

2. Сојузниот извршен совет и сојузните органи 
на управата и сојузните организации треба да! ја 
продолжат, во остварувањето на својата одговор-
ност спрема Собранието на СФРЈ, практиката на 
известување на Собранието на СФРЈ за извршува-
њето на своите функции, што го вклучува и ука-
жувањето на појавите на неизвршување на утвр-
дената политика и на законите и другите општи 
акти што ги донело Собранието на СФРЈ и во врс-
ка ,со тоа да предлагаат соодветни мерки. Покрај 
редовните годишни извештаи, по барање од Собра-
нието на СФРЈ, односно по иницијатива од Сојуз-
ниот извршен совет или од сојузните органи на 
управата треба да се продолжи со поднесувањето 
на извештаи за определени прашања во врска со 
спроведувањето на утврдената политика во оддел-

ни области на општествениот живот или со извр-
тувањето на определени сојузни закони. 

Во извештаите за работата на Сојузниот извр-
шен совет и во извештаите за работата на сојузните 
Органи на управата и на сојузните организации те-
жиштето треба да се стави врз анализирањето на ис-
куствата врз суштинското остварување на политика-
ва и примената на законот, како и врз давањето на 
оцени на проблемите од значење за поефикасно ос-

тварување на задачите што стојат пред Сојузниот 
извршен совет и сојузната, управа. Тие извештаи, 
според својата содржина и форма, треба да бидат 
што повеќе приспособени кон барањата и потребите 
на Собранието на СФРЈ и на делегатската основа 
во целост. 

3. И Сојузниот с о б о р на Собранието на СФРЈ 
во поголема мера отколку до сега, ќе ги следи и 

разгледува прашањата за спроведување на утврде-
ната политика и извршување на донесените закони 

и други прописи и општи акти и ќе ја утврдува 
политиката За нивното спроведување, односно из-
вршување и, во остварувањето на функцијата на . 
политичка контрола над работата на Сојузниот из-
вршен совет и на сојузните органи на управата, ќе 
утврдува поконкретни и, во делегатската база по-
широко проверени, насоки за работа на тие органи. 

V \ 

1. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, од 
Становиштето на својот делокруг, оценува дека Со-
јузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата и сојузните организации, во периодот од мај 
1974 до крајот на декември 1976 година, успешно 
ги извршиле работите и задачите од својата над-
лежност и ја одобрува нивната досегашна работа. 

2. Сојузниот извршен совет и сојузните органи 
на управата и сојузните организации се должни, во 
својата натамошна работа, да ги остваруваат за-
дачите утврдени со овие заклучоци, како и да ги 
имаат предвид мислењата и предлозите од работ-
ните тела на Сојузниот собор и од заедничките ра-
ботни тела на соборите на Собранието на СФРЈ за 
прашањата од делокругот на Сојузниот собор. . 

3. Овие заклучоци ќе се објават во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 020-26/77-2 
19 јули 1977 година 

Белград 

Сојузен собор 
на Собранието на Социјалистичка Федеративна 

Република Југославија 

Претседател, 
Данило Кекиќ, с. р. 

512. 

Соборот на републиките и покраините на Со-
бранието на СФРЈ, врз основа на член 286 Став 9 
точка 3 од Уставот на СФРЈ и член 155 од Делов-
никот на Собранието на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија го разгледуваше, во 
рамките на својов делокруг, на седницата од 19 
јули 1977 година, Извештајот за работата на Сојуз-
ниот извршен совет за периодот од мај 1974 до кра-
јот на декември 1976 година, и 

имајќи ги предвид оцените на состојбата содр-
жани во тој извештај и во експозето што потпрет-
седателот на Сојузниот извршен совет Доброслав 
Ќулафиќ го поднесе во Собранието на СФРЈ на 3 
јуни 1977 година,, а 

тргнувајќи од оцените и предлозите на работ-
ните тела на Соборот на републиките и покраините 
на Собранието на СФРЈ и заедничките работни 
тела на соборите на Собранието на СФРЈ и од 
истапувањето на Веселин Ѓурановиќ, претседател 
на Сојузниот извршен совет во Собранието на 
СФРЈ на 19 јули 1977 година, како и од мислењата 

. изнесени во претресот на седницата на Соборот од 
19 јули 1977 година, донесе 

З А К Л У Ч О Ц И 

I 
1. Работата на Сојузниот извршен совет во пе-

риодот од мај 1974 до крајот на декември 1976 го-
дина се одвиваше непосредно по донесувањето на 
Уставот на СФРЈ па неговата активност беше насо-
чена, пред се, кон спроведувањето во живот на но-
виот Устав. Десеттиот конгрес на Сојузот на кому-
нистите на Југославија, конгресите на Сојузот на 
комунистите во републиките и конференциите на 
Сојузот на комунистите во автономните покраини 
с% своите ставови за натамошните правци за развој 
на нашето самоуправно социјалистичко општество 
создадоа мошне поволни општи политички услови 
за активност на сите организирани социјалистички 
сили и за нивното полно ангажирање врз оствару-
вањето на утврдената политика и заземените ста-
вови, што и даваше основен печат и на работата на 
Сојузниот извршен совет. 

Во овој период во нашето општество беа присут-
ни и натрупаните проблеми на стопанскиот развој 
од претходниот период, а пред се високата стапка 
на инфлација, дефицитот во платниот биланс, не-
поволната стопанска структура, незадоволувачкото 
ниво на општествената продуктивност на трудот и 

. друго, па Сојузниот извршен совет вложуваше по-
себни напори за нивното совладување. Сето тоа се 
одвиваше во период што го карактеризира стопан-
ската рецесија во светот, меѓународната монетарна 
криза, суровинската и енергетската криза, како и 
неповолната состојба во меѓународните економски и 
политички односи, што имаше одраз и врз стопан-
ските движења во земјата. 

имајќи го сето тоа предвид Соборот на репуб-
ликите и покраините оценува дека Сојузниот извр-
шен совет во така сложени ,услови успешно ги ос-
тварувал своите уставни функции и со тоа придо-
нел кон натамошниот1 развој на материјалната ос-
нова на нашето општество, на социјалистичките са-
моуправни општествено-економски односи, кон из-
градбата на општествено-политичкиот систем и кон 
јакнењето на меѓународната улога и положба на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија. . 7 

2. Соборот оценува дека во овој период на рабо-
та на Сојузниот извршен совет се постигнати Зна-
чајни резултати. На предлог од Сојузниот извршен 
совет, Собранието на СФРЈ ги донесе Основите на 
заедничката политика на долгорочниот развој на 
Југославија до 1985 година, Општествениот план на 
Југославија за периодот од 1976 до 1980 година, го-
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дишни резолуции за остварувањето на Општестве-
ниот план на Југославија и потврди поголем број 
договори за основите на планот. Донесени се, исто 
така, позначајни системски закони и со тоа се соз-
дадени услови за подлабоко сообразување на це-
локупниот општествено-економски систем со одно-
сите утврдени со Уставот на СФРЈ. 

3. И покрај ваквата активност некои системски 
закони уште не се донесени иако се од суштинско 
значење за натамошниот развој на општествено-
-економскиот систем. Бавно се одвива работата и 
врз склучување на преостанатите договори за ос-
новите на планот и договори за неговата реализа-
ција, како и работата врз донесување на другите 
акти за спроведување на утврдената политика. Пок-
рај ова, некои мерки за остварување на утврдената 
економска политика не беа секогаш донесувани на 
време ниту беа доволно меѓусебно поврзани, а 
одделни од нив не беа засновани врз реални еко-
номски процени, што создаваше тешкотии во спро-
ведувањето на таа политика. 

4. Остварувајќи ги своите уставни функции и 
задачи Сојузниот извршен совет развиваше и обез-
бедуваше полна соработка со соодветните републич-
ки и покраински органи, придонесувајќи на тој на-
чин кон реализацијата на уставниот принцип за од-
говорноста на социјалистичките републики и соци-
јалистичките автономни покраини за политиката и 
остварувањето на функциите на федерацијата. 

Од значење е и соработката што ја развиваше 
Сојузниот извршен совет со органите и телата на 
општествено-политичките организации во федераци-
јата, како и со сојузните совети, во подготвувањето 
на законски прописи и мерки, а пред се при кон-
ципирањето и пронаоѓањето на решенија за најзна-
чајните прашања од (Јрласта на општествено-еко-
номскиот развој. 

Целокупната оваа соработка беше проткаена со 
духот на спогодување, се одвиваше во согласност со 
одредбите од Уставот на СФРЈ, при што дојдоа де 
полн израз иницијативите на републичките и пок-
раинските извршни совети за решавање на позна-
чајни прашања, како во постапката за подготвува-
ње на акти, така и во процесот на спроведувањето 
на утврдената политика. 

5. Сојузниот извршен совет и неговите органи 
со својата активност и залагање придонесоа при 
усогласувањето на ставовите по прашањата за кои 
се одлучува врз основа на / согласност на собрани-
јата на социјалистичките републики и на соција-
листичките автономни покраини да се постигне со-
гласност за сите предложени законски и други опш-
ти акти, иако во одделни случаи со задоцнување. 

При ова, посебно треба да се истакне улогата 
на републичките и покраинските собранија и на 
нивните органи во процесот на заземање ставови и 
нивно усогласување, како и улогата на делегациите 
на републичките и покраинските собранија во Со-
борот на републиките и покраините односно него-
вите работни тела, што со својот однос кон заед-
ничките интереси и заедничката политика овозмо-
жија пронаоѓање на решенија за подигнатите пра-
шања. 

Сојузниот извршен совет учествуваше активно 
во работата на работните тела на Соборот на репуб-
ликите и покраините во решавањето на многу отво-
рени и спорни прашања, што се појавија во текот 
на усогласувањето на ставовите на републичките и 
покраинските собранија и со тоа даде придонес кон 
афирмацијата на делегатскиот систем и остварува-
њето на уставните функции на Соборот на репуб-
ликите и покраините. Сојузните органи на управата 
и сојузните организации, исто така, со своето зала-
гање и со навремено подготвување на соодветни 
материјали придонесоа кон поефикасната и поус-
пешната работа на Соборот на републиките и пок-
раините и на неговите работни тела, 

И ^ 
/ 

1. Соборот на републиките и покраините ука-
жува на потребата од што побрзо донесување на 
оние закони и други општи акти што се од особено 
значење за натамошна разработка на уставните 
принципи за општествено-економските односи и за 
остварување на целите на развојната политика, ка-
ко што се законите: за основите на системите на 
цените и за општествена контрола на цените, за 
компензациите, за средствата на резервите, за дол-
горочна производствена кооперација, деловнотех-
ничка соработка и прибавување права врз основа 
на технологија помеѓу организациите на здрулсеи 
труд и странски лица и друго. Во врска со тоа, Со-
јузниот извршен совет треба, во соработка со соод-
ветните републички и покраински органи и со ор-
ганите и телата во федерацијата, да ги преземе си-
те мерки за да се забрза работата врз подготовката 
на овие закони, за да бидат, тие донесени што побр-
зо. Исто така, Сојузниот извршен совет треба, при 
полно ангажирање на извршните совети на репуб-
ликите и извршните совети на автономните покра-
ини, како и со активно учество на сите општестве-
но-политички фактори, да вложи што поголеми на-
пори за подготвување и донесување на преостана-
тите договори за основите на општествениот план, 
како и договори за неговата реализација. 

Овие задачи треба да се извршат до крајот на 
тековната година, за да се создадат со тоа поповол-
ни услови за извршување на Општествениот план 
на Југославија во идната година, како и за подго-
товка на основите на наредниот среднорочен план. 

2. Сојузниот извршен совет треба да продолжи 
со доследиото спроведување на политиката утврде-
на со Општествениот план на Југославија за перио-
дот од 1976 до 1980 година и qp извршувањето на 
сојузните закони, а посебно на' Законот за здруже-
ниот труд, како и законите од областа на економ-
ските односи со странство, на паричниот, кредитни-
от и банкарскиот систем и други, тргнувајќи од 
потребата за поттикнување на здружување на труд 
и средства односно развивање на доходовните од-
носи во здрулсениот труд, поврзување на производ-
ството и прометот, создавање постабилни услови за 
стопанисување, јакнење на акумулативната и реп-
родуктивната способност на стопанството заради 
обезбедување влијание на непосредните производи-
тели и на работничката класа на" Југославија во це-
лина врз стекнувањето и располагањето ео доходот. 
Во врска со тоа, Сојузниот извршен совет треба да 
му посвети посебно внимание на навременото доне-
сување на придружни законски прописи во рамките 
на своите овластувања. 

Во спроведувањето на утврдената економска по-
литика,. Сојузниот извршен совет посебно треба да 
води сметка таа да биде насочена кон остварување 
на структурата на стопанството предвидена ср опш-
тествениот " план, остварување на побрз развој на 
стопански недоволно развиените републики и САП 

,Косово, јакнење на акумулативната и репродуктив-
ната способност на стопанството, усогласување на 
сите форми на потрошувачка со материјалните 
можности на земјата, како и што побрзо да предло-
жи к преземе мерки во согласност со договорената 
политика за спроведување на општествениот план 
од областа на економските односи со странство. 

Продолжувањето и продлабочувањето на досе-
гашната соработка на Сојузниот извршен совет со 
надлежниЈе републички и покраински органи, како 
и со органите и организациите во федерацијата и 
врз овие прашања е од посебно значење за оства-
рувањето на утврдената политика. 

Соборот на републиките и покраините смета де-
ка е особено значајно сите -носители на планира-
њето навремено да преземаат потребни мерки од 
својата надлежност за доследно спроведување на 
договорената политика и извршување на сојузните 
закони и на други општи акти. 
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3. Сојузниот извршен совет, сојузните органи 
на управата и сојузните организации треба да пре-
земаат мерки за што поцелосно трансформирање на 
својата организација, содржината и методите за ра-
бота според начелата и барањата на делегатскиот 
и собранискиот систем, како и за усовршување на 
стручни кадри заради нивно натамошно оспособу-
вање за што поуспешно извршување на задачите 
што им се доверени. 

Поефикасната и постручна работа на сојузните 
органи на управата и на сојузните организации во 
подготвување на предлози на акти од делокругот на 
Соборот на републиките и покраините треба, помеѓу 
другото, да им создаде што пошироки можности на де-
легатската основа односно на републичките и пок-
раинските собранија за посестрано разгледување на 
тие предлози односно за утврдување на насоките и 
заземање ставови за таквите предлози. 

4. Сојузниот извршен совет во својата натамош-
на работа треба да вложува напори за унапреду-
вање на соработката со соодветните органи во ре-
публиките и автономните покраини, како и со ор-
ганите и телата во федерацијата, во подготвување го 
на акти за кои се одлучува врз основа на соглас-
ност од републичките и покраинските собранија, а 
с^ заради поефикасно усогласување на ставовите во 
Соборот на републиките и покраините. 

5. Соборот на републиките и покраините одде-
нува дека поднесувањето на извештаите за рабо-
тата на Сојузниот извршен совет, на сојузните ор-
гани на управата и на сојузните организации е од 
посебно значење за остварувањето на односите по-
меѓу Сојузниот извршен совет и Соборот на репуб-
ликите и покраините утврдени со Уставот на СФРЈ 
и смета дека оваа практика треба да продолжи и 
во наредниот период. Редовното известување на 
Собранието на СФРЈ за актуелните прашања на 
одделни подрачја на спроведување на утврдената 
политика, за преземаните мерки и за нивните ефек-
ти би требало да се развива како постојана прак-
тика, а особено кога се работи за предлагање и до-
несување на позначајни документи. 

Работните тела на Соборот на републиките и 
покраините ќе продолжат со разгледувањето на из-
вештаите на сојузните органи ,и сојузните органи-
зации што вршат работи од делокругот на Соборот 
на републиките и покраините, заради остварување 
и на овој начин увид во состојбата и проблемите 
во тие области, следење на извршувањето на сојуз-
ните закони, на други прописи и општи акти и 
предлагање насоки за нивната работа. 

Заради што поуспешно остварување на односите 
помеѓу Соборот на републиките и покраините и Со-
јузниот извршен совет утврдени со Уставот на 
СФРЈ, ќе се продолжи со унапредувањето на ме-
тодите за работа, при што посебно внимание ќе им 
биде посветувано на подготвувањето и донесувањето 
на акти од делокругот на Соборот за кри се одлу-
чува врз основа на согласности од републичките и 
покраинските собранија, како и на извршувањето 
на обврските што произлегуваат од функцијата на 
политичка контрола утврдена со Уставот на СФРЈ 
над работата на Сојузниот извршен совет и на со-
јузните органи на управата и со следење на спро-
ведувањето на утврдената политика. 

Во врска со оспорувањето на односите на Со-
борот на републиките и покраините и. Сојузниот 
извршен совет утврдени со Уставот на СФРЈ, Со-
борот укажува и на заклучоците што ги прифати 
на седницата одржана на 3 јуни 1977 година по по-
вод разгледувањето на материјалот „Забележувања 
за работата на Соборот на републиките и покра-
,ините". 

6. Сојузниот извршен совет во својата натамош-
на работа треба да ги има предвид и другите пред-
лози и забелешки изнесени во работните тела на 
Соборот на републиките и покраините по повод раз-
гледувањето на Извештајот за работата на Сојуз-

ниот извршен совет во периодот од мај 1974 до кра-
јот на декември 1976 година. 

7. Овие заклучоци ќе се објават во ,,Службен' 
лист на СФРЈ". 

Бр. 06. 3-103/77-3 
19 јули 1977 година 

Белград 

Собор ва републиките и покраините на Собранието 
на Социјалистичка Федеративна Република 

Југославија 

Претседател^ 
Зоран Полич, е. р. 

513. 

Соборот на републиките и покраините на Собра-
нието на СФРЈ, на седницата од 19 јули 1977 годи-
на, ги усвои следните 

З А К Л У Ч О Ц И 

Тргнувајќи од своите права и обврски утврдени 
со Уставот на СФРЈ и од одредбите на Законот за 
основите на системот на општественото планирање 
и за општествениот план на Југославија, Соборот 
на републиките и покраините, на седницата од 29 
јуни 1977 година, по расправата во работните тела 
на Соборот, го разгледуваше Извештајот за оства-
рување на Општествениот план на Југославија' за 
периодот од 1976 до 1980 година во 1976 година со 
првата оцена на развојот во 1977 година и со мож-
ностите за развој во 1978 година. 

Соборот на републиките и покраините констати-
ра дека во нашето стопанство и општество се пос-
тигаат значајни резултати. Забрзан е растежот на 
индустриското производство и на други стопански 
активности, растежот на инвестициите, на вработе-
носта и на животниот стандард. Во тек е процес на 
сообразување на општествено-економскиот систем и 
на организацијата и функционирањето на стопан-
ството и на други општествени дејности кон устав-

.ните начела. Со тоа се создаваат услови за поус-
пешно остварување на целите и задачите утврдени 
во општествениот.план на Југославија. 

Соборот исто така констатира дека некои цели 
и задачи утврдени во општествениот план на Југо-
славија и во резолуцијата за неговото спроведување 
во 1977 година не се остваруваат на задоволувачки 
начин. Особено опаѓа акумулативната и репродук-
тивната способност на организациите на здружен 
труд во материјалното производство, што е после-
дица од фактот дека здружениот труд се уште не-
доволно овладеел со условите и резултатите од сво-
јот труд, стопанскиот растеж не се заснова во до-
волна мера врз економијата на трудот и на сред-
ствата и се влошува положбата на стопанството во 
распределбата на националниот доход. Тоа е една 
од причините за неостварување на предвидената 
динамика на промените на стопанската ,структура, 
недоволната економска стабилност и влошување на 
конкурентната способност на стопанството на свет-
скиот пазар. 

Соборот оценува дека натамошните вкупни сто-
пански движења ќе бидат во голема мера опреде-
лени од резултатите постигнати на подрачјето на 
економската размена со странство зашто се влошу-
ва состојбата во надворешнотрговскиот биланс со 
оглед на тоа што извозот не. расте со предвидената 
стапка, додека увозот се зголемува значително над 
нлатнобилансните можности. 

Посебно не се реализираат задачите утврдени 
во областа на политиката на распределба и употре-
ба на доходот, поради недоволната поврзаност и ус-
ловеност на сите видови потрошувачка со остваре-
ниот доход, што доведе до прекумерен пораст на 
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вкупната општествена потрошувачка. Бо вреќа со 
^тоа Соборот констатира: 

Општата и заедничката потрошувачка растат 
над договорените рамки, што е последица од преку-
мерниот растеж на законските обврски на стопан-
ството односно од неадекватното општествено дого-
варање и самоуправно спогодување за слободна раз-
мена на трудот и спроведување на тие договори и 
спогодби во живот. 

Исто така, во бројни случаи растат личните до-
ходи над растежот на продуктивноста. на трудот и 
на остварениот доход. 

Продолжува побрзиот растеж на договорните 
обврски на стопанството и јакне неговата зависност 
од кредити. 

Недоследно се спроведуваат прописите за меѓу-
себното плаќање и слабее финансиската дисцип-
лина. 

Високите загуби во1 стопанството, како и посто-
јаниот притисок врз цените во голема мера се по-
следица од нерационално користење на живиот и 
минатиот труд во стопанството и во другите опш-
тествени дејности и прекумерниот растеж на за-
конските и договорните обврски на стопанството. 

Ваквата ситуација бара да се забрза презема-
њето на акциите и мерките што се утврдени со Ре-
золуцијата за политиката на остварување на Опш-
тествениот план на Југославија за периодот од 1976 
до И)80 година во 1977 година, а посебно донесува-
њето на дополнителните мерки неопходни заради 
што поцелосно остварување на целите и задачите 
утврдени со општествениот план. 

Имајќи ја предвид ваквата ситуација, а тргну-
вајќи од оцените и предлозите на Сојузниот извр-
шен совет и извршената расправа во работните те-
ла на Соборот и на седницата на Соборот, како и 
заземените ставови во телата на општествено-поли-
тичките организации во федерацијата, Соборот на 
републиките и покраините смета дека заради поус-
пешна реализација на целите и задачите на опш-
тествениот план на Југославија би требало: 

1. Да се забрза работата врз донесување на 
преостанатите системски закони, општествени дого-
вори и самоуправни спогодби, чиешто донесување е 
предвидено со општествениот план, како и соодвет-
ни спроведбени прописи и да се преземаат' други 
активности за создавање неопходни услови, со цел 
подоследно да се остварува стопанскиот систем во 
целост и работните луѓе да овладеат со целината на 
односите на општествената репродукција, согласно 
со Уставот на СФРЈ и со Законот за здружениот 
труд. Сите активности и мерки со кои се обезбе-
дува остварување на договорената политика мораат 
да произлегуваат од новите, системски решенија и 
да придонесуваат за нивната што подоследна при-
мена. Тие мораат да бидат такви што да ја афир-
мираат самоуправната регулатива, да ги изедначу-
ваат лимовите за стопанисување и при тоа да трг-

' пукаат од доходот како основна општествено-еко-
номска категорија. 

2. Да се засилува општествената акција за да 
се осигури спроведување на договорената политика 
и примената на донесените прописи, склучените до-
говори и самоуправни спогодби и да се поостри 
одговорноста на сите носители на правата и обврс-
ките за спроведување на овие акти. 

3. Да се создадат услови за јакнење на акуму-
лативната и репродуктивната способност на стопан-
ството, и заради тоа: ч 

— организациите на здружен труд и другите 
самоуправни организации треба да го забрзаат склу-
чувањето на самоуправни спогодби и општествени 
договори за основите на своите планови и врз таа 
основа за финансирање на заедничките потреби, 
уергласувајќи ги правата и обврските во оваа об-
ласт, со своите можности; 

— општествено-политичките и самоуправните 
интересни заедници, ?што не го сториле тоа, треба 
да ги утврдат билансите на средствата за намиру-

вање на општите и заедничките потреби односно 
оние што го сториле тоа да ги разгледаат веќе до-
несените програми и биланси, како и нивното ос-
тварување. Со самоуправни акти а, по потреба, и 
со мерки на општествено-политичките заедници, да 
се ограничи а потоа да се коригира височината на 
стапките на даноците и придонесите за општа и за-
едничка потрошувачка секаде каде што средства 
притекуваат побрзо отколку што е договорено, оси-
гурувајќи со средствата што на тој начин им оста-
нуваат ,на организациите на здружен труд во сто-
панството да се зголемува нивната репродуктивна 
способност; 

— да не се прошируваат правата што би имале 
за последица зголемување на обврските на стопан-
ството предвидени за 1977 година, да се преисци« 
1аат одлуките со кои се прошируваат овие права 
ако уште не влегле во дејство и да се усогласат ед 
можностите што прбизлегуваат од доследното ос-
тварување на договорената политика во оваа област) 

— инвестиционите одлуки и активности да сб 
приспособат кон реалните можности и кон оствару-
вањето на договорената политика; 

— работниците во организациите на здружен 
труд треба да го забрзаат утврдувањето на основ-
ите и усогласувањето на мерилата за рас-
поредување на доходот на средства за 
лични доходи и на средства за проширу-
вање на материјалната основа на својот тр.уд, 
усогласувајќи ги своите самоуправни акти со од-
редбите од Законот за здружениот труд и со утвр-
дената политика на развојот. Исплатата, на акон-
тација на лични доходи во текот на годината треба 
да се усогласува со доходот што се утврдува со пе-
риодичните пресметки, со тоа што основните орга-
низации на здружен труд, кои имаат во текот на 
тековната година загуби да не можат да ги зголе-
муваат аконтациите на личните доходи додека се во 
загуби; 

— да се забрза уставната трансформација на 
банкарскиот систем и заедницата на осигурува-
ње и да се преземаат натамошни мерки во областа 
на каматните стапки, премиите за осигурување и 
други видови договорни обврски и со создавање 
услови за конверзија на краткорочните кредити во 
долгорочни кредити на банките да се намали нега-
тивното влијание на прекумерната задолженост и 
растеж на договорните обврски врз акумулативната 
способност на организациите на здружен труд во 
стопанството;, обемот на парите и кредитите да се 
усогласи со договорените цели на стабилизационата 
и развојната политика, да се интензивира работата 
врз воведување на вредносни хартии како форма 
на плаќање, а функцијата и текот на примарната 
емисија на пари побрзо да се доведува во соглас-
ност со новиот кредитно-монетарен систем; -

-г- да продолжат напорите за трансформација 
на општествено-економските односи внатре во про-
изводството и помеѓу производството и трговијата 
заради усогласување на овие односи со- одредбите 
од Законот за здружениот труд. 

Соборот на републиките и покраините тргнува 
ЈОД тоа дека сите овие активности и мерки во прв 
ред се спровед,уваат со општествено договарање 
и-со самоуправно спогодување на непосредно заин-
тересираните организации, а каде што е тоа неоп-
ходно и со донесување на соодветни прописи, пред 
се во републиките и автономните покраини. 

Сојузниот извршен совет, во рамките на своите 
овластувања, ќе презема или ќе предлага мерки 
кои ќе создаваат услови распоредувањето и упот-
ребата на доходот на сите подрачја да се доведе во 
согласност со утврдената политика. 

4. Заради отстранување на постојните негативни 
тенденции во надворешнотрговската размена, сите 
носители на правата и одговорностите за спроведу-
вање на утврдената политика на развојот треба, во 
рамките на своите надлежности, да преземаат неоп-
ходни мерки во размената со странство и на до-



Страна 1528 - Број ,38 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 29 јули 1977 

матниот пазар за да се остварува што поуспешно 
договорената политика на јакнење на извозот на 
стоки и услуги и усогласување на увозот со извоз-
ните резултати. Со јакнење на конкурентната спо-
собност на стопанството преку зголемување на про-
дуктивноста на трудот и намалување на трошоците 
на производството, растоварување на дел од дохо-
дот што се остварува со извоз од прекумерни об-
врски и со други мерки, да се создадат економски 
поповолни услови за извоз, посебно за оној со кој 
се остварува поголем нето девизен ефект. Увозот на 
стоки треба подоследно да се усогласува со-можнос-
тите што се. остваруваат со извозот, давајќи му 
предност на оној увоз што е во функција на разво-
јот и јакнењето на извозот. За таа цел, Сојузниот 
извршен совет, во рамките на своите надлежности, 
ќе. продолжи да презема мерки што ќе, обезбедат 
похармонични односи помеѓу извозот и увозот, со 
натамошен растеж на надворешнотрговската разме-
на и други форми на економски односи со стран-
ство. Републиките и автономните покраини, во со-
гласност со својата одговорност за остварување на 
договорената политика во областа на економските 
односи со странство, треба да презмаат соодветни 
мерки заради подобрување на платнобилансната 
пол-ожба на земјата. 

5. Да се преземаат решителни мерки за спрове-
дување на договорот за политиката на цените во 
1977 година. Со оглед на досегашниот пораст на 
цените за стоки и услуги, како и на присутната 
тенденција кон натамошен пораст на "цените, Собо-
рот смета дека Сојузниот извршен совет, и органите 
на сите општествено-политички заедници би тре-
бало со своите мерки и активности да влијаат врз 
подоследно спроведување на договорената политика 
на цените. 

6. Неопходно е да се преземаат соодветни мерки 
и активности за спречување затворање на пазарот 
и за отстранување на бројни и други проблеми и 
слабости што го попречуваат ефикасното функцио-
нирање 'на единствениот југословенски пазар. 

Да се забрза активноста на општествено-поли-
тичките заедници и ,други одговорни фактори врз 
подобрување на снабдувањето на градовите и на 
другите потрошувачки центри. 

7. Со оглед на неизедначеното остварување на 
планираната политика на развојот на дејностите од 
посебен заеднички интерес, сите носители на пла-
нирањето треба да ги согледаат билансите на сред-
ствата за финансирање на планираните вложувања 
и да создаваат услови актуелните проблеми да се 
надминуваат со здружување средства на заинтере-
сираните организации на здружен труд и со други 
мерки во согласност 4 со општествениот план. 

8. Да се засили општествената акција за ште-
дење во производството и во сите облици на потро-
шувачка и решително противставување на појавите 
на нерационално користење на општествени сред-
ства. 

9. Народната банка на Југославија и народните 
банки па републиките и народните банки на авто-
номните покраини, Службата на општественото кни-
говодство, како и другите надлежни органи и орга-
низации, ќе обезбедат доследно спроведување во 
живот на сите прописи и мерки во областа на плат-
ниот и девизниот промет, како и други прописи и 
самоуправни спогодби со кои се регулираат финан-
сиските текови на општествената репродукција. 

10. Со оглед на тоа што негативните тенденции 
во стопанските движења се одразуваат неповолно 
воз политиката на најбрз стопански развој на САП 
Косово, е неопходно, пред се, со напори од оваа 
автономна покраина, а и со побрзо донесување на 
сите договорени мерки од пошироката заедница, да 
се создаваат услови за подоследно остварување на 
утврдената политика на општеетвено-екопомскиот 
развој на САП Косово. 

Бидејќи проблемите и тешкотиите во стопани-
сувањето се одразуваат нееднакво врз одделни ре-

гиони, а имајќи ја предвид политиката на побрз 
развој на стопански недоволно развиените репуб-
лики и САП Косово, во подготовките за д о н е с у в а в 
на резолуцијата за 1978 година, Сојузниот извршен 
совет ќе подготви посебна анализа за влијанието на 
стопанските движења врз положбата на недоволно 
развиените републики и САП Косово. , 

11. Да се забрза приспособувањето на статистич-
ко-документационата основа и на целокупниот ин-
формативен систем кон општествено-економските 
промени. , 

12. Соборот на републиките и покраините смета 
дека сите носители на економски одлуки треба до-
следно да ја остваруваат заедничката политика на 
развојот, утврдена со Општествениов лан на Југо-
славија за периодот од 1976 до 1980 година, и да 
преземаат и да ги спроведуваат мерките што се за-
еднички договорени со тој план. и своите одлуки да 
ги усогласуваат со новите системски решенија. 

13. Соборот на републиките и покраините смета 
дека преземањето на овие и други соодветни мерки 
е неопходно за остварување на целите и задачите 
на Општествениот план на Југославија за периодот 
од 1976 до 1980 година во 1977 година и за созда-
вање на што поповолни услови за реализирање на 
тие цели и задачи во 1978 година. 

14. Овие заклучоци ќе се објават во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 3-100/77-3 
19 јули 1977 година 

Белград 

Собор на републиките» и покраините на Собранието 
на Социјалистичка Федеративна Република 

Југославија 

Претседател, 
Зоран Полич, с. р. 

514. 

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за 
општествена контрола на цените (,,Службен лист 
на СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен 
совет донесува 

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

У С Л О В И Т Е Н А П А З А Р О Т 

1. Производителските организации на здружен 
труд можат своите постојни продажни цени за 
следните производи да ги променат односно да ги 
формираат според условите на пазарот, и тоа за: 

1) преработки од риби: 
— солена риба; 
— сушен а, чадена и маринирана риба; 
— стерилизирани рибини конзерви; 
— нестерилизирани рибини конзерви; 
— рибини паштети и антипаштети; 
— рибини отпадоци, маснотии и др.; 
2) специјалитети и деликатеси од зеленчук 

(синап и слични зачини, аитипасти, мајонез); 
3) полнети бонбони (тврди полнети бонбони -

дропс, мали медени и др., меки полнети бонбони, 
млечни карамели, ки-ки бонбони, бронхи и др.), 
желе, фонда ни. пепер и други бонбони; 

4) слатки (локуми, фидувани и нефилувани, 
алва, бела, ќетен-алва и сл.); 

5) конзервирани школки, ракови и други меко-
телци; 

6) кавовини (сладно кафе, мелена кавовина, ци-
корија и др.); 

7) зачини: домашни зачини (мелена пиперка, 
лавров лист, ким, коријандор и сл.), увозни зачини 
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(црн пипер, цимет, ванилин, чај, каранфилче, муш-
к Л и др.), сода бикарбона, инетанти (чаеви, каво-
вина и др.), доработени плодови: бадем, лешник, 
суво грозје, кокос брашно, орев и сл.); 

8) шеќер во кристал и во коцки, ситно паку-
вање до 30 грама, шеќер во прав и сл.; 

. 9) гриз, брашно од соја за човечка исхрана; 
10) брашно од 'рж, пченка, овес, јачмен и 

ориз, како и производи од тоа брашно; 
11) елда, просо, гершла и брашно од овие прои-

зводи; 
12) лековити растенија, тинктура екстрати од 

лековити растенија, растителни галенски облици, 
чисти дроги и домашни чаеви; 

13) оцет од сите видови; 
14) вински дестилат; 

" 15) производи од компир пржени; 
16) кикиритки пржени; 
17) хмељ и брашно од хмељ; 
18) прашочни производи и адитиви за печење; 
— прашок за печиво; 
— прашоци за пудинг и слатки и сл.; 
19) природни и вештачки црева за прехранбе-

ната . индустрија; 
— црева (сурови, солени, сушени и други); 
20) производи за исхрана на деца и за диетски 

цели: 
— овошно-зеленчукови, месно-зеленчукови и 

фрутамински; 
— од обезмастено месо; 
— млечни производи; 
21) есенции, ароми и бои во прехранбената ин-

дустрија; 
22) пршута: свинска и ѓоведска; 
23) овча пастрма; 
24) јадења во л именки и готови јадења; 
25) тестенини диетални; 
26) зимска салама; 
27) миланска салама; 
28) сремски колбаси; 
29) кул ен; 
30) мед и преработки од мед; 
31) кондиторски производи од брашно, штаицу-

ван кекс, чај ни печива, полнет кекс. чоколаден 
кекс, солени стапчиња, слатки, пишкоти, крекери, 
вафли нечоколадни, вафли чоколадни, облатни и \ 
други кондиторски производи од брашно и сл,; 

32) какао и негови преработки: 
- какао во зрно (цело или кршено, сурово или 

пржено); 
— лушпи, мембрани на корка и отпадоци од 

какао; 
— какаова паста (во грутчиња или во блокови, 

одмастена или не); 
— какаов путер (маст к масло); 
— какао во прав' незасладен; 

: — какао во прав, со шеќер; 
— какао производи; 
33) кристално стакло; 
34) велосипеди, мопеди и мотоцикли, од сите 

видови и нивни прибор и делови; ' 
35) паста за обувки, паста за паркет, коломаст, 

свеќи; 
36) козметички производи, освен препарати за 

Нега на уста и заби; 
37) етерски масла. 
2. За нови асортимани и квалитети" на произво-

дите од точка 1 на оваа одлука (нови производи) 
производителските организации на здружен труд 
можат своите продажни цени да ги формираат до 
нивото на постојните цени за слични или сродни 
производи. 

^ 3. Ценовниците со цените што ги формираат 
спфред одредбите од точ. 1 и 2 на оваа одлука, 
производителските организации-на здружен труд се 
Должни да ги достават до Сојузниот завод за цени 
заради евиденција, по што производите можат да 
ги продаваат по цените од ценовниците. 

4. Во прометот на производите од точ. 1 и 2 на 
оваа одлука, цените се формираат според важечки-
те прописи. 

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлу-
к,а престануваат да важат одредбите од точка 1 
оддел 2 ,,од гранка 116 - Индустрија на неметали", 
под 4 оддел 5 „од гранка 120 — Хемиска индустри-
ја". под 3. 4 и 20 и оддел 11 „од гранка 127 — Пре-
.хранбена индустрија", под 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13ј 
14, 15, 16, 17, 19, 21, 26, 27, 28, 33 (доколку се однесува 
на производите од точка 1 под 22 до 29 на оваа одлу-
ка), 34, 38, 39, 43, 46 и 49 од Одлуката за формирање 
на цените на поодделни производи и услуги според 
условите на пазарот („Службен лист на СФРЈ4', бр. 3/74, 
7/74, 17/74, 31/74, 56/74, 9/75, 10/75, 14/75, 18/75, 33/75, 
37/75, 39/75, 59/75, 29/76 и 31/76). 

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

Е. п. бр. 609 
21 јули 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
V 

Потпретседател, 
д-р Антон Вратуша, с.р. 

515. 
Врз основа на член 31 став 1 од Законот за 

општествена контрола на цените („Слу/кбен лист 
на СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ ЗА СИТЕ ВИДОВИ 
ОБУВКИ, КОЖЕНА И КРЗНЕНА КОНФЕКЦИЈА 
И КОЖЕН А ГАЛАНТЕРИЈА СПОРЕД УСЛОВИТЕ 

НА ПАЗАРОТ 

1. Производителските организации на здружен 
труд можат своите постојни продажни цени за 
сите видови, обувки, кожена и крзнена конфекци-
ја, кожена галантерија и други ситни производи 
од природна и вештачка кожа да ги променат 
така што ќе ги формираат според условите на па-
зарот. 

2. Ценовниците со цените што ги формираат 
според одредбите на точка 1 од оваа одлука, прои-
зводителските организации на здружен труд се 
должни да ги достават до Сојузниот завод за 
цени заради евиденција, по што можат произво-
дите од таа точка да ги продаваат по цените од 
ценовниците. 
^ 3. Во прометот на производите од точка 1 на 
оваа одлука, цените се формираат според важечки-
те прописи. 

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престануваат да важат одредбите од точка 
1 оддел 9 „од гранката 125 - Индустрија на кожи 
и обувки" под 1 и 2 и 5 до 8 на Одлуката за фор-
мирање на цените на поодделни производи и услу-
ги според условите на пазарот („Службен лист на 
СФРЈ", 3/74, 7/74, 17/74, 31/74. 56/74, 9/75, 10/75, 
14/75, 18/75, 33/75, 37/75, 39/75, 59/75, 29/76 и 31/76). 

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

Е. п. бр. 610 
21 јули 1977 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Берислав Шефер, с. р. 



Страва 1Ш - Бре! Ш СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 29 јули ПТТ 

516. 

Врз основа на член 31 став 1, во врска се член 
28 точка 1 од Законот за општествена контрола на 
давите („Службен лист на СФРЈ", бр. 25/72 ш 35/72), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-

ЛУВАЊЕ МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ ЗА ПЧЕНИЧНО 
БРАШНО 

1. Во Одлуката за определување максимална 
цени за пченично ,брашно (,Службен лист на СФРЈ", 
бр. 35/77), во точка 5 се додава нов став 2, кој 
гласи: 

„По исклучок од одредбата на став 1 од оваа 
точка, организациите на здружен труд и иматели-
те на дуќани во сопственост на граѓани што про-
изведуваат леб и други производи од брашно (пе-
карници) и организациите на здружен труд што 
се занимаваат со работи на промет на стоки и услу-
ги, можат само цените за брашно тип „400" да ги 
зголемат за 0,64 динари за еден килограм." 

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

Е. п. бр. 611 
21 јули 1977 година 

Белград 
Сојузен извршеа совет 

Потпретседател, 
д-р Антон Вратуша, с. р. 

517. 

Врз основа на член 9 од Договорот за премиите 
и компензациите за определени земјоделски и прех-
ранбени производи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
35/77), во согласност со сојузниот секретар за пазар 
и цени,' претседателот на Сојузниот комитет за зем-
јоделство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ 
(НА ПРЕМИЈАТА ЗА ЗГОЕНИ ЈУНИЊА. МЛЕКО 

И СОЈА И НА КОМПЕНЗАЦИЈАТА ЗА ПЧЕНИЧНО 
БРАШНО И СВЕЖО ГОВЕДСКО, СВИНСКО, ОВ-

ЧО И ЖИВИНСКО МЕСО 

Член 1 
Премијата за згоени јуниња од член 2 на Дого-а 

ворот за премиите и компензациите за определени 
земјоделски и прехранбени производи (во натамош-
ниот текст: Договор) се исплатува за згоени јуниња 
од сите категории и класи што се утврдени со Од-
луката за гарантираните цени за добиток („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 29/75). 

Премијата од став 1 на овој член се исплатува 
само за згоени јуниња од договореното производ-
ство. Под договорено производство се подразбираат, 
во смисла на овој член, производството што е до-

говорено и договорите за производство регистрира-
ни ка ј Фондот за унапредување на производството 
и пласманот на обиток и добиточни производи или: 
ка ј Сојузната дирекција за резерви на прехранбени 
проргзводи, а ако е во прашање производство на ре-
зерви месо во жив добиток во ридско-планински 

области — кај Сојузната дирекција за резерви на 
прехранбени производи. 

Ако згоени' јуниња се произведени во коопера-
ција со индивидуални производители, исплатената 
премија од став 1 на овој член им припаѓа на ин-

дивидуалните производители, освен ако е во пра-
шање услужно гоење или заедничко в л о ж у в а в . 

Под производство на згоени јуниња во коопера-
ција со индивидуални производители во смисла на 
став 3 од овој член, се подразбира производство за 
кое пред почетокот на производството е склучи« 
договор. 

Под услужно гоење, во смисла на став 3 од овој 
член се подразбира гоењето во кое основна органи-
зација на здружен труд односно земјоделска задру-
га вложува во материјал за гоење и добиточна хра-
на и го сноси сиот ризик на доењето со тоа штв 
грлата што се тој ат и припаѓаат на таа организа-
ција односно задруга, а на индивидуалниот произ-
водител му се плаќаат за еден килограм прираст 
надомест за вложениот труд, надомест за користење 
на земјоделски објекти и инвентар, како и надо-
мест за користење на Неговата добиточна храна. 
Премијата од став 1 на овој член по основ на ус-
лужно гоење и припаѓа на основната организација 
на здружен труд односно на земјоделската задруга. 

Под заедничко вложување, во смисла на став 3 
од овој член, се подразбира производство во кое 
основна организација на дзружен труд односно зе-
мјоделска задруга со договор за производство и 
кооперација предвидела заедничко вложување -сред-
ства и труд со индивидуални производители и за-
едничко поднесување на ризикот. При заедничкото 
вложување, премијата од став 1 на овој член u f 
припаѓа на секој вложувач, сразмерно на изврше-
ното вложување. 

За згоени јуниња набавени со слободен откуп 
од индивидуални производители не може-да се оства-
ри премијата од став 1 на овој член. 

Член 2 
Премијата за млеко од член Џ на Договорот им 

се исплатува на основните организации на здружен 
труд и на земјоделските задруги под условите.под 
кои се исплатува премијата за млеко од средствата 
на републиката односно на автономната покраина. 

Количеството на кравјо млеко што содржи по-
веќе од 3,2% млечна маст се пресметува на коли-
чество со 3,2% млечна маст, а количеството на овча 
млеко што содржи повеќе од 4 до 7% млечна маси 
— на количество со 4% млечна маст. 

За кравјо млеко што содржи помалку од 3,2% 
млечна маст и за овчо млеко што содржи помалку 
од 4% млечна маст не може да се оствари премија. 

Премијата од став 1 на овој член може да се 
оствари под услов млекото да им е продадено и 
испорачано на организациите на здружен труд што 
се занимаваат со промет или со преработка на крав-
јо или овчо млеко и за сите количества што ќе ги 
преработат сами. 

Член 3 
. Премијата за соја од член 4 на Договорот се 

исплатува под услов собата да е од родот на 1977 
год-лна. 

' Член 4 ^ 
Компензацијата за пченично' брашно од член % 

на Договорот се исплатува за сите продадени и ис-
порачани количества пченично брашно од сите там-
пови, освен за белото брашно тип „400". 

Под други крупни потрошувачи, во смисла на 
член 5 став 2 од Договорот, се подразбираат Југо-
словенската народна армија, организациите на здру-
жен труд во областа на здравството, ученичките и 
студентските домови, мензите и , други организации 
за општествена исхрана, угостителските организации 
на здружен труд, приватните пекарски дуќани и др. 

Член 5 
Компензацијата за свежо месо од член 6 на 

Договорот се исплатува за еден килограм свежо ме-
со што му одговара на квалитетот пропиша« со Пра-
вилникот за квалитетот на месото. од добиток за 
колење, од живана и од дивеч („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 34/74 и 16/75). 
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Член 6 
Кон барањето за исплата на премиите за згоени 

. јуниња од член 9 на Договорот, основните организа-
ции на здружен труд односно земјоделските задруги 
прилагаат: 

1) фактура односно копија на фактура за про-
дажба на згоени јуниња од сопствено производство 
или од кооперација со индивидуални производители, 
со организации на здружен труд што се занимаваат 
со промет, извоз или со преработка на добиток и 
добиточни производи односно на Сојузната дирек-
ција за резерви на прехранбени производи за коли-
чествата што се произведени врз основа на дого-
ворот за производство на резерва месо во жив до-
биток во ридоко-планинските области. Во фактура-
та мораат да се наведат видот, категоријата, кла-
сата и тежината на згоени јуниња изразена во ки-
лограми жива мера, како и продажната цена за 
еден килограм жива мера; 

2) потврда од Фондот за унапредување на про-
изводството и пласманот на добиток и добиточни 
производи или од Сојузната дирекција за резерви 
на прехранбени производи дека згоените јуниња, 
потекнуваат од договорено производство и дека до-
говорот е регистриран ка ј Фондот или ка ј Сојуз-
ната дирекција односно потврда од Сојузната ди-
рекција за резерви на прехранбени производи дека 
згоените јуниња потекнуваат од договореното про-
изводство на резерва месо во жив добиток во рид-
ско-планински области и дека договорот е регис-
триран ка ј Сојузната дирекција. 

За згоени јуниња произведени во кооперација 
со индивидуални производители потврдата од став 
1 на оваа одредба ќе се издаде ако при регистраци-
јата на договорот е поднесен директно или - преку 
асоцијација и , список на индивидуалните произво-
дители (имиња и презимиња и адреси на кооперант 
тите со кои е склучен договор за тоа производство); 

3) потврда од организацијата на здружен труд 
што е овластена да го утврди квалитетот на доби-
токот дека згоените јуниња му одговараат на ква-
литетот од Одлуката за гарантираните цфш за до-
биток; 

4) доказ дека згоените јуниња им се испорачани 
на организациите на здружен труд што се занима-
ваат со-промет, со извоз или со преработка на до-
биток и добиточни производи односно на Сојузната 
дирекција за резерви 6а прехранбени производи за 
количествата преземени врз основа на договор за 
производство на резерва месо во жив добиток во 
ридско-планинските области (товарен лист, испрат-
ница, потврда за прием и др.); 

5) пресметка на премијата, од член 2 на Догово-
рот во која се назначуваат количествата на^згоени 
јуниња и определен износ на премијата за еден 
килограм и за вкупното количество. 

Член 7 
Кон барањето за исплата на премијата за мле-

ко од член 3 на Договорот основните организации 
на здружен труд односно земјоделските задруги 
прилагаат: х 

1) доказ дека за количеството млеко за кое се 
бара премија е остварена премија според прописите 
на републиката односно на автономната покраина 
или документација што е утврдена со републичките 
односно покраинските прописи за остварување пре-
мија за млеко од средствата на републиката однос-
но на автономната покраина; 

2) пресметка на премијата за млеко, во која се 
назначени количествата на, кравјо односно овчо 
млеко изразени во литри,-податоци за пресметаните 
количества на кравјо млеко на 3,2% односно овчо 
млеко на 40/о млечна маст и определен износ на 
премија за еден литар и за вкупното количество, 
посебно за кравјо, а посебно за овчо млеко. 

Член 8 
, Кон барањето за исплата на премијата за соја 

од член 4 на Договорот основните организации на 
здружен труд односно земјоделските задруги при-
лагаат: 

1) фактура односно копија на фактура за про-
дажба на соја од сопствено производство или од 
кооперација со индивидуални производители од ро-
дот на 1977 година на организациите на здружен 
труд што се занимаваат со преработка или со про-
мет на соја; 

2) доказ дека сој ата е испорачала (товарен лист, 
испратница, потврда за прием и др.); 

3) потврда од подносителот на барањето, потпи-
шано од овластени лица, дека сој ата за која се под-
несува барањето не потекнува од купување од ор-
ганизации на здружен труд што се занимаваат со 
преработка или со промет на соја или од увоз; 

.4) пресметка на премијата во која се назначу-
ваат количествата на соја и износот на премијата 
за еден килограм и за вкупното количество. 

Индивидуалните производители што произведу-
ваат соја вон од кооперација ја остваруваат пре-
мијата од член 4 на Договорот пре^у организациите 
на здружен, труд што вршат откуп на соја. Тие ор-
ганизации поднесуваат барање за исплата на пре-
мија до службата на општественото книговодство 
ка ј која имаат жиро-сметка и тоа за количествата 
на соја што им ги продале и испорачале индиви-
дуални производители и кон барањето прилагаат: 

1) доказ дека содата е откупена од индивидуал-
ни производители (товарен лист, испратница, потвр-
да за прием и др.); 

2) список на индивидуалните производители од 
кои е сој ата откупена, кој содржи имиња и прези-
миња, адреси на индивидуалните производители, 
како и податоци за количеството и денот на испо-
раката на сој ата; 

3) пресметка на премијата од член 4 на Дого-
ворот во која се назначуваат количествата на соја 
и износот на премијата за еден килограм и за вкуп-
ното количество. 

Член 9 
Кон барањето за исплата на компензацијата за 

пченично брашно од член 5 на Договорот основните 
организации на здружен труд прилагаат: 

1) фактура односно копија на фактура за про-
дажба на пченично брашно во која мораат да се 
назначат количеството и типот на продаденото и 
испорачаното пченично брашно. Во фактурата мо-
раат да бидат наведени и продажната цека за еден 
килограм пченично брашно и износот на компенза-
цијата за кој се намалува малопродажната цена на 
брашното за еден килограм и за вкупното коли-
чество, посебно за секој тип брашно; 

2) доказ за испорака на пченично брашно на 
Определени купувачи од член 5 став 2 на Договорот 
(товарен лист, испратница,' потврда за прием и др.); 

3) потврда од подносителот на барањето, потпи-
шано од овластените лица, дека пченицата рд родот 
на 1977 година што е употребена за производство на 
тоа брашно е платена најмалку по гарантираната 
цена пропишана со Одлуката за гарантираните це-
ни на пченица од родот наѓ 1977 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 46/76), односно дека за таа пче-
ница при пописот е платена разлика во цената; 

4) пресметка на компензацијата за пченично 
брашно во која се внесени податоците за количес-
твата на пченично брашно и определениот износ на 
компензацијата за еден килограм и за вкупното ко-
личество, посебно за одделни типови пченично 
брашно. 

Кон барањето за исплата-на компензацијата за 
пченично "брашно од член 5 ста^ 3 на Договоров, 
покрај доказите од став 3 на овој. член, се прилага 
и потврда, потпишана од овластените лица, дека за 
количествата брашно што се затечени на залихи 
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односно за количествата брашно што е произведено 
од пченица на род од поранешните години, е на-
платена разлика во цената според Одлуката за оп- ' 
ределување максимални цени за пченично брашно 
(„Службен лист" на СФРЈ", бр. 35/77). 

Член "10 
Кон барањето за исплата на компензацијата за 

свежо месо од член 6 на Договорот основните орга-
низации на здружен труд односно земјоделските 
задруги прилагаат: 

1) фактура односно копија на фактура за про-
дажба на свежо месо на организациите на здружен 
труд што продаваат свежо месо на мало на свои 
продавници или на други крупни потрошувачи (на 
Југословенската народна армија, на организации на 
здружен труд во областа на здравството, на ученич-
ки и студентски домови, мензи и други организации 
за општествена исхрана, на угостителски органи-
зации на здружен труд и др.).^Во фактурата мораат 
да се наведат видот, категоријата и тежината на 
свежо месо изразена во килограми. Во фактурата мо-
раат да бидат наведени и продажбата цена за еден ки-
лограм свеже месо и износот на компензацијата за 
кој се намалува малопродажната цена на месо за 
еден килограм и за вкупното количество, посебно 
за секој вид свежо месо; 

2) фактура за купување на Добиток, со тоа што 
цената во фактурата мора да биде за свињи, овци 
и живина најмалку гарантираната цена според Од-
луката за гарантираните цени за добиток, а за го-
веда минималната откупна цена за добиток според 
Одлуката за минималните откупни цени за добиток 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 29/75); 

3) потврда од подносителот на барањето потпи-
шана од овластените лира, дека малопродажната 
цена за свежо месо е утврдена според" одредбите од 

^Договорот за начинот на формирање на малопро-
дажните цени за свежо месо (,,Службен лист на 
СФРЈ", бр. 29/75, 47/76, 19/77 и 35/77); " 

4) потврда од подносителот на барањето, пот-
пишана од овластените лица дека месото за кое се 
бара конпензација им е продадено директно на пот-
рошувачите од член 6 став 2 на Договорот односно 
дека месото не му е вратено од малопродажбата на 
производителот или продадено. на друга основна 
организација на здружен труд која произведува 
преработки од месо; 

5) пресметка на компензацијата на член 6 од 
Договорот, во која се назначуваат количествата на 
свежо месо и износот на компензацијата за еден 
килограм и за вкупното количество, посебно за се-
кој вид свежо месо. 

Член 11 ' \ 
Ако основна организација на здружен труд од-

носно земјоделска задруга згоените јуниња, млеко-
то, брашното или сојата ги преработила за своја 
сметка заради продажба на свежо месо, млеко од-
носно производи од брашно или соја на крајните 
потрошувачи, наместо фактурата кон барањето за 
исплата на премијата се прилага писмена изјава, 
потпишана од овластените^ лица, која ги содржи 
истите податоци како и фактурата за остварување 
премија за тие производи. 

Изјавата од став 1 на овој член се издава ако 
основната организација на здружен труд или зем-
јоделската задруга х откупила од индивидуалните 
производители пченица, но наместо исплата во пари 
му издала на индивидуалниот производител соод-
ветно количество брашно. -

Член 12 
-Барањата за исплата на премиите од Чл. 6 до 8 

односно на компензациите од чл. 9 и 10 на овој пра-
вилник се поднесуваат до службата на општестве-
ното книговодство ка ј која основните организации 
на здружен труд односно земјоделските задруги 
имаат жиро-сметка. 

Ако службата на 'општественото книговодство 
од став 1 на овој член утврди дека барањата за 
исплата на премија односно компензација се ис-
правни, го одобрува бараниот износ во корист на 
жиро-сметката на подносителот на барањето, а врз 
товар на посебна сметка што се води кај Службата 
на општественото книговодство на Југославија како 
здружени средства на републиките и автономните 
покраини за исплата на премии и компензации. 

, Члјен 13 
Основните организации на здружен труд однос-

но земјоделските задруги во свото книговодство во-
дат уредна и ажурна евиденција и документација 
за количествата на згрени јуниња, млеко, соја, пче-
нично брашно и снешко месо за кои е исплатена 
премија односно компензација И за исплатените 
премии односно компензации. 

Член 14 
Ако кон барањето од чл. 6 до 10 на овој пра-

вилник се, прилагаат преписи на изворни исправи 
(фактури и др.) тие' мораат да бидат потпишани од 
овластените лица и на нив ,мора да биде втиснат 
печат од подносителот на барањето, а изворните 
исправи се поднесуваат на увид. 

Службата на општественото книговодство од 
член 12 на овој правилник на секоја исправа што 
се поднесува на увид назначува дека премијата од-
носно компензацијата е исплатена. 

Член 15 
Барањата од чл. 6 до 10 на о,вој правилник се 

поднесуваат до службата на општествено книговод-
ство од член 12 на бвој правилник во рок од 30 
дена од денот на исполнувањето на условите за ис-
плата на премијата односно компензацијата. 

' Член 16 
Основите организации на здружен труд и зем-

јоделските задруги што оствариле премија за ко-
личества на згоени јуниња, млеко и̂  соја произведени 
во кооперација со индивидуални производители таа 
остварена премија ќе им ја предадат на индивиду-
алните производители за чии згоени јуниња, млеко 
и соја ја оствариле таа премија, во рок од 30 дена 
од кога е остварена таа премија. 

Организациите на здружен труд што ја оства-
риле премијата од член 8 став 2 на овој правилник 
во рокот од став 1 на овој член, ќе им ја испла-
тат премијата на индивидуалните производители за 
чија соја ја оствариле премијата. 

Член 17 
Премијата за згоееи телиња и јагниња од член 

10 на Договорот се остварува под условите "и начинот 
пропишан со Законот за премиите за млеко и згое-
ни телиња, јуниња и јагниња и за компензациите 

свежо месо („Службен лист на СФРЈ", бр. 28/75, 
9/76 и 58/76), со Одлуката за условите за оствару-
вање на премијата за" млеко и згоени телиња, ју-
ниња и јагниња и за крмпензациите за свежо месо 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 29/75, 18/76 и 12/77), 
и со Наредбата за начинот на остварување ,на пре-
мијата за млеко и згоени телиња, јуниња и јаг-
ниња и за компензациите за свежо месо („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 18/76). 

Член 18 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден 

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

Бр. 9-3405 
18 јули 1977 година 

Белград 
Заменик-претседател 

на Сојузниот комитет за земјоделство, 
Бранка Турудија, с. р. 
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Врз основа на член 27 став 2 од Законот за ос-
новните права па носителите на ,,Партизанска спо-
меница 1941" („Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72, 
40/73 и 33/76), член 28 став 2 од Законот за основни-
те права на борците од Шпанската народноослободи-
телна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година 
(,.Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72, 40/73 и 33/76) и 
член 11 од Законот за основните права на лицата 
одликувани со орден Караѓорѓева ѕвезда со ме-
чеви, со орден Бел Орел со мечеви и со Златен ме-
дал на Обилиќ („Службен лист на СФРЈ" бр. 67/72, 
22/73 и 33/76), Сојузниот комитет за прашања на бор-
ците и на ,воените инвалиди издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОТ НА ТРО-

ШОЦИТЕ ЗА ПОГРЕБ ВО 1977 ГОДИНА 

1. Надоместот на трошогцгге за погреб според 
Законот за основните права на носителите на „Пар-
тизанска споменица 1941", Законот за основните пра-
ва на борците од Шпанската националноослободи« 
телна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година 
и Законот за основните права на лицата одликува-
ни со орден Караѓорѓева ѕвезда со мечеви, со орден 
Бел Орел со мечеви и со Златен медал на Обилиќ, 
се усогласува со движењата на тие трошоци и од 1 
јануари 1977 година изнесува 10.000 динари. 

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

Ђџ, 795/1-77 ' " 
23 Јуни 1977 година 

Белград 

( Претседател 
на Сојузниот комитет за прашања на 

борците и на воените инвалиди, 
Mapа Радиќ, с, р. 

Брз основа на член 15 став 1 од Законот за ју-
гословенските стандарди; и за нормите" на квалите-
тот на производите („Службен лист на СФРЈ", бр. 
2/74;, директорот на Југословенскио,т завод за стан-
дардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ПЛАС-
ТИЧНИ МАСИ И СМЕКНУВАЧИ ЗА ПЛАСТИЧ-

НИ МАСИ 

1. Се донесува југословенскиот стандард: 
Пластични маси. Скратени озна-

ки з а називите на пластичните маси JUS G.C0.011 
2. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова 

решение е објавен во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, што е составен 
дел на ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова 
решение е задолжителен и влегува во сила на 1 
септември 1977 година. 

4. Престануваат да важат следните југословен-
ски стандарди: 

Пластични маси: Скратени озна-
ки за називите на пластичните маси JUS G.C0.011 
донесен со Решението з а југословенските стандар-
ди за пластични маси („Службен лист на СФРЈ", 

бр. 6/^7); 
Помошни средства за пластични маси. 
Скратени ознаки за смекнувачи JUS H.MO.Old 

донесен со Решението за југословенските стандар-
ди од областа на производството на смекнувачи 
(општи стандарди и методи на испитување) („Слу-
жбен ЈЈИСТ на СФРЈ", бр. 47/72). 

5. Југословенските стандарди од точка 4 на ова 
решение престануваат да важат на 31 август 1977 
година. 

519. 

Врз основа на член 12 став 2 точка 4 од Зако-
нот за царинската служба („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 54/70, 40/73 и 21/74), директорот на Со-
јузната управа за царини донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УКИНУВАЊЕ НА ЦАРИНСКАТА ИСПОСТА-
ВА НА ЦАРИНАРНИЦАТА БАР СО СЕДИШТЕ НА 

АЕРОДРОМОТ „ТИВАТ" ВО ТИВАТ 

1. Се укинува Царинската испостава на Цари-
нарницата Бар со седиште на аеродромот „Тиват" во 
Тиват. 

2, Царинската испостава од точка 1 назова реше-
ние престанува да работи на 1 август 1977 година. 

0301 бр. 12138 
6 јули 1977 година 

Белград 

Директор 
на Сојузната управа 

за царини, 
Кемал Тараба р, с.р, 

Бр. 24-7193/1 
28 јуни 1977 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, с.р. 

521. 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за ју-
гословенските стандарди и за нормите, на квалите-
тот на производите („Службен лист на СФРЈ", бр. 
2/74), директорот на Југословенскиот завод за стан-
дардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЦИЛ-

КОВИ РУДИ И КОНЦЕНТРАТИ 

1. Се донесуваат следните југословенски стан-
дарди: 

Динков концентрат. Методи за хемиски испи-
тувања : 

— Определување на олово — — JUS B.G8.355 
— Определување на бакар — - JUS B.G8.358 
— Определување на калај — — JUS B.G8.357 
— Определување на никел — — JUS B.G8.358 
— Определување на сребро и 

злато4 - - - - . - - - - JUS B.G8.360 
Определување на вкупниот сул-

фур - - - - - - - JUS B.G8.361 
— Определување на силицијум-

диоксид - - - . - - - . - - JUS B.G8.362 
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— Определување - на калциум 
оксид - - - - - - - . JUS B.G8.363 

- Определување на магнезиум 
ОКСИД - - - - - - - - - JUS B.G8.364 

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се објавени во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, што е составен 
дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точка 1 на 
ова решение се задолжителни и, влегуваат во сила 
на 15 октомври 1977 година. 

Бр. 03-7192 
28 јуни 1977 година. 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, с.р. 

522. 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за -јуч 
гос л о венските стандарди и За нормите на квалитетот 
на производите („Службен лист на СФРЈ", бр. 2/74), 
директорот на Југословенскиот завод за стандарди-
зација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАСТА 
НА АНТИКОРОЗИОНА ЗАШТИТА ВО ГРАДЕЖ-

НИШТВОТО 

1. Се донесува југословенскиот стандард: 1 

Степен на развојот на 'рѓата на 
површините заштитени со премазни 
средства - - - - - - - - JUS С.Т7.302 

2. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова 
решение е објавен во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизациј а, што е составен 
дел на ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова 
решение е задолжителен и влегува во сила на 1 сеп-
тември 1977 година. 

rfp. 18-7191/1 
28 јуни 1977 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ,^ с. р. 

523. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот ,за ју-

гословенските стандарди и за нормите на квалитетот 
на производите („Службен лист на СФРЈ", бр. 2/74), 
директорот на Југословенскиот завод за стандарди-
зација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАС-
ТА НА ИСПИТУВАЊЕТО НА ТЕХНИЧКИОТ НА-

ТРИУМ СИЛИКАТ И КАЛИУМ СИЛИКАТ 

1. Се донесуваат следните југословенски стан-
дарди: 

Испитување на техничкиот натриум силикат и ка-
лиум силикат: 

— Мостри и методи на испитува-
њето. Општи одредби - - - - JUS Н.В8.313 

— Определување на густината на 
производот во раствор, на 20оС. Мето-
ди со помош на ареометар и пикноме-
тар - - - - - - - - - JUS Н.В8.314 

- Определување на суви материи. 
Гравиметриски метод — — — — JUS Н.В8.313 

SiOs 
;—Пресметување на односот 

NasO 
Si02 

или - . - - - - - - JUS Н.В8!31б 
КѕО 

— Определување на содржината 
на силициум диоксид со преведување 
во нерастворлив облик. Гравиметрис« 
ки метод - - -r - - - JUS Н.В8.317 

— Определување на содржината 
на јаглен диоксид (изразен како 
NasCOs или КгСОз). Гасноволуметри-
ски метод - - - ' - - - - JUS Н.В8.318 

— Определување на вкупната ал- . 
кал ност (изразена како NasO или КхО)/ 
Волуметриски-'метод - - - JUS Н.В8.319 

— Определување на содржината 
на сулфат. Гравиметриски метод — JUS Н.В8.320 

— Определување содржината на 
железо. Фотометриски метод со 1Д0-
-фенатролин ^ - - - - - - - JUS Н.В8.331 

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се објавени во посебно Издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, што е составен 
дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 
1 октомври 1977 година. 

Бр. 22-7190 
28 јуни 1977 година 

Белград 
' Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, с. р. 

524. 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за ју-
гословенските ,стандарди и за нормите на. квалите-
тот на производите („Службен лист на СФРЈ", бр. 
2/74), директорот на, Југословенскиот завод за стан-
дардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ГРА-

ДЕЖНА СТОЛАРИЈА 

1. Се донесуваат следните југословенски стан-
дарди: 

Врска дрва. Запчест спој за про-
должување по должина — - — JUS D.E1.010 

Градежна столарија од дрво. Ква-
литет на материјалот — — — - JUS D.E1.011 

Градежна столарија: 
— Внатрешна врата. Општи ус-

лови — — - - . - - . — - . JUS D.E1.O20 
— Надворешни прозорци и бал-

к о с к а врата. Општи услови — - JUS D.E1.100 
Надворешни прозорци бал-

к о с к а врата. Барања во поглед на 
пропустливоста — — — — — — JUS D.E8.193 

— Надворешни прозорци и бал-
к о с к а врата. Методи за испитување 
на пропустливоста на воздух и вода JUS D.E8.235 

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се објавени во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, што е составен 
дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точка Л на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сил^ 
на 15 септември 1977 година, освен југословенските 
стандарди JUS D.E8.193 и JUS D.E8.235, кои влегу-
ваат во сила на 15 септември 1978 година. 
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4. Престануваат да важат следните југословен-
ски стандарди: 

Градежна столарија: 
— Внатрешна врата за станеви JUS D El .620 
— Прозорци п балкански врати 

за ставови - - - - - - - - JUS D El 100 
донесени со Решението за југословенските стандар-
да за градежна столарија во станбената изградба 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/60); 

Градежна столарија: 
Квалитет на материјалот за из-

работка на внатрешни врати за ста-
вови - - - - - - - JUS D.E1811 
донесен со Решението за југословенските стандар-
ди од областа на градежната стол ариз а (-,Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 37/62). 

5, Југословенските стандарди од точка 4 на ова 
решение престануваат да Еажат на 14 септември 
1977 година 

Бр. 06-7265/1 
1 јули 1977 година 

Белград 
Директор 

ва Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, с. р. 

525. 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за ју-
гословенските ста идарди и за нормите на квалитетот 
на производите (,Службен лист на СФРЈ", бр. 2/74), 
директорот на Југословенскиот завод за стандарди-
зација донесува -

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЦЕВКИ 

ОД ПОЛИАМИДИ 
1. Се донесуваат следните југословенски стан-

дарди: 
Пластични маси: 

^ — Цевки од полиамиди за мотор-
на индустрија - - - - - - JUS G.C6.420 

— Цевки од полиамиди, спирални, 
за влекачи и полуприколки — —л — JUS G.C6.421 , 

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се објавени во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, што е соста-
веа дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 
октомври 1977 година. 

Бр. 24-7264/1 
1 јули 1977 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
' за, стандардизација, 

Милан Крајновиќ, с. р. 

526. 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за ју-
го словенските стандарди и за нормите на квалитетот 
на производите („Службен лист на СФРЈ", бр. 2/74), 
директорот на Југословенскиот завод за стандарди-
зација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕ-
НИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА 

ВЕЗНИЦИ НА ДРВА 
1. Решението за југословенскиот стандард за 

везвици на дрва („Службен лист на СФРЈ", бр. 47/64) 
преставува да важи. 

2. Ова решение влегува во сила ва 14 септември 
1977 година. 

Бр. 06-7265/1 
1 јули 1977 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, е. р. 

521 
Брз сенова на член 15 став 1 од Законот за ју-

гословенските стандарди и за нормите на квалитетот 
на производите („Службен лист на СФРЈ", бp. 2/74), 
директорот на Југословенскиот завод за стандарди-
зација донесува . 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ГУМЕНИ 

ЦРЕВА ЗА ХИДРАУЛИКА 

1. Се донесуваат следните југословенски стан-
дарди: 

Производи од гума: 
— Гумени ' црева за хидраулика 

зајакнати со еден и со два жичени 
оплета, тип VI и V2 - - - - - JUS G.C6J40 

— Испитување на гумени црева . 
за хидраулика - - - - — - — JUS G.C6.641 

2. Југословенските стандарди од точка 1 на овџ 
решение се објавени во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, што е составел 
дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ева 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 
1 октомври 1977 година. 

Бр. 24-7263/1 
1 јули 1977 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, с. р, 

528. 
Врз оскога на член 15 став 1 од Законот за ју-

гословенските стандарди и за нормите на квалитетот 
на производите („Службен лист на СФРЈ", бр. 2/74), 
директорот на Југословенскиот завод за стандарди-
зација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЖЕЛЕЗ-

НИ РУДИ 

1. Се донесуваат следните југословенски стан-
дарди: ^ 

Методи за хемиски испитувања на железните 
руди: 

— Определување на влагата — — JUS B.G8.1Q1 
— -Определување на вкупното же-

лезо - - - - - - - JUS B.G8.106 
— Определување на фосфорот — JUS В,О8.П2 
— Определување на хигроскопиа-

та влага - - - - . - - - - JUS В G8-.132 
— Физикален испитувања на железни руди! 
— Определување на цврстината на 

руда во тапан - - - - - - JUS B.G8151 
2. Југословенските стандарди од точка 1 ма ова 

.решение се објавени во посебно издание -ма Југо-
словенскиот завод за стандардизација, што е соста-
вен дел на ова решение. 
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3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 15 
октомври 1977 година. 

4. Престануваат да важат следните југословен-
ски стандарди: 

Методи на хемиските испитувања на железните 
РУДИ: 

- Определување на влагата — JUS B.G8.101 
- Определување на вкупното же-

лезо - - - - - - - - - JUS B.G8.106 
- Определување на фосфорот - JUS B.G8.112 

донесени со Решението за југословенските стандарди 
од^областа на методите на хемиските испитувања на 
железните руди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/62). 

5. Југословенските стандарди од точка 4 на ова 
решение престануваат да важат на 14 октомври 1977 
година. 

Бр. 03-7262/1 
1 јули 1977 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, с. р. 

5. Со ефективните динари и со јубиларните 
златници и сребреници што домашни и странски 
лица ги носат со себе, а кои ги надминуваат износи-
те и апоените дозволени за изнесување и внесу-
вање според точ. 1, 3 и 4 на оваа одлука се поста-

.пува согласно со член 202 од Законот за девизното 
работење и кредитните односи со странство. 

6. Со. денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престанува да важи Одлуката за изнесување 
и внесување на ефективни динари во патничкиот 
промет со странство („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 58/74, 37/75 и 31/76). 

7. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари. 
1978 година. 

О. бр. 40 
25 април 1977 година » 

Белград 
Претседател 

на Советот на гувернерите 
гувернер 

'на Народната банка 1 

на Југославија, 
Бранислав Чолановиќ, с. р. 

529. 

Врз основа на член 94 став 1 од Законот за 
Девизното работење и кредитните односи со стра,н-
ство („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77), Советот 
на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗНЕСУВАЊЕ И ВНЕСУВАЊЕ НА ЕФЕК-
ТИВНИ ДИНАРИ ВО ПАТНИЧКИОТ ПРОМЕТ СО 

СТРАНСТВО 

1. Домашни и странски лица можат во патнич-
киот промет со странство да изнесуваат од Југо-
славија односно да внесуваат во Југославија ефек-
тивни динари до износот од 1.500 динари по лице, 
и тоа во апоени од 100 динари и помали. 

2. Работниците што работат во коли за спиење 
к кушет коли на Југословенските железници мо-
жат да внесуваат во Југославија и динари што во 
странство ќе ги наплатат во воз од домашни или 
странски лица за продадени карти за користење 
легла во тие коли. 

3. Во пограничниот промет (двосопственички и 
малограничен) двосопствениците можат секојдневно 
да внесуваат во Југославија и да изнесуваат од 
Југославија ефективни динари до износот од 40 
динари, а другите корисници на исправи во мало-
граничниот промет — ефективни" динари до изно-
сот од 400 динари месечно, во дозволените апоени, 
ако со меѓудржавна спогодба не е определено по-
инаку. 

4. Јубиларните златници во апоени од 1.000, 
500. 200 и 100 динари и сребреници во апоени од 50 

20 динари, исковани врз основа на Одлуката за 
изработката и обележјата на јубиларните златници 
и сребреници („Службен лист на СФРЈ", бр. 50/68), 
а кои воз основа на Решението за емитирање на 
јубиллпни златници и сребреници („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 23/69), се емитираат почнувајќи од 
9 јуни 1989 година, можат домашни и странски липа 
да ги внесуваат во Југославија без ограничување. 

Јубиларните златници и сребреници од став 1 
1 на оваа точка странски лица можат да ги изнесу-

ваат од Југославија само со исправа од царинарница 
за поплавување при внесувањето односно со пре-
сметка на банката за нивното купување во Југо-
славија. 

Јубиларните златници и сребреници од став. 1 
на оваа точка домашни лица не можат да ги -из-
несуваат од Југославија. 

530. 

Врз основа на член 116 став 3 од Законот за 
девизното работење и кредитните односи со стран-
ство („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77), во со-
гласност со Сојузниот извршен совет, Советот на 
гувернерите, донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПОДАТОЦИТЕ ШТО ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД СЕ ДОЛЖНИ ДА ГИ ДОСТАВУ-
ВААТ ДО НАРОДНАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА-
ТА ОДНОСНО ДО НАРОДНАТА БАНКА НА АВ-
ТОНОМНАТА ПОКРАИНА ВО ВРСКА СО РАБО-

ТЕЊЕТО ПРЕКУ СМЕТКИ ВО СТРАНСТВО 

1. Организација на здружен труд на која на-
родната банка на републиката односно народната 
банка на автономната покраина и дала одобрение 
за држење девизи на сметка ка ј странска банка, 
како и организација на здружен труд на која на-
родната банка на републиката односно народната бан^ 
ка на автономната покраина и дала одобрение плаќа-
њето и наплатувањето на услуги да ги врши преку 
контокорентна сметка, се должни да доставуваат 
до народната банка на републиката односно до 
народната банка на автономната покраина кварта-
лен извештај за прометот и состојбата на сметките 
во странство, односно за прометот и состојбата на 
контокорентна сметка, и тоа до 15-тиот во месецот 
за минатото тримесечје. 

2. Во извештаите се искажуваат девизите и 
динарите, пресметани според курсот што ќе го ут-
врди Сојузниот извршен совет, основите по кои 

' девизите ,се држат во странство, земјите во кои се 
дрлсат девизите и во кои валути (конвертибилни и 
клириншки), а валутите што не можат да се тран-
сферираат се искажуваат во оригиналната валута.' 

3. Документацијата за прометот извршен преку 
сметките од точка 1 на oваa одлука, организациите 
на здружен труд се должни Да ја држат средена 
во своето книговодство. 

4. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 
1978 година. 

О. бр. 67 а 

14 јули 1977 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на Југославија, 

д-р Ксенте Богоев, с. р. 
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Врз основа на член 119 став 2 од Законот за 
девизното работење и кредитните односи со стран-
ство („Службен лист на СФРЈ, бр. 15/77), по при-
бавено мислење од овластените банки, Советот на 
гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СРЕДСТВА НА СТРАН-
СКИ ПРАВНИ И ФИЗИЧКИ ЛИЦА МОЖАТ ДА 

СЕ ПРИМААТ ВО ДЕПОЗИТ 

1. Банките овластени за работи со странство 
можат да отвораат девизни сметки и да држат де-
позити во конвертибилни валути на странски правни 
односно физички лица -(во натамошниот текст: 
странски лица), чие седиште односно живеалиште е 
во/Југославија или во странство. 

Банките овластени за девизно-валутни "работи 
во Југославија можат да отвораат девизни смет-
ки и да држат депозити во. конвертибилни" ва-
лути на странски лица чие седиште односно живе-
алиште е во Југославија. 

2. Банките овластени за работи со странство 
и банките овластени за девизно-валутни работи во 
Југославија можат да отвораат девизни сметки во 
клирнишки валути на странски дипломатски, кон-
зуларни, трговски и други претставништва во Југо-
славија и странски физички лица со живеалиште 
во Југославија, само по дознаки од странство вo 
клириншки валути и по уплати со чекови или со 
кредитни писма што гласат на тие валути. 

3. У п а т у в а њ е на сметките од точка 1 став 1 
на оваа одлука можат, покрај сопствениците на 
сметки и други странски лица, да вршат и органи-
зации на здружен труд заради плаќање на увоз на 
стоки и услуги. 

Врз уплатите што ги вршат организациите на 
здружен труд се применуваат прописите што се при-
менуваат за плаќање на редовниот увоз на стоки 
и услуги. 

Уплатите на сметките од точка 1 на оваа одлука 
не можат да се вршат во ефективни странски ва-
лути. ^ 

. По исклучок од' одредбата од став 3 на оваа 
точка, странските дипломатски и конзуларни прет-
ставништва, . странските физички лица — членови 
и персоналот на тие претставништва и странските 
новинари акредитирани во Југославија можат упла-
ти на своите девизни сметки во конвертибилни ва-
лути да вршат и во ефективни странски валута. 
Трговските и други претставништва на странски 
фирми во Југославија и странски физички лица 
— персонал на тие претставништва, можат на де-
визни сметки на претставништво во конвертибилни 
валути да ги полагаат ^потрошените ефективни 
странски валути подигнати од тие сметки. -

4. Средствата на девизните сметки од точка 1 
на оваа одлука сопствениците на сметки можат да 
ги користат за динарски плаќања во Југославија, 
за трансфер во странство, како и за девизни пла-
ќања во Југославија или ВО странство, согласно сб 
важечките прописи. 

Врз наплатите на извезени стоки и , услуги од 
девизните сметки на странски лица во конверти-
билни валути во корист на организација на здружен 
труд, се применуваат прописите што важат за ре-
довниот извоз на стоки и услуги. 

5. Средствата на девизните сметки од точка 2 
на оваа одлука сопствениците на сметките можат 
да ги користат само за динарски плаќања во Југо-
славија или за трансфер во земјата од која се по-
рано примени дознаките, чековите или кредитните 
писма. 

N Исплатите извршени од тие ,сметки во динари 
не можат да се сторнираат и да се вратат на клир-
нишка сметка. 

6. Конверзија на една конвертибилна валута 
во друга може да се врши ако е согласна со тоа 
овластената банка к а ј која се води сметка и ако со 
други прописи не се заведени ограничувања. 

Конверзија на клириншки валути не може да се 
врши. 

7. Како депозити од точка 1 на оваа одлука се 
сметаат девизните средства депонирани: 

1) без намена; . 
2) покритија по л оро акредитиви; 
3) покритија по ностро гаранции; 
4) гарантираните депозити на странски лица по 

основ на изведување ЈЈнвестиционп работи во Југо-
ставија и по основ на увезена и монтирана опрема; 

5) на лоро сметки на странски банки. 
8. Депозитите од точка 7 под 1 на оваа одлука 

можат да бидат: 
1) по видување; 
2) со. отказен рок до 3 месеци; 
3) орочени до една година. 
9 Депозитите од точка 2 оваа одлука можат 

да се водат само по видување и на нив овластената 
банка не може да плаќа камата. 

10. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престанува да важи Одлуката за водење 
девизни сметки и депозити на странски правни и 
физички лица („Службен лист на СФРЈ", бр. 34/74, 
53/74 и 6/75). 

11. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 
1978 година. 

О. бр. 66 
15 " јули 1977 година 

Белград ч 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на Јгуоелавија, 

д-р Ксенте Богоев, с. р. 

532. 

Врз основа на чл. 16, 19 до 25 и член бб ста^ 
1 -точка 16 од Законот за Народнота банка на Ју? 
гославија и за единственото монетарно ,работењф 
на народните банки на републиките и на народни«« 
те банки на автономните покраини („Службен лиси 
на СФРЈ", бр. 49/76), во согласност со одредбите 
од Одлуката за остварување на целите и задачите 
на заедничката емисиона, парична и девизна по-
литика и на заедничките основи на кредитната 
политика во 1977 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 16/77 и 32/77), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА МЕРКИТЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МОНЕ-
ТАРНО-КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1977 ГО-

ДИНА 

1, Во Одлуката за мерките за спроведување на 
монетарно-кредитната политика во 1977 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 17/'77) во точка 8 
став 1 бројот: „30" се заменува со бројот: „45" а 
бројот: „200.000" - со бројот: „50.000". 

По став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
,,Народната банка ќе ги купува мениците од 

став 1 на оваа точка без оглед на бројот на дено-
вите што преостануваат во рокот на втасаноста на 
меницпте, ако тие меници пред купувањето се н а ј -
малку двапати индосирани за намирување на об-
врските помеѓу корисниците на општествени сред-
ства." 

Во досегашниот став 2, кој станува став 3, во 
уводната реченица зборовите: „став 1" се замену-
ваат. со зборовите: „ст. 1 и 2". 
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По став 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
„Како купување на мениците од организациите 

на здружен труд, во смисла на оваа точка, се сме-
та и купувањето на меници што," во периодот до 
конституирањето според одредбите од Законот за 
Основите на кредитниот и банкарскиот систем, ги 
купиле од тие организации деловните единици на 
банките со »статус на правно лице и ги индосира-
ле на својата банка која воспоставува непосредни 
односи со народната банка,"^ 

2. Во точ. 11 став 1 по зборовите: „вредност на 
меницата" се додаваат зборовите: „и на преоста-
натото време до рокот за нејзината втасаност". 

3 Во точка 12 став 2 бројот: „30" се заменува со 
бројот „40". 

4. Во точка 21 став 3 се менува и гласи: 
„Народната банка во 1977 година ќе му одобру-

ва на Фондот кредити за, кредитирање на побару-
вањата по кредитите дадени за извоз на опрема 
и бродови на кредит и за изведување инвестициони 
работи во странство на кредит до височина од 95п/о 
од износот на побарувањата по кредитите што за 
тие намени Фондот им ги дал на банките а кои 
побарувања втасуваат во рок од, 36 месеци од де-
нот на' давањето на кредитите на Фондот од стра-
на на народната банка." 

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

О. бр. 61 
19 јули 1977 година 

Белград 
Претседател 

на Советот на гувернерите 
гувернер 

на Народната банка на Југославија, 
д-р Ксенте Богоев, с. р. 

533. 

Врз основа на член 10 став 2 точка 5 од За-
конот за Интересната заедница за станбена изградба 
И управување со становите за потребите на работ-
ниците и функционерите на сојузните органи („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр, 36/75)-и чд. 15 и 16 од 
Статутот на Интересната заедница за станбена 
изградба и управување со становите за потребите 
на работниците и функционерите на сојузните ор-
гани („Службен лист на СФРЈ", бр. 25/76), Собра-
нието на Заедницата на домувањето донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ, ПЛАЌАЊЕ 
И ЕВИДЕНТИРАЊЕ НА СТАНАРИНА, ЗАКУПНИ-
НА И ДРУГИ НАДОМЕСТИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА 
СТАНБЕНИОТ, ДЕЛОВНИОТ И ГАРАЖНИОТ 
ПРОСТОР ШТО Е ВО СТАНБЕНИОТ ФОНД НА 

СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 

1. Оваа одлука се применува врз станбените 
згради, становите и деловните простории што се 
наоѓаат во станбени згради на целата територија 
на Југославија, а чиј носител на правото на распо-
лагање е федерацијата. 

2. Станарина, закупнина и друг надомест ут-
врден со важечките прописи: плаќаат: носителите 
на станарско право, сопствениците на станови и на 
деловни простории како посебни делови , од станбени 
згради во општествена сопственост — кога лично го 
користат станот, давателите на стан на користење 
— ако е станот празен, лицата што користат служ-
бени станови и за купувачите на деловни простории 
и гаражи (во натамошниот текст: корисници). 

3. Станарината и закупнината се плаќа месечно 
однапред. 

4. Станарината и закупнината се пресметува 
според важечките прописи и Одлуката за начинот 
на утврдување и за височината на станарините за 
становите со кои управува Интересната заеднина 
за станбена изградба и управување со становите за 
потребите на работниците и функционерите на со-
јузните органи, бр. 213" до 30. VI 1976 година. 

5. Пресметувањето на станарина и закпунина 
се врши еднаш годишно, согласно со мерилата и 
критериумите што се утврдени со важечките прописи 
и со Одлуката од точка 4 на оваа одлука. 

Пресметаната станарина односно закупнина се 
искажува на уплатници. 

Уплатницмте се печатат за секој месец и за секој 
носител на право на стан, ателје, деловна просторија 
и гаража и се поврзува во блок за целата година. 

Блокот на уплатници за станарина односно за-
купнина им се врачува, со ,лична достава или по 
пошта, на сите корисници, на крајот на тековната 
година за наредната година. 

Блокот на уплатници по писмено овластување 
од корисникот на блокот, може да се достави до 
банка. 

Корисникот на-блок на уплатници може во рок 
од осум дена од денот на приемот на блокот да 
вложи приговор до Интересната заедница за станбена 
изградба и управување со становите за потребите на 
работниците и функционерите на сојузните органи 
(во натамошниот текст; Заедница на домувањето) 
ако смета дека блокот не е исправен. 

Уплатницзта ги содржи следните податоци: пре-
зиме к име на носителот на станарско npaiao однос-
но назив на закупувачот; адреса на носителот на 
станарското право односно на закупувачот; износ на 
станарината односно закупнината; време за кое се 
плаќа станарината односно закупнината и шифра 
на носителот на станарското право односно на за-
купувачот. 

6. Корисниците и плаќаат на Заедницата на 
домувањето само станарина односно закупнина. 

Другите ефективни трошоци корисниците и ги 
Плаќаат на овластената комунална организација. 

^купувачите на деловни простории плаќаат, 
покрај закупнината, и надомест за користење на 
градско земјиште. Заедницата? на домувањето по 
пристигањето и евидентирањето на уплатницата^ ќе 
го уплати надоместот за користење на градско зем-
јиште во корист на службите за општествени прихо-
ди на чие подрачје се наоѓа деловната просторија. 

7. Корисниците се должни да ia уплатуваат ста-
нарината односно закупнината до 5-тиот во месецот, 
преку пошта или банка. 

' 8. За новоизградени станови, ателјеа, гаражи и 
деловни простории станарината односно закупнина-
та се плаќа од: 

1) првиот ден во месецот — ако уселувањето во 
стан, ателје, гаража односно деловна простории, 
според записникот за примопредавање, е извршено 
до 15-ти во тој -месец; 

2) првиот ден во наредниот месец — ако усе-
лувањето во. стан,, ателје, гаража односно делоева 
просторија, според записникот за примопредавање, 
е извршено од 16-ти до крајот на тековниот месец.1 

9. Обврската за плаќање станарина при про-
мената на носителот на станарско право односно на 
закупувачот се утврдува на начинот определен во 
точка 8 на оваа одлука. 

Заедницата на домувањето ќе го одземе блокот 
на уплатница од поранешниот корисник и ќе го 
уништи. 

10. Височината на закупнината за становите што 
им се издаваат во закуп на странски државјани се 
договара слободно и се регулира со договор што го 
склучуваат Заедницата на домувањето и странскиов 
државјанин. 

П. Оваа одлука не се однесува на становите со 
кои управува организацијата на здружен труд за 
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стопанисување со зградите и становите на странски 
дипломатски и конзуларни претставништва. 

12. Сопствениците на станови односно на делов-
ни простории што ги користат лично, се должни да 
плаќаат надомест за ,тековно и инвестиционо одр-
жување. Височината на овој надомест ја определува 
Собранието на Заедницата на домувањето. 

Ако сопственикот на стан односно ''на деловна 
просторија не го користи лично станот односно де-
ловната просторија, Заедницата на домувањето е 
должна од износот на месечната станарина односно 
закупнина да му исплати на сопственикот дел' од 
станарината односно закупнината ќе се одбие на-
доместот што го плаќа сопственикот за тековно и 
инвестиционо одржување на станбената зграда. ч 

13. Заедницата на домувањето е должна да ор-
ганизира евидентирање, наплата и контрола на 
наплатувањето на станарина и закупнина, согласно 
со-одредбите од оваа одлука. 

Ако корисниците во пропишаниот рок не ја 
платат' станарината односно закупнината, Заедни-
ницата на домувањето ќе ги опомене да ја исплатат 
станарината односно закупнината, а ако корисници-
те не постапат според опомената, ќе поднесе тужба 
заради наплата. 

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

02 бр. 2832/1-77 
2 јуни 1977 година 

Белград 
Претседател 

на Собранието на Заедницата на 
домувањето, 

Лее Матес, с. р. 

534. 
Врз основа на член 10 став 2 точка 4 и став 3 

од Законот за Интересната заедница за станбена 
изградба и управување со становите за потребите 
на работниците и функционерите на сојузните ор-
гани („Службен лист на СФРЈ", бр. 36/75), Собра-
нието на Заедницата на домувањето донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ И ЗА ВИСОЧИ-
НАТА НА СТАНАРИНИТЕ ЗА СТАНОВИТЕ СО 
КОИ УПРАВУВА ИНТЕРЕСНАТА ЗАЕДНИЦА ЗА 
СТАНБЕНА ИЗГРАДБА И УПРАВУВАЊЕ СО 
СТАНОВИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 
И ФУНКЦИОНЕРИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 

Член 1 
Во Одлуката за начинот на утврдување и за 

височината на станарините за становите со кои уп-
равува Интересната заедница за станбена изградба 
и управување со становите за потребите на работ-
ниците и функционерите на сојузните органи, бр. 
213 од 30 јуни 1976 година, во член 2 став 1 се ме-
нува и гласи: 

„Месечен износ на станарината е износот што 
ќе се добие со множење на квадратни метри ко-
рисна површина на стан, со збирот на бодовите 
определен за тој стан и со коефициентот 0,0585." 

Член 2 
Во член 3 став 2 се брише. 

,Член 3 
Член 7 се менува и гласи: 
„Носителот на станарско право што според ре-

шение од Заедницата на домувањето има право на 
надомест на дел од станарината, ГO плаќа износот 

на станарината утврден во член 2 на оваа одлука, 
а надоместот го наплатува од организацијата на 
која и ги доверила Заедницата на домувањето ра--
ботите на наплатување на станарина." 

Член 4 
По член 7 се додава нов член 7а, кој гласи :? 
„Начинот За утврдување и височината на ста-

нарината за становите вон од Белград, се опреде-
луваат според прописите на општествено-политич-
ката заедница на чија територија се наоѓаат ста-
новите." 

Член 5 
Оваа одлука ќе се применува од 1 јули 1977 

година. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

02. бр. 2109/77-1 
30 јуни 1977 година 

Белград 
Претседател, 

на Собранието на 
Заедницата на 

домувањето, 
Лео Матес, с. р. 

535. 
Врз основа на член 22 од Законот за општествена 4 

контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 
25/72 и 35/72)', претставници на производителите и 
претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА СТА-
КЛЕНА АМБАЛАЖА ЗА ПРЕХРАНБЕНА ИНДУС-

ТРИЈА 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 21 февруари 1977 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за стаклена амбалажа за прехран-
бена индустрија, со тоа што производителските орга-
низации на здружениот труд да можат да ги зго-
лемат своите затечени продажни цени, при постој-
ните услови, на продажбата, до 5%. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат Де-
ка производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат, односно купуваат по цените и под усло-
вите што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение, бр. 634 од 21 јули 1977^ 
година. 

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

Претставници на производителите: „Стража" -
Хум на Сутли, Српска фабрика стакла -— Па-
раќин, Индустрија за стакло и стаклени влакна 
— Скопје и СтеклЈарна — Храстник. 

т Претставници на купувачите-потрошувачи: Бу-
ковичка Бања -г- Аранѓеловац, „Рогоџша"— Ро-
гашка Слатина, „Будимка" — Пожега, НИК „Та-
ково" — Горни Милановац, „Бадел-Винопродукт" 
— Загреб, Здравилишче — Раденци, ЕИП — Бел«« 
град, ПИК „Ниш" — Горни Матеевац, Пивара т -
Зрењанин, „НАВИЛ" — Земун, „Далмацијавино14 

— Сплит, „ТАЛИС" — Марибор, „Петовиа" -
Птуј, „Истравиноекспорт" — Риека.и „Вино-Жу-
па" — Алекса ндровац. 
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536. 

Врз основа на член 22 од Законот за општествена 
контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 
25/72 и 35/72), претставниците на производителите и 
претставниците ,на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ВУЛ-

КАНСКИ ТУФОВИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставникот на потрошувачите на 12 април 1977 годи-
на склучија и потпишаа Спогодба за промена на за-
течените цени за вулкански туфови, со тоа што про-
изводителските организации на здружениот труд да 
можат да ги зголемат своите затечени продажни це-
ни, при постојните услови на продажба, до 12ft/o. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат, односно купуваат по цените и под усло-
вите што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 1427 од 21 јули 1977 
година. 

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

Претставници на производителите: . „Опалска 
бреча" — Куманово, „Опалит" — Чешиново, „Не-
метали" - Врањска Бања, „Молњана" - Жалец 
и \ ,Ољка" - Шмартно об Лаки. 
Претставник на купувачите-потрошувачи: Де-
ловно здружение на југословенските цементар-
ници „Јуцема" — Загреб. 

537. 

Врз основа на член 22 од Законот за општествена 
контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 

25/72 и 35/72), претставникот на производителот и 
претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА КАУС-
ТИЧПО ПЕЧЕН МАГНЕЗИТ И КАУСТИЧНО ПЕ-

ЧЕН МЕЛЕН МАГНЕЗИТ 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите на 8 март 1977 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за каустично печен магнезит и каус-
тично печен мелен^ магнезит, со тоа што производи-
тел ската организација на здружениот труд да може 
да ги зголеми своите затечени продажни цени, при 
постојните услови на продажбата, така што најви-
соките продажни цени да изнесуваат, и тоа за: 

Дин/t 
1) каустично печен магнезит - 1.887,35 
2) каустично печен мелен магиезит 2.442 45 
2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 

дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат, односно купуваат по цените и под усло-
вите, што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 1387 од 21 јули 1977 
година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од денот што е утврден 
во Спогодбата. 

Претставник на производителот: Рудник магне-
зита „Голеш" - Магура. 

Претставници на купувачите-потрошувачи: ИНА 
— Кутина, „Напредак" — Загреб, „Дуролит" 
— Загреб и „Сипорекс" — Тузла. 

538. I! 
Врз основа на член 22 од Законот за опште-

ствена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), претставникот на прои-
зводителот и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ТАЦ-

НИ ОД ПОЛИСТИРОЛ 

1. Претставникот на производителот и прет-
ставниците на потрошувачите на 19 октомври 1978 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за тацни од полистирол, со тоа 
што производителската организација на здруже-
ниот труд да може да ги зголеми своите затечени 
продажни цени при постојните услови на про-
дажбата, до 10%. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат, односно купуваат по цените и под 
условите, што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 431 од 20 јули 1977 
година. 

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

Претставник на производителот: „Прва Искра" 
— Барич. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: Цен-
тропром" - Белград, „Славија" - Белград и ПК 
„Београда - Белград. 

539. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производите-
лите и претставниците на потрошувачите склучу-
ваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЦЕ-

ЛОФАН 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 30 март 1977 годи-

шна склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за целофан, со тоа што производи-
телските организации на здружениот труд да мо-
жат да ги зголемат своите затечени продажни це-
ни, при. постојните услови на продажбата, до 9a/t. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат, односно купуваат по Цените и под ус-
ловите што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 1317 од 21 јули 1977 
година. 

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

Претставници на производителите: „Вискоза" 
- Лозница и ,,Инцел" — Бања Лука. 
Претставници на купувачите-потрошувачм: 20 
купувата-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 
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540 
Врз основа на ч л е n 2 2 од Законот за опште-

ствена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), претставнициtе на произ-
водителите и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ДЕНИ ЗА КА-
МИОНИ, СПЕЦИЈАЛНИ ВОЗИЛА, МЕЃУГРАДСКИ 
И ПРИГРАДСКИ АВТОБУСИ И ЗА НИВНИ МО-

ТОРИ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ 

1. Претставниците на поизводителите и прет-
ставниците на потрошувачите нa 21 април 1977 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за камиони, специјални возила, 
меѓуградски ' и приградски автобуси и за \ нивни 
мотори и резервни делови, со тоа што производи-
телските организации на здружениот труд да мо-
жат да ги зголемат своите затечени продажни 
цени, при постојните услови на продажбата, за 
камиони; специјални возила, меѓуградски и при-
градски автобуси, и за нивни мотори и резервни 
делови, опфатени со Спогодбата до 8%. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат, односно купуваат по цените и под 
условите што се предвидени во спогодбата; 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 4606 од 26 јули 1977 
година. 

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

Претставници на производителите: ТАМ— Ма-
рибор, ФАП ФАМОС - Белград, ИМВ - Ново 
Место, Заводи „Црвена застава" — Крагуевац 
и Икарус — Земун. 1 

Претставници на купувачите-потрошувачи: 59 
купувачи-потрошувачи потписници на Спо-
годбата. 

541. 

Врз основа на член 22 од Законот за општествена 
контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 
25/72 и 35/72), претставниците на производителите и 
претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ТРАК-
ТОРИ, ПРИКЛУЧОЦИ И ДРУГА ОПРЕМА ЗА МЕ-
ХАНИЗАЦИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И ЗА НИВ-

НИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 23 декември 1976 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за трактори, приклучоци и друга 
спрема за механизација на земјоделството и за нив-
ни резервни делови, со тоа што производителските 
организации на здружениот труд да можат да ги 
зголемат своите затечени продажни цени, при по-
стојните услови на продажбата, и тоа за: 

1) трактори и нивни резервни делови до 7% 
2) приклучоци и друга опрема за меха-

низација на земјоделството и нивни 
резервни делеви — — — — — до 6%. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат, 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат, односно купуваат по цените и под усло-
вите што се предвидени со спогодбата. 

3. На оваа спогодба1 даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 4601 од 25 јули 1977 го-
дина. 

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

Претставници на производителите: 27 произво-
дители потписници на Спогодбата. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 48 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Правилникот за, 
примена на даночните стапки и за начинот на во-
дење евиденција, пресметување и плаќање на да-
нокот на промет на производи и услуги објавен во 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 25/77 се потерале до-
лунаведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРИМЕНА НА ДАНОЧ-
НИТЕ СТАПКИ И ЗА НАЧИНОТ. НА ВОДЕЊЕ 
ЕВИДЕНЦИЈА, ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ 
НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И 

УСЛУГИ 

Во член 2 став 3 во првата реченица наместо 
зборот: „довери" треба да стои: ,пренесе". 

Во член 7 став 6 наместо зборовите: „според ст. 
3 и 5 на член 5" треба да стои: „според ст. 5 и 6 
на член 6".. 

Во член 9 став 3 во третата реченица по зборо-
вите: и подлежат на плаќање на" треба да се до-
даде испуштениот збор: „основниот". 

Во член 14 став 3 во последната реченица по 
зборовите: „моторни возила" треба да се додадат 
испуштените^ зборови: „од член 6 став 5 на овој 
правилник". 

Во член 15 став 1 наместо зборовите: „член 16 
став 4" треба да стои: „член 16 став 3". 

Во член 17 став 5 точка 1 во втората реченица 
HaMеCTO зборовите: ,,фактичните разлики" треба да 
стои: „фактичните залихи". 

Во член 28 став 2 по зборовите: „се подразби-
раат" треба да се додаде испуштениот збор: „и", а 
во став 4 точка 2 наместо зборот: '„гранит" треба 
да стои': „гранити". f 

Во член 29 став 2 по зборовите: „целонски ла-
кови и емајл и" треба да се стави запирка и да се 
бришат ознаките на заградата, а во став 6 наместо 
зборовите: „од ст. 3 и 4" треба да стои: „од ст. 4 
и 5". 

Во член 30 став 5 наместо зборовите: „против 
отрови, (антидоти)" треба да стои: „против-отрови 
(антидоти)". 

Во член 31 ст. 1 треба да се бришат зборовите: 
„50% до", во став 6 наместо зборовите: „и други 
мрежи изработени" треба да стои: „и други мре-
жести изработки", а по зборовите: - „и преплетени 
ткаенини" треба да се додадат испуштените точка 
и запирка и зборовите: „прибор за облекување од 
текстилни ткаени, плетени и преплетени ткаени-
ни". 

Во член 36 став 11 наместо зборовите во загра-
да: „член 3" треба да стои: „член 8". 

Во член 44 став 2 по зборовите: „тапацирани и 
други" треба да се брише запирката, а по зборот: 
„школски" треба да се бришат зборовите: „и дрвен". 

Во член 45 наместо зборот:, „организациите" 
треба да стои: „организацијата". 

Во член 46 наместо зборовите: „Машини за ма-
си" треба да стои: „Мешалки за маси". 

Во член 48 по зборот: „адресирање", наместо 
зборот: „и" треба да се стави запирка. 

Во член 49 став 3 наместо зборот: „платен" тре-
ба да стои: „плаќан", на обете места. 

Во член 50 став 7 наместо зборот: ,,поелин" 
треба да стои: „пчелин", во став 9 наместо зборов 
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вите: „очила и стакла за корекција на видот (ос-
вен рамки за очила)" теба да. стои: „очила за ко-
рекција ,на видот", а на крајот наместо зборот: „де-
лови" треба да стои: „наведените делови". 

Во член 51 став 1 по зборот: „милицијата" тре-
ба да се додаде испуштениот збор: „школите". 

Во член 81 став 2 точка 5 наместо зборовите: 
„фактурираната или наплатената реализација;" 
треба да стои: „фактурираната реализција или 
според наплатените продадени производи);". 

Од Сојузниот секретаријат за финансии, Бел-
град, 11 јули 1977 година. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Правилникот за начи-
нот и условите за испуштање, чување, обработување 
и конечно сместување на радиоактивни отпадни ма-
терии, објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 
27/77, се поткрала долунавеДената грешка, та се да-
ва 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ 
ЗА ИСПУШТАЊЕ, ЧУВАЊЕ, ОБРАБОТУВАЊЕ И 
КОНЕЧНО СМЕСТУВАЊЕ НА РАДИОАКТИВНИ 

ОТПАДНИ МАТЕРИИ 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ОДЕНА НА УСТАВНОСТА НА ЧЛЕН 26 ОД 
САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА РАСПРЕДЕЛБА 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ЛИЧНИ И ЗАЕДНИЧКИ 
ПОТРЕБи НА РАБОТНИЦИТЕ НА СЛУЖБАТА 
НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВА-
ЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ,БОСНА И ХЕР-

ЦЕГОВИНА ОД 23 ЈУЛи 1976 ГОДИНА 

Уставниот суд на Југославија, по повод ини-
цијативата на Матановиќ Мате од Зеница, поведе 
постапка за оценување на уставноста на член 20 
од Самоуправната спогодба за распределба на сред-
ствата за лични и заеднички потреби на работни-
ците на Службата на Заедницата на пензиското, и 
инвалидското осигурување на Босна и Херцеговина 
од 31 декември 1974 година, со решение бр. У-631/75 
од 18 февруари 1976 година. 

Во текот на постапката пред Уставниот суд пре-
стана да важи одредбата од член 20 на Самоуправ-
ната спогодба од 1974 година со усвојување на нова 
Самоуправна спогодба за распределба на средствата 
за лични и заеднички потреби на работниците" на 
Службата на заедницата на пензиското и инвалид-
ското осигуртоање на Босна и . Херцеговина од 23 
јули 1976 година, па Уставниот суд ја оценуваше, 
уставноста на новиот самоуправен општ акт; чијшто 
член 26 1а содржи истата одредба како и член 20 
на Самоуправната спогодба од 1974 година. Устав-
ниот суд на Југославија утврди дека со член 26 на 

Самоуправната спогодба е пропишано дека бројот 
на бодовите по основ на вредноста на работното 
место на работниците што не ги исполнуваат ус-
ловите за работа на работното место, се намалува, 
и тоа: 10% за секој недостигачки степен на стручна 
подготовка, 3% за секое недостигачко посебно струч-
но знаење и 1% за секоја година помалку од пред-
видените години работно искуство. Според одред-
бите бд член 18 на Самоуправната спогодба, вред-
носта на работното место, покрај минатиот труд, 
е појдовна основа за учеството на секој работник 
во распределбата на средствата за лични доходи, 
така што бројот на бодовите, утврден по обата на-
ведени основа, претставува пресметковен однос со 
кој работникот учествува во тековната. распределба 
на средствата за лични доходи. Намалувањето на 
бројот на бодови , по основ на вредноста на работ-
ното место поради неисполнување на условите за 
работа" на определено работно место, има последици 
и врз височината на личниот доход на работникот. 

Според член 20 од Уставот на СФРЈ, на секој 
работник му припаѓа личен доход според резулта-
тите на неговиот труд и неговиот личен придонес 
што го дал со својот тековен и минат труд. Меѓу-
тоа, според член 26 на Самоуправната спогодба ра-
ботник, со понизок степен на стручна подготовка 
или« со недоволно работно искуство за работа на ра-
ботното место, за истите резултати на трудот ќе 
прима помал личен доход од работник што има 
потребна подготовка односно работно искуства На 
тој начин недостигот на стручна подготовка и , н а 
други услови за работа на определено работно ме-
сто, самото по себе си влијае врз намалувањето на 
личниот доход на работниците^ независно од ре-
зултатите на неговиот труд. Уставниот суд на Ју-
гославија застана на становиште дека школската 
подготовка, работното искуство и другите услови 
определени со самоуправен општ акт можат да 
имаат значење за определување аконтација на лич-
ниот доход на определено работно место или да 
бидат услов за работа на определено работно место. 
Меѓутоа, доколку на работник му е овозможена 
работа на работно место за кое не ги исполнува 
определените услови, не може поради тоа да му 
се намали личниот доход независно од постигна-
тите резултати во работата. Врз основа на изложе-
ното произлегува дека член 26 на Самоуправната 
спогодба, со кој е пропишано наведеното намалу-
вање на лич.ниот доход, не е во согласност со член 
20 од Уставот на СФРЈ. 

Со оглед на изложеното, а врз основа на член 
375 став 1 точка 4 од Уставот на СФРЈ, Уставниот 
суд на Југославија донесе 

О д л у к а 

1. Се укинува член 26 на Самоуправната спо-
годба за распределба на средствата за лични и заед-
нички потреби на работниците на Службата на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Босна и 
Херцеговина од 23 јули 1976 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист 
на СФРЈ". ' 

Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа 
одлука во состава претседател на Судот Никола 
Секулиќ и судии Милорад Достаниќ,' Радивое Гла-
виќ, д-р Арпад Хорват, Радојка Катиќ, Димо Ќан-
тарџиеки, Владимир Кривиц, Ѓуро Меденица, Че-
домил Милошевиќ, д-р Стане Павлич, Боривое Ро-
миќ, Миушко Шибалиќ и Таип Таипи. 

Бр. У-631/75 
24 мај 1977 година 

Белград 
Претседател 

на Уставниот суд, 
Никола Секулиќ, с. р. 
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ОДЛИКУВАЊА 
Г У К А З " 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

аарз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Сеци ја д ис ти чкиа Федеративна Република Југосла-
вија и член 4 од Законот за одликувањата на Со-
д и ј-а листичка Федеративна Република Југославија 
одлучува да се одликуваат: 

О д СР Б о е в а и Х е р ц е г о в и н а 

— за покажана лична храброст во борбата про-
тив непријателот за ослободување ва земјата 

СО ОРДЕН ЗА .ХРАБРОСТ 

Боснић Ма-ра; 
— за особени заслуги и постигнати успеси во ра-

ботата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Бајтал Мехмеда Мујо, Ислановић Рама Хазим; 
— за заслуги и постигнати успеси во работата од 

значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА" 
ЅВЕЗДА 

Даничић Ђорђа Радослав, Дурић Драгана Хасо, 
Р одај ић Ивана Антон; 

— за заслуги во развивањето ,и реализирањето 
на концепци-јата на општонародната одбрана и за 
заслуги ѕо издигање то на вое но-етру чното знаење и 
борбената готовност.на нашите граѓани 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО 
СРЕБРЕНА ЅВЕЗДА „ 

Гаврановић Тахира Митхад; 
— за заслуги и постигнати успеси во работата од 

значење за напредокот на земјата 

" СО ОРДЕН НА ТРУДОТ ,СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Андрић Марка Перо, Анђелић Обрада Бранко, 
Бадрић Мује Авдо, Беатовић Петра Саво,' Борчић 
Адама Марко, Брадић Салиха Мехмед, Цапар П а ј е 
Пајо, Полан М у т а п а Захид, Дедић Мехе Шемсија, 
Делић Мује Хусеин, Дрлачић Душана Обрен, Ду-
рић Халима Тарик. Гој си ловић Иве Силвестер, Ха-
сић Салка Алија. И б р а х и м о в а Смаила Расим, 
Илић Душана Стеван, Јанковић Благоја Вељко, Ј е -
ремић Петра Милован, К а п е т а н о в ^ Бећира Зијад , 
Кнежевић Мирка Милован, Костић Косте Војислав, 
Ковачевић Мује Салем, Матић Јозе Ивица, Мичић 
Митра Обрен, Миличевић Стипе Марјан, Мрдовић 
Душана Момир, Мухединовић Мехе Суљо, Му јано-
вић Хамида Бајро, Муратовић .Мехмеда Муниб, 
Оловчић Омера Мехмед, Омерхоџић Шаћира Ха-
зим, Опачић Јовице Стеван, Опачић Шпире Вида, 
Павловић Михајла Драган, Павловић Ђорђе Радо-
слав, Прцић Аге Хамдија, Пуача Петра Бранко, 
Радмиловић Ђоке Драго, Родић Миле Живко, Сал-
чиновић Омера Абдулах, Савић Љубомира Миро-
слав, Солак Абида Ибрахим, Стјепановић Ђуре Ду-
шан, Шегул^а Крунослава Владимир, Шешлија Ду-
шана Милан, Шиљеговић Бошка Душан, Штака 
Милана Љубомир, Шушић Ђоке Љубомир, Шврака 
Мирка .Жарко, Велић Мехе Мехмед, Вујић Душана 

Ненад, Вукичевић Бећира Ибро, Вукојевић Спасоја 
Мирослав; 

— за заслуги во развивањето^ и реализирањето 
на концепцијата на општонародната одбрана и за 
заслуги во издигањето на воено-стручното знаење и 
борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Чингел Шиме Магија, Ђурић Милана Саво, 
Грбић Милана Милојко, Херцег ли ја Османа Муха-, 
мед, Кнор Владимира Предраг, Л аго д Бранка Ми-
лан, Ломи гора Хасана Ђемад, Милосављев^ Цвет-
ка Тодор, Радић Саве Вукашин, Самарџија Љубо-
мира Никола, Таталовић Салиха Мухамед, Вучко-
вић Раде Милан; 

— 5а залагање во социјалистичка изградба вА 
земјата 4 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Булатовић Фехима Салих, Миљковић Николе 
Владимир; 

. —-за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Цвијеткоѕић Неђе Ранко, Дервлћ Салиха Мујо, 

Херцо Региба Бего, Суботић-Максимовић Млађена 
Милкица, Шиккћ Пере Јосип, Заимовић Ј у с у ф ! 
Ибрахим, Зукан Авде Осман; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 
врз општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Ћосић Рамиза Муид, Ковачевић Чамила Сакиб; 

О д СР С р б и ј а 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Анђелић Благоја Младен, Драшковић Милова-

на Лука, Ђорђевић Душана Бранислав, Јовановић 
Милана Бан, Ра јић Милана Петар, Симић Сретена 
Драгослав; 

" — за заслуги и постигнати успеси во работата од 
значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Богдановић - Милорада Вера, Хибловић Миливоја 
Зоран, Јовановић-Поповић Добривоја Ангелина. Јо -
вановић Петра Младен, Јовановић Миодрага Веро-
слава, Михаиловић Милоша Драшко, Миливојевић 
Андреје Стојан, Миљковић Светозара Стеван, Но-
вичић Бранка Живко, Остојић Р а ј к а Божидар, Пе-
рић Драгутина Миљко, Петковић Косте Мирко, 
Ранђеловић Светозара Љубомир, Ристић Прока Пре-
драг, Родић Душана Радојка, Стевановић Аритона 
Воја, Трифуновић Светолика Родољуб, Величковић 
Ж и в а н а Стојан, Вуковић Проке Живо јин ; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА Т Р У Д О Т ^ 
Пешић Милорада Стојан . , 

Бр. 142 
16 декември 1976 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 
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ЗАКОН за с т а н д а р д и з а ц и ј а т а — — — — 
Заклучоци на Сојузниот собор на Собра-
нието на СФРЈ по повод разгледување на 
Извештајот за работата на Сојузниот из-
вршен совет и на извештаите за работата 
на сојузните органи на управата и на со-
јузните организации за периодот од мај 
1974 до крајот на декември 1976 година — 
Заклучоци на Соборот на републиките и 
покраините на Собранието на СФРЈ по 
повод разгледувањето на Извештајот? на 
Сојузниот извршен совет за периодот од 
мај 1974 година до крајот на декември 1976 
година — — - — — — - — — 
Заклучоци на Соборот на републиките и 
покраините на Собранието на СФРЈ по. 
повод ' разгледувањето на Извештајот за 
остварувањето на Општествениот план на 
Југославија за периодот од 1^76 до 1980 
година во 1976 година со првата оцена на 
развојот во 1977 година и за можностите за 
развој во 1978 година — 
Одлука за формирање на цените за од-
делни прехранбени и други производи 
според условите на пазарот—г 
Одлука за формирање на цените за сите 
видови обувки, кожена ц крзнена конфек-
ција и кожена галантерија според услови-
те на пазарот — — — — — — — 
Одлука за дополнение на Одлуката за 
определување максимални цени за пче-
ни,чно брашно — — — — — — -
Правилни^ за начинот и условите за ос-
тварување на премијата За згоеии Јуниња, 
млеко и соја и на компензацијата на пче-
нично брашно и свежо говедско, свинско, 
овчо и живинско месо — 
Наредба за усогласување на надоместот на 
трошоците за погреб во 1977 година — — 
Решение за укинување на Царинската ис-
постава на Царинарницата Бар со седиште^ 
на аеродромот „Тиват" во Тиват - — — 
Решение за југословенскиот стандард за 
пластични маси и смекнувачи за пластич-
ни маси — — — - — — — — — 1533 
Решение за југословенските стандарди за 
цинкови руди и концентрати — - — 
Решение за југословенскиот стандард од 
областа на антикорозиона заштита во гра-
дежништвото — — — 
Решение за југословенските стандарди од 
областа на испитувањето /на техничкиот 
натриум силикат и калиум силикат — — 

1529 

1530 

- - 1530 

1533 

1533 

1533 

- - - 1534 

Страна 
529. Одлука за изнесување и . внесување на 

ефективни динари во патничкиот пром,ет 
со странство - - " - - - — - - 1536 

530. Одлука за податоците што организациите 
на здружен труд се должни да ги доста-
вуваат до народната банка на републи-
ката односно до народната банка на авто-
номната покраина во врска со работењето 
преку сметки во странство - — - - 1536 

531. Одлука за условите под кои средства на 
странски правни и физички лица можат 
да се примаат во депозит - - - 1537 

532. Одлука за измени и дополненија на Од-
луката за мерките за спроведување на 
монетарно-кредитната политика во 1977 
година - - - - - - - - - - 1537 

533. Одлука за начинот ,на пресметување, пла-
ќање и евидентирање на станарина, закуп-
нина и други надоместоци за користење на 
станбениот, деловниот и гаражниот про-
стор што е во станбениот фонд на сојуз-
ните органи — — — — — — - — 1533 

534. Одлука за измени и дополненија на Од-
луката за начинот на утврдување и за ви-
сочината на станарините 'за становите со 
кои управува Интересната заедница за 
станбена изградба и управување со стано-
вите за потребите на работниците и функ-
ционерите на сојузните органи - — — 1539 

535. Спогодба за промена на затечените цени 
за стаклена амбалажа за прехранбена "ин-ч 

дустрија — - — — — — - — - 1539 
536. Спогодба за промена на затечените цени 

за вулкански туфови — — — — 1540 
537. Спогодба за промена на затечените цени 

за каустично печен маѓнезит и каустично 
печен мелен магиезит — — - — — 1540 

538. Спогодба за промена на затечените цени 
за тацни од полистирол — — — - -г- 1540 

539. Спогодба за промена на затечените цени 
за целофан — — — - - - — — 1540 

540. Спогодба за промена на затечените цени 
за камиони, специјални возила, меѓуград-
ски и приградски автобуси и зћ нивни мо-
тори и резервни делови - — т- — — 1541 

541. Спогодба за промена на затечените цени 
за трактори, приклучоци и друга опрема 
за механизација на земјоделството и за 
нивни резервни делови — - - - 1541 

Решение за југословенските стандарди за 
градежна столарија — — — 
Решение за југословенските стандарди за 
цевки од полна миди — — — — — — 
Решение за престанување на важењето на 
Решението за југословенскиот стандард за 
вез мици за дрва - — — - - — -: ' 
Решение за југословенските стандарди за 
гумени црева за хидраулика — — — — 
Решение за југословенските стандарди за 
железни руди — - - - " - - - — 

1534 

- - 1534 

1535 

1535 

1535 

1535 

1541 

- - - 1542 

Исправкава Правилникот за примена на да-
ночните стапки и 'за начинот на водење 
евиденција, пресметување и плаќање на 
данокот на пролет на производи и услуги 

Исправка на Правилникот за начинот и усло-
вите за испуштање, чување, обработува-

. ње и конечно сместување на радиоактив-
ни отпадни материи — — 

Одлука за оцена на уставноста на член 26 од 
Самоуправната спогодба за распределба на 
средствата за лични и заеднички Потреби 
на работниците на Службата на Заедни-
цата на пензиското и инвалидското осигу-
рување на Босна и Херцеговина од 23 јули 
1976 година — — — — - — — — 

Одликувања — — — — — — — — — 
1542 
1543 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1. Пош. фах 226. - Директор и главен и'одговорен уредник 

Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 - Печати Белградски издавачко-графички 
завод Белград, Булевар војводе Мишиќа бр, 17. 


