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Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Фдеративна Република Југослави-
ја, Претседателството на Социјалистичка Федерати-
вна Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВИТЕ НА СИСТЕМОТ НА 
ЦЕНИТЕ И ЗА ОПШТЕСТВЕНАТА КОНТРОЛА НА 

ЦЕНИТЕ 

Се прогласува Законот за измени на Законот за 
основите на системот на цените и за општествената 
контрола на цените, што Собранието на СФРЈ го 
усвои на седницата на Соборот на републиките и 
покраините од 2 јули 1980 година. 

П бр, 10 
2 јули 1980 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството на 
СФРЈ, 

Цвиетин Мијатовић, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВИТЕ НА 
СИСТЕМОТ НА ЦЕНИТЕ И ЗА ОПШТЕСТВЕНАТА 

КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ 
Член 1 

Во Законот за основите на системот на цените 
и за општествертта контрола на цените („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 1/80), во член 101 став 2 зборо-
вите: „во рок од шест месеци од денот на влегува-
њето во сила на овој закон" се заменуваат со збо-
ровите: „до 31 декември 1980 година." 

Член 2 
Во член 102 по зборовите: „со овој закон", за-

пирката и зборовите: „во рок од шест месеци од де-
нот на влегувањето во сила на овој закон" се за-
менуваат со зборовите: „до 31 декември 1980 годи-
на". 

Член 3 
Во член 103 став 1 и во член 104 зборовите: „во 

рок од шест месеци од денот на влегувањето во си-
ла на овој закон" се заменуваат со зборовите: „до 
31 декември 1980 година". 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

•от на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

619. 

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република .Југосла-
вија, Претседателството на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИЗНА-
ВАЊЕ НА НОВОСОЗДАДЕНИТЕ, ОДОБРУВАЊЕ 
ДА СЕ ВОВЕДАТ ВО ПРОИЗВОДСТВО СТРАН-
СКИ И ЗАШТИТА НА СОРТИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ 

И ШУМСКИ РАСТЕНИЈА 
Се прогласува Законот за признавање на ново-

создадените, одобрување да се воведат во произ-
водство странски и заштита на сорти земјоделски и 
шумски растенија, што Собранието на СФРЈ го ус-
вои на седницата на Сојузниот собор од 2 јули 1980 
година. 

П бр. 7 
2 јули 1980 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството на 
СФРЈ, 

Цвпетин Мијатовић, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА НОВОСОЗДАДЕНИТЕ, 
ОДОБРУВАЊЕ ДА СЕ ВОВЕДАТ ВО ПРОИЗВОД-
СТВО СТРАНСКИ И ЗАШТИТА НА СОРТИ ЗЕМ-

ЈОДЕЛСКИ И ШУМСКИ РАСТЕНИЈА 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се уредува признавањето на ново-

создадените сорти (култивари) земјоделски и шум-
ски растенија (во натамашниот текст: новосоздаде-
ни сорти), одобрувањето да се воведат во производ-
ство странски сорти (култивари) земјоделски и 
шумски растенија (во натамашниот текст: странски 
сорти) и заштитата на новосоздадените сорти и на 
странските сорти. 

Член 2 
Признавањето на новосоздадените сорти, одо-

брувањето да се воведат во производство странски 
сорти и заштитата на тие сорти се врши заради: 

1) зголемување на земјоделското и шумско-сто-
панското производство односно на квалитетот на 
производите, економичноста, рентабилност и про-
дуктивноста; 

2) постојано применување на подобрите сорти 
во земјоделското и шумско-стопанското производ-
ство; 
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3) поттикнување на создавањето нови сорти на 
земјоделски и шумски растенија; 

4) заштита на правата и интересите на творци-
те на сорти земјоделски и шумски растенија; 

5) создавање услови за проширување на сора-
ботката со други земји во областа на облагородува-
ње!^ на растенијата и прометот на квалитетните 
форти земјоделски и шумски растенија; 

6) заштита на интересите на производителите 
Ј§ на интересите на потрошувачите на единствениот 
југословенски пазар. 

Член 3 
Заради остварување на целите од член 2 на 

овој закон, новосоздадена ^ сорта ќе се признае од-
носно на странска сорта ќе и се одобри воведува-
ње во производство, ако таа сорта биолошки се раз-
викува од другите општопознати сорти и ако се 
исполнети и другите пропишани услови. 

Се смета дека сортата е општопозната, во сми-
сла на став 1 од овој член, ако новосоздадената сор-
та е призната односно ако на странската сорта и е 
бдобрено воведување во производство во Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија или 
ако е опишана во стручна публикација. 

Под сорта, во смисла на овој закон, се подраз-
бираат популации, клонови, линии, родови, хибриди 
и подлоги на растителни видови, без оглед на изво-
рот односно на ПОУДОБНИОТ материјал од кој наста-
нале. 

Член 4 
Во постапката за признавање на новосоздаде-

иа сорта и за одобрување да се воведе во производ-
ство странска сорта, според одредбите на овој закон 
се утврдуваат квалитетот и другите суштествени 
особини на домашната сорта односно на странската 
сорта, врз основа на кои тие сорти можат да се при-
знаат односно да се одобрат и семето и посадочниот 
материјал на тие сорти да -се намножуваат и пуш-
таат во промет како сортни на територијата на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија. 

Врз основа на признавањето на новосоздадена 
сорта и одобрувањето да се воведе во производство 
странска сорта творците на тие сорти можат да 
остварат заштита со која се обезбедуваат правата 
утврдени со овој и со друг сојузен закон. 

Член 5 
Признавањето на новосоздадена сорта и одобру-

вањето да се воведе во производство странска сор-
та се врши врз основа на испитување на определе-
ни елементи на квалитетот на таа сорта и на нејзи-
ните други суштествени особини. 

Под квалитет на сортата и нејзини други суште-
ствени особит!, во смисла на овој закон, се под-
разбираат: 

1) поголемиот физички обем на приносот; 
2) содржината на бетлачини, јаглени хидрати, 

масти, минерални материи, витамини, ароми и ел.; 
3) отпорноста на растителни болести и штетни-

ци, на високи и ниски температури, на вишок и не-
достиг на влага; 

4) другите елементи што се од влијание врз 
зголемувањето на обемот или врз одобрувањето на 
квалитетот на производите. 

При испитувањето на сортата првенствено ќе 
се испита онаа особина заради која се бара приз-
навање на новосоздаден сорта односно одобрува-
ње да се воведе во производство странска сорта. 

Член в 
Организациите на здружен труд во кои се врши 

облагородување на растенија ја поттикнуваат заин-
тересираноста на своите работници за творештво 
заради развивање на нови поуспешни постапки во 
создавањето на нови поквалитетни и во подобрува-
њето на постојните сорти. 

Член 7 ! 

Организацијата на здружен труд во која е соз-
дадена сорта (во натамошниот текст: творецот на 
сортата) која е заштитена врз основа на овој закон, 
како и работниците во таа организација што учес-
твувале во тоа создавање (во натамошниот текст: 
облагородувачи) ги имаат моралните и материјал-
и т е права утврдени со овој закон. 

Покрај правата од став 1 на овој член, облаго-
родувачите имаат и други права што ги утврдуваат 
со самоуправен општ акт. 

Член 8 
Морално право на творецот на сортата и на 

облагородувачот е како творец да биде назначен 
во пријавата и во сите исправи што се однесуваат 
на признавањето и заштитата на нов ©создадена 
сорта. 

Кога новосоздадената сорта е резултат од тво-
речка работа на повеќе облагородувачи, во ис-
правите од став 1 на овој член како облагороду-
вачи се наведуваат сите тие лица, според редосле-
дот на учеството во тоа творештво. 

Материјалното право на творецот на новосозда-
д е н сорта се состои во правото сортата да ја корис-
ти и со неа да располага, како и да остварува пра-
во на надомест за користењето на таа сорта. 

Облагородувачот кој учествувал во создавање-
то на новосоздаден сорта во основна организација 
на здружен труд во која го здружил својот труд 
има право на посебан надомест под условите утвр-
дени со самоуправниот опш акт, ако создавањето 
на новосоздадената сорта придонело за зголемува-
њето на доходот на основната организација. 

Со самоуправниот општ акт не може да се 
предвиди дека на облагородувачот не му припаѓаат 
морални и материјални права и облагородувачот со 
изјава или на друг начин не може однапред од нив 
да се откаже. 

Член 9 
Ако со овој закон не е определено поинаку, 

заштитата на правата на творецот на сорта и заш-
титата на облагородувачот се остваруваат и тие 
права се користат сообразно со одредбите на сојузни-
те прописи со кои е регуларана заштитата на про-
најдоците, техничките унапредувања и знаците за 
разликување во делот што се однесува на самоуп-
равното уредување на користењето на пронајдоци-
те создадени во здружениот труд и на судската 
заштита. 

Член 10 
Новосоздадената сорта и странската сорта мо-

жат да се заштитат ако се исполнети условите за 
нивна заштита утврдени со овој закон. 

II. ПРИЗНАВАЊЕ НА НОВОСОЗДАДЕНА СОРТА 
И ОДОБРУВАЊЕ ДА СЕ ВОВЕДЕ ВО ПРОИЗВОД-

СТВО СТРАНСКА СОРТА 

1. Поднесување барање 

Член 11 
Постапката за признавање на новосоздадена 

"сорта односно за одобрување да се воведе во про-
изводство странска сорта се поведува врз основа 
на барање поднесено во писмена форма. Барањето 
мора да содржи податоци за подносителот на бара-
њето и податоци за тоа што е ново во сортата 
суштествени особини на сортата, назив на сортата, 
како и други потребни податоци. 

Барањето за признавање на новосоздаден сор-
та го поднесува творецот на сортата, а за одобру^ 
вање да се воведе во производство странска сорта —4 
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организацијата на здружен труд што е застапник 
на странскиот творец на сортата или која е заин-
тересирана за воведувањето на странската сорта во 
земјоделското односно во шумско-стопанско^ про-
изводство. 

Барањето од ст. 1 и 2 на овој член се поднесу-
ва посебно за секоја сорта. 

Прописи за содржината, податоците и називот 
на сортата што мора да ги содржи барањето од ст. 
1 и 2 на овој член донесува сојузниот орган на уп-
равата надлежен за работите на земјоделството и 
шумарството (во натамошниот текст: надлежниот 
сојузен орган). 

Член 12 
Барањето од член 11 на овој закон се поднесува 

до надлежниот сојузен орган. 
По барање од надлежниот сојузен орган, под-

носителот на барањето од член 11 на овој закон е 
должен да ја 'стави на увид и документацијата за 
работата при создавањето на новата сорта, која за 
странската сорта мора да биде преведена на еден 
од јазиците на народите и народностите на Југос-
лавија. 

Податоците од барањето од член 11 на овој за-
кон и документацијата од став 2 на овој член, што 
се однесуваат на потеклото на изворниот материјал 
и на описот на процесот на создавањето на новата 
сорта, се сметаат како службена тајна 

Член 13 
Барањето од член 11 на овој закон се смета за 

уредно* 
1) ако е поднесено во смисла на член 11 став 3 

од овој закон; 
2) ако ги содржи сите податоци и прилози од 

член 11 став 1 на овој закон. 

2. Оценување на оправданоста на барањето 

Член 14 
По приемот на барањето од член И на овој за-

кон, надлежниот сојузен орган најнапред утврдува 
дали барањето е уредно. 

Ако утврди дека барањето од член 11 на овој 
закон не е уредно, надлежниот сојузен орган пис-
мено, со наведување на недостатоците, ќе го повика 
подносителот на барањето да ги отстрани утврде-
ните недостатоци во рок кој не може да биде подолг 
од 30 дена, сметајќи од денот на доставувањето на 
поканата. 

Ако подносителот на барањето од член 11 на 
овој закон не ги отстрани недостатоците во опреде-
лениот рок, па поради тоа не може да се постапи 
според барањето, барањето со решение ќе се от-
фрли. 

Член 15 
Ако најде деќа барањето од член 11 на овој за-

кон е уредно, надлежниот сојузен орган утврдува 
дали се исполнети и другите услови за признава-
ње на новосоздадената сорта односно за одобрување 
да се поведе во производство странска сорта. 

Член 16 
Врз основа на податоците наведени во барањето 

од член 11 на овој закон, како и податоците содр-
жани во документацијата од член 12 став 2 на овој 
закон, што е ставена на увид, се проверуваат осо-
бините на пријавената сорта, како и нејзината ори-
гинал ност (потеклото на сортата, начинот на нејзи-
ното создавање и др.). 

По проеерузањето на податоците од став 1 на 
овој член, сортата се вклучува заради испитување 

во огледно поле, а по потреба се испитува и во ла-
бораторија, ако со проверката од став 1 на овој член 
и од член 15 на овој закон се утврди дека има основи 
за вклучување на сортата во огледно поле. 

Ако со проверка на податоците од став 1 на овој 
член и од член 15 на овој закон се утврди дека нема 
основа за вклучување на сортата во огледно поле, 
надлежниот сојузен орган, по предлог од соодветна-
та комисија за давање предлози за признавање на 
&овосоздадена сорта и за одобрување да се воведе 
во производство странска ^ сорта (во натамошниот 
текст: Сортната комисија), ќе донесе решение со кое 
се одбива барањето за прргзнавање на новосоздадена 
сорта односно на одобрување да се воведе во про-
изводство странска сорта. 

3. Испитување на сортата 

Чаен 17 
Испитување на сортата се врши во огледно по-

ле и во лабораторија. 
Со испитување на сортата се утврдуваат: 
1) биолошките, производствено-механичките, хе-

миско-технолошките и физичко-механичките особи-
ни на сортата; 

2) реоните — подрачјата во кои испитуваната 
сорта ја нафрлува стандард ната сорта во поглед на 
квалитетот и нејзините други суштествени особини. 

Член 18 
Надлежниот сојузен орган е должен навремено 

да го извести подносителот на барањето од член 11 
на овој закон дека сортата ќе биде вклучена во 
огледно поте и од него да побара да го достави по-
требното количество репродукционен материјал за-
ради испитување во огледно поле и во лабораторија. 

Вр? основа на известувањето од став 1 на овој 
член, подносителот на барањето од член 11 на овој 
закон е должен навремено, а најдоцна еден месец 
пред денот на сеидбата односно на садењето, да го 
достаги репродукциониот материјал до надлежниот 
сојузен орган во определеното количество и на про-
пишаниот начин. 

Ако подносителот на барањето од член 11 на овој 
закон во определениот рок не го достави потреб-
ното количество репродукционен материјал или не 
го достави на пропишаниот начин, барањето со ре-
шение ќе се отфрли. 

Прописи за количеството на репродукциониот 
материјал што мора да се достави заради испиту-
вање на сортата во огледно поле и во лабораторија 
и за начинот на долазувањето на тој материјал 
донесува надлежниот сојузен орган. 

Член 19 
По приемот на репродукциониот материјал од 

член 18 на овој закон, надлежниот сојузен орган 
е должен да подготви мостри што ќе им ги достави 
на изведувачите на огледот односно на лаборатори-
јата, да ги спакува во еднообразна амбалажа и да 
ги обележи со шифри според системот на двојно 
шифрирање (<Зои1з1е сосНп§). 

Шифрите од став 1 на овој член се сметаат ка-
ко службена тајна. 

Дешифрирање се врши по завршеното испиту-
вање на сортата во огледно поле и во лабораторија 
и дадената оцена за вредноста на сортата. 

Кога испитувањето на сортата трае три годи-
ни, по исклучок, може да се одобри дешифрирање 
по втората година на испитување на сортата во ог-
ледно поле односно во лабораторија, ако подносите-
лот на барањето од член 11 на овој закон сака да ги 
дознае резултатите добиени во огледното поле, за-
ради евентуално откажување од натамошното ис-
питување на сортата. 
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Ако подносителот на барањето од член 11 на 
овој закон во случајот од став 3 на овој член сака 
да се продолжи со испитувањето на сортата во ог-
ледно поле односно во лабораторијата, уште за една 
година, сортата мора*повторно да ја обележи со но-
ва шифра. 

Член 20 
Испитување на сортата во огледно поле односно 

во лабораторија вршат организациите на здружен 
труд што имаат потребна опрема и стручен кадар 
за вршење на тие испитувања (во натамошниот 
Текст: изведувачи на огледот). 

Надлежниот сојузен орган ги утврдува органи-
зациите на здружен труд од став 1 на овој член 
и склучува договори со нив за испитување на сор-
тата во огледно поле односно во лабораторија. 

Член 21 
Испитувањето на сортата во огледно поле трае 

три години, а на овоштарските култури, виновата 
лоза и хмељот — три години почнувајќи од година-
та на полното донесување на родот. 

Испитувањето на шумски растенија трае нај-
малку 1/3 производствен турнус, но не помалку од 
три години. 

Сортата мора да биде испитана и во услови што 
ќе ги предложи подносителот на барањето од член 
11 на овој закон. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, странска сорта може да се испитува во оглед-
но поле и две години, ако таков предлог е поднесен 
при поднесувањето на барањето од член 11 на овој 
закон, под услов од поднесената документација да 
може да се утврди дека односната сорта во некоја 
странска земја со исти или слични земјишно-кли-
матски услови дава резултати во ишрокото произ-
водство што во квалитетот и другите суштествени 
особини значително ја натфрлуваат сортата што во 
таа година се користи како стандардна сорта. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, сортата може да се испитува во огледно поле 
и две години, ако таков предлог е поднесен при 
поднесувањето на барањето од член 11 на овој за-
кон, под услов во земјата да ја нема односната сор-
та со определена намена. 

Член 22 
Испитувањето на сортата во огледно поле и во 

лабораторија се врши според единствената метода, 
посебно за секоја култура или група култури, Што 
ја пропишува надлежниот сојузен орган, на предлог 
од Сортната комисија. 

Испитувањето на сортата вз огледно поле се вр-
ши со споредување со стандардната сорта, што ја 
определува Сортната комисија. 

За сето времетраења на испитувањето на една 
сорта, споредувањето се врши со иста стандардна 
сорта. 

Како стандардна сорта може да се определи са-
мо призната сорта или странска сорта чие воведу-
вање во призводството е одобрено, која по своите 
биолошки и други особени во определен реон — 
подрачје има најголема вредност за намената, зара-
ди која се врши испитувањето. 

По исклучок од одредбата на став 4 од овој 
член, ако за одделен вид растение не е признаена 
ниедна домашна сорта, ниту е одобрено да се во-
веде во производството странска сорта, како стан-
дардна сорта ќе се земе домашна или удомаќеиа 
сорта што се користи во производството, а која има 
најголема вредност за намената заради која се врши 
испитувањето. 

Ако одделен вид растение ја нема стандардната 
сорта со определена намена од ст. 4 и 5 на овој член, 
сортата се испитува за намената поради која е под-
несено барањето од член 11 на овој закон. 

Член 23 
* 

Времето на сеидбата односно на садењето во 
огледно поле, времето на собирањето на посевите — 
бербата на плодовите, примената на другите агро-
технички мерки или утврдувањето на прирастот на 
дрвната маса и времето на доставувањето на резул-
татите потребни за нивна обработка и др. се утвр-
дува со договор што ќе го склучат надлежниот со-
јузен орган и изведувачот на огледот. 

Изведувачот на огледот што склучил договор за 
испитување на сортата во огледно поле, односно во 
лабораторија е должен уредно и*навреме да ги при-
мени сите агротехнички мерки во ог ледното поле 
според единствената метода и според обврските од 
договорот и до надлежниот сојузен орган да ги до-
стави резултатите потребни за обработка во соглас-
ност со единствената метода од член 22 став 1 на 
овој закон. 

Надлежниот сојузен орган е должен да им дава 
стручна помош на изведувачите на огледот заради 
правилно применување на единствената метода од 
член 2,2 став 1 на овој закон. 

4. Обработка па резултатите 

Член 24 
Надлежниот сојузен орган врши обработка на 

годишните резултати добиени во огледното поле, а 
по завршеното тригодишно односно двегодишно ис-
питување врши обработка на конечните резултати 
добиени во огледно поле и во лабораторија. 

Обработката на податоците од став 1 на ^ овој 
член се врши спорд единствена метода што ќе ја 
пропише надлежниот сојузен орган на предлог од 
Сортната комисија. 

Конечните резултати од испитувањето се доста-
вуваат до Сортната комисија и до поткомисијата, за-
ради оцена на вредноста на сортата. 

5. Оцена на вредноста на сортата 

Член 25 
Врз основа на обработените конечни резултати 

од тригодишното односно од двегодишното испиту-
вање на сортата во огледно поле односно во лабора-
торија и мислењето на поткомисијата, Сортната ко-
мисија оценува дали се исполнети условите за при-
знавање на новосоздадена сорта односно за одобру-
вање да се воведе во производство странска сорта. 

Новосоздадената сорта ќе се признае односно 
на странската сорта ќе и се одобри воведување во 
производството ако биолошки недвосмислено се ра-
зликува од дотогаш признатите новосоздадени сор-
ти односно чие воведување во производството е одо-
брено, односно од општопризнатите сорти во смисла 
на член 3 од овој закон, под услов ако во поглед на 
квалитетот и другите суштествени особини од член 
5 на овој закон ја натфрлува постојната стандардна 
сорта со која е споредувана. 

Ако во земјата ја нема стандардната сорта со 
определена намена од член 22 став 6 на овој закон, 
новосоздадената сорта ќе се признае односно на 
странската сорта ќе и се дозволи воведување во 
производството ако сортата постигне задоволителни 
резултати за определената намена во смисла на 
поднесеното барање од член 11 на овој закон. 

Сортната комисија е должна на надлежниот со-
јузен орган да му достави предлог за признавање 
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на новосоздаден сорта односно за одобруваше да 
се воведе во производството странска сорта ако 
утврди дека се исполнети условите од ст. 2 и 3 на 
овој член во подрачјето за кое е побарано призна-
вање односно одобрување, или предлог за одбивања 
на барањето од член 11 на овој закон ако утвр-
ди дека не се исполнети условите од ст. 2 и 3 на 
овој член. 

Сортната комисија е должна предлогот од став 
3 на овој член да го достави до наделжниот сојузен' 
орган до 1 февруари наредната година по послед-
ната година на испитувањето на сортата во огледно 
поле и тој мора да ги содржи причините поради 
кои како таков се поднесува. 

в. Донесување решение за вредноста на сортата и 
упис на сортата во регистарот и во евиденцијата 

Член 26 
Ако Сортната комисија утврди дека се исполне-

ти условите за признавање на новосоздадена сор-
та односно за одобрз^вање да се воведе во произ-
водство странска сорта и ако даде соодветен пред-
лог, се донесува решение за признавање на ново-
создадената сорта односно за одобрување да се во-
веде во производство странска сорта. 

Решение за признавањето на новосоздаден сор-
та односно за одобрување да се воведе во произ-
водството странска сорта или за одбивањето на ба-
рањето од член 11 на овој закон, донесува надлеж-
ниот сојузен орган на предлог од Сортната комиси-
ја. 

Член 27 
Сортата за која е донесено решението од член 

26 став 1 на овој закон за признавање на новосоз-
дадена сорта односно за одобрување да се воведе 
во производството странска сорта надлежниот со-
јузен орган ја запишува во регистарот на новосоз-
дадените сорти (во натамошниот текст: регистарот) 
односно во евиденцијата на странските сорти за кои 
е одобрено воведување во производството (во ната-
мошниот текст: евиденција). 

Прописите за податоците што се водат во ре-
гистарот односно во евиденцијата од став 1 на овој 
член ги пропишува надлежниот сојузен орган. 

Во времето за кое сортата е запишана во регис-
тарот односно во евиденцијата, репродукциониот 
материјал на таа сорта може да се пушта во про-
мет како сортен. 

Творецот на призната новосоздадена сорта од-
носно на .странска сорта за која е -одобрено воведу-
вање во производството и која е запишана во ре-
гистарот односно во евиденцијата од став 1 на овој 
член, ја остварува заштитата на правата во смисла на 
одредбите на член 4 и на другите одредби од овој 
закон. 

7. Бришење на сортата од регистарот *< од евиден-
цијата 

Член 28 
Надлежниот сојузен орган ќе донесе решение 

за бришење на сортата од регистарот односно од 
евиденцијата; 

1) по барање на творецот на сортата односно 
на подносителот на барањето од член И став 3 на 
овој закон; 

2) ако престанат да постојат условите поради 
кои новосоздадената сорта е призната, односно за 
странската сорта — поради кои е одобрено воведу-
вање во производството; 

3) ако таа сорта не била во промет поведе од 
»ри години едноподруго; 

4) ако од денот на уписот во регистарот однос-
но во евиденцијата поминале, и тоа: 20 годиш! — за 
хме^в и кромпир, 25 години — за овоштарски кул-
тури, винова лоза и украсни растенија, 35 години 
— за шумски растенија и 17 години — за сите дру-
ги растенија, освен ако во тоа време за истите на-
мени и за истото подрачје не била призната од-
носно не била одобрена подобра сорта. 

Решението од точ. 2 и 3 на став 1 од овој член се 
донесува на предлог од Сортната комисија, а реше-
нието од точка 3 став 1 на овој член — на предлог од 
надлежниот републички односно покраински орган. 

Сортата што е бришана од регистарот или од 
евиденцијата може да се пушти во промет најмногу 
уште три години од денот на бришењето од регис-
тарот односно од евиденцијата. 

8. Објавување на сорта 

Член 2Г 
Списокот на домашни сорти што се запишани 

во регистарот односно што се бришани од региста-
рот и списокот на странски сорти што се запишани 
односно што се бришани од евиденцијата надлеж-
ниот сојузен орган ги објавува во „Службен лист 
на СФРЈ" во рок од еден месец од денот на доне-
сувањето на решението. Списокот мора да ги содр-
жи следните податоци: видот на растението, на-
зивот на сортата, подрачјето на кое сортата ја нат-
фрлила стандардната сорта и фирмата односно на-
зивот и седиштето на творецот на сортата, односно 
називот на подЕтсителот на барањето од член 11 на 
овој закон. 

4. Обработка на резултатите 

Член 30 
Се формираат следните сортни комисии од член 

16 став 3 на овој закон: Сортна комисија за полјо-
делство, Сортна комисија за овоштарство, лозарство 
и градинарство, Сортна комисија за шумарство и 
Сортна комисија за цвеќарство и хортикултура. 

Членовите на сортната комисија ги именува 
надлежниот сојузен орган од по еден претставник од 
секоја република и автономната покраина, што од 
редот на научните и стручните работници од соод-
ветната област ќе ги предложи надлежниот репуб-
лички односно покраински орган од по еден прет-
ставник на стручната служба на надлежниот со-
јузен орган и на Стопанската комора на Југосла-
вија. 

Надлежниот сојузен орган го определува прет-
седателот на сортната комисија од редот на пред-
ложените членови. 

Надлежниот сојузен орган именува еден секре-
тар за сите четири сортни комисии, од редот на 
работниците на надлежниот сојузен орган. 

Член 31 
На сортната комисија во работата и помагаат 

поткомитет. 
Поткомисии се формираат за одделни култури 

или за група култури до најмногу осум членови. 
Поткомисија формира надлежниот сојузен ор-

ган на предлог од надлежниот републички односно 
покраински орган од редот на научните и стручните 
работници од соодветната област. 

Врз основа на резултатите од извршените испи-
тувања во огледно поле и лабораторија, поткомиси-
јата и дава мислење на сортната комисија за тоа 
дали се исполнети условите за признавање на но-
восоздадена сорта односно за одобрување да се во-
веде во производство странска сорта со наведување 
на сите причини врз основа на кои е дадено такво-
то мислење. 
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Член 32 
Сортната комисија и поткомисиите работат во 

седници. 
Сортната комисија донесува деловник за сво-

јата работа. 
За работата на сортната комисија и на потко-

жно* јата се води записник во кој мораат да се вне-
сат причините поради кои сортата се предлага да 
биде призната односно да биде одобрена или поради 
кои барањето треба да се одбие. 

10. Производствени огледи 

Член 33 
Покрај испитувањето на сортата во огледно по-

ле и во лабораторијата, подносителот на барањето 
од член 11 на овој закон може, врз основа на по-
себно барање, да предложи новосоздадената сорта 
односно странската сорта да се испита и во произ-
водствен оглед. 

Под производствен оглед од став 1 на овој член 
се подразбира испитување на сортата на површина 
чија големина за одделни видови растенија се опре-
делува со метода за испитување на сорти во произ-
водствени огледи. 

Испитувањето на сортата во производствени ог-
леди може да се врши само ако сортата е веќе 
вклучена во испитување во огледно поле. 

Барањето за испитување на сортата во произ-
водствен оглед се поднесува до надлежниот сојузен 
орган, со предлог на локацијата и големината на 
производствениот оглед. 

Решение за одобрение на барањето од став 4 
на овој член донесува надлежниот сојузен орган во 
рок од 20 дена од денот на приемот на барањето. 

Во решението со кое се одобрува производствен 
оглед се определуваат големината, местото на про-
изводствениот оглед и стандардната сорта заради 
споредување. 

Надлежниот сојузен орган може ако некое свој-
ство не е можно да се провери со испитување во 
огледно поле (погодност за механичка берба и др.) 
со решение да го определи производствениот оглед 
како задолжителен. 

При оценувањето дали се исполнети условите 
за признавање на новосоздадена односно за одобру-
вање да се воведе во производство странска сорта 
сортната комисија ги зема предвид и резултатите 
добиени во производствените огледи и тоа како до-
полнителни елементи што оценката ја чинат пооб-
јективна. 

Надлежниот сојузен орган ја пропишува мето-
дата од став 2 на овој член и видовите на растени-
јата и определените намени за користење на сортата 
од став 3 на овој член. 

11. Чување на мострите и одгледување на матични 
стебла (воздржана селекција) 

Член 34 
Во време за кое новосоздадената сорта е приз-

ната и странската сорта е заштитена мострата на 
репродукциониот материјал на растението "(за хи-
бридите и родителските линии) мора да се чува 
освен репродукциониот материјал од повеќегодиш-
ни видови растенија (винова лоза, овоштарски и 
шумски растенија, хмељ и др.). 

Творецот на сортата на повеќегодишни видови 
растенија (винова лоза, овоштарски и шумски рас-
тенија, хмељ и др.) е должен да ги одгледува или да 
обезбеди одгледување на определен број матични 
стебла, да врши контрола на особините на тие стеб-
ла и за нив да води евиденција. 

Чување на мострите од став 1 на овој член 
врши организацијата на здружен ТРУД што ќе ја 
овласти надлежниот сојузен орган. 

Организацијата од став 3 на овој член мора да 
ја има потребната опрема, објекти и стручен кадар 
за чување на мострите. 

Творецот на сортата од став 1 на овој член е 
должен, во рок од една година од денот на подне-
сувањето на барањето од член 11 на овој закон да 
ја предаде на чување мострата на сортата (за хи-
бридните сорти и родителските линии) на органи-
зацијата од став 3 на овој член, како и повремено 
да врши обновување на тие мостри. 

Хомогеноста, стабилноста и идентитетот на сор-
тата може да се докажуваат само со мострите пре-
дадени на чување кај организацијата од став 3 на 
овој член, а кај повеќегодишните видови растенија 
— со евидентираните матични стебла. 

Творецот на домашна и странска сорта е дол-
жен да се грижи за стабилноста на сортата и е 
одговорен за нејзиниот квалитет и другите суште-
твени особини од член 5 на ОБОЈ закон, за време 
додека сортата е запишана во регистарот односно 
во евиденцијата. 

Организацијата од став 3 на овој член е должна 
мострите на репродукциониот материјал да ги чува 
на пропишаниот начин. 

Пропис за чување на мострите на репродукцио-
ниот материјал на растенијата од став 1 на овој 
член (за количеството на мострата, начинот на дос-
тавувањето на мострата, роковите за нејзино обно-
вување, условите за чување) и за начинот на воде-
њето на евиденција за матичните стебла, за усло-
вите и начинот на одгледувањето на тие стебла, ка-
ко и за начинот на проверувањето на хомогеноста, 
стабилноста и идентитетот на сортата од ст. 2 и в 
на овој член, донесува надлежниот сојузен -орган. 

12. Трошоци на постапката 

Член 35 
Трошоците за испитување на новосоздадена и 

странска сорта во огледно поле и во лабораторија 
ги поднесува подносителот на барањето од член 11 
на овој закон, а трошоците за работата на сортната 
комисија и .ра поткомисијата — надлежниот сојузен 
орган. 

Трошоците за предавање, обновување и чување 
на мострите од член 34 на овој закон ги поднесува 
творецот на сортата и и плаќа непосредно на орга-
низацијата на здружен труд што ги врши работите 
во врска со чувањето на мострата. 

Трошоците за испитување на новосоздадена и 
на странска сорта во производствените огледи од 
член 33 на овој закон ги поднесува подносителот на 
барањето од член 33 став 1 на овој закон. Трошоци-
те на сортната комисија и на поткомисијата во вр-
ска со производствените огледи од член 33 став 1 
на овој закон ги поднесува подносителот на бара-
њето од член 33 став 1 на овој закон, а од член 33 
став 7 — надлежниот сојузен орган. 

Надлежниот сојузен орган ја определува висо-
чината на трошоците што подносителот на барање-
то ги поднесува за испитување на сортата во оглед-
но поле и во лабораторија од став 1 на овој член 
за сортите чие признавање односно одобрување се 
предлага и височината на трошоците на сортната 
комисија и на поткомисијата од став 3 на овој член 
за испитувањето на сортата во производствени ог-
леди. 

Надоместот за трошоците од став 1 на овој член 
што ги поднесува подносителот на барањето се уп-
латува на посебна сметка на надлежниот сојузен 
орган. 

Трошоците за испитување на новосоздадена и 
на странска сорта во производствени огледи се упг 
летуваат непосредно на изведувачот на производ-
ствениот оглед, а трошоците на ортната комисија и 
на поткомисијата од став 3 на овој член се упла-
туваат во буџетот на федерацијата. 
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Член Зв 
Трошоците што се однесуваат на испитувањето 

на сорта во огледно поле и во лабораторија од член 
35 став 5 на овој закон се уплатуваат веднаш по 
приемот на известувањето од член 18 на овој закон 
дека сортата е вклучена во огледно поле. 

Трошоците што се однесуваат на работата на 
сортната комисија и на поткомисијата од член 35 
став б на овој закон, во врска со производствените 
огледи, се уплатуваат при предавањето на барање-
то од член 33 на овој закон. 

Ако подносителот на барањето трошоците од 
ст. 1 и 2 на овој чаен не ги уплати веднаш, ќе се 
смета дека се откажал од барањето и барањето со 
решение ќе се отфрли. 

III. ЗАШТИТА НА СОРТА 

1. Барање за заштита 

Член 37 
Сортата на земјоделско и шумско растение, за 

која е донесено решение за признавање на ново-
создадена сорта од член 26 на овој закон, може да 
се заштити според одредбите на овој закон. 

Странска сорта, за која е донесено решението 
од член 26 на овој закон за одобрување на воведу-
вање во производството, може да се заштити според 
одредбите на овој закон под услов на реципроцитет 
ако односната земја има законски регулирана заш-
тита на сортите. 

Член 38 
Постапката за заштита на сорта се поведува 

врз основа на барање на творецот на новосоздаде-
на сорта односно на творецот на странска сорта, 
поднесено во писмена форма. 

Барањето од став 1 на овој член се поднесува 
до надлежниот сојузен орган за секоја сорта посеб-
но. 

Прописи за содржината и податоците нгцр мора 
да ги содржи барањето од став 1 на овој член до-
несува надлежниот сојузен орган. 

Член 39 
Кон барањето од член 38 на овој закон се при-

лага и решението од член 26 на овој закон со кое 
се признава новосоздаден сорта односно со кое на 
странска сорта и се одобрува воведување во произ-
водството. 

Ако се поднесува барање за заштита на стран-
ска сорта, кон барањето се прилага и: 

1) доказ за постоењето реципроцитет во по-
глед на заштитата на југословенските сорти во од-
носната земја. 

2) потврда од организацијата на здружен труд 
од член 34 на овој закон дека мостри на репродук-
циониот материјал се предадени на чување, однос-
но потврда дека се води евиденција и се врши од-
гледување на матични стебла на повеќегодишни ви-
дови растенија од односната сорта, со наведување 
на локалитетот. 

Член 49 
Барањето од член 38 на овој закон се смета за 

уредно; 
1) ако е поднесено посебно барање за секоја 

сорта во смисла на член 38 став 2 од овој закон; 
2) ако ги содржи сите податоци и прилози од 

чл. 38 и 39 на овој закон. 

Член 41 
По приемот на барањето од член 38 на овој за-

кон, надлежниот сојузен орган најпрвин утврдува 
дали барањето е уредно. 

Ако утврди дека барањето од став 1 на овој 
член не е уредно, надлежниот сојузен орган писмено, 

со наведување на причините, ќе го повика подноси-
телот на барањето да ги отстрани утврдените недос-
тоци во определен рок кој не може да биде подолг од 
30 дена сметајќи од денот на доставувањето на по-
каната. 

Ако подносителот на барањето од став 1 на овој 
член во определениот рок не ги отстрани недоста-
тоците, па поради тоа по барањето не може да се 
постапи, барањето со решение ќе се отфрли. 

Член 42 — 
АКО утврди дека барањето од член 38 на овој 

закон е уредно, надлежниот сојузен орган утврду-
ва дали се исполнети и другите услови за заштита 
на сортата, и тоа: 

1) дали е донесено решение за признавање на 
новосоздаден сорта односно за одобрување да се 
воведе во производството странска сорта; 

2) дали постојат оправдани причини за зашти-
та на сортата. 

Мислење за оправданоста да се заштити сорта-
та дава сортната комисија. 

Се смета дека постои оправданост за заштита на 
сортата ако е можно неоспорно да се изврши иден-
тификација на сортата чијашто заштита се бара. 

Член 43 
Ако се утврди дека се исполнети условите од 

член 42 на овај закон, надлежниот сојузен орган ќе 
донесе решение со кое се дозволува заштита на 
сортата. 

Ако се утврди дека не се исполнети условите 
од член 42 на овој закон, надлежниот сојузен ор-
ган ќе донесе решение со кое се одбива барањето 
од член 38 на овој закон. 

Член 44 
Сортата за која е донесено решение со кое се 

дозволува заштита на сортата се запишува во ре-
гистарот на заштитените новосоздадени сорти, од-
носно во регистарот на заштитените странски сор-
ти на земјоделски и шумски растенија. 

Сортата се смета како заштитена со денот на 
уписот во регистарот. 

Називот под кој сортата е запишана во регис-
тарот од став 1 на овој член е заштитен. 

Регистарот од став 1 на овој член го води над-
лежниот сојузен орган. 

Пропис за содржината и податоците што се во-
дат во регистарот од став 1 на овој член донесува 
надлежниот сојузен орган. 

Надлежниот сојузен орган го објавува во 
„Службен лист на СФРЈ" списокот на заштитените 
сорти со податоци за видот на растението, називот 
на сортата, називот односно името на творецот на 
сортата и за неговото седиште (во натамашниот 
текст: носител на заштитата). 

Член 45 
Заради обезбедување заштита на новосоздадени 

сорта односно на странска сорта според одредбите 
на овој закон, творецот на ситата што го поднел 
барањето од член 11 на овој закон може да подне-
се до надлежниот сојузен орган барање за евиден-
тен упис на сортата во регистарот на евидентира-
ните сорти што го води тој орган. 

Решение со кое се дозволува евидентен упис 
на сортата во регистарот донесува надлежниот со-
јузен орган. 

2. Права на носителот на заштитата 

Член 46 
Носителот на заштитата стекнува право: 
1) да располага со сортата односно сам да ја 

користи или да им ја дава на привремено користе-
ње на други организации на здружен труд; 
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2) сам да ја умножува сортата и да ја пушта 
во промет или тоа привремено да им го дозволи на 
други организации на здружен труд; 

3) да остварува надомест за привременото ко-
ристење на сортата од страна на други лица. 

/ • Правата од став 1 на овој член се стекнуваат со 
денот на уписот на сортата во соодветниот регистар 
од член 44 на овој закон. 

Со денот на уписот на сортата во регистарот до 
член 44 на овој закон носителот на заштитата стек-
нува право врз пакувањето на заштитената сорта 
да ја става ознаката: „Сорта заштитена во СФРЈ". 

Член 47 
Заштитената сорта може да се користи за соз-

давање на нови сорти и без согласност од носите-
лот на заштитата. 

Заштитената сорта не може, без согласност од 
носителот на заштитата, да се користи во процесот 
на непрекинато вкрстување (хибридизација) за 
создавање на меркантилни хибриди. 

Член 48 
Ако заштитената сорта е украсно растение, но-

сителот на заштитата стекнува, освен правата од 
овој закон, право на исклучително производство 
на тоа украсно растение и за нерепродуктивии цели. 

3. Време на траење на заштитата 

Член 49 
Сортата запишана во регистарот од член 44 на 

овој закон се мета за заштитена. 
Заштитата на сортата од став 1 на овој член 

трае. и тоа: 18 години — за виновата лоза и за ово-
штарските. украсните и шумските растенија, а 15 
години — за другите растенија, од денот на уписот 
во регистарот. 

Правата на носителот на заштитата престану-
ваат и пред истекот на рокот на трањето на заш-
титата од став 2 на овој член со денот на донесу-
вањето на решението од член 28 на овој закон. 

Правата на носителот на заштитата престану-
ваат и: 

1) ако носителот на заштитата се откаже од 
правото на заштита, во кој случај тоа право пре-
станува наредниот ден од денот предавањето на по-
днесокот до надлежниот сојузен орган за откажу-
вање ед правото на заштита; 

2) ако носителот на заштитата не врши обнова 
на мострата^ или ако се уништени матичните стеб-
ла на повеќегодишни видови растенија на сортата 
од член 34 на овој закон, во кој случај тоа право 
престанува наредниот ден од денот на предавањето 
до надлежниот соујзен орган поднесок за неврше-
њето на обнова на мострата односно за уништува-
њето на матичните стебла; 

3) врз основа на судска одлука — со денот оп-
ределен во таа одлука; 

4) ако престанало да постои правното лице кое 
е носител на тоа право според одредбите на овој 
закон, освен ако тоа право преминало врз правните 
следбеници на тоа правно лице. 

Престанувањето на правото на заштита на сор-
тата. според ст. 2 до 4 од ОБОЈ член се утвЈЗдува со 
решение на надлежниот сојузен орган. 

Врз основа на решението од став 5 на овој член, 
сортата се брише од регистарот од член 44 на овој 
закон. 

Надлежниот сојузен орган објавува список на 
сортите на кои им престанала заштитата. 

4. Пренесување на правото 

Член 50 
Носителот на заштитата може, под условите 

предвидени со овој закон, своето право со договор 
да го пренесе врз друго правно лице, во целост или 
делумно. , 

Договорот од став 1 на овој член мора да биде 
составен во писмена форма и се запишува во реги-
старот на заштитните сорти на барање на една од 
договорните страни. 

Договорот што не е склучен во писмена фор-
ма и кој не е запишан во соодветниот регистар, не 
произведува правно дејство. 

Член 51 
Договорот од член 50 на овој закон ги содржи 

особено: времето за кое тоа право се пренесува, 
обемот на правото и височината на надоместот за 
користењето на тоа право — ако надоместот е дого-
ворен, како и назначувањето на другите договорни 
права. 

Ништовна е одредбата на договорот од став 1 
на овој член која на друго правно лице му поставу-
ва такви ограничувања што не произлегуваат од 
правото што е предмет на договорот или ограничу-
вања што се непотребни за зачувување на тоа 
право. 

Член 52 
Ако носителот на заштитата, самиот или преку 

друго правно лице, не ја користи или недоволно ја 
користи во земјата заштитената сорта, надлежниот 
сојузен орган може правото на користење на заш-
титената сорта да го пренесе врз друго правно лице 
кое тоа право го бара (во натамошниот текст: ко-
рисник на дозволата). 

Се смета дека заштитената сорта не се корис-
ти или недоволно се користи во земјата и ако но-
сителот на заштитата одбие да му го отстапи на 
друго лице правото на користење на заштитената 
сорта или му поставува неоправдани услови, под 
услов во земјата да постои побарувачка за сорта со 
тие особини. 

Правото на користење од став 1 на овој член 
може да и се даде само на организација на здру-
жен труд која ќе докаже дека располага со произ-
водствените капацитети и со технолошките мож-
ности потребни за умножување и за пуштање во 
промет на заштитената сорта. 

Пренос на правото на користење од став 1 на 
овој член нема да се изврши ако носителот на заш-
титата докаже дека постојат оправдани причини за 
некористење или за недоволно користење на зашти- . 
тоната сорта. 

Член 53 
За оправданоста на барањето за пренесување 

на правото на користење на заштитена сорта од 
член 52 на овој закон одлучува надлежниот соју-
зен орган, по прибавено мислење од сортната коми-
сија. 

Член 54 
Ако користењето на заштитена сорта е од_ по-

себен интерес за здравството, за наредната одбрана 
или за заштитата и унапредувањето на човековата 
средина, што се од интерес за целата земја и за ме-
ѓународната заедница, може да се изврши пренос 
на користењето на заштитена сорта врз основа на 
службена дозвола. 

За барањето на заинтересираната организација 
за давање на дозволата од став 1 на овој член од-
лучува надлежниот сојузен орган по прибавено 
мислење од надлежниот сојузен орган на управата 
за областите од став 1 на овој член. 
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Члан 55 
Во случај на пренесување на правото на ко-

ристење на заштитена сорта според чл. 52 до 54 на 
овој закон, на носителот на заштитата му припаѓа 
надомест. 

Височината на надоместот од став 1 на овој член 
ја утврдуваат спогодбено носителот на заштитата 
и корисникот на дозволата. Ако спогодба не се пос-
тигне, надлежниот суд во вонпроцесна постапка ут-
врдува справедлив надомест. 

Непостоењето на спогодбата од став 2 на овој 
член односно на одлуката на судот за надоместот 
не ја спречува организацијата на здружен труд на 
која и е дадена дозвола за пренос на користењето 
на заштитена сорта да ја користи таа сорта. 

5. Обврски на корисникот на дозволата 

Член 56 
Корисникот на дозволата е должен: 
1) да се придржува и да ги исполнува обврски-

те утврдени со овој закон и со договорот со носи-
телот на заштитата; 

2) да врши умножување на семето, на посадоч-
ниот материјал и на другите репрод.уктивни органи 
на заштитената сорта и да ги пушта во промет; 

3) да го известува носителот на заштитата за 
производствените количества на репродукциониот 
материјал: 

4) да плаќа надомест за користењето на зашти-
тената сорта; 

5) да ги извести носителот на заштитата и над-
лежниот сојузен орган ако престанат да постојат 
условите поради кои новосоздадена сорта е приз-
ната односно поради кои на странска сорта и е 
одобрено воведување во производството или ако 
настанат другите услови од член 28 на овој закон 
поради кои сортата треба да се брише од региста-
рот односно од евиденцијата, или ако настанале 
услови за бришење на заштитената сорта од регис-
тарот. 

Носителот на заштитата има право да врши 
увид во произведените и апробираните количества 
на семе. посадочен материјал и други репродуктив-
ни органи на заштитената сорта. 

Член 57 
Семето, посадочниот материјал и друг репро-

дукционен материјал на заштитената сорта не мо-
жат да се извезуваат без согласност од носителот 
на заштитата. 

Член 58 
За времето додека сортата е заштитена заин-

тересираната организација на здружен труд може 
да бара да се изврши проверка на стабилноста, хо-
могеноста и идентитетот на сортата. 

Носителот на заштитата и корисникот на доз-г 
волата од чл. 52 и 54 на овој закон се должни да 
овозможат поверување на стабилноста, на иденти-
тетот и на хомогеноста на заштитената сорта од 
став 1 на овој член. 

Проверката од став 1 на овој член ја врши, спо-
ред пропишаната метода, организацијата на здру-
жен труд што ќе ја определи надлежниот сојузен 
орган. 

Методата од став 3 на овој член ја пропишува 
надлежниот сојузен орган на предлог од сортната 
комисија. 

Трошоците на проверувањето од став 1 на овој 
член ги поднесува носителот на заштитата ако се 
утврди дека заштитената сорта ги нема стабилнос-
та, хомогеноста или идентитетот заради кои е заш-
титена, а организацијата на здружен труд која 
Поднела барање за проверка — ако заштитената 
Сорта им договара на условите поради кои е за-
штитена 

Начинот и постапката на проверката на стабил-
носта, хомогеноста и идентитетот на сортата од став 
1 на овој член ги пропишува надлежниот сојузен 
орган. 

6. Судска заштита 

Член 59 
Носителот на заштитата односно корисникот на 

заштитената сорта има право да бара престанок на 
натамошното вршење на дејствието со кое се повре-
дува неговото право, како и надомест на штетата. 

Покрај барањето за престанок на натамошно 
вршење на дејствието со кое се прави повреда на 
правото од став 1 на овој член и барањето за надо-
мест на штетата, тужбеното барање може да биде 
управено и кон јавно објавување на правосилната 
пресуда на сметка на тужениот. 

За спорот по повод барањата од ст. 1 и 2 на овој 
член одлучува надлежниот суд. 

Член 60 
Како повреда на правото на носителот на за-

штита како на корисникот на заштитената сорта 
се смета секое неовластено користење на 
заштитената сорта или располагање со сортата., 

Член 61 
Тужба поради повреда на правото на носителот 

на заштитата може да се поднесе во рок од три 
години од денот кога тужителот дознал за повреда-
та и за сторителот. 

По истекот на пет години од денот на сторена-
та повреда тужбата од став 1 на овој член не може 
да се поднесе. 

Член 62 
Постапката по тужбата поради повреда на пра-

вото на носителот на заштитата е итна. 

IV. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 63 
Со парична казна од 10.000 до 500.000 динари 

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

1) ако при изведувањето на огледи во огледно 
поле не ги примени или не ги примени навремено 
сите агротехнички мерки пропишани со единстве-
ната метода или предвидени со исклучениот дого-
вор (член 23 став 2); 

2) ако не ги достави или не ги достави уред-
но и навремено до надлежниот сојузен орган резул-
татите од испитувањето на сортата во огледно по-« 
ле потребни за нивната обработка (член 23 став 2); 

3) ако означи и пушти во промет како сортен 
репродукционен'материјал сорта која не е запиша-
на во регистарот односно во евиденцијата (член 27 
став 3); 

4) ако за призната новосоздадена сорта односно 
за странска сорта на која и е одобрено воведување 
во производството во определениот рок не и преда-
де на овластената организација на здружен труд 
на чување мостра на репродукциониот материјал 
на таа сорта или во пропишаниот рок не врши об-
нова на тие мостри односно не обезбеди одгледува-
ње и евиденција на матичните стебла на повеќего-
дишните видови растенија (член 34 ст. 2 и 5); 

5) ако доверените мостри на репродукциониот 
материјал не ги чува на пропишаниот начин (член 34 
став 8); 

6) ако за сортата што не е запишана во регис-
тарот на заштитените новосоздадени сорти односно 
во регистарот на заштитените странски сорти земјо-
делски и шумски растенија врз пакувањето на заш-
титената сорта стави ознака дека е „сорта заштитена 
во СФРЈ" (член 46 став 3); 
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7) ако заштитената сорта ја користи во процес-
от на непрекинато вкрстување за создавање на 
маркантилни хибриди без согласност од носителот 
на заштитата (член 47 став 2); 

8) ако заштитената сорта на украсно растение 
ја користи за производство во нерепродуктивни це-
ли носителот на заштитата (член 48); 

9) ако семето, посадочниот материјал или друг 
репродукционен материјал на заштитена сорта ги 
извезува без согласност од носителот на заштитата 
(член 57). 

За стопанскиот престап од став 1 на овој член 
ќе се казни со парична казна од 3.000 до 30.000 ди-
нари и одговорното лице во организацијата на зд-
ружен тру^ или во друго правно лице. 

Член 64 
Со парична казна од 2.000 до 20.000 динари ќе 

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

1) ако врши испитување на сорта во производ-
ствен оглед без одобрение од надлежниот сојузен 
орган (член 33 ст. 4 и 5); 

2) ако не води уредно евиденција на матичните 
стебла на повеќегодишни видови растенија или не 
ја врши пропишаната контрола на особините на 
тие стебла (член 34 став 2). 

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

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 65 
По барањата за признавање на новосоздаден 

сорта односно за одобрување да се воведе во произ-
водство странска сорта, што се поднесени до денот 
на влегувањето во сила на овој закон, а по кои не 
е донесено решение за признавање на новосоздаде-
на сорта или решение за одбивање на барањето за 
признавање на новоеоздадена сорта односно реше-
ние за одобрување да се воведе во производство 
странска сорта или решение за одбивање на бара-
њето за одобрување да се воведе во производство 
странска сорта, ќе се продолжи постапката според 
одредбите на овој закон. 

Член бб 
Новосоздадените сорти и странските сорти за 

кои е донесено решение за признавање односно за 
одобрување да се воведе во производството според 
прописите што беа во сила до влегувањето во сила 
на овој закон можат да се заштитат ако за зашти-
та на таа сорта се исполнети условите предвидени 
со овој закон. 

Член 67 
Надлежниот сојузен орган ги утврдува домаш-

ните и странските сорти на земјоделски и шумски 
растенија што до денот на влегувањето во сила на 
овој закон се признаени односно на кои им е одо-
брено воведување во производството. 

Член 68 
Надлежниот сојузен орган, на предлог од над-

лсжниот републички односно покраински орган и 
на мислење и предлог од сортната комисија, ги ут-
врдува домашните и удомаќените странски сорти 
на оЕоштарски растенија, винова лоза и на, други 
видови растенија што оправдано се наоѓаат во про-
изводство на денот на влегувањето во сила на овој 
закон. 

Член 69 
Списокот на сортите утврдени според чл. 67 и 

Ѕ на овој закон надлежниот сојузен орган го обја-
веа во „Службен лист на СФРЈ". 

Член 70 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон пре-

станува да важи одредбата на член 96 од Законот 
за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/80). 

Правилникот за начинот на испитувањето и за 
постапката за произнавање на новосоздадени сорти 
на семе и на саден материјал на земјоделски расте-
нија и за одобрување на воведувањето во производ-
ството на странски сорти на семе и на саден мате-
ријал на земјоделски растенија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 40/75) и Правилникот за начинот на 
испитување и за постапката за признавање на но-
восоздадена селекција на семе и на саден материјал 
на шумски растенија и за одобрување на воведување 
во производството странска селекција на семе и 
саден материјал на шумски растенија („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 3/77) престануваат да важат со 
денот на влегувањето во сила на прогоните доне-
сени врз основа на овој закон, а најдоцна шест ме-
сеци од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 71 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

620. 

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ИЗНОС НА СРЕДСТВАТА 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗ-
ГРАДБА И МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ТЕХНИЧКАТА 
БАЗА НА РАДИО ЈУГОСЛАВИЈА ВО ПЕРИОДОТ 

ОД 1981 ДО 1990 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за утврдување на вкуп-
ниот износ на средствата за финансирање на Про-
грамата за изградба и модернизација на техничката 
база на Радио Југославија во периодот од 1981 до 
1990 година, што го усвои Собранието на СФРЈ на 
седницата на Соборот на републиките и покраините 
од 2 јули 1980 година. 

II бр 11 
2 јули 1980 година 

Гел гр лд 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Цвиетин Мијатовић, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ИЗНОС НА 
СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРА-
МАТА ЗА ИЗГРАДБА И МОДЕРНИЗАЦИЈА НА 
ТЕХНИЧКАТА БАЗА НА РАДИО ЈУГОСЛАВИЈА 

ВО ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 1990 ГОДИНА 

Член 1 
За финансирање на Програмата за изградба и 

модернизација на техничката база на Радио Југо-
славија од 1981 до 1990 година (во натамошниот 
текст: Програмата) се утврдува вкупниот износ н« 
средствата од 494,752.000 динари. 
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Потребните девизни средства ќе се обезбедат во 
смисла на член 25 од Законот за девизното работе-
ње и кредитните односи со странство, за дел од 
опремата што не може да се обезбеди од домашното 
производство или од кооперација на домашни и 
странски производители, под економски и технички 
оправдани услови што ги утврдува инвеститорот со 
согласност од Сојузниот извршен совет. 

Средствата од став 1 на овој член се обезбеду-
ваат РО буџетот на федерацијата, без обврска за 
враќање. 

Член 2 
Средствата од член 1 на овој закон ќе се обез-

бедат за неделните години, и тоа: 

1) во Буџетот на федерацијата 
60,000.000 динари; 

2) во Буџетот на федерацијата 
60,000.000 динари; 

3) РО Буџетот на федерацијата 
60,000.000 динари; 

4) во Буџетот на федерацијата 
60.000.000 динари, 

5) по Буџетот на федерацијата 
60,000.000 динари; 

6) во Буџетот на федерацијата 
60,000.000 динари; 

7) во Буџетот на федерацијата 
60,000.000 динари; 

8) во Буџетот на федерацијата 
25,752.000 динари; 

9) во Буџетот на' федерацијата 
24,500,000 динари; 

10) во Буџетот на федерацијата 
24,500.000 динари. 

Член 3-
Средствата за финансирање на Програмата се 

предвидени врз база на цените од 1978 година. 
Валоризација на износите предвидени за оддел-

ните години ќе се врши во согласност со собранија-
та на републиките и собранијата на автономните по-
краини при утврдување вкупниот- обем на расходи-
те во буџетот на ф е д е р а ц и ј а т а з а наредната година, 
врз основа на податоците на Сојузниот завод за ста-
тистика за движењето на цените на производите и 
услугите, односно, на цените на градежните услуги, 
ако растежот на тие цени е поголем од 5%. 

Елементите и критериумите за валоризација на 
средствата од став 2 на овој член ќе ги утврди Со-
јузниот извршен совет. 

Член 4 
За изградба и модернизација на техничката база 

на Радио Југославија во периодот од 1981 до 1990 го-
дина, ЕО рамките на вкупниот износ на средствата 
што се обезбедуваат со овој закон, а во смисла на 
член 1 став 2 од овој закон, може за дел од опрема-
та што не се произведува во земјата да се склучи 
договор за кредит за набавка на таа опрема во 
странство. 

Договорот за кредит од став 1 на овој член од 
името на федерацијата го склучува директорот на 
Радио Југославија во границите на овластувањата 
,добиени во Сојузниот извршен совет. 

Член 5 
Средствата утврдени во член 2 на овој закон, 

што нема да се потрошат до крајот на годината за 
која се определени, можат да се користат во наред-
ната година за истите намени. 

Член 6 
Овој закон влегува-во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

621. 

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателството на Социјалистичка Федерати-
вна Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОГРА-
МАТА ЗА ИЗГРАДБА И МОДЕРНИЗАЦИЈА НА 
ТЕХНИЧКАТА БАЗА НА МОБИЛНАТА РАДИО ЈУ-
ГОСЛАВИЈА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 1935 ГО-

ДИНА 

Се прогласува Законот за Програмата за из-
градба и модернизација на техничката база на 
мобилната Радио Југославија во периодот ед 1981 до 
1985 година, што Собранието на СФРЈ го усвои на 
седницата на Сојузниот собор од 2 јули 1Ѕ80 го-
дина. 

П бр. 8 
2 јули 1980 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Цвиетин Мијатовић, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Драгослав Марковиќ, е. р. 

З А К О Н 

ЗА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА И МОДЕРНИЗА-
ЦИЈА НА ТЕХНИЧКАТА БАЗА НА МОБИЛНАТА 
РАДИО ЈУГОСЛАВИЈА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1Ѕ81 ДО 

1985 ГОДИНА 

Член 1 
Со овој закон се утврдува Програмата за из-

градба и модернизација на техничката база на мо-
билната Радио Југославија во периодот од 1981 до 
1985 година (во натамошниот текст: Програмата) за 
чие извршување се обезбедени средства со сојузен 
закон. 

Член 2 
Програмата опфаќа: 
1) изработка на идејни и главни проекти за мо-

дернизација на мобилната техничка база; 
2) набавка на возила и набавка и монтажа на 

технички средства и опрема за три краткобранови 
емисиони предаватели со моќност ' од 10/20К№ за 
информирање на домашната и странската јавност; 

3) набавка на возила и набавка и монтажа на 
технички средства и опрема за два емисиони ХЈКТ-
-ГМ предаватела со моќност од 1 К\У за информи-
рање на домашната јавност и како резерва за до-
ставување на програмите до емисионите центри; 

4) набавка на возила и набавка и монтажа на 
технички средства и опрема за радиоуреди КТ/ЅЅВ 
за радиоврска со надлежните органи и организации, 
членки на Југословенската радиотелевизија и со 
деловите на воената организација; 

5) набавка на возила и набавка и монтажа на 
технички средства и опрема за приемниот центар 
кој ќе служи за прием на вести од Танјуг и на ве-
сти од други агенции; 

за 1981 година — 

за 1982 година — 

за 1983 година — 

за 1984 година — 

за 1985 година — 

за 1986 година — 

за 1987 година — 

за 1988 година — 

за 1939 година — 

за 1990 година — 
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6) набавка на возила и набавка и монтажа на 
радиорелејни уреди и опрема за спогодбени и про-
грамски врски на Радио Југославија со надлежните 
органи и организации, членки на Југословенската 
радиотелевизија, со резервната единица и емисио-
ните простории на Радио Југославија, како и за уп-
равување и контрола на емисионите КТ постројки; 

7) набавка и монтажа на радиотелефонски уре-
ди за врска помеѓу деловите на воената организа-
ција на Радио Југославија и за врска со корисни-
ците на системот на пошти, телеграфи и телефони, 
на Југословенската радиотелевизија и други; 

8) набавка на возила и набавка и монтажа на 
ТТ-уреди .и опрема за телефонска врска на раково-
дството на Радио Југославија со деловите па воена-
та организација и со други надлежни органи и орга-
низации; 

9) набавка на возила и набавка и монтажа Ѕа 
технички средства и опрема за студијата; 

10) набавка на возила и набавка и монтажа на 
технички средства и опрема за вршење на работи и 
задачи на Редакцијата; 

11) набавка на возила и набавка и монтажа на 
технички средства и опрема за подвижна радиора-
ботилница; 

12) набавка на полска кујна-приколка; 
13) набавка на лесни теренски возила за превоз 

на .раководството на Радио Југославија и на рако-
водителите на нижите воени единици; 

14) адаптација, реконструкција и доградување 
на објектот во кој се чува мобилната техника; 

15) усовршување и обука на двајца работници 
Со висока стручна подготовка и тројца работници со 
Средна стручна подготовка за работа на уредите 
на мобилната техника. 

Заради оспособување за функционирање во во-
јна и во мир, мобилниот систем на врска на Радио 
Југославија, утврден со овој закон, ќе се изградува 
така што да доставува технолошко единство и да 
биде во согласност со единствениот Радиодифузен 
систем на Социјалистичка Федеративона Републи-
ка Југославија. 

Член 3 
Средствата обезбедени за изградба и модерни-

зација на техничката база на мобилната Радио Ју-
гославија се користат во согласност со Програмата. 

Член 4 
Правата и должностите на инвеститорот за из-

вршување на работите на изградба и модернизаци-
ја на техничката база на мобилната Радио Југосла-
вија, во согласност со овој закон, ги врши Радио 
Југославија. 

Член 5 
За потрошеног на средствата и за извршување-

то на Програмата, Радио Југославија е должна до 
•крајот на февруари секоја година да му поднесува 
извештај на Собранието на СФРЈ за претходната 
година. 

Извештајот за извршувањето на целокупната 
програма од став 1 на овој член Радио Југославија 
е должна да му го поднесе на Собранието на СФРЈ 
до 31 декември 1986 година. 

Член 6 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

Јна објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

622. 

Врз основа на член 366 од Уставот на Социјали" 
етичка Федеративна Република Југославија, а во 
врска со точка 7 од Одлуката за делокругот и орга* 
низацијата на Секретаријатот за законодавство на 
Собранието на СФРЈ, Собранието на СФРЈ, на пре-
длог од Комисијата за избор и именување, на сед-
ницата на Сојузниот собор од 2 јули 1980 година и 
на седницата на Соборот на републиките и покраи-
ните од 2 јули 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР ЗА ЗАКОНОДАВ-

СТВО НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 

За секретар за законодавство на Собранието на 
СФРЈ се именува Хрвое Бачиќ, досегашен секретар 
за законодавство на Собранието на СФРЈ 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 299 
2 јули 1980 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ 

Драгослав Марковиќ, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Зоран Полин, е. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 
Стана Томашевиќ-

-Арнесен, е. р. 

623. 

Врз основа на член 57 од Законот за оданочу-
вање на производите и услугите во прометот 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 33/72, 55/72, 28/73, 
36/75, 58/75, 7/77, 61/78, 26/79 и 5/80), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ, 
НАМАЛУВАЊЕ ОДНОСНО УКИНУВАЊЕ НА 
СТАПКИТЕ НА ОСНОВНИОТ ДАНОК НА ПРО-

МЕТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ 

Член 1 
Во Уредбата за зголемување, намалување, од-

носно укинување на стапките на основниот данок 
на промет на определени производи („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 11/77, 30/77, 62'77, 10/78 16/78, 41/78, 
42/78 7/79, 19/79, 23/79, 24/79, 33/79, 35'79, 39/79, 
57/79, 7/80, 27/80, 28/80 и 30/80) во член 1 с.тав 1 
точка 1 стапката: „66,35" се заменува со стапката: 
„61,79%", а стапката: „65,94%" — со стапката: 
„61,19%". 

Во точка 2 став 1 се менува и гласи: 
„2) дизел-гориво: 

— Д-1 — — — — — — — 49,13% 
— Д-2 — — — — — — — 52,00% 
— Д-3 — — — — — — — 51,79% 

Во точка 2 став 2 на крајот точката и запирката 
се заменуваат со точка и по тоа се додава нов став 3 
кој гласи: 

„На прометот на дизел-гориво Д-2 што за погон, 
на своите трактори и земјоделска механизација и 
за тракторите и земјоделската механизација на 
своите кооперанти — индивидуални земјоделски 
производители го набавуваат земјоделските орга-
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иизации на здружен труд под условите и на начи-
нот што се определени во член 6 од Законот — се 
плаќа данок по стапка од 21,81%;". 

Во точка 3 стапката: „11,04%" се заменува со 
стапката: „8,74%". 

Во точка 4 стапката: „8,72%" се заменува со 
стапката: „6,08%". 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 302 
10 јули 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, е. р. 

624. 

Врз основа на член 305 став 6 и член 307 став 3 
од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 
10/76, 36/79 и 52/79), врз основа на согласноста од 
надлежните републички и покраински органи, Со-
јузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА 

ПРИВРЕМЕН УВОЗ НА СТОКИ 

Член 1 
Во Уредбата за условите за привремен увоз на 

стоки („Службен лист на СФРЈ", бр. 35/76, 1/77, 12/77, 
18/77 и 55/77) во член 16 став 1 точка 10 се менува 
и гласи: 

„10) авиони — за време од една година. Во оправ-
дан случај царинарницата може тој рок да го про-
должи до рокот на завршувањето на работата за-
ради чие извршување е одобрен привремен увоз.". 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во ».Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 294 
8 јули 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

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

625. 

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за 
општествена контрола на цените („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 
став 2 од Законот за основите на системот на цени-
те и за општествената контрола на цените („Служ-
бе© лист на СФРЈ", бр. 1/80), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА МАКСИМАЛНИТЕ ЦЕНИ ЗА ДЕРИВАТИ НА 

НАФТА 

1. Производствените организации на здружен 
труд можат своите постојни продажни цени за од-
делни деривати на нафта да ги зголемат така што 
највисоките продажни цени да изнесуваат и тоа за: 

Динари за 

1) моторен бензин: 
— од 86 окта ни — — —• — 9,765 
— од 98 октани — — — — 11,044 

2) гасно масло — дизел-гориво: 
Д-1 — — — — — —— — — 9,457. 
Д-2 — — — — — — — — 9,205 
Д-3 — — — — — — — — 9,087 

3) масло за горење екстра лесно 
(ЕЛ) и масло за горење лесно 
специјално (ЛС) — — — — 9,072 

Динари 
за к^ 

4) масло за горење: 
— лесно (Л) — — — — — 5,770 
— средно (СР) — — — — — 5,238 
— тешко металуршко (ТМ-1) и 

средно металуршко — — — 5,739 
— тешко (Тј — — — — — 4,284 
— тешко металуршко (ТМ-2) — 4,092 

5) примарен бензин — — — — 9,290 

6) млазно гориво (ГМ-1) — — — 10,114 
Цените на другите млазни горива 
се формираат во паритет со це-
ните на млазното гориво ГМ-1 

7) течен гас (пропан, бутан и про-
пан-бутан смеса) — — — — 8,438 

Цените на другите нафтени гасо-
ви се формираат во паритет со 
цената на пропан и бутан. 

8) битумен 40/200 — — — — — 6,998 

Цените на другите битумени се 
формираат во паритет со цената 
на битумен 40/200. 

9) ^ромати: 
— бензен — — — — — — 15,716 
— толуен — — — — — — 12,839 
— МП ксилен — — — — — 12,839 
— оксилен — — — — — — 13,941 
— етилбензен — — — — — 20,357 

Производствените организации на здружен 
труд молчат постојните продажни цени за следните 
деривати на нафта да ги зголемат, и тоа за: 

1) петролеј (моторен, за осветление, 
сигнален) до — — — — — — 41,38% 

2) специјални бензини и авио-бензини. 
до — — — — — — — — — 41,38%' 

3) шћИе шпирит до — — — — — 41,38% 
4) петрол-кокс до — — — — — 41,38% 
5) парафин до — — — — — — 43.38% 
6) базни масла до — — — — — 41.38% 
7) рафинѕти и дестилати до — — 41,38% 
8) моторни масла до — — — — — 19,00% 
9) индустриски масла до — — — 19,00% 

10) масти до — — — — — — — 19,00% 
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2. Во цените од точка 1 став 1 одредби под 1, 
2, 3, 4, 6 и 7 на оваа одлука е вклучен износот од 
ОД5 динари за еден килограм за посебни намени 
согласно со член 1 од Законот за привремена за-
брана на располагањето со средствата остварени со 
продавање на течни горива („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 36/73 и 21/74). 

3. Цените од точка 1 став 1 одредби под 1, 2 
и 3 на оваа одлука — за моторен бензин, гасно 
масло — дизел-гориво, масло за горење екстра лес-
но (ЕЛ) и масло за горење лесно специјално (ЛС), 
се подразбираат како продажни цени на произво-
дителот, франко пумпна станица, со тоа што на тие 
цени се додава и износот за покритие на трошо-
ците на прометот од 0,50 динари за литар за мото-
рен бензин, односно 0,40 динари за литар за гасно 
масло — дизел-гориво, масло за горење екстра лес-
но (ЕЛ) и масло за горење лесно специјално (ЛС), 
како и основниот данок на промет на производи, а 
за моторен бензин и гасно масло — дизел-горпво се 
додава и пропишаниот износ за патишта. 

4. Цените од тачка 1 став 1 одредби под 4, 5, 
б, 7, 8 и 9 и од став 2 на оваа одлука се подраз-
бираат како продажни цени на производителот 
франко натоварено во вагон автоцистерна или тан-
кер. Во прометот на тие производи освен за течен 
гас (пропан, бутан и пропан-бутан смеса и други 
течни нафтени гасови), цените се формираат со за-
сметување на апсолутниот износ на учеството за 
покритие на трошоците на прометот што постоел 
на 3 август 1979 година. 

Учеството од став 1 на оваа точка претставува 
вкупен износ од кој сите организации на здружен 
труд што вршат промет на производите од став 1 
на оваа точка на големо и на мало ги покриваат 
своите трошоци во прометот на тие производи. 

5. Одредбите на Одлуката за определување на 
највисоко ниво на цените за сите производи и услу-
ги („Службен лист на СФРЈ" бр. 32/80) не се приме-
нуваат врз цените што се формираат со оваа од-
лука. 

в. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престанува да важи Одлуката за макси-
малните цени за деривати на нафта („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 7/80). 

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

Е. п. бр. 330 
10 јули 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен еовет 

Потпретседател, 
Гојко Убнпаршг, с. р. 

626. 

Врз основа на чл. 28 и 31 од Законот за опште-
ствена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", &р. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 
2 од Законот за основите на системот на цените и 
за општествената контрола на цените („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 1/80), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А . 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ ЗА ОПРЕДЕ-

ЛЕНИ ПРОИЗВОДИ 

1. Одредбите на Одлуката за определување на 
највисоко ниво на цените на сите производи и 

услуги („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/80) не се 
однесуваат врз формирањето на цените за кокс, 
детергенти и суровини за производство на детер-
генти, за определени лекови и кафе. 

Списокот на лековите на кои се од несу Е? а од-
редбата на став 1 од оваа точка го утврдува Сојуз-
ниот комитет за труд, здравство и социјална заш-
тита во спогодба со Сојузниот завод за цени. 

2. Цените за кокс, детергенти и суровини за 
производство на детергенти, за определени лекови 
и кафе се формираат според прописите за форми-
рање на цените на тие производи и другите про-
писи што важеле на 6 јуни 1980 година, односно 
што ќе се донесат по тој ден. 

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

Е. п. бр. 306 
10 јуни 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убнаарнп, е. р. 

627. 

Врз основа на член 31 од Законот за опште-
ствена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 
2 од Законот за основите на системот на цените и 
за општествената контрола на цените („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 1/80), точка 1 од Одлуката за 
утврдување на основните земјоделски производи 
што се сметаат како земјоделски производи од ин-
терес за целата земја („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 40/72) и член 27 од Договорот за основите на 
Општествениот план на Југославија за развој на 
агроиндустрискиот комплекс во периодот од 1976 до 
1980 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 34/77), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖНИТЕ 
ЦЕНИ НА ПЧЕНИЦА ОД РОДОТ НА 1 Ш ГОДИНА 

1. Во Одлуката за продажните цени на пченица 
од родот на 1980 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 54/79) во точка 1 став 1 бројот: „5,00" се заме-
нува со бројот: „6,00" бројот: „4,70" се заменува со 
бројот: „5,70" а бројот: „4,40" —- со бројот: „5,40". 

2. Одредбите на Одлуката за определување на 
највисоко ниво на цените за сите производи и 
услуги („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/80) не се 
применуваат врз цените што се формираат со оваа 
одлука. 

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

Е. п. бр. 304 
10 јули 1980 година 

Белград 

Сојузен »вршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Ублпарип, е. р. 
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628. 

Врз основа на член 31 од Законот за опште-
ствена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 
2 од Законот за основите на системот на цените и 
за општествената контрола на цените („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 1/80), точка 1 од Одлуката за 
утврдување на основните земјоделски производи 
што се сметаат како земјоделски производи од ин-
терес за целата земја („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 40/72) и член 27 од Договорот за основите на 
Општествениот план на Југославија за разводна 
агроиндустрискиот комплекс во периодот од 1976 до 
1980 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 34/77), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ГАРАНТИРА-
НИТЕ (ЗАШТИТНИТЕ) ДЕНИ ЗА ПЧЕНИЦА ОД 

РОДОТ НА Ш ГОДИНА 

1. Во Одлуката за гарантираните (заштитните) 
цени за пченица од родот на 1980 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 54/79) во точка 1 став 1 бројот: 
„5,00" се заменува со бројот: „6,00", бројот: „4,70" 
се заменува со бројот: „5.70", а бројот: „4,40" — со 
бројот: „5,70". 

2. Одредбите од Одлуката за определување на 
највисоко ниво на цените за сите производи и 
услуги („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/В0) не се 
применуваат врз цените што се формираат со оваа 
одлука. 

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

Е. њ бр. 305 
10 јули 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
, Гојко Убипарип, е. р. 

629. 

Врз основа на член 4 од Законот за привреме-
но утврдување на Проекцијата на платниот биланс 
на Југославија за 1980 година, на Проекцијата на 
девизниот биланс на Југославија за 1980 година и 
на износот на девизите за потребите на федераци-
јата во 1980 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
67/79), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИВРЕ-
МЕНО РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДЕВИЗИТЕ УТВР-
ДЕНИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОРГАНИТЕ НА ФЕ-
ДЕРАЦИЈАТА И ЗА ПОТРЕБИТЕ ЗА ОСТВАРУ-
ВАЊЕ НА ПРАВАТА И ДОЛЖНОСТИТЕ НА ФЕ-

ДЕРАЦИЈАТА ЗА дое ГОДИНА 

1. Во Одлуката за привремено распоредување 
на девизите утврдени за потребите на органите на 
федерацијата и за потребите за остварување на 
правата и должностите на федерацијата за 1980 го-
дина („Службен лист на СФРЈ", бр, 3/80 и 18/80 
но точка 4а, се додава нова точка 46, која гласи; 

„46. Во третото тримесечје на 1980 година деви-
зите од точка 1 на оваа одлука можат да се корис-
тат до износ од 30% од износот утврден со распо-
редот на девизите за 1980 година. 

Ограничувањата на плаќањата според одредбата 
на став 1 од оваа точка не се однесуваат на плаќа-
њата по постојните стасани меѓународни обврски, за 
потребите на Сојузниот секретаријат за народна од-
брана, Сојузниот секретаријат за надворешни ра-
боти, Сојузниот секретаријат за внатрешни работи 
и Турстичкиот сојуз на Југославија/' 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ44. 

Е. п. бр. 295 
3 јули 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
др Иво Марган, е. р. 

630. 

Врз основа на член 235 став 1 од Деловникот 
на Сојузниот извршен совет („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 31/79}, Сојузниот извршен совет дава 

АВТЕНТИЧНО ТОЛКУВАЊЕ * 
НА ОДРЕДБАТА НА ТОЧКА 1 ОД ОДЛУКАТА ЗА 
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКО НИВО НА 

ЦЕНИТЕ ЗА СИТЕ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 

Со одредбата на точка 1 од Одлуката за опре-
делување на највисоко ниво на цените за сите 
производи и услуги („Службен лист иа СФРЈ", 
бр. 32/80), е пропишано за сите производи и услуги 
од надлежност на федерацијата и другите опште-
ствено-политички заедници да се определуваат во 
производството, прометот и при вршењето на услу-
ги како највисоко ниво на цените (максимални 
цени) — цените што според прописите постоеле на 
6 јули 1980 година. 

Одредбата на точка 1 од Одлуката за опреде-
лување на највисоко ниво на цените за сите про-
изводи и услуги треба да се разбере така што за 
стоките од увоз цените се формираат според од-
редбите од Одлуката за начинот на формирањето 
на цените на производите во прометот („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 69/78), и со другите прописи, 
со тоа што врз набавната цена може да се засмета 
учество за покритие на трошоците при увозот и 
прометот најмногу до апсолутниот износ што спо-
ред прописите постоел на 6 јули 1980 година. 

Е. п. бр. 307 
10 јули 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен севет 

Потпретседател, 
Гојко Убинадонх, е. р» 
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ј 631. 
Брз основа на член 58 од Законот за одано-

чување на производи и услуги во прометот („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 
58/75, 7/77, 61/78, 26/79 и 5/80), во спогодба со со-
јузниот секретар за пазар и општи стопански ра-
боти, сојузниот секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА ПРИМЕНА НА ДАНОЧНИТЕ СТАПКИ И 
ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА, ПРЕ-
СМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОКОТ НА 

ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 

ј * Член 1 
Во Правилникот за примена на даночните стапки 

И за начинот на водење евинденција, пресметување 
и плаќање на данокот на промет на производи и 
услуги („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/80), во 
4член 6 став 5, во третиот ред одозгора, по зборот: 
„што" се додава зборот: „годишно". 

Во став 9 по зборот: „кафе" се додаваат запир-
ка и зборовите: „сол за јадење, производи од тар. 
број 17.04 на Царинската тарифа". 

Став 11 се заменува со три нови става, кои 
гласат: 

„Како место во кое услугата, односно работата 
% извршена, односно во кое е седиштето или живе-
алиштето на исплатувачот на надоместот за услу-
гата или за работата што ќе ја изврши корисникот 
на општествени средства, се смета местото во кое 
е деловната единица на корисникот на општествени 
средства која склучила договор за извршување на 
услугата или работата. 

Како место во кое услугата, односно работата 
(р извршена, односно во кое е седиштето на испла-
тувачот на надоместот за услугата или за работата што 
1 Самостоен занаетчија или друг граѓанин ќе му ја 
ј доврши на корисникот на општествени средства, 
јјре смета местото на деловната единица на корис-
никот на оштественл средства која ќе изврши 

' Исплата на тој надомест. 
(, Како место во кое услугата, ОДНОСЕН работата е 
: Извршена, односно во кое е живеалиштето на испла-
тувачот на надоместот за услугата или за работата 

! што самостоен занаетчија или граѓанин ќе им ја 
изврши на други граѓани и граѓански правни ли-
ца, се смета местото во кое извршителот на услуга-
та или на работата го регистрирал вршењето на 
Својата стопанска дејност, односно местото во кое 
се води како даночен обврзник за вршење на таква-
та дејност.". 

' Член 2 
; Во член 9 став 3 се менува и гласи: 

„Ако е во прашање продажба на употребувани 
предмети, вклучувајќи и употребувани Моторни во-
зила што се во сопственост на граѓани и граѓански 
правни лица, што организацијата од став 1 на овој 
член ќе ја изврши за нивна сметка, не се пресмету-
ва основниот данок на промет на производи (член 5 
став 6 од Законот). На продажбата на употребувано 
моторно возило што е во сопственост на гра-
ѓани или граѓански правни лица, што ќе се 
изврши на купувачот — граѓанин или граѓанско 
Правно, лице, продавачот во фактурата ја искажува 

даночната основица со клаузула дека на тоа возило 
самиот продавач го платил посебниот данок на про-
мет на производи во местото на деловната единица 
која- ја извршила продажбата. На продажбата на 
таквото употребувано моторно возило, што ќе се 
изврши на корисник на општествени средства, про-
давачот е должен во фактурата за продажбата да ја 
искаже даночната основица и износот на посебниот 
данок на промет на производи, пресметан по стап-
ките што важат во местото на продажбата, што го 
плаќа продавачот како даночен обврзник, со тоа 
што самиот купувач, како даночен обврзник во 
смисла на тар. број 6 точка 4 на забелешката, е 
должен на тој промет да го пресмета и уплати, спо-
ред местото на своето седиште, пропишаниот основ-
ен данок на промет на производи. Како употребу-
вани предмети од член 5 став 6 на Законот се сме-
таат предметите што со редовна употреба губат на 
вредноста, така што пазарната цена, по правило, и«* 
е пониска од цената на таквите нови производи (об-
лека, обувки, мебел и др.). Производите од точ. 1 и 
5 на тар. број 9 од Тарифата немаат карактер на 
употребувани предмети и подлежат на плаќање на 
основниот данок на промет на производи и кога 
граѓаните ги продаваат преку организациите од став 
1 на овој член, без оглед на тоа дали на тие произ-
води порано бил платен основникот данок на про-
мет на производи.". 

Член 3 
Во член 12 став 3 зборовите: „не важи" се за-

менуваат со зборовите: „важи и". 

Член 4 
Во член 16 став 3, во петтиот ред одозгора по 

зборот: „што" се додава зборот: „годишно", а по 
зборовите: „односно живеалиштето на даночниот 
обврзник." се додава нова реченица, која гласи: 
„Даночната основица за производите од овој став 
ја прави проценетата прометна (пазарна) вредност 
во која е содржан и данокот на промет на производи 
чијшто износ се утврдува со примената на прес-
метаната даночна стапка за основниот и за посебниот 
данок на промет, зависно од тоа кој е даночен 
обврзник и кој производ е во прашање.". 

Член 5 
Во член 20 став 6 точка 1 став 2 зборовите: 

„сол за бањање" се заменуваат со зборовите: „Пен-
ливи бањи, освен пенливи бањи за деца, како и сол 
за бањање,". 

Во точка 6 зборовите: „печки и шпорети, освен 
оние на чиј промет е воведено ослободување од 
плаќање на данокот на промет на производи;" и 
зборот: „бојлери", се бришат. 

Во став 7 по зборот: „Законот", се додава за-
пирка, а зборот: „за" се брише. 

Член 6 
Во член 23 став 9 по зборовите: „крајна потро-

шувачка" запирката се заменува со точка, а зборо-
вите: „како и угостителски единици што не се ре-
гистрирани кај судот," се бришат. По втората ре-
ченица се додаваат две нови реченици, кои гласат: 
„Како крајни потрошувачи во врска со основниот 
и посебниот данок на промет на производи се сме-
таат и спортските, општествените и сличните органи-
зации и здруженија на граѓаните — кои имаат одо-
брение од надлежниот орган за вршење на угости-
телска дејност а кои не се регистрирани и кај су-
дот за вршење на таа дејност можат да набавуваат 
производи што ги продаваат а на чијшто промет « 
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воведено плаќање на данокот само со плаќање и на 
основниот и на посебниот данок на промет. При 
продажбата на така набавените производи на крај-
ните потрошувачи, овие организации и здруженија 
не се сметаат за даночни обврзници.". 

Член 7 
Во член 37 став 1, на крајот се додава нова ре-

ченица, која гласи: „Како градежни објекти се 
сметаат спомениците на паднатите борци, спомен-
-гробниците и спомен-обележјата на паднатите 
борци.". 

Член 8 
Во член 41 по став 4 се додава нов став 5, кој 

гласи: 
„Станбената задруга што е регистрирана кај 

надлежниот суд за вршење на градежна дејност 
и која има потребни кадри со соодветна стручна 
подготовка за водење и надзор на градежните ра-
боти и која тие работи ги врши и преку своите 
членови задругари, може градежен репродукционен 
материјал за вршење на тие работи да набавува 
без плаќање на данок на промет на производи и 
да го дава (но не и да го продава или на друг на-
чин да го отуѓува) за извршување на тие работи под 
условите од ст. 1 и 2 на овој член. Задругата е 
должна за набавката, движењето и потрошокот на 
тој материјал да ја води пропишаната евиденција 
од став 1 член 10 од Законот и да постапува на 
начинот определен во став 2 на тој член.". 

Член 9 
Во член 43 став 1 по зборот: „што" се додава 

зборот: „годишно". 

Член 10 
Во член 46 став 2 последната реченица се мену-

ва и гласи: „Ако продажната цена на новиот произ-
вод што се дава во замена за вратениот производ е 
поголема од продажната цена на вратениот произ-
вод, а купувачот ја плаќа разликата во цената, про-
давачот го пресметува данокот на промет на произ-
води во височина што ја прави разликата помеѓу из-
носот на данокот што се плаќа на таквиот нов про-
извод и износот на данокот што е платен на произ-
водот што се враќа.". 

Член И 
Во член 53 став 1 зборовите: „став 7" се заме-

нуваат со зборовите: „став 8 од Законот". 
Во став 4 бројот: „7" се заменува со бројот: „8". 

Член 12 
Во член 54 став 5 точка 35 пред зборот: „санки" 

се додаваат зборовите: „картинг-возила,", а по збо-
рот: „трицикли" се додава запирка и зборовите: 
детски велосипеди со помошни тркала". 

Во став 8 зборовите: „уреди за наводнување 
освен хидрофори" се заменуваат со зборовите: „уре-
ди за наводнување во комплет (пумпи, цевки, прс-
калки и др., освен хидрофори), и противградни 
ракети"; 

Во став 11 последната реченица се брише. 
Во став 12 зборовите: „а може наместо испорака 

на тие производи да им испостави определен број 
посебни бонови кои гласат на определен вид и ко-
личина на тие горива и на нивната вредност (цена) 
без данок на промет на производи", се заменуваат со 
зборовите: „а може наместо испорака на тие произг 
води да им испостави (продаде) определен број по-
себни бонови'кои гласат на определен вид и коли-
чина на тие горива изразени во литри, без ознака 
на продажната цена". 

Во став 22 точка 1 зборот: „нов" се брише. 

Член 13 
Во член 55 став 1 на крајот на првата реченица 

точката се заменува со запирка и се додаваат зборо-
вите: „односно со црна боја." 

Член 14 
Во член 56 став 2 точка 5 по зборот: „промет" се 

додаваат зборовите: „да го утврдил со нормативен 
акт и ". 

Член 15 
Во член 57 став 3 зборовите: „шифрата на ре-

публиката, односно на покраината и општината," се 
бришат. 

Член 16 
Во член 63 став 3 во деветтиот ред одозгора, 

бројот: „10" се заменува со бројот: „5", а во четири-
наесеттиот ред одозгора по бројот: „10" се додаваат 
запирка и зборовите: „односно 20." 

Член. 17 
Во член 64 по став 3 се додава нов став 4, кој" 

гласи: 
„Начинот и роковите за плаќање на посебниот да-

нок на надоместите за услуги ги утврдува општест-
вено-политичката заедница, која тој данок го вове-
дува согласно со одредбите на член 24 став 1 од За-
конот.". 

Член 18 ' 
Во член 69 став 4 се менува и гласи: 
„Пресметките се составуваат одвоено за целиов 

промет на производите за кои аконтациите на дано-
кот на промет на производи се утврдуваат во чл. 
63 и 64 на овој правилник и одвоено за целиот про-
мет на производи што се врши на начинот опреде-
лен во член 37 точка 5 став 1 од Законот, а за кој 
аконтациите на данокот на промет на производи се 
утврдуваат според издадените фактури." 

Член 19 
Во член 81 став 3, во деветтиот ред одозгора, бро-

јот: „1" се заменува со бројот: „2". 
Во став 4, во единаесеттиот ред одозгора, бројот: 

„1" се заменува со бројот: „2". 

Член 20 
Во образецот ПП-а, во колоната 3, под редеа 

број 16 се додава бројот: „840-2089", а под реден 
број 17 — бројот: „840-2094". 

Член 21 
Во образецот ПП-к, ред. бр. 84 до 86 се менуваат 

и гласат.: 
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1 2 3 4 5 в 7 8 9 10 

„84 Уплатна сметка 840-2089 (85) 
85 Основен данок на промет на производи на-

платен за производи што Југословенската 
народна армија ги набавува и увезува за 
свои потреби 

86 Уплатна сметка 840-2094 (87) 
86а Основен данок на промет на производи на-

платен при увозот на производи". 

Член 22 
Овој правилник влегува во сила наредниот денод денот на објавувањето во „Службен лист на 

СФРЈ". 

Бр. 5-6957/1 
26 јуни 1980 година 

Белград 
Сојузен секретар за 

финансии, 
инж. Петар Костиќ, е. р. 

632. 
Врз основа на член 40 од Законот за мерните 

единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
13/76), директорот на Сојузниот завод за мери и 
скапоцени метали пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МЕТРО-
ЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА ПИПЕТИ ЗА МЕШАЊЕ 

НА КРВ ЗА БРОЕЊЕ НА КРВНИ ЗРНЦА 
Член 1 

Во Правилникот за метролошките услови за 
пипети за мешање на крв за броење на крвни зрн-
ца („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/80) во член 
15 во табелата, бројниот израз: „1:(100±0,3)" се за-
менува со бројниот израз: „1: (10±0,3)". 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 0213-3924/3 
27 јуни 1980 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за ме-
ри и скапоцени метали, 
Милисав Воичиќ, е. р. 

633. 
Врз основа на член 17 и член бб став 1 точка 

14 од Законот за Народната банка на Југославија 
и за единственото монетарно работење на народни-
те банки на републиките и народните банки на ав-
тономните покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 
49/76) и точка 7 од Одлуката за остварување на 
целите и задачите на заедничката емисиона и парична 
политика и на заедничките основи на кредитната 
политика во 1980 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 9/80), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛ-
НАТА РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ КАЈ НАРОДНАТА 

БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 
1. Во Одлуката за задолжителната резерва на 

банките кај Народната банка на Југославија („Слу-

жбен лист на СФРЈ", бр. 21/77, 48/78, 14/79, 29/79, 
36/79, 48/79, 55/79, 59/79, 66/79, 8/80, 12/80 и 18/80) 
во точка 2 став 3 зборовите: „до 10 јули" се заме-
нуваат со зборовите: „до 10 септември". 

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

О. бр. 36 
2 јули 1980 година 

Белград 
Претседател 

на Советот на гувернерите 
гувернер 

на Народната банка на Југо-
славија, 

д-р Ксенте Богоев, е. р. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 
Врз основа на член 244 став 1 од Законот за 

основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на уп-
равата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОМОШНИК-СОЈУЗЕН 

СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ 

Се разрешува од должноста помошник-сојузен 
секретар за финансии Данка Конради, со 31 јули 
1980 година, поради истекот на периодот за кој е 
назначена. 

Именуваната се става на располагање во смисла 
на член 249 од Законот за основите на системот на 
државната управа и за Сојузниот извршен совет и 
сојузните органи на управата. 

У. п, п. бр. 922 
19 јуни 1980 година 

Белград 

. Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Турановиќ, е. р. 
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Врз основа на член 244 став 1 од Законот за 
основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на уп-
равата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗ-

НИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНФОРМАЦИИ 

За потсекретар во Сојузниот секретаријат за 
информации се назначува д-р Рафаел Џијан, пора-
но потсекретар во Сојузниот секретаријат за пра-
восудство и организација на сојузната управа. 

У. п. бр. 920 
19 јуни 1980 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Турановиќ, е. р. 

ОДЛИКУВАЊА > 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
одлучува да се одликуваат: 

Од СР Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Карачић Смајо Кемал, Пилав Салка Мустафа, 
Стефанчић Јосипа Душанка; 

— за особени заслуги во создавањето и ширење-
то на братството и единството меѓу нашите народи 
и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Аврамовић-Павичић Симеуна Љубица, Буљина 
Мустафе Ахмет, Чабаркапа Вукашина Предислав, 
Дуловић Неђе Милош, Јанековић-Друкер Отокара 
Виола, Нинковић Луке Недо, Орман Суље Пашо; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Цветковић Витомира Трајко, Ејдус-Поповић Са-
ј м о н Бранислава, Котур Стојана Марко, Кућански 
Александра Бешке, Љоље Марка Данијел, Мароше-
вић Марка Лука, Османчевић Реџеп др Сабахудин, 
Пани-Ресуловић Назифа Нада, Прљача Ибрахима 
Шефкет, Сланкпменац Момир др Смиљко, Терзић 
Радована Новаца, Тодић Бранка др Инес, Васиљ 
Алексе Анте; 

— за особени заслуги во развивањето и реали-
зирањето на концепцијата на општонародната од-
брана и за успеси во подигањето на воено-стручното 
знаење и борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ • ' 

Хубијар Хасана Хуснија, Мићановић Станка 
Бошко; 

— за заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува кон општиот напредок на зем-
јата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Фехратовић Хајдара Јусуф, Лужајић-Ву ко јевић' 
Миле Даринка, Марић Радована Спасоје, Па јт Бе-
ћира Мехмед; 

— за заслуги и постигнути успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на зем-
јата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Арнаутовић-Маркиш Петра Софија, Бегановић 
Адема Мустафа, Бегић Ивана Драгица, Беванда Ју-
ре Младен, Билић Данила Олга, Букарица Пере 
Милка, Делизаимовић Хасана Мустафа, Ђуровић 
Раде Миливоје, Галић Ђура Ђорђо, Хасановић Ра-
шида Хасан, Хасидић Салиха Мустафа, Караџић 
Трифка Лазар, Кљајић Јована Бранко; 

Матовић Сотира Бранко, Мешановић Хусни је 
Фуад, Милићевић Ивана Стјепан, Мирковић Глиго-
ра, Радован, Мунишић Љубе Десанка, Пашић-Ма-
тић Мате Марица, Павићевић Ђуре Ковиљка, Пе-
руничић Петра Ружица, Планииић Анте Томо, Са-
марџија Шпире Душан, Стојановић Обрена Душан-
ка, Суљагић Сулејмана Хамдија; 

Шантић Марка Јозо, Шеховић Хусо Ахмет, Шо-
лаја Мане Дане, Шувалија Ибрахима Асим, Вујо-
вић Гаше Павле, Вукоја Јозе Анка, Зеничанин Му-
зе Аасим, Жуљевић Мехмеда Хасан; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Акшамовић Хасана Музафер, Алексић Видака 
Никола, Арифхоџић Џевад Фарук, Бабић Стеве Си-
мо, Бешлија Ахмета Незир, Беванда Фрање Мар-
тин, Бичо Рашида Едхем, Бозја-Фрацко Јосипа Ан-
тонија, Братић Ђорђа Косто, Буквица Сулејмана 
Ферид, Чај ић Алекса Милорад, Часар-Радић Ми-
хајла Борка, Ченги -Мрехић Хамдије Хајрија, Чен-
гић Шукрија Решад, Чу бе ла Ивана Бранко; 

Даниловић Таиба Сеад, Добријевић Лазе Гојко, 
Дошеновић Тодора Милан, Дугалић Хакије Шериф, 
Дупановић Мухамед Ахмет, Дураковић Јусифа Му-
хамед, Ђокић Милоша Саво, Ђуревска Иса Весела, 
Ерак Милана Стојан, Гајић Николе Стеван, Гатарић 
Боре Драго, Гојковић Стева Драго, Грубешић Вин-
ка Славко, Халиловић Арифа Мухарем, Халкић 
Латиф Хасан, Хебибовић Салке Омер, Хебовић Су-
ље Бећир, Хоџић Шерифа Едхем; 

Исламовић Мухамеда Џемалудин, Иванковић 
Маријана Иван, Јоксовић Ратка Недељко, Јуриљ 
Јозе Станко, Јуришић Анте Јакоб, Кајић Нике Зво-
нко, Касумовић Смаје Теу фик, Кауриновлћ-Сто ја-
ковић Петка Грозда, Којовић-Волфарт Едуарда 
Хела, Кокеза Тривуна Мирко, Ковач Бошка Ђуро, 
Ковачевић Стојана Миленко, Краљевић Пере Вин-
ко, Кременовић Милана Ђуро, Крнојелац Милова-
на Боро, Куленовић-Радић Михајла Радојка, Кутле 
Берише Јозо; 
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Лаштро-Бошњак Станка Зорица, Лукић Мане 
Бошко, Мајсторовић Јована Милорад, Малешевић 
Ћетка Радослав, Маргетић-Радојевић Радована 
Вера, Мешић Латифа Мухамед »Мићић Милорада 
Александар, Мићић Радана Секула, Микић-Кокот 
Душана Радојка, Миколашеќ Хакије Абдулах, Ми-
леуснић Рајка Љубомир, Миличевић Ивана Бранко, 
Мишељић Крста Милутин, Мулалић Алије Абид, 
Мулалић Мухарема Сафет, Њемчевић-Шехмановић 
Хусина Назиха,; 

Опачић Пантелија Јован, Пејаковић Анте Јо-
сип, Ракуљ Илија Раде, Рамић Селима Алија, Рис-
тић Павла Љубиша, Родић Драгана Раденко, Сиј ер-
чић Исмета Недим, Скоруп Сима Петар, Софтић-
-Топчагић Едхема Баева, Стаменковић Ђорђа Јован, 
Станић Драгића Миливоје, Стојановић Никола Ми-
лан, Стојановић Ђурђа Милош, Стокић-Мартино-
вић Стјепана Ема; 

Шакота Илије Милан, Шарчевић Дервиша Ра-
миз, Шћепановић Милорада Слободанка, Шофранац 
Илије Павле, Терзић Живка Јован, Тиквина Абду-
рахмана Мустафа, Тошић Бранка Мићо, Трнинић-
Скакић Владе Зора, Турсић Хасана Ибро, Уљар 
Риста Витомир, Веиновић Лазара Петар, Видовић 
Симо Душан, Вучинић Хасана Вехид, Зовко Јуре 
Иван, Зулумовић Хасана Сафет; 

— за заслуги во развивањето и реализирањето 
на концепцијата на општонародната одбрана и за 
успеси во подигањето на воено-стручното знаење и 
борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Ћуп Вида Илија, Хота Расима Хашим; 

— за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата -

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Бећировић Але Расим, Ђукановић Јовице Осто-
ја, Хаџикадрић Назифа Хајра, Кесер Божидара 
Симо, Кулоглија-Рамусовић Брахова Назли ја, Љу-
боја Бранка Нико, Сефић-Кратус Петра Катица, 
Шего Андрије Маринко; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 
на општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Агић Ибрахим Изет, Бабић Миле Столе, Брда-
рић Мехе Ибро, Чанковић Николе Ђуро, Диздаре-
вић Дервиш Јасмина. Џафић Едхема Вахид, Имамо-
вић Селима Џемал, Кеврић Салке Шабан, КрупиН 
Гариба Сабид, Кумалић Хусеина Сафет, Лулић Јо-
вана Весељко, Малешевић Душана Борислав, Ма-
ловић Бећира Решад, Манигода Богдана Максим, 
Мијатовић Винка Марко, Милутиновић Станојев 
Бранислав, Модрић Филипа Марко, Мујак Дерви-
ша Сабит, Мутаповић Адема Мехмед; 

Пудић Ибре Мехмед, Радиновић Мухамеда Ир-
фан, Шукман Шабана Хасан, Тепић Мирка Јо-
во, Томић Јозо Франо, Уложник Мате Мишко, Ви-
даковић Остоје Душко, Живковић Милутина Јован-
ка; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 
на општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
Алић Салема Асим, Балорда Секуле Слободан, 

Медић. Расима Зухдија. 
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618. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страва 

Закон за измени на Законот за основите 

— 1245 

— — 1254 

1255 

на системот на цените и за општествената 
контрола на цените — — — — ~ — 

619. Закон за признавање на новосоздадените, 
одобрување да^ се воведат во производ-
ство странски и заштита на сорти земјо-
делски и шумски растенија — — 

620. Закон за утврдување на вкупниот износ 
на средствата за финансирање на Прог-
рамата за изградба и модернизација на 
техничката база на Радио-Југославија во 
периодот од 1981 до 1990 година 

621. Закон за Програмата за изградба и мо-
дернизација на техничката база на мобил-
ната Ра дио-Ју гос лави ја во периодот од 
1981 до 1985 година — — —- — — — 

622. Одлука за именување секретар за законо-
давство на (Собранието на СФРЈ — — 

623. Уредба за измена на уредбата за зголему-
вање, намалување односно укинување 
на стапките на основниот данок на про-
мет на определени производи — — — 

624. Уредба за измена на Уредбата за усло-
вите за привремен увоз на стоки — — 

625. Одлука за максималните цени за дерива-
ти на нафта — — — — — 

626. Одлука за определување на цените за оп-
ределени производи — — — — — — 

627. Одлука за измена на одлуката за продаж-
ните цени за пченица од родот на 1980 
година — — — — — — — — — 

628. Одлука за измена на одлуката за гаран-
тираните (заштитните) цени за пченица од 
родот на 1980 година — — — — — 

629. Одлука за дополнение на Одлуката за 
привремено распоредување на девизите 
утврдени за потребите на органите на фе-
дерацијата и за потребите на остварува-
њето на правата и должностите на феде-
рацијата за 1980 година — — 

630. Автентично толкување на одредбата на 
точка 1 од одлуката за определување на 
највисоко ниво на цените на сите произ-
води и услуги — — — — 

631. Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за примена на даночните 
стапки и за начинот на водење евиденци-
ја, пресметување и плаќање на данокот на 
промет ^а производи и услуги — — — 

632. Правилник за измена на Правилникот за 
метролошките услови за пипети за меша-
ње крв за броење крвни зрнца — — — 

:- 633. Одлука за измена на Одлуката за задол-
жителната резерва на банките кај Народ-
ната банка на Југославија — т- — — 

Назначувања и разрешувања — — — — 
Одликувања. — — — — — — — — — 

1256 

1256 

1257 

— — 1257 

1258 

1259 

1259 

— 1259 

— 1259 

1260 

1262 

1262 
1262 
1263 


